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STRANDPROMENADEN

Byliv, båtliv, fritid og flott 
turområde – midt i sentrum
I denne leiligheten vil du føle deg som hjemme. Sene 
kveldsturer på strandpromenaden i solnedgang. En 
koselig bytur med venner er aldri langt unna. Nyt et 
godt måltid på en av byens restauranter og skap 
gode minner. Her vil du finne roen og nyte hverdagen 
i en moderne og flott leilighet, som du selv innreder 
etter din personlige smak.

Ta deg en tur langs fjorden på stier og veier langs 
strandkanten. Helt fra kjøpesentret Byporten og SI i 
øst til Vika i vest. På denne flotte promenaden passerer 
du Havmannen, Moholmen, Moskjæran Marina, Politihuset 
og Toraneskaia hvor du ofte finner fiskeselger og salg 
av vakre sommerblomster. Fiskeselger tilbyr blant 
annet måseegg fra Røst, hvalkjøtt fra Skrova og reker 
fra Kvina.
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Eiendomsselskapet Ranheim v/boligselger Hanne 
Valrygg har gleden av å presentere 8 flotte leiligheter 
med hver sin unike planløsning. Det blir et bredt 
spekter av leiligheter fra 2-roms til 5-roms. I dette 
prosjektet er det lagt til rette for det gode liv med 
gangavstand til det meste. Leilighetene har en svært 
sentrumsnær beliggenhet nede ved Ranfjorden, en 
perfekt beliggenhet for deg som vil bo i sentrum, i et 
stille og rolig område. Leilighetene ligger i 2. etasje i 
bygget, bomiljøet er gjennomtenkt og gir gode rammer 
for en behagelig hverdag. Godt inneklima og god 
kvalitet på prosjektet er gjennomgående her.

Du slipper å bekymre deg for vedlikehold, snømåking 
og plenklipping. Her kan du leve livet, uten stress. Du 
får blant annet; heis i bygget, varmekabler i alle rom 
unntatt soverom og bod, innglasset balkong og et 
tidløst kjøkken levert av Bjørnådal.

Tenk deg den gode følelsen ved å flytte inn i din egen, 
splitter nye bolig som ingen andre har bodd i før deg. 
Du får din helt unike atmosfære og tilknytning til din 
nye leilighet. Gled deg! 

Ingen skavanker, hakk i gulvet eller spikerhull i veggene - 
du og din nye leilighet starter med blanke ark, sammen! 

Vi ber deg sette deg godt inn i salgsmateriellet og 
ta kontakt dersom du har spørsmål. Vi lover å hjelpe 
deg gjennom hele kjøpsprosessen.

Det er det lokale Eiendomsselskapet Ranheim AS som 
står bak prosjektet. 

Vi har blitt en solid aktør på eiendomsmarkedet i 
Rana, og gleder oss til å blåse nytt liv i Iliadenbygget.

Salgsansvarlig er Hanne Valrygg, som kan nås på 
telefon 94 27 81 76.

Søndre gate 13, 8624 Mo i Rana

Fra kr. 1 405 000 til kr. 2 380 000

Fra kr. 1 400 000 til kr. 2 375 000

Kr. 20 000 

Fra kr. 2 825 000 til kr. 4 825 000

Fra kr. 5.097 til kr. 7.045

Blir søkt innmeldt 

Fra 44,7 m2 til 85,7 m2/Fra 54,1 m2 til 104 m2

Andelsleilighet

Borettslag

1, 2, 3 eller 4

Ca. 1 457 m2 – felles eiet tomt. Bygget er et sameie med et 
eksisterende borettslag i 3. etasje, næringsareal i 1. og 2. etasje. 
De nye leilighetene i 2. etasje blir seksjonert fra næringsdelen i 
bygget og sammenslått med eksisterende borettslag. 

Iliaden Eiendom AS

1 parkeringsplass i bakgård per leilighet

Iliaden Eiendom AS

Adresse:

Innskudd/pris:

Fellesgjeld:

Omkostninger:

Totalpris inkl. omk.*:

Felleskostnader pr. mnd.*: 

Sikringsordning:

P-rom/BRA:

Boligtype:

Eieform:

Antall soverom:

Tomt:

Hjemmel p.t.:

Parkering:

Selger/eier:

*) Spesifikasjon felleskostnader – se salgsoppgave.
Fullstendige opplysninger i vedlagt finansieringsplan med tilhørende driftsbudsjett.

VELKOMMEN NØKKELINFORMASJON
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NÆROMRÅDET

Boligblokken ligger fint til med beliggenhet nede ved 
Ranfjorden og midt i byen på Søndre Felt. Boligblokken 
har inngang i bakgården ved parkeringsplassene. 

Leilighetene ligger i 2. etasje med glassbalkong 
vendt mot bakgård, eller mot sentrum. Blokka ligger i 
et rolig og populært område med gangavstand til det 
aller meste! Lett tilgjengelig til sentrum med alle fa-
siliteter via undergang som er bygd under jernbanen.

Ny strandpromenade ved fjorden som strekker seg 
fra SI til idylliske Moholmen forskjønner område, denne 
benytter både ranværinger og turister flittig. På 
promenaden er det lang solgang på sommerstid. 

Bare noen hundre meter unna ligger også Byporten 
kjøpesenter med blant annet stor dagligvarebutikk 
(Rema1000) og en rekke andre butikker og cafeer. 
Amfi Meyer finner du på andre siden av jernbanen, 
med et rikt utvalg av butikker. Rana kommune har 
ellers et godt servicetilbud og tilbyr alt du trenger i 
hverdagen og mere til. En by i vekst og et samlingspunkt 
for kultur, handel og bolig.

For deg med skolebarn sokner de til Lyngheim 
barneskole og Mo ungdomsskole, begge i gåavstand. 
Lekeplass for barna ligger bare et steinkast unna 
bygget. Buss- og togstasjon rett ved.
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PROSJEKTET

Prosjektet i sin helhet består av 8 unike, urbane leiligheter 
med prima beliggenhet i sentrum.

Tenk deg å låse seg inn i ei leilighet hvor alt er helt nytt. 
Allerede i entreen blir du møtt av lyse vegger
og et lyst og lekkert gulv som er gjennomgående i hele 
leiligheta.

Kjøkkenet er lyst og åpent og blir levert av Bjørnådal 
Kjøkken. Hvitevarer er inkludert. Alle kjøkken får
innbygningskomfyr og platetopp, og det vil bli utarbeidet 
egen kjøkkentegning for hver type leilighet.
Det leveres oppvaskkum i stål med blandebatteri og 
oppvaskmaskin. Under overskapene leveres
lysarmatur som gir god oversikt og behagelig arbeids-
lys.

Romslig baderom med god plass til vaskemaskin. Det 
leveres hvit baderomsinnredning med
heldekkende servanttopp og speil. Vegghengt toalett. 
På gulvet legges mørk grå flis 20x20 cm, og
vegger får grå baderomsplater.
Hvitmalte vegger i alle rom, eikefarget 1-stavslaminat på 
gulv.
Fra stuen er det dør ut til en deilig innglasset balkong - 
slipp sommeren inn!

Alle leiligheter får varmekabler i gang, bad, stue og 
kjøkken. 
Boligene får balansert ventilasjon med varmegjenvin-
ner. Alle leilighetene har godt med lagringsplass i form 
av både innvendig bod samt ekstra bod i 1. etasje.
Det er selvsagt heis opp til etasjen.

Leilighetene er designet av det 
København-baserte
arkitektfirmaet VALRYGG Studio.
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ETASJEPLAN
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PLANTEGNINGER

Plantegninger

LEILIGHET 1
H0201

SOVEROM
P-ROM
BRUKSAREAL
PRIS
TOTALPRIS INKL.
OMKOSTNINGER

1

44,7

54,1

1 405 000,-

2 825 000,-

GSPublisherVersion 219.0.85.100
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LEILIGHET 2
H0202

SOVEROM
P-ROM
BRUKSAREAL
PRIS
TOTALPRIS INKL.
OMKOSTNINGER

3

75,2

89,4

2 330 000,-

4 675 000,-

GSPublisherVersion 219.0.85.100
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Plantegninger

LEILIGHET 3
H0203

SOVEROM
P-ROM
BRUKSAREAL
PRIS
TOTALPRIS INKL.
OMKOSTNINGER

4

85,7

104

2 380 000,-

4 775 000,-

GSPublisherVersion 219.0.85.100
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LEILIGHET 4
H0204

SOVEROM
P-ROM
BRUKSAREAL
PRIS
TOTALPRIS INKL.
OMKOSTNINGER

3

64,7

81,4

1 795 000,-

3 605 000,-

GSPublisherVersion 219.0.85.100
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Plantegninger

LEILIGHET 5
H0205

SOVEROM
P-ROM
BRUKSAREAL
PRIS
TOTALPRIS INKL.
OMKOSTNINGER

2

54

67,2

1 555 000,-

3 125 000,-

GSPublisherVersion 219.0.85.100
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LEILIGHET 6
H0206

SOVEROM
P-ROM
BRUKSAREAL
PRIS
TOTALPRIS INKL.
OMKOSTNINGER

3

64,2

73,9

1 855 000,-

3 725 000,-

GSPublisherVersion 219.0.85.100
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Plantegninger

LEILIGHET 7
H0207

SOVEROM
P-ROM
BRUKSAREAL
PRIS
TOTALPRIS INKL.
OMKOSTNINGER

3

63,4

73,6

1 995 000,-

4 005 000,-

GSPublisherVersion 219.0.85.100
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LEILIGHET 8
H0208

SOVEROM
P-ROM
BRUKSAREAL
PRIS
TOTALPRIS INKL.
OMKOSTNINGER
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1 855 000,-

3 725 000,-

GSPublisherVersion 219.0.85.100
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GENERELL ORIENTERING

Utbygger  Eiendomsselskapet Ranheim 

Byggentreprenør  B-G Entreprenører AS

Tekniske fag  Haaland AS

Arkitekt  Valrygg Studio

Oppgjøret foretas av  REDE Eiendomsmegling

Denne leveransebeskrivelsen omfatter generell 
standard og leveringsomfang for leiligheter i prosjektet. 
Tegninger og bilder i salgsoppgaven er illustrasjoner. 
Leveringsomfang, fargevalg og materialkvaliteter er 
gjengitt i denne leveringsbeskrivelse.

Det kan forekomme avvik mellom leveransebe-
skrivelsen og den øvrige salgsinformasjonen (her-
under salgstegninger). I slike tilfeller er det alltid den-
ne leveransebeskrivelsen som er gjeldende. Bildebruk 
og illustrasjoner i salgsmaterialet vil vise elementer 
som ikke er i samsvar med faktisk leveranse, så som 
møblering, bad- og kjøkken og garderobeløsning, 
dør- og vindusform, fasadedetaljer, utomhusdetaljer 
med videre. Det presiseres særskilt at kjøkken leveres 
i henhold til egen kjøkkentegning. Tegninger i pro-
spektet kan i noen grad avvike i forhold til den endeli-
ge utforming, blant annet er sjakter, evt. innkassinger 
og VVS-føringer ikke eksakt inntegnet. Salgstegninge-
ne i prospektet er ikke egnet for måltaking, da det er 
de ferdig prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger 
det bygges etter. Videre kan vindusplasseringen, stør-
relse og åpningsmulighet i den enkelte leilighet avvike 
noe fra de generelle planer, som følge av blant annet 
den arkitektoniske utformingen av bygget, krav til 
bæring av tegl, isolasjonskrav osv. 

Boligprosjektet er rammesøkt og godkjent. Det 
vil bli søkt om igangsettelsestillatelse etter teknisk 
forskrift TEK 17, med noen få dispensasjoner som følge 
av at dette er et eksisterende bygg. Eksempelvis: Ter-
misk isolasjon (energiforbruk), radonsperre og heis.

BYGNING GENERELT
Byggets bærekonstruksjon er utført i betong. Skilleveg-
ger i betong eller plassbyggede lyd og brannvegger. 
Etasjeskillere støpes i betong med undergulv av 
Granab. Fasader består generelt av malte isolerte 
betongelementer og mindre arealer med malt 
trekledning eller pussede lettklinkerblokker. 

I Innvendige vegger utføres i isolert stål-/tresten-
derverk og kledd med gipsplater. Høyde til himling 
vil generelt være ca 2,4 m. Unntatt er områder med 
nedforet himling. Himling nedfores for å skjule rør og 
kanalføringer fortrinnsvis i bad, boder, entre/gang og 
enkelte områder i øvrige rom. 

VINDUER
Alle vinduer leveres i godkjent utførelse. Vinduer leveres 
i farge valgt av vår arkitekt. Større vinduer må påregnes 
levert i fastkarm (ikke til å åpne). Det benyttes nå så 
godt isolerte vinduer at det tidvis vil kunne dugge på 
utsiden. Balkongdør leveres i samme utførelse/materialer 
som vinduer.

INNREDNING
På bad leveres baderomsinnredning i hvit utførelse
med heldekkende servanttopp, speil med lys. Vegg-
hengt toalett og dusjkabinett.

Kjøkkeninnredning leveres av Bjørnådal, med 
hvitevarer. Hvitevarer av type Electrolux med induksjons-
platetopp, innbygget stekeovn, kjøl/fryseskap forberedt 
for innbygging og oppvaskmaskin.

Det vil bli utarbeidet egen kjøkkentegning for hver 
type leilighet som kan fås ved henvendelse. Det leveres 
ikke garderobeskap til soverom.

All øvrig innredning leveres med standard inn-
redningshøyde. Det må påregnes innkassing over 
overskap på kjøkken for fremføring av for eksempel 
ventilasjonskanaler. Over overskap blir det oppforing til tak.

LEVERANSEBESKRIVELSE

Leveransebeskrivelse

OPPVARMING
Leilighetene leveres med varmekabler i gang, bad, 
stue og kjøkken. Panelovner på soverom. Alle leilighe-
ter får egne energimålere.

VENTILASJON
Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinner. 
Avtrekk i alle våtrom, WC og kjøkkentak, tilluft (friskluft) 
i alle oppholdsrom (stue, soverom). Aggregat plasseres 
i bod, eller som del av kjøkkenhette.

RØR OG SANITÆR
Til kjøkken leveres oppvaskkum i stål med blandebatteri 
og uttak for oppvaskmaskin. Ett greps blandebatteri 
på bad og toaletter. Toalett leveres i standard hvit 
utførelse – veggmontert. Det kan være en synlig 
innkassing på vegg hvor toalettet er plassert. Det 
leveres sluk i gulv på bad. Opplegg for vaskemaskin 
bad. Dusjkabinetter med termostatstyrt dusjbatteri. 
Badene er plassbygd. 

EL-INSTALLASJON, TELEFON, ETC.
Boligene leveres med skjult elektrisk anlegg i henhold 
til gjeldende forskrifter – NEK 400. Det vil kunne bli 
synlig kabling på betongvegger. Det leveres standard 
hvite brytere og stikkontakter. Bestykning for hver 
bolig i henhold til NEK 400 utarbeides for hver bolig. 
Enkelte steder kan kabler være synlige. TV-uttak i 
stue. Det leveres benkearmatur under overskap på 
kjøkken med stikkontakt, samt armatur på bad. Som 
grunnbelysning bad vil det bli levert speilarmatur 
og plafond i tak. Grunnbelysning ellers leveres som 
plafonder. Det leveres utelampe på balkong, samt 1 
stk. dobbelt stikkontakt. Opplegg for vaskemaskin og 
tørketrommel på bad. 

Opplegg og tilkobling til bredbånd og eventuelt 
kabel-tv bestilles av utbygger og organiseres av 
borettslagets styre/beboere.
Selger tar forbehold om pålagt bindingstid for TV/
bredbånd. Tilkobling og bruk av bredbånd/TV bekostes 

kjøper. Porttelefon skal leveres til hver bolig med 
døråpnerautomatikk fra den enkelte leilighet. Det blir 
montert tekniske skap for strøm og svakstrøm (Kabel-TV/
internett) i leilighet.

BALKONGER/UTEPLASSER
Balkonggulv er å anse som utvendig konstruksjon. 
Balkonger utføres med gulv av betong med fall for 
avrenning. Drypp fra tak/overliggende balkonger må 
påregnes. Balkonger leveres med tak og innglassing 
over rekkverk. Innglasset balkong er ikke en forlengel-
se av stuen, men en sterk vind- og værbeskyttelse. 
Byggentreprenør må forholde seg til balkongleve-
randørens standard og balkongene kan som følge 
av dette få et noe annerledes utseende enn det som 
er illustrert på salgstegningene. Balkongene kan få 
også søyler mot terreng.
  

INNGANGSPARTI, KORRIDOR, HEISOG TRAPPEROM, 
FELLESAREALER
Fellesarealer er fargesatt i nøytrale farger. Heis er 
montert i trappehus som er felles for flere leiligheter. 
Trapperommet er oppvarmet. Hovedtrapp er utført i 
betong. Postkasser vil bli montert der det er hensikts-
messig i nærheten av inngang.

AVVIK/ENDRINGER
Selger kan gjøre mindre endringer av konstruksjon eller 
materialvalg uten forhåndsvarsel med likeverdige 
løsninger/ materialer, uten at kontraktsummen endres. 
Føringsveier for rør og kanaler kan forekomme som 
sjakter og innkassinger, som ikke nødvendigvis er vist 
på tegning. Det kan være avvikende takhøyde i bod, 
wc, gang, bad og vaskerom som følge av rørføringer.

Andre utførelser/leveranser bestilt av kjøper 
utover standard kan medføre tillegg i leveringstid 
eller pris. Tilvalg utover standard leveranse skal være 
skriftlig avtalt i egen tilvalgskontrakt.
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BYGGESTART
Det tas generelt forbehold om myndighetenes saks-
behandlingstid og godkjenning (herunder endrings-
meldinger, seksjonering med videre) og eventuell 
justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, 
hjemmelsoverføring med videre som følge av dette.

Utbygger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer av plantegninger og plassering av utstyr. 
Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og 
plantegninger. I slike tilfeller er det alltid byggebeskrivelsen 
som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom 
prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er 
det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten 
som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset 
til denne. Alle opplysninger i denne salgsoppgave 
er gitt med forbehold om rett til endringer som er 
hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke 
reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper 
aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å 
foreta slike endringer.

DIVERSE
Bilder, skisser og tegninger er kun ment til illustrasjon. 
Møbler, skap og liknende inngår ikke – utover det som 
kommer frem av leveringsbeskrivelsen. Dette gjelder 
også diverse el-installasjoner, deriblant belysning 
på stue som er illustrert i salgstegningene. Fargevalg 
på byggene vil være noe avvikende i forhold til 
salgsoppgave. I nye boliger, kan svinnriss i overgang 
mellom tak/vegg og i hjørner som følge ytterligere 
uttørring av trevirke/konstruksjoner forekomme og er 
normalt. Dette er ikke å anse som senere mangel.

BYGGEAKTIVITET
Det må påregnes byggeaktivitet i området etter inn-
flytting, og utbygger har således rett til å ha maskiner/
utstyr i området inntil alle boenheter og utomhusanlegg 
er ferdigstilt. 

FORBEHOLD/TEKNISK/TOMTER/TOMTESTØRRELSE
Utbygger tar forbehold om offentlig godkjenning og 
tillatelser, samt bruk av tekniske løsninger, plassering 
av vinduer og lignende som følge av branntekniske 
krav, offentlige pålegg eller som følge av øvrige krav 
som kan oppstå. 

Leveransebeskrivelse
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SALGSOPPGAVE

SELGER/UTBYGGER
Eiendomsselskapet Ranheim AS.
Bygget føres opp av det lokalet byggefirmaet B-G 
Entreprenører AS som har utført en rekke byggeoppdrag 
i Mo i Rana, blant annet kan nevnes både Kirkeaksen 
Borettslag og Havmannen Borettslag som ligger like ved.

HJEMMELSHAVER
Iliaden Eiendom AS, org.nr. 976 508 211.

AREALANGIVELSER
BRA (Bruksareal): fra ca. 54 - til ca. 104 kvm.
P-ROM: fra ca. 45 - til ca. 86 kvm.
Arealene oppgitt på tegning og i prisliste er angitt i 
bruksareal (BRA) som er boligenes mål innvendig,
innbefattet innvendig(e) bod(er) og vegger, men ikke 
medregnet yttervegg. I tillegg opplyses P-rom i prislisten 
– dette er boligens BRA areal fratrukket innvendig(e) 
bod(er). 

Arealene er oppgitt som ca areal, og nøyaktig 
areal vil først bli klart etter byggets ferdigstillelse. 
Kjøper må finne seg i avvik opptil 5 % uten å ha krav 
mot selger. Rom defineres etter forutsetningen som 
er lagt til grunn på tegningene. 

OVERTAKELSE/INNFLYTTING
Selgers frist til å ha boligen klar til overtakelse er 
avtalt til ca. 12 måneder etter at forbeholdene (se 
punkt selgersforbehold) er avklart. Med byggestart 
menes fra det tidspunkt byggearbeidene på det ak-
tuelle byggetrinn faktisk igangsettes. Gravearbeider 
i grunnen og teknisk infrastruktur er ikke å anse som 
byggearbeid.

Endelig dato vil blant annet avhenge av kommunal 
behandling og fremdrift i prosjekt- og byggear-
beid. Ved frafall av Selgers forbehold, vil siste frist for 
overtagelse bli meddelt skriftlig. Siste frist vil bli gitt 
innenfor tidsrommet på 3 måneder. 

Endelig overtagelsesdato meddeles skriftlig ca. 10 
uker før overtagelse. Denne dato gjelder da som par-
tenes avtalte overtagelsesdato. Denne bestemmelse 
medfører ingen innskrenkning i Kjøpers rettigheter 
iht. bustadoppføringslova § 10 annet og tredje ledd. 
Selger kan likevel kreve at overtagelse skjer inntil 4 
måneder tidligere enn måneden selger meddelte 
som siste frist.

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge 
innen overtagelse. Det er selgers plikt å fremskaffe 
ferdigattest på eiendommen. Kjøper gjøres opp-
merksom på at ferdigattest kan bli å foreligge en tid 
etter overtagelse (avhengig av f.eks. årstid og ferdig-
stillelse av utomhusareal), og at dette ikke skal være 
til hinder for selgers oppgjør ved overtagelsestidspunkt. 

PRISER
Se vedlagte prisliste. Selger står til enhver tid fritt til 
å endre prisen på usolgte boliger og biloppstillings-
plasser, uten forutgående varsling.

KJØPSOMKOSTNINGER
Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige 
gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang. 

Det betales utgifter til etablering av nye andeler 
kr 20 000,- pr. andel.

BETALINGSBETINGELSER
Hovedoppgjør (kjøpesum og kjøpsomkostninger) skal 
innbetales til megler senest en uke før overtagelse.

Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for 
beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 
30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger 
rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Selger vil 
holde kjøper ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske 
tap som følge av kjøpers mislighold. Selger har rett 
til dekning av sitt tilgodehavende i kjøpers innbetalte 

Salgsoppgave

delinnbetaling, herunder også for renter og andre 
omkostninger, som påløper på grunn av kjøpers 
mislighold.

GARANTIER
Garanti etter bustadoppføringslova § 12 vil bli stilt i 
henhold til bustadoppføringslovas bestemmelser.
Garantien skal være pålydende 3 % av kjøpesummen i 
byggetiden og 5 % i 5 år etter overlevering av boligene 
til kjøper. Eventuelle påkrevde endringer av garantier 
ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og 
bekostes ikke av selger.

TOMT
Eiet tomt, 1 457 kvm. 

MATRIKKEL/ADRESSE
Søndre Gate 13, 8624 Mo i Rana.
Andelsnr. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18 i Iliaden Borettslag. 
Gnr. 20, bnr. 447 i Rana kommune. 

REGULERINGSFORHOLD
Området er regulert etter plan 2107 Søndre gate 13, 
Mobekkleira. Formål i plan er bolig/kontor. Regulerings-
plan og bestemmelser følger som vedlegg til denne 
salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å kontakte 
selger ved spørsmål til reguleringen i området.

SERVITUTTER/RETTIGHETER/HEFTELSER
Andelene overdras med de rettigheter og forpliktelser 
som grunnboken viser. Andelene vil være fri for øko-
nomiske heftelser. I tillegg kan selger tinglyse bestem-
melser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold 
pålagt av myndighetene. Det er tinglyst servitutter på 
eiendommen, og kopi av disse fås av megler.

LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi er per tiden ikke fastsatt. Ligningsverdien 
fastsettes av Ligningskontoret etter Beregningsmodell 
som tar hensyn til om boligen er en såkalt ”primær-
bolig” (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) 
eller ”sekundærbolig” (alle boliger man eier, men 
ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke 
www.skatteetaten.no eller kontakte selger for nærmere 
informasjon om fastsettelse av ligningsverdi.

STANDARD/UTSTYR
Leilighetene vil få følgende standard.

Gang
Eikefarget 1-stavs laminat på gulv, Varmekabler. Veg-
ger og himling med gips/betong som er sparklet og 
malt. Takarmatur og stikkontakter.

Kjøkken
Eikefarget 1-stavs laminat på gulv, vegger og himling 
med gips/betong som er sparklet og malt. Varme-
kabler. Kjøkkeninnredning fra Bjørnådal leveres med 
standard hvite fronter. Integrert platetopp og stekeovn, 
samt kjøl-/fryseskap og oppvaskmaskin. Ett greps 
kjøkkenbatteri. Benkarmatur og doble stikkontakter.

Bad/vaskerom
20x20 cm flislagte gulv og baderomsplater på 
vegger. Himling med gips som er sparklet og malt. 
Varmekabler. Vegghengt toalett. Dusjkabinett 90x90 
cm. Dobbel stikkontakt. Speilbelysning. Takarmatur. Uttak 
for vaskemaskin.

Stue
Eikefarget 1-stavs laminat på gulv. Varmekabler Vegger 
og himling med gips/betong som er sparklet og malt. 
Doble og enkle stikkontakter. Uttak for tv/internett. 
Utgang til balkong.
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Soverom
Eikefarget 1-stavs laminat på gulv. Vegger og himling 
med gips/betong som er sparklet og malt. Takarmatur 
og doble stikkontakter. Panelovn.

Bod
Eikefarget 1-stavs laminat på gulv. Vegger og himling 
med gips/betong som er sparklet og malt. Takarmatur 
og doble stikkontakter.

Innerdører
Innerdører i leiligheten er lyse/hvite med glatte dør-
blader, vridere og beslag av stål. Hvitmalte karmer.

Listverk
Alle lister leveres hvitmalt fra fabrikk i glatt utførelse. 
Utforinger leveres hvitmalt. Listverk utføres med synlig 
spikring. Fotlister leveres med farge tilpasset
gulvoverflate. Listefri overgang mellom vegg og tak, 
med unntak av bad, hvor taklist blir montert.

Elektrisk anlegg
Leilighetene leveres med skjult el-anlegg, unntatt der 
det teknisk er behov for å legge åpent. Stikkontakter 
i leilighetene plasseres generelt 15 cm over gulv der 
annet ikke er beskrevet. Brytere plasseres generelt 
ca. 100 cm over gulv. Det leveres egen strømmåler 
for hver leilighet. Alle leiligheter leveres forberedt for 
kabel-tv og internett.

Balansert ventilasjon
Leiligheten leveres med balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning. Separat avtrekk fra kjøkkenhette.

PARKERING
Parkering på oppmerkede p-plasser i bakgården. Alle 
leiligheter har hver sin plass. I tillegg blir det etablert 
gjesteparkering.

BODER
Det medfølger 1 bod inne i hver leilighet. Det blir 
også etablert 1 ekstra bod til hver leilighet i en del 
av byggets 1. etasje. Det vil bli et leieforhold mellom 
borettslaget og eier av lokalet. Dette er inkludert i 
felleskostnadene.

KOMMUNALE AVGIFTER/RENOVASJON
Er medtatt i månedlige felleskostnader, det gjøres 
oppmerksom på at avgiften kan variere avhengig
av forbruk. Kommunen har panterett som sikkerhet 
for riktig betaling for kommunale avgifter og eventuell 
eiendomsskatt.

FELLESGJELD OG FELLESUTGIFTER 
Felleskostnader fra kr 5 097,- til kr. 7 045,-. Felleskostna-
dene inkluderer renter på fellesgjeld, komm.avg, HAF, 
felles bygningsforsikring, honorar til forretningsfører, 
renhold av fellesarealer, avsetning til vedlikehold, 
brøyting/utv. stell, evt. sikringsfond. Iliaden borettslag 
har inngått avtale med Signal om at borettslaget be-
taler kun kr 99,- pr mnd, også bestiller andelseierne selv 
det de vil ha, og betaler selv. Egen strøm/oppvarming 
er ikke inkludert i fellesutgiftene.

AVDRAG, RENTEKOSTNADER OG FELLESKOSTNADER 
TOTALT ETTER AVDRAGSFRI PERIODE
I finansieringsplan er snitt fellesutgifter beregnet for 
de første 10 år, og for år 11-50; dvs. når avdragene 
påløper. 

FAST PRIS 
Ingen budrunde, det er fast pris på leilighetene. 
Forkjøpsrett gjelder ikke ved førstegangs kjøp. Avtale 
om kjøp inngås ved signering av midlertidig kjøpe-
kontrakt, og dette gjøres skriftlig hos salgsansvarlig. 
Mottatt mid lertidig kjøpekontrakt skal godkjennes av 
selger.

Salgsoppgave

FORKJØPSRETT
Det er ikke forkjøpsrett på prosjekterte boliger! Ved 
videresalg vil vanlige regler om forkjøpsrett gjelde. 

SIKRINGSORDNING
Når alle leilighetene er solgt vil borettslaget bli forsøkt 
innmeldt i borettslagenes sikringsfond. Det gis ingen 
garantier for at borettslaget blir innmeldt.

AVTALEMESSIGE FORHOLD
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert 
kjøpstilbud, herunder bestemme om de vil akseptere salg 
til selskaper. Vedtekter for borettslaget er utarbeidet 
av forretningsfører. Det forutsettes at dokumentene 
aksepteres som grunnlag for handelen. Eventuelle 
ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene 
på senere generalforsamlinger. Selger vil benytte 
egen standard kjøpekontrakt for alle salg i prosjektet. 
Det forutsettes at bud er lagt inn på grunnlag av 
denne kjøpekontrakten og en eventuell aksept av 
bud fra selger gis under samme forutsetning. 

AVBESTILLING
Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir kjøper en 
avbestillingsrett. Dersom slik rett skal benyttes vil 
kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og 
tap som følge av en eventuell avbestilling i tråd med 
bustadoppføringslovas bestemmelser. Med mindre 
det kan dokumenteres et høyere tap, kan selger alltid 
kreve et avbestillingsgebyr på 5 %. Bestilte tilvalg og 
endringer skal i slike tilfeller, i sin helhet, uansett betales 
av kjøper dersom dette er bestilt av entreprenør.

LOVGRUNNLAG
Leilighetene selges i henhold til bustadoppføringslova 
som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og 
plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av 
fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen 

inngås. Ved salg til aksjeselskap legges avhendings-
lovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder 
borettslagsloven og driften av dette.

EIERFORM/ORGANISERING
Iliaden borettslag er organisert som et borettslag i 
samsvar med borettslagsloven. Selger forbeholder 
seg videre retten til å organisere og fordele parkerings-
plasser på den måten som for selger anses mest 
hensiktsmessig.

De nye leilighetene i 2. etasje blir en del av Iliaden 
Borettslag som allerede eksisterer i bygget. Borettslagets 
husordensregler og vedtekter ligger som vedlegg til 
denne salgsoppgaven. 

OVERSKJØTING OG OPPGJØR
Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i 
henhold til kjøpekontrakten. Ved eventuell endring 
i eierskap/navneendring fra kjøpers side etter bud/ 
aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr på kr. 
25.000,- inkl. mva. som innbetales meglers driftskonto.

Eventuell endring krever selgers samtykke. Selger 
forbeholder seg retten til på fritt grunnlag å godta 
eller avslå transport av kjøpekontrakter.

Oppgjør etter salg vil skje gjennom megler eller 
meglers underleverandør.

FORSIKRING
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret 
av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres 
gjennom borettslagets fellesforsikring. Kjøper må 
selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuel-
le særskilte påkostninger.

ADGANG TIL UTLEIE
Eventuell utleie av leiligheten krever samtykke fra 
borettslagets styre. Borettslaget må godkjenne utleie 
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og hovedregelen er at eier selv har bebodd eien-
dommen i ett av de to siste år. Det er begrensninger for 
utleie utover 3 år, jfr. Borettslagsloven. Det kan være 
begrensninger for juridiske personer å eie andel i 
borettslaget. Juridiske personer som vurderer kjøp 
må kontakte og rådføre seg med selger.

FORRETNINGSFØRSEL
MOBO Helgeland BBL er forretningsfører, noe som sikrer 
trygg drift av din bolig. Borettslag er egne juridiske 
enheter og eies av dere som bor der. Borettslaget 
styres av generalforsamlingen og borettslagets eget 
styre. Generalforsamlingen er et møte med alle eierne 
(andelshavere) i borettslaget og møtes normalt en 
gang i året. Hver andelseier har en stemme på 
generalforsamlingen.

TILVALG OG ENDRINGER 
En fordel ved å kjøpe prosjektert bolig er muligheten 
til å skreddersy leveransen med endringer/tilvalg. 
Alle endrings-/tilvalgsarbeider skal avtales skriftlig 
mellom utbygger og kjøper. Endringer/tilvalg kan gi 
kostnadsmessig konsekvens for kjøper, og er begrenset 
opp til 15 % av kjøpesum. Utbygger/entreprenør tar er 
påslag på alle endringer. 

FORBEHOLD
Byggestart er avhengig av et tilfredsstillende for-
håndssalg, som i prosjektet utgjør 60 % av antall
boliger og tilfredsstillende byggelånsfinansiering, 
samt godkjennelse i utbyggingsselskapets styre.

Videre er byggestart avhengig av at ramme- og 
igangsettelsestillatelse blir gitt fra myndighetene i
god tid før byggestart. Det tas også forbehold om at 
det oppnås en for selger tilfredsstillende avtale med 
entreprenør. Det tas generelt forbehold om myndig-
hetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i 
fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelso-
verføring med videre som følge av dette. Det gjøres 

uttrykkelig oppmerksom på at anslaget som gjelder 
overtagelsestidspunkt ikke er å anse som en avtalt 
frist for overtagelse i forhold til bustadoppføringslova 
§ 10. Anslaget er kun et estimat, og endelig overtagel-
sesdato vil bl.a. avhenge av kommunal behandling, 
inngåelse av en for selger tilfredsstillende 
entreprisekontrakt og byggelånsavtale, samt frem-
drift i prosjekt- og byggearbeid. Kjøper må være 
innforstått med den usikkerhet som foreligger med 
hensyn til fremdrift og overtagelse, og kan ikke 
påberope seg overskridelser av de her angitte esti-
merte overtagelsestidspunkt som avtalt frist for fer-
digstillelse/overtagelse. En forsinkelse i forhold til dis-
se estimatene vil således ikke kunne danne grunnlag 
for krav om dagmulkt eller annen erstatning.

Selger må senest innen 01.05.21 avklare ved skriftlig 
underretning dersom ovennevnte forbehold påbe-
ropes og kjøpekontrakten kanselleres. §12 garanti blir 
stilt når ovennevnte forbehold er innfridd og bygging 
igangsatt.

Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger 
med mer er kun ment å danne et inntrykk av den 
ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses som 
endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medføl-
ger ikke, så som f.eks. skap, og det vil derfor fremkom-
me elementer i presentasjonsmaterialet som ikke 
inngår i leveransen.

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og mar-
kedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene i 
prosjektet. Interessent oppfordres derfor særskilt til å 
vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold 
terreng og omkringliggende bygningsmasse med 
videre) før budgivning.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til 
endringer som er hensiktsmessige og/eller nødven-
dige, likevel slik at den generelle standard og utførel-
se ikke forringes eller endres vesentlig. Kjøper aksep-
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terer uten prisjustering at selger har rett til å foreta 
slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være 
innkassinger av teknisk anlegg, mindre endringer av 
boligens areal og lignende.

Det kan være avvik mellom de plantegninger og skis-
ser som er presentert i prospektet, og den endelige 
leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved sel-
gers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller 
erstatning. Ved vesentlige endringer har kjøper rett 
til å heve avtalen, og kreve kjøpesummen tilbakeført.
Kjøper kan ikke kreve erstatning ut over dette.

Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/
internettside og leveransebeskrivelsen i den endeli-
ge kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha 
forrang og omfanget av leveransen er begrenset til 
denne.

Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne 
endre priser og betingelser for usolgte boliger og 
biloppstillingsplasser.

Mindre avvik kan forekomme i leilighetenes areal 
grunnet inntegning av sjakter etc., og forutsatt at 
dette ikke fører til vesentlige endringer i leveransen, 
vil det ikke medføre aksept på krav om prisreduksjon/
avslag. Arealavvik mindre enn 5% kompenseres ikke.
Selger kan velge å gi en vederlagsfri tilleggsytelse til 
enkelte kjøpere – uten at dette gir tilsvarende rett til 
andre kjøpere.

Det tas forbehold om trykkfeil i prospekt og salgs-
oppgave. Salg av kontraktsposisjon før selgers 
forbehold er avklart aksepteres ikke. Selger kan på et 
hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbehol-
dene selv om forutsetningene/forbeholdene ikke er 
oppfylt. Selger skal uten ugrunnet opphold gi kjøper 
skriftlig melding om når (dato) forbeholdene i 
henhold til dette er bortfalt/frafalt.

Dører, listverk/foringer, tre-paneler, parkett etc. må 

anses som produkter av levende materiale og vil
dermed kunne bevege seg avhengig av årstid og 
luftfuktighet. Enkelte svikt, knirk og/ mindre
sprekker og bulninger kan derfor oppstå som følge av 
dette. Utbygger tar intet ansvar for ovennevnte
eller skader på parkett, listverk, foringer etc. som følge 
av feil bruk. Mindre sprekker og riss i
overgang tak/vegg, vegghjørner, på listverk og 
gjæringer, samt plate/elementskjøter må påbereg-
nes.
Dette som følge av bruk og naturlig tørking av bygget 
over tid. Videre vil det være synlig spiker – og
spikerslag på listverk, karmer og gerikter.
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VEDLEGG

Nabolagsprofil
Reguleringsplan
Vedtekter
Finansieringsplan
Budsjett

Nabolagsprofil

Søndre Gate 13
Nabolaget Langnes/Fageråsen - vurdert av 28 lokalkjente

Spesielt anbefalt for

Familier med barn
Enslige
Eldre

Offentlig transport

Mobekkleira 6 min
Linje 18-372, 18-376, 23-721 0.5 km

Mo i Rana lufthavn Røssvoll 15 min

Mo stasjon 0.1 km
Buss, tog

Mo i Rana stasjon 0.1 km
Linje 71

Skoler

Lyngheim skole (1-7 kl.) 6 min
426 elever, 21 klasser 3.2 km

Selfors barneskole (1-7 kl.) 7 min
195 elever, 9 klasser 4.3 km

Gruben barneskole (1-7 kl.) 7 min
496 elever, 21 klasser 4.3 km

Hauknes skole (1-7 kl.) 7 min
250 elever, 14 klasser 5.5 km

Rana ungdomsskole (8-10 kl.) 23 min
800 elever, 13 klasser 1.9 km

Polarsirkelen vgs. - Mjølan 6 min
1420 elever, 76 klasser 3.8 km

Ladepunkt for el-bil

Trekanten parkering 3 min

Esso Deli de Luca Langneset 8 min

Opplevd trygghet
Veldig trygt 90/100

Naboskapet
Godt vennskap 70/100

Kvalitet på skolene
Bra 67/100

Aldersfordeling

6.
3 

% 13
.5

 %
15

.2
 %

3.
3 

%
7 

%
7.

2 
% 17

.2
 %

20
.6

 %
21

.5
 % 35

.1
 %

38
.5

 %
38

.9
 %

38
.1

 %
20

.5
 %

17
.3

 %

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Langnes/Fageråsen 1 345 777

Mo i Rana 19 137 8 889

Norge 5 328 198 2 398 736

Barnehager

Kirketunet barnehage (1-6 år) 15 min
44 barn, 2 avdelinger 1.2 km

Langnes barnehage (1-6 år) 17 min
54 barn, 4 avdelinger 1.3 km

Barnas hus (0-6 år) 22 min
32 barn, 2 avdelinger 1.8 km

Dagligvare

Rema 1000 Byporten 4 min

Bunnpris & Gourmet Mo 5 min
Post i butikk, PostNord 0.4 km

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Eiendomsselskapet Ranheim AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler
i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020
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Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Gående

3. Sykkel

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 98/100

Gateparkering
Lett 87/100

Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 86/100

Sport

Langnes grus 16 min
Fotball 1.3 km

Høvlerivegen ballbinge 18 min
Ballspill 1.5 km

Stamina Mo i Rana 7 min

Feel24 Mo i Rana 13 min

Boligmasse

32% enebolig
14% rekkehus
30% blokk
23% annet

Varer/Tjenester

Byporten Mo i Rana 4 min

Ditt apotek Byporten 5 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

29% i barnehagealder
37% 6-12 år
16% 13-15 år
19% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 49%

Langnes/Fageråsen
Mo i Rana
Norge

Sivilstand
Norge

Gift 40% 34%

Ikke gift 37% 53%

Separert 13% 9%

Enke/Enkemann 10% 4%

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Eiendomsselskapet Ranheim AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler
i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020

Nabolagsprofil

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Eiendomsselskapet Ranheim AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler
i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020
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VEDTEKTER 
 

for Iliaden borettslag org nr. 998 283 256 
 
tilknyttet  
Mo og Omegn boligbyggelag 
 
Vedtatt på stiftelsesmøte den 20.03.2012. 
 
 
1. Innledende bestemmelser 
 
1-1 Formål 
Iliaden borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne 
bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i 
sammenheng med denne.  
 
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold 
 
(1) Borettslaget ligger i Rana kommune og har forretningskontor i Rana 
kommune. 
 
(2) Borettslaget er tilknyttet Mo og Omegn boligbyggelag som er 
forretningsfører. 
 
 
2. Andeler og andelseiere 
 
2-1 Andeler og andelseiere  
(1) Andelene skal være på kroner 5.000,-. 
  
(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) 
kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en 
andel.  
 
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie 
inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 
(1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir 
ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til 
formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller 
kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med 
stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.  
 
(4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter. 
 
2-2 Sameie i andel  
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.  
 
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating 
hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.  
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2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier 
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes 
av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.  
 
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal 
nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene. 
 
(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om 
dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om 
godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes 
som gitt.  
 
(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er 
rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.   
 
(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye 
erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er 
rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.  
 
 
3. Forkjøpsrett  
 
3-1 Hovedregel for forkjøpsrett 
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de 
øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.  
 
(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til 
andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til 
fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen 
annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere 
eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på 
skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar 
andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3. 
 
(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får 
anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten 
gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf borettslagslovens § 4-
15 første ledd. 
 
3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende 
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok 
melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. 
Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel 
om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst 
femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har 
skiftet eier. 
 
3-3 Nærmere om forkjøpsretten 
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står 
flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst 
ansiennitet i boligbyggelaget foran. 
 

Vedtekter

(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget 
hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen. 
 
(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny 
andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.  
 
(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på 
boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.  
 
 
 
4. Borett og bruksoverlating  
 
4-1 Boretten  
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte 
fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i 
samsvar med tiden og forholdene. 
 
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets 
samtykke.  
 
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig 
aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller 
unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.  
 
(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på 
eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker 
av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 
 
(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er 
vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder 
dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de 
andre brukerne av eiendommen.   
 
4-2 Bruksoverlating  
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til 

andre. 
 
(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen 

dersom:  
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- 

eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har 
bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike 
tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år 

- andelseieren er en juridisk person 
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, 

militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner 
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i 

rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller 
ektefellen 

- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 
68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.  
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Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til 
det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.  
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen 
en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes 
som godkjent.  

 
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til 
andre uten godkjenning. 
 
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor 
borettslaget. 
 
5. Vedlikehold  
 
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt 
 
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som 
hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, 
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med 
tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder 
og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik 
at lekkasjer unngås.  
 
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt 
som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger 
med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, 
varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og 
himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med 
karmer.  
 
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig 
kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-
/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, 
balkonger o l.  
 
(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.  
 
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder 
skade påført ved innbrudd og uvær.  
 
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å 
utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.  
 
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av 
at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15. 
 
 
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt  
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand 
så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som 
tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen 
andelseier.  

Vedtekter

 
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom 
boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike 
installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for 
andelseieren.  
 
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder 
nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller 
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller 
ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av 
varmekabler.  
 
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin 
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og 
utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for 
andelseieren eller annen bruker av boligen. 
 
(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke 
oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.  
 
 
6. Pålegg om salg og fravikelse 
 
6-1 Mislighold 
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. 
Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, 
forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på 
husordensregler.  
 
6-2 Pålegg om salg 
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, 
kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 
5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold 
gir laget rett til å kreve andelen solgt.  
 
6-3 Fravikelse 
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller 
vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens 
oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere 
eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter 
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.  
 
 
7. Felleskostnader og pantesikkerhet 
 
7-1 Felleskostnader  
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre 
felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.  
 
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til 
en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.  
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(3) Borettslaget kan ha individuell nedbetaling av andel fellesgjeld (IN ordning). 
 
 
7-2 Borettslagets pantesikkerhet 
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget 
panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en 
sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da 
tvangsdekning besluttes gjennomført. 
 
 
8. Styret og dets vedtak 
 
8-1 Styret  
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2. andre 
medlemmer. Styret kan ha 3. varamedlemmer. 
 
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. 
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.  
 
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger 
styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.  
 
8-2 Styrets oppgaver 
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og 
generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller 
vedtektene er lagt til andre organer.  
 
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et 
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.  
 
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av 
de frammøtte styremedlemmene.  
 
8-3 Styrets vedtak 
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til 
stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står 
stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et 
vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle 
styremedlemmene.  
 
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to 
tredjedels flertall, fatte vedtak om:   
 1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller 

tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og 
vedlikehold,  
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har 
vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,  
3. salg eller kjøp av fast eiendom,  
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,  
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig 
forvaltning,  
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med 

Vedtekter

seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de 
årlige felleskostnadene. 

 
8-4 Representasjon og fullmakt  
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn. 
 
 
9. Generalforsamlingen 
 
9-1 Myndighet 
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.  
 
9-2 Tidspunkt for generalforsamling 
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. 
 
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller 
når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av 
stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 
 
9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling 
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato 
for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.  
 
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal 
være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om 
nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre 
dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget. 
 
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal 
et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to 
tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i 
innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær 
generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det 
etter vedtektenes punkt 9-3 (1). 
 
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling  
- Godkjenning av årsberetning fra styret  
- Godkjenning av årsregnskap  
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
- Eventuelt valg av revisor 
- Fastsetting av godtgjørelse til styret  
- Andre saker som er nevnt i innkallingen 
  
9-5 Møteledelse og protokoll 
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen 
velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra 
generalforsamlingen. 
 
9-6 Stemmerett og fullmakt 
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan 
møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for 
mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en 
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stemme.  
 
9-7 Vedtak på generalforsamlingen 
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke 
generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i 
innkallingen. 
 
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle 
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får 
flest stemmer skal regnes som valgt.  
 
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. 
10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern 
 
10-1 Inhabilitet  
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe 
spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig 
eller økonomisk særinteresse. 
 
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning 
på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar 
for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning 
om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-
23. 
 
10-2 Taushetsplikt  
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare 
taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i 
laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen 
berettiget interesse tilsier taushet.  
 
10-3 Mindretallsvern 
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som 
er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre 
andelseiere eller laget. 
 
11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene 
 
11-1 Vedtektsendringer 
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av 
generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.  
 
(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra 
boligbyggelaget, jf borettslagslovens § 7-12:  

- vilkår for å være andelseier i borettslaget 
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget 
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer 

 
11-2 Forholdet til borettslovene  
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 
06.06.2003 nr 39. jf lov om boligbyggelag av samme dato. 

Budsjett

DRIFTSBUDSJETT

 ILIADEN 2 BORETTSLAG 2020

Utgifter

Forsikring 4 000              8                  32 000         1             32 000         

vannavgift 2 950              8                  23 600         1             23 600         

Avløpsavgift 2 450              8                  19 600         1             19 600         

Eiendomsskatt 3 375              8                  27 000         1             27 000         

Renovasjonsavgift 5 300              8                  42 400         1             42 400         

Forretningsførerhonorar 3 200              8                  25 600         1             25 600         

styrehonorar 100                 8                  800              12           9 600           

Heis 260                 8                  2 080           12           24 960         

revisjonshonorar 32                   8                  256              12           3 072           

Avsetning vedlikehold 200                 8                  1 600           12           19 200         

Brøyting, utv. Stell 200                 8                  1 600           12           19 200         

Kabeltv 99                   8                  792              12           9 504           

Borettslagenes sikringsfond 7                     8                  56                12           672              

Medlemskap BBL 400                 8                  3 200           1             3 200           

Rekvisita, porto,telefon trykksaker 8                     8                  64                12           768              

Vaktmester 200                 8                  1 600           12           19 200         

Strøm fellesarealer 80                   8                  640              12           7 680           

Renhold 302                 8                  2 416           12           28 992         

Diverse 15                   8                  120              12           1 440           

Sum utgifter 317 688       
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BYGGE- OG FINANSIERINGSPLAN 09.09.2020

 ILIADEN 2 BORETTSLAG
I tillegg til kjøpsummen kommer kr 20 000,- i omkostninger. 

Kostnader pr. måned

Leilighet    Innskudd Andel Kjøpesum
Fellesutg. 

finans
Fellesutg. 

drift
Brutto 

fellesutgifter
Netto snitt 

fellesutgifter
Brutto snitt 

fellesutgifter Fellesgjeld     Totalpris
nr.: ANDEL Type leil. BRA (ikke inkl. i finanskostn.)    (Av fellesgjeld) første 10 år første 10 år 11 - 50 år

NR         (det er beregnet 22% skattefradrag)

1 11 2 roms leilighet H0201 54,1 kr 1 400 000 kr 5 000 kr 1 405 000 kr 1 867 kr 3 230 kr 5 097 kr 4 486 kr 7 004 kr 1 400 000 kr 2 805 000

2 12 4 roms leilighet H0202 89,4 kr 2 325 000 kr 5 000 kr 2 330 000 kr 3 100 kr 3 783 kr 6 883 kr 6 001 kr 10 182 kr 2 325 000 kr 4 655 000

3 13 5 roms leilighet H0203 104 kr 2 375 000 kr 5 000 kr 2 380 000 kr 3 167 kr 3 878 kr 7 045 kr 6 148 kr 10 420 kr 2 375 000 kr 4 755 000

4 14 4 roms leilighet H0204 81,4 kr 1 790 000 kr 5 000 kr 1 795 000 kr 2 387 kr 3 529 kr 5 915 kr 5 190 kr 8 410 kr 1 790 000 kr 3 585 000

5 15 3 roms leilighet H0205 62,7 kr 1 550 000 kr 5 000 kr 1 555 000 kr 2 067 kr 3 369 kr 5 435 kr 4 781 kr 7 569 kr 1 550 000 kr 3 105 000

6 16 4 roms leilighet H0206 73,9 kr 1 850 000 kr 5 000 kr 1 855 000 kr 2 467 kr 3 529 kr 5 995 kr 5 253 kr 8 580 kr 1 850 000 kr 3 705 000

7 17 4 roms leilighet H0207 73,6 kr 1 990 000 kr 5 000 kr 1 995 000 kr 2 653 kr 3 529 kr 6 182 kr 5 398 kr 8 977 kr 1 990 000 kr 3 985 000

8 18 3 roms leilighet H0208 67,5 kr 1 850 000 kr 5 000 kr 1 855 000 kr 2 467 kr 3 369 kr 5 835 kr 5 093 kr 8 420 kr 1 850 000 kr 3 705 000

kr 15 130 000 kr 15 130 000

Fellesgjelden er basert på 1,6% flytende rentesats pr. 09.09.20, og er beregnet med en løpetid på 
50 år hvorav de første 10 år er avdragsfrie.  Borettslaget vil bli søkt innmeldt i    
BORETTSLAGENES SIKRINGSORDNING AS.

Finansieringsplan
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MIDLERTIDIG KJØPEKONTRAKT

Denne avtalen er juridisk bindende mellom partene. Avtalen forplikter til å undertegne endelig kjøpekontrakt, samt å 
overta leiligheten til avtalte betingelser. Det tas forbehold om eventuelle endringer av tegningsmateriale som følge 
av den offentlige behandling, godkjennelse og prosjektering, byggefinansiering og 60 % forhåndssalg.

Det gjøres oppmerksom på borettslagslovens bestemmelser om at ingen kan erverve mer enn 1 – en- andel i ett 
borettslag og at andelseieren må være en fysisk person. Kjøper har fått seg forelagt følgende dokumenter før 
signering: Salgsoppgave, plan- og prosjekttegninger, prisliste samt budsjett fra MOBO Helgeland BBL som viser 
stipulerte fellesutgifter for borettslaget. Det gjøres oppmerksom på at alle tegninger er illustrasjoner.

UTBYGGER: Iliaden Eiendom AS

KJØPER 1

KJØPER 2

STED/DATO:

KJØPER 1:

Eventuelle forbehold

KJØPER 2:

Finansiering av kjøpesummen er tenkt løst på følgende måte:

Navn:

Navn:

Kjøpesum (innskudd)

Privat bank:

kr.

kr.

+ omkostninger kr. 20.000,-

Kontaktperson:

Fødselsnr.:

Fødselsnr.:

Adresse:

Adresse:

Andel Fellesgjeld kr

Egenkapital:

kr.

kr. Kan bekreftes av:

Mobil:

Mobil:

Postnr.:

Postnr.:

Totalsum

Totalsum:

kr.

kr.

+ omkostninger kr. 20.000,-

E-post:

E-post:

Poststed:

Poststed:

LEILIGHETSNR.:

ANDELSNUMMER:  i Iliaden Borettslag.
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