Selveierleiligheter
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Nye, moderne leiligheter i
Gjøvik sentrum
En fredelig idyll midt i sentrum
Rolig, solrikt og sentralt beliggende i Gjøvik byr Nytorvet på flotte utsiktsleiligheter i
grønne omgivelser. Enten du er førstegangskjøper eller skal flytte i godt voksen alder
kan Nytorvet passe for deg. Av totalt 128 leiligheter er det 19 selveier-leiligheter, som
alle er beliggende i plan 2 i prosjektet. Her er det både 1-roms, 2-roms og 3-roms å
velge blant.

Det grønne hjertet
Hjertet i dette nye boligkvartalet er grøntområdet utendørs. Mellom leilighetsbyggene etableres et frodig grøntområde med muligheter for å sitte ned. Her kan du
nyte livet ute, finne fred og ro eller bli bedre kjent med naboene.
Det er flere parker i nærheten, og kort avstand til turstier som tar deg med på opplevelser i vakker natur. Samtidig er bylivet en kort spasertur unna.
Nytorvet Boligpark ligger til rette for deg. Sett deg selv i sentrum.
Velkommen hjem til Nytorvet.

Nytorvet Boligpark

3

4

Nytorvet Boligpark

Nytorvet Boligpark

5

Moderne og praktisk
I den nye boligparken på Nytorvet kommer det lyse, flotte boliger i alle
størrelser. Muligheter for parkeringsplass til alle leilighetene.

6

Gode kollektivtilbud, både
buss og tog

3 min å gå til
nærmeste cafe

3 min å gå til
CC kjøpesenter

Et harmonisk
boligkvartal

Gode sol- og
utsiktsforhold

19 min å gå til
Hovdetoppen

10 min å gå til
Gjøvik Gård

Lekeareal
i kvartalet

Nytorvet Boligpark
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Hold deg oppdatert!
Få med deg siste nyhet fra Nytorvet Boligpark!
Vi har gjort det enkelt for deg å følge med på kjøpsreisen.
Knips er en app som lar deg følge med på alt vi gjør bak
kulissene i prosjekteringen! Her vil vi dele nyheter og annen
nyttig informasjon.
Du kan selv velge om du får varsel på sms, e-post eller om du
laster ned appen og får push varsel!

Appen heter ”Knips-Følg med” og kan enkelt
lastes ned i app store. Appen er gratis.
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Deg som boligkjøper!
Ditt kjøp er vårt ansvar. For å gi deg best mulig service og
oppfølging vil våre meglere og leverandører følge deg opp
under hele kjøpsreisen.
Som utbygger er vårt fokus å følge byggeprosessen tett, sørge
for at bygget får alle kvalitetene vi lover, og at bygget står klar
til innflytting til avtalt tid. Derfor har vi meglere og
leverandører som representerer oss i møte med deg som
kunde.
Våre meglere og leverandører er håndplukket av oss for å gi
deg best mulig kvalitet og service. De er svært kompetente i
sitt fag og følger våre strenge retningslinjer og kvalitetskrav for
oppfølging. Skulle du på noe som helst tidspunkt være i tvil
eller ha spørsmål; ta umiddelbart direkte kontakt med oss.

Nytorvet Boligpark
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LEILIGHETENE
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1-roms
Urban og effektiv
1-roms leilighet passer perfekt for deg som ikke trenger så mye plass.
Leilighetene er lyse og moderne med praktisk og god
planløsning. Fra andre prosjekter ser vi at kompakte 1-roms
leiligheter er etterspurte.
Vi har bare 2 stk 1-roms, så her er det ”først til mølla”.

Nytorvet Boligpark
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Type:		
1-roms
BRA:		
29,1 kvm
P-rom:			29,1 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
6,0 kvm
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Nytorvet Boligpark

Type:		
1-roms
BRA:		
25,9 kvm
P-rom:			25,9 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
0,7 kvm

Nytorvet Boligpark
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2-roms
Perfekt for deg som skal kjøpe din første bolig
2-roms leilighet passer perfekt for deg som jobber i byen eller
studerer, og som vil ha tilgang til alt Gjøvik sentrum har å by på på av
kultur- og uteliv. Leilighetene er lyse og moderne med
praktisk og god planløsning. Eget soverom, flott baderom, åpen stue
og moderne kjøkken gjør disse leilighetene til en komplett førstegangs-bolig.
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Type:		
2-roms
BRA:		
42,8 kvm
P-rom:			39,7 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
7,5 kvm
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Type:		
2-roms
BRA:		
38,2 kvm
P-rom:			38,2 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
0,7 kvm
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Type:		
2-roms
BRA:		
38,2 kvm
P-rom:			38,2 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
0,7 kvm
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Type:		
2-roms
BRA:		
38,2 kvm
P-rom:			38,2 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
0,7 kvm
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Type:		
2-roms
BRA:		
54,9 kvm
P-rom:			54,9 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
9,9 kvm
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Type:		
2-roms
BRA:		
37,7 kvm
P-rom:			37,7 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
6,0 kvm
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Type:		
2-roms
BRA:		
37,7 kvm
P-rom:			37,7 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
6,0 kvm
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Type:		
2-roms
BRA:		
37,7 kvm
P-rom:			37,7 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
6,0 kvm
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Type:		
2-roms
BRA:		
47,7 kvm
P-rom:			47,7 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
6,0 kvm
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Type:		
2-roms
BRA:		
37,7 kvm
P-rom:			37,7 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
6,0 kvm
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Type:		
2-roms
BRA:		
37,7 kvm
P-rom:			37,7 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
6,0 kvm
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Type:		
2-roms
BRA:		
37,7 kvm
P-rom:			37,7 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
6,0 kvm
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Type:		
2-roms
BRA:		
37,7kvm
P-rom:			37,7 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
6,0 kvm
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Type:		
2-roms
BRA:		
43,5 kvm
P-rom:			43,5 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
6,0 kvm
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Type:		
2-roms
BRA:		
38,2 kvm
P-rom:			38,2 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
6,5 kvm
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Type:		
2-roms
BRA:		
38,2 kvm
P-rom:			38,2 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
0,7 kvm
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3-roms
Gode og g jennomtenkte planløsninger for deg som ser
etter det lille ekstra!

PLANTEGNINGER
Her kan du velge mellom de planløsningene som passer deg og din

Prosjektet er fordelt over tre bygg,
livsstil best. Leilighetene er gjennomgående lyse og moderne med
med to-, tre- og fire-roms leilgiheter
balkong. Planløsningen er praktisk med entre, gang, bod, to
på x til x kvm.
soverom og stue med åpen kjøkkenløsning. Ofte brukes ett av
soverommene som TV-stue / hjemmekontor / gjesterom. Store
vindusflater gir godt med lys. Fargene er lyse og delikate.
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Type:		
3-roms
BRA:		
60,7 kvm
P-rom:			60,7 kvm
Etasje: 		1U
Terrasse/balk.:
5,5 kvm

Nytorvet Boligpark
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ETASJEPLAN - 1U

Bad

Hall

12,3 m2

Soverom

5,0 m2

Soverom

4,2 m2

10,6 m2

25,7 m2

Kjøkken/
opphold

U119
60,7 m2
P-rom
60,7 m2

4,2 m2
5,5 m2

Balkong

Bad
3,6 m2

Hall
3,4 m2

21,4 m2

Felles

Bad
4,2 m2

WTC

4,7 m2

Hall

U117
38,2 m2
P-rom
38,2 m2

Felles
84,2 m2

Bad
4,2 m2

WTC

Soverom

4,2 m2

7,5 m2

4,2 m2

Soverom

4,7 m2

Hall

U116
38,2 m2
P-rom
38,2 m2

Kjøkken/
opphold

7,5 m2

Kjøkken/
opphold

15,6 m2

U118
25,9 m2
P-rom
25,9 m2

Kjøkken/
opphold

Fr. balk.
0,7 m2

15,6 m2

0,7 m2

Fr. balk.

Fr. balk.

18,0 m2

0,7 m2

Hall
6,6 m2

3,6 m2

Bad

Hall

6,9 m2

Bad

4,2 m2

Hall

4,8 m2

Bad

4,2 m2

4,8 m2

Hall

Bad

4,2 m2

Hall

4,8 m2

4,2 m2

Bad

Hall

4,2 m2

Bad

4,8 m2

Balkong

6,5 m2

U110
47,7 m2
P-rom
47,7 m2

Soverom

11,6 m2

Soverom

U111
37,7 m2
P-rom
37,7 m2

11,6 m2

Soverom

U112
37,7 m2
P-rom
37,7 m2

11,6 m2

11,6 m2

Soverom

U113
37,7 m2
P-rom
37,7 m2

Soverom

U114
37,7 m2
P-rom
37,7 m2

11,6 m2

Soverom

9,2 m2

Kjøkken/
opphold

Kjøkken/
opphold

15,2 m2

15,2 m2

Kjøkken/
opphold

Kjøkken/
opphold

15,2 m2

Kjøkken/
opphold

15,2 m2

22,5 m2

Kjøkken/
opphold

22,9 m2

U115
43,5 m2
P-rom
43,5 m2

Fr. balk.

0,7 m2

Balkong

6,0 m2

Balkong

6,0 m2

Balkong

6,0 m2

Balkong

6,0 m2

Balkong

6,0 m2

Balkong

6,0 m2
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Felles

Tegningsunderlaget er omtrentlig. Endringer i areal, mål, plantegninger, herunder sjaktplasseringer, kjøkkenløsninger, skisserte kvaliteter og tekniske løsninger vil kunne forekomme. Vennligst
se salgsoppgaven, herunder byggebeskrivelse, opplysninger om eiendommen og forbehold. Salgsoppgaven er avtalegrunnlaget for bud og aksept.

Felles
19,9 m2

Balkong
7,5 m2

4,3 m2

Hall

U101
42,8 m2
P-rom
39,7 m2
Kjøkken/
opphold
19,9 m2

Bod
2,7 m2

Fr. balk.

Kjøkken/
opphold

0,7 m2

15,6 m2

Fr. balk.
Kjøkken/
opphold

Fr. balk.

15,6 m2

0,7 m2

Kjøkken/
opphold

0,7 m2

15,6 m2

7,5 m2

Soverom

7,5 m2

Soverom

4,2 m2

Bad

4,2 m2

WTC

Soverom

U104
38,2 m2
P-rom
38,2 m2

Hall

7,5 m2

U103
38,2 m2
P-rom
38,2 m2

Hall

Soverom

Bad

9,5 m2

4,2 m2

WTC

Bad

WTC

4,2 m2

4,7 m2

4,2 m2

U102
38,2 m2
P-rom
38,2 m2

Hall

4,7 m2

4,2 m2

Bad
4,2 m2

4,7 m2

Felles
27,8 m2

Røming
6,3 m2

Hall

2,2 m2

Hall

4,8 m2

Bad

4,2 m2

Hall

4,8 m2

Bad

4,2 m2

Hall

4,8 m2

Bad

4,2 m2

Hall

10,8 m2

4,2 m2

Bad

U105
54,9 m2
P-rom
54,9 m2

Bad

4,2 m2

11,6 m2

Soverom

11,6 m2

Soverom

U106
29,1 m2
P-rom
29,1 m2

U107
37,7 m2
P-rom
37,7 m2

U108
37,7 m2
P-rom
37,7 m2

U109
37,7 m2
P-rom
37,7 m2

Soverom

11,6 m2

4,9 m2

Kont.

Kjøkken/
opphold

21,4 m2

Soverom

12,1 m2

Sovealkove

5,2 m2

Kjøkken/
opphold

Balkong

9,9 m2

Balkong

Balkong

6,0 m2

6,0 m2

16,3 m2

Kjøkken/
opphold

6,0 m2

Balkong

6,0 m2

Balkong

15,2 m2

Kjøkken/
opphold

15,2 m2

Kjøkken/
opphold

15,2 m2

A

HUS A + B U1.2 ETASJEPLAN

Kvartal 17/Nytorvet, Gjøvik

N
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VIKTIGE
OPPLYSNINGER
Her finner du viktige opplysninger
og nøkkelinformasjon.
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ORIENTERING FRA UTBYGGER
Utbygger: Nytorvet Boligpark AS

Vei/vann/avløp

Type eiendom: Leiligheter

Eiendommen er tilknyttet det offentlige nettet.

Byggeår: Planlagt ferdigstillelse 4.kvartal 2023
Tomteareal: 3.776,1 kvm

Sameie
Sameie er ikke opprettet enda.

Adresse og matrikkel: Gnr 67, bnr 950 i
Gjøvik kommune

Vedtekter / husordensregler
Utkast til vedtekter vedlegges.

Antall kvm bolig: 8645 kvm
Antall kvm næring: 560 kvm

Barnehage / skole i området

Areal parkering ca: 4050 kvm

Gjøvik skole (1-7 kl.) 0.5 km
Steinerskolen i Gjøvik/Toten (1-10 kl.) 1.4 km

Omkostninger

Fredheim skole (1-7 kl.) 1.9 km

Generelle omkostninger, inkl dokumentavgift: Kr

Gjøvikregionen International School (1-7 kl.) 2 km

25.000,-

Bjørnsveen ungdomsskole (8-10 kl.) 1.9 km

Tinglysning pantedokument: Kr 585,-

Vardal ungdomsskole (8-10 kl.) 3.1 km

Tinglysning skjøte: Kr 585,-

Gjøvik videregående skole 1.1 km
Gjøvik barnehage (1-5 år) 0.4 km
Trollhaugen barnehage (3-5 år) 0.7 km

Energimerking: C, lys grønn

Lissomskogen barnehage (0-5 år) 1.1 km

Energikilder: Fjernvarme og strøm
Garasje/parkering: Kr.295.000,- pr plass.
Totalentreprenør: Consto AS
Felleskostnader
Det er antatt månedlige felleskostnader på ca Kr 45,pr.kvm inkl. bredbånd/TV.
Adkomst
Det vil bli skiltet med Partners Eiendomsmegling
visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.
Regulering
Eiendommen er regulert til Bolig, forretning, kontor.
For ytterligere opplysninger om
regulering, vennligst ta kontakt med megler.
Konsesjon / Odel
Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget
av denne eiendommen.

Nytorvet Boligpark
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Tilbehør
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens
tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen
med mindre dette fremkommer av nærværende
prospekt. Alle hvitevarer medfølger.
Fastmontert og innebygget kjøkken- og
baderomsinnredning følger boligen. Med mindre
annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs
normgivende liste over løsøre og tilbehør i
”Viktig informasjon for selger og kjøper”. Listen
følger vedlagt. Hvitevarer, som ikke er
integrert i innredning, medfølger ikke i handelen.
Budgivning
Alle bud skal inngis skriftlig på vedlagt
kjøpsbekreftelsesskjema til megler. Denne ligger
bakerst i prospektet.
Send til Silje Furuseth Aandalen
99 30 85 46
silje@partnerseiendomsmegling.no
Overtagelse
Forventet ferdigstillelse 4.kvartal 2023.
Hvitvaskingsloven
Eiendomsmeglere er fra 15.10.2018 underlagt
hvitvaskingsloven. Dette innebærer at
eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke
om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.
Bustadsføringsloven
Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse
der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike
tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om
avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å
stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og
5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det
er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar
med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde
tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til
selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t.
Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering
Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som
kan tilby lån med konkurransedyktige
betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne
kontakt.
Heftelser
Tinglyst legalpant tilsvarende 1 G for panterett til
sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne
overfor sameiets kreditorer ansvarlig i
forhold til sin sameiebrøk.

Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet
lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon
inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/
avtaler som for eksempel rett til
kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger
inkl. reparasjon av disse, bestemmelser
om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter.
Disse erklæringene/avtalene vil følge
eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.
Vennligst ta kontakt med megler for nærmere
spesifikasjon av disse.
Tillegg
Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det utkast av
vedtekter og utkast kjøpekontrakt.
Det gjøres oppmerksom på at Partners
Eiendomsmegling AS sine standard kjøpekontrakter
blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe
annet før handel har kommet i stand.
Om meglers vederlag er det avtalt kr. 36 500,- pr.
enhet inkl. oppgjør. Tilretteleggingsgebyr kr. 20
000,- pr salgstrinn. Alle tall i dette avsnitt er opplyst
eksklusive mva.
MEGLER
Silje Furuseth Aandalen
99 30 85 46
silje@partnerseiendomsmegling.no
EIENDOMSMEGLER
Runa Skumlien
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95 85 78 04
runa@partnerseiendomsmegling.no
Partners Eiendomsmegling
Foretaksregistrert Org.nr: 912021327
Postboks 1227, 2806 Gjøvik
Tlf: 61 18 13 00
www.partnerseiendomsmegling.no

Nytorvet Boligpark
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LEVERANSEBESKRIVELSE
GENERELT
Leveransebeskrivelsen omfatter 19 selveierleiligheter
i boligprosjektet Nytorvet Boligpark og et
underliggende garasjeanlegg. Boligene leveres etter
gjeldende byggeforskrifter (TEK 17), aktuelle norske
Standarder og ferdigstilles i henhold til NS 3420,
normal standard.
Boligprosjektet / leilighetene er tegnet av MAKE
arkitekter AS, og føres opp av Consto AS som
totalentreprenør.
Felles-/hovedadkomstarealer utformes/bygges i
henhold til de krav som TEK 17 stiller til tilgengelig
bolig. Det samme gjelder for alle leiligheter i bygget
som skal oppfylle kravene til tilgjengelig bolig iht.
TEK 17
Utbygger tar forbehold om justeringer av fasader,
vinduer, leilighetsplaner etc. (f. eks som følge av
forskriftskrav, brannkrav, konstruksjonsmessige
forhold, tekniske installasjoner, utforming av
sjakter, nedforinger/innkassing av tekniske føringer
etc.) så lenge dette ikke forringer boligens kvalitet
og funksjon i vesentlig grad. Slike justeringer vil
kunne medføre mindre endringer av størrelsen på
enkelte rom i leilighetene.
Møbler, gardiner, eller annet utstyr/innredning
inngår ikke i leveransen. Dette gjelder også
bygningsmessige tiltak som er stiplet på
tegningene og som ikke medtatt i denne
beskrivelsen. Innredningsløsninger som er vist på
plantegninger og illustrasjoner, er ment som
illustrasjoner av mulige løsninger, og inngår ikke i
standardleveransen.
Konstruksjon
Bygget direkte fundamenteres på stedlige masser.
Byggenes bæresystemer utføres som en
kombinasjon av bærende betongvegger og søyler og
bjelker i stål eller betong. Etasjeskille av
hulldekk-elementer. Kompakte betongdekker kan
forekomme der det er nødvendig for avstiving av
bygget, eller det av andre årsaker er hensiktsmessig.
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Yttervegger bygges som isolert bindingsverksvegg i
henhold til energikrav basert på gjeldende teknisk
forskrift. Utvendig kledning med puss-system,
platekledning og trepanel. Balkongforkanter, vindu,
dører og gesimser kompletteres med beslag tilpasset
til farge på vindu og fasader. På innvendig side
yttervegg, kles alle yttervegger med gips.
Forstøtningsmurer leveres som ubehandlet støpt
betong.
Vinduer
Vinduer av tre med utvendig aluminiumsmantling.
Leveres med standard RAL farge utvendig og
tilpasset NCS farge innvendig. Brystningshøyde
under vinduer minimum 200 mm over ferdig gulv.
Det er medtatt solskjerming i glass slik at
innstrålingsvarme fra sol begrenses.
Dører
Entredører leveres som slette hvite kompaktdører
med lyd- og brannkrav. Balkongdører av tre med
aluminiumsmantling, samme farge som vinduer.
Hovedinngangsdør til byggene tilbys som tre – eller
aluminiumsdører med glass.
Innvendige dører i leiligheter tilbys som
formpressede hvite dører, type Swedoor eller
tilsvarende.
Dører i bodareal leveres enten som gitterdører eller
tette dører.
Port
Det leveres leddheiseporter med lakkert aluminium
med styring via smarttelefon ved inn/utkjøring eller
oppringing med mobiltelefon, samt standard
garasjeåpner.
Fast innredning
- Det tilbys kjøkkeninnredning type Next fra HTH
eller tilsvarende. Benkeplater i laminat, utførelse
30mm med rette forkanter. Oppvaskbenken har
nedfelling beslag i rustfritt stål med 1 stor kum. Alle
overskap og høyskap er av takhøy type. Det er medtatt demping på skuffer og skapdører samt i
ntegrerte LED lysprofiler under alle overskap som er

40cm eller bredere. Hvitevarer leveres fra Siemens.
- Baderomsinnredning som 60-100cm løsning med
skuffer med integrert grep, heldekkende servant og
speil med lys. Stikk ved vask. Baderom leveres som
prefabrikkerte baderoms-moduler.
- Det er ikke medtatt garderobeskap, men anvist på
tegning hvor dette kan plasseres.
- Ventilator inngår som en del av kjøkkenleveransen.
Trapper, rekkverk og balkonger
Trappeløp utføres som prefabrikkerte betong- eller
ståltrapper med utstøpte trinn og repos. I trapper
legges det flis i inntrinn, opptrinn og repos. Rekkverk
som spilerekkverk i lakkert stål.
Balkonger leveres som prefabrikkerte
betongelementer med overflate og himlig i
ubehandlet betong. Det legges impregnert
tremmegulv på balkongene.
Det vil på de aller fleste balkongene leveres
glassrekkverk. Der det ikke er glassrekkverk blir det
levert spilerekkverk. Her kan man se til
fasadeillustrasjonene, og utførelsen på
glassrekkverkene blir med skjult dekkeforkant med
farget glass.
Himlinger
Himlinger i leilighetene er sparklet og malt med
synlig V-fuge. Hele- eller deler av hall, gangarealer og
bod med sparklet og malt gipshimling.
Himlingshøyde kan bli lavere enn 240cm i bad,
vaskerom, kjøkkenøy bod etc. Tilsvarende kan bli
nødvendig for mindre deler av andre arealer i
leiligheten. Dette kan i noen tilfeller medføre en
himlingshøyde på 220cm.
Himlinger i fellesarealer som bodsaler er generelt
betongflater som blir malt. Himlinger i
felleskorridorer og trapperom leveres som
systemhimling i T-profil. I underordnede rom bli
himlingene støvbundet.
Vegger
Bærende innervegger og vegger i trapp- og

heissjakter leveres som betongvegger.
Øvrige vegger, også innvendige skillevegger mellom
leiligheter som ikke er bærende leveres som
plassbygde isolerte gipsplatevegger med
forskriftsmessig brann- og lydklasse.
I boder leveres front og skillevegger av type Troax
nettingvegg med dør.
- Innvendige vegger i leilighetene helsparkles og
males.
- Vegger i felles trapperom og ganger/korridorer
males til full dekning.
- Vegger i parkeringsanlegg og bodsaler males to
strøk.
- Vegger på bad og vaskerom leveres med beige/lyse
fliser, størrelse 30 x 60 cm.
Listverk
Dørlister leveres i hvit utførelse med synlige
spikerhull. Gulvlister levers som eikelister tilpasset
standard parkett. Listefri overgang mellom tak/vegg
og rundt vindu.
Gulv
Dekker leveres generelt som hulldekker. Gulv i leiligheter foruten i baderom og eventuelt vaske-rom
som granab gulv, påmontert 1-stavs hvit matt parkett
i eik.
- Gulv på bad leveres med mørke fliser, størrelse 30
x 30 cm.
- I dusjsone på bad leveres gråe fliser, størrelse 10 x
10 cm.
- Gulv i felles ganger leveres likeså avrettet men med
vinylbelegg.
- Gulv i boder i parkering er i betong med epoxymalt
overflate.
Yttertak
Hulldekkelementer isoleres og tekkes. Tekkes enten
med folie eller asfaltbelegg.
Det etableres innvendige taknedløp.
Parkering
Parkeringsplasser i felles garasjeanlegg kan kjøpes
separat til pris kr. 295.000,-
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Sykkelparkering
Innendørs sykkelparkering.
TV, internett, telefon
Høyhastighetsfiber føres frem til ett kontaktpunkt i
den enkelte leilighet. Fiber leverer signal til TV, data
og telefoni. Det blir inngått fellesavtale for sameiet
med nettleverandør og inngår i felleskostnadene.
Sanitærutstyr
Sanitæranlegget utføres i henhold til offentlig
reglement og bestemmelser i Gjøvik kommune for
slike anlegg.
Det leveres vegghengt klosett. Dusjvegger.
Blandebatterier i forkrommet utførsel. På kjøkken
leveres vannuttak m/kran for oppvaskmaskin. På
bad, evt. vaskerom leveres kran og avløp for
vaskemaskin.
Varmeanlegg
Anlegget forsynes fra fjernvarme levert av Eidsiva
Varme. Det leveres vannbårengulv varme i gang,
kjøkken og stue. I baderom (kabiner) leveres
elektriske varmekabler med termostat.
For boligkjøpere som ønsker varme i soverom kan
det bestilles som tilvalg. Det leveres egne avlesbare
energimålere for varmtvann og varme i leilighetene.
Utvendig trapp og rampe leveres med
snesmelteanlegg.

fjernåpning av dør fra leiligheten.
Brannvarslingsanlegg leveres med detektorer og
alarmklokke i leiligheter og fellesrom.
Brannslukking
Leilighetene sprinkles og leveres med
brannslukningsapparat.
Ventilasjon
Hver leilighet leveres med eget balansert
ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner.
Ventilasjonsaggregatet er synlig plassert i bod, evt. i
himling. Luftespalte under dør for luftutskifting. Inn
og uttak av luft skjer fra byggets fasade eller over
tak i sjakt.
Ventilering av garasjeanlegg og boder er medtatt iht.
forskrift.
Utomhus
Utomhus ihht utomhusplan.
DIVERSE
Nøkkelsystem
Det etableres et nøkkelsystem med sikte på at
leilighetens nøkkel skal låse flest mulig av de dører
som beboer skal ha tilkomst til. Det leveres 3 stk.
leilighetsnøkler pr leilighet.
Postkasser
Låsbart postkassesystem plasseres i inngangsparti,
med mindre Posten krever annen plassering.

Parkeringsanlegg oppvarmes ikke.
Elektriske installasjoner
El-anlegget bygges i henhold til gjeldende forskrifter
NEK 400:2014 og NEK 399-1. Sikringsskap leveres med
automatsikringer og jordfeilbryter. Strømmåler står i
fellesareal. Stikkontakter og brytere er i hvit
utførelse. Elektriske anlegg leveres som skjult anlegg
med mindre det ligger mot lydvegg. I boligene og
bodene, samt på terrasser leveres belysning iht. normal standard, og all belysning leveres som
lavenergiarmatur. Det leveres innfelte LED spotter i
gang og bad med elek-tronisk dimmer. På kjøkken
leveres belysning under overskap.
Ellers er det medtatt nødvendig belysning i
inngangspartier og i felles uteområder.
Det monteres porttelefon med svarapparat og
42

Nytorvet Boligpark

Merking /Skilting
Fellesarealer, leiligheter, parkeringsplasser,
postkasser merkes/skiltes med adresser/
leilighetsnummer.
Byggereng jøring
Utvask av bolig utføres av totalentreprenøren.
Byggvask innebærer ikke rundvask, men omfatter
rydding og grovrengjøring.
ENDRINGER / AVKLARINGER
Dersom kjøper av leilighet ønsker endringer eller
tilleggsbestillinger i forhold til denne leveransebeskrivelse og tegninger, skal dette være
kontraktsfestet innen en senere fastsatt tidsfrist,
etter at kjøpekontrakt foreligger.

Bygningsmessige endringer
Eventuelle bygningsmessige endringer skal avklares
direkte mellom kjøper og selger eller den selger
utpeker som sin representant.
Det tillates ikke flytting av sjakter, vegger, endret
bruk av rom, fasadeendringer etc. Det tillates heller
ikke endringer som er i strid med forskrifter eller
krav til tilgjengelighet i boligen. Dette innebærer
at vesentlige endringer av leilighetsplaner ikke kan
foretas.
Utbygger vil orientere den enkelte kjøper om, og
fastsette frister for bestilling av
bygningsmessige endringer. De som ønsker slike
endringer, vil få pristilbud på sine endringsønsker, og
må deret-ter gi skriftlig aksept til utbygger (eller den
utbygger utpeker) dersom endringene ønskes utført.
Oppgjør for slike endringer skal skje direkte mellom
kjøper og utbygger.
Ved bygningsmessige endringer/tilleggsarbeider må
kjøper i tillegg til byggekostnadene betale for
arkitektarbeid, omprosjektering o. lign.
Byggetekniske endringer medfører en minstepris fra
arkitekt på kr 5.000,-.
Når aktuelle bygningsmessige endringer er avklart,
vil utbygger sende ut en orientering som forklarer
framgangsmåten i forbindelse med tillegg /endringer
av materialer og utstyr samt angir frister for når
valgene må være foretatt. Det blir samtidig redegjort
for hvem kjøper skal ta kon-takt med for å avklare
slike endringer.
Bestilling av slike endringer/tilleggsbestillinger skal
gjøres på følgende måte:

Endringer av kvaliteter og fargevalg for maling-, belegg- og flisarbeider avklares direkte mellom kjøper
og leverandør i en egen avtale.

Kjøkken/garderobe/bad
Endring kjøkkeninnredning, garderobeskap og
innredning på bad avtales direkte mellom kjøper og
leverandør i en egen avtale.

Eventuelt
Leilighetene er forsikret av utbygger frem til
overtakelse, og må etter denne tid forsikres av
kjøper når det gjelder innbo, og Sameiet når det
gjelder bygningene.

Sanitærutstyr
Endringer av sanitærutstyr avtales mellom kjøper og
leverandør i en egen avtale.
Elektriske installasjoner
Endringer av elektriske installasjoner, herunder
plassering av stikkontakter, ekstra datakontakter etc.
avtales direkte mellom kjøper og leverandør i en
egen avtale.
Maling, belegg og flis

I skriftlige avtaler om endringer som angitt ovenfor,
skal det bl.a. fastsettes tidsfrister, pris og
bestemmelser om hvordan oppgjør skal skje.
ABONNEMENT STRØM
Abonnement på strøm bestilles av
totalentreprenøren/utbygger som betaler for
strømforbruket fram til overlevering av den enkelte
leilighet. Ved overlevering avleses strømmåler og
abonnementet overføres til kjøper.
Fellesabonnement til trapperom, utvendig belysning,
garasje, sportsboder etc. overføres etter overtakelsen til Sameiet, som deretter betaler for strømforbruket.
ABONNEMENT KABEL-TV / INTERNETT MV.
Abonnement på kabel-TV/internett/radio inntatt i
felleskostnadene.
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Boligsameiets formål er å ivareta felles interesser for
seksjonseierne, forestå forretningsførsel for sameiet
og sørge for drift og vedlikehold av
sameiets fellesarealer og fellesanlegg, herunder
utendørs veg- og parkeringsarealer, plenarealer, beplantninger, innvendige fellesarealer, evt.
varmepumpe, evt. Elkjel, strøm/lys etc. Sameiets
kostnader fordeles på seksjonseierne.

Det forutsettes at boligsameiet utarbeider rutiner
for bl.a. rømning ved eventuell brann, og herunder
spesielt vurderer rutiner/tiltak dersom det bor
rullestolbrukere i bygget.
Boligsameiet og den enkelte seksjonseier vil ved
overtakelse få utlevert informasjon fra
totalentreprenør om materialer og produkter som er
levert, for å lette boligsameiets og leilighetseiernes
arbeid med framtidig drift og vedlikehold.
Nytorvet Boligpark
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VEDTEKTER - SAMEIET NYTORVET
Org.nr: Sameie er ikke opprettet enda.
Navn og opprettelse
Sameiets navn er Sameiet Nytorvet Boligpark er
opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst
..................
Hva sameiet omfatter
Sameiet består av 19 boligseksjoner og 2
næringsseksjoner på eiendommen gnr . < nr.> , bnr.
<nr.> i <navn> kommune.
Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt
eventuelt en eller flere seksjonerte tilleggsdeler.
Hoveddelen består av en klart avgrenset og
sammenhengende del av en bygning, med egen
inngang. Seksjonerte tilleggsdeler omfatter bod.
De deler av eiendommen som ikke inngår i de
enkelte bruksenheter er fellesareal.
Rettslig disposisjonsrett
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon
med de begrensninger som følger
av sameieforholdet og eierseksjonsloven.
Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut
sin egen seksjon.
(2) Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn
90 døgn årlig er ikke tillatt . Med korttidsutleie
menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.
(3) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle
overdragelser og leieforhold. Ved eierskifte betales
et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet.
(4) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en
boligseksjon hvis ervervet fører til at man blir eier
av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet.
Dette gjelder tilsvarende hvis et erverv av en
boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap
fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av
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noen som har slik tilknytning til hverandre, som
beskrevet i eierseksjonslovens § 23.
Disse begrensningene gjelder ikke for kjøp og erverv
av fritidsboliger, erverv ved ekspropriasjon, arv eller
forskudd på arv til livsarving eller en kreditors erverv
for å redde en fordring som er sikret med pant i en
seksjon. Borettslag, staten, fylkeskommuner,
kommuner samt selskaper og organisasjoner som
eies eller kontrolleres av stat en, en fylkeskommune
eller en kommune, og som har til formål å skaffe
boliger, kan erverve flere seksjoner. Det samme
gjelder institusjoner eller sammenslutninger med
samfunnsnyttig formål som har til formål å skaffe
boliger, eller en arbeidsgiver som skal leie ut
seksjonene til sine ansatte.
Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og
fellesarealer
Rett til bruk
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin
bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å bruke
fellesarealene til det de er beregnet til eller
vanligvis brukes til, ogtil annet som er i samsvar med
tiden og forholdene.
(2) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes
slik at andre seksjonseiere påføres skade eller
ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. Det
vises til de til enhver tid gjeldende husordensregler
for Sameiet.
(3) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med
formålet.
(4) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider
som påvirker/berører sameiets fellesarealer og
fellesanlegg uten godkjenning fra styret/årsmøtet.
Dette omfatter slikt som:
• Alle installasjoner på fellesarealer, herunder
oppsetting /montering av parabolantenne,
varmepumpe, markise o.l.

• Oppsetting av skilt for virksomhet i
næringsseksjon. Samtykke til oppsetting av skilt kan
ikke nektes uten saklig grunn.
(5) Kostnader til de- og remontering av
installasjoner/utstyr nåværende eller tidligere
seksjonseiere har montert, slik som sol/
vindavskjerming, fliser og innglassinger, må ved
rehabilitering og andre felles tiltak belastes den
seksjon installasjonen tilhører.
Ordensregler
(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for
eiendommen.
(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til
urimelig ulempe for de øvrige brukerne av
eiendommen.
Parkering /garasjeplasser
Det er etablert et eget sameie for garasje-/
parkeringsplasser med egne vedtekter.
Rettslig disposisjonsrett
(1) Parkeringsplassene disponeres som en ideell andel
av garasjeanlegget av de som har kjøpt denne
rettigheten.
Vedlikehold
Garasjesameiet er ansvarlig for drift og vedlikehold
av garasjen, herunder rengjøring og vedlikehold av
innvendige flater.

bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige
seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten
omfatter også eventuelle tilleggsdeler.
Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt omfatter slikt som
a) inventar
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder,
badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat
d) skap, benker, innvendige dører med karmer
e) listverk, skillevegger, tapet
f ) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g) vegg-, gulv- og himlingsplater
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første
hovedsikring eller inntakssikring
i) vinduer og ytterdører
Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at
lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig
reparasjon og utskifting av det som er nevnt ovenfor,
men ikke utskiftning av sluk, vinduer og ytterdører.
Seksjonseieren er likevel ansvarlig for utskiftning
av ødelagte vindusruter, med unntak av nødvendig
utskiftning av isolerglass.
(3) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør
åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk
på balkong eller lignende som ligger til
bruksenheten.
(4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for
insekter og skadedyr.

Kostnader
I regi av garasjesameiet fordeles kostnadene til drift
av garasjeanlegget blant rettighetshaverne.
Vedlikehold
Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten
slik at skader på fellesarealene og andre
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(5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon
eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende
veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er
bygget inn i bærende konstruksjoner.
(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av
tilfeldige skader, for eksempel skader som er
forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.
(7) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten
som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter
seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til
styret.
(8) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren
plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner
og utskiftning i henhold til denne bestemmelse.
Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle
vært utført av den tidligere seksjonseieren.
(9) En seksjonseier som ikke oppfyller
vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører
andre seksjonseiere, j f. eierseksjonsloven § 34.
Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre
fellesarealer m.m.
(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner,
forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at
skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller
inn under den enkelte seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også
reparasjon og utskiftning når det er nødvendig, og
utbedring av tilfeldige skader.
(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles
installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik
som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg
inklusive radiatorer. Sameiet har rett til å føre nye
slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis
det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle
seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter
også utvendig vedlikehold av vinduer.
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(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt
som utskifting av vinduer, herunder nødvendig
utskifting av isolerglass, 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) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til
bruksenheten for å vedlikeholde, installere og
kontrollere installasjoner som nevnt i andre ledd.
Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i
rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper
unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre
brukere.
(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører seksjonseierne
gjennom skader på bruksenhetene, jf.
eierseksjonsloven § 35.
Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform
Felleskostnader
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter
seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader.
Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne
etter sameiebrøken. Dersom særlige grunner taler
for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for
den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.
(2) Dersom de seksjonseierne som berøres
uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene
fastsettes en annen fordeling enn det som følger av
(1).
(3) Følgende felleskostnader skal kun dekkes av boligseksjonene (etter sameiebrøken):
• kostnader til drift og vedlikehold av heis
• kostnader til renhold av fellesarealer for
boligseksjonene
• kostnader til beplantning og drift av utearealene
for boligseksjonene
• energikostnader til oppvarming av boligseksjonene

(4) Følgende kostnader skal kun dekkes av
næringsseksjonene:
• Energikostnader til oppvarming av fortau utenfor
næringsseksjonene
• Renovasjonskostnader (søppel) relatert til
næringsseksoj nene.
Betaling av felleskostnader
Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp som fastsettes av seksjonseierne på årsmøtet, eller av styret, for å dekke
sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan
også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning.
Panterett for seksjonseiernes forpliktelse
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i
seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av
sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens §
31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for
hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens
grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav
som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn
en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

eierseksjonslovens § 38. Advarselen skal opplyse om
at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve
seksjonen solgt. Styret kan uten varsel pålegge
erververen å selge en boligseksjon som er ervervet
i strid med eierseksjonslovens§ 23. Ved erverv av
aksjer eller selskapsandeler i et selskap som eier en
eller flere boligseksjoner i eierseksjonssameiet, kan
styret pålegge selskapet å selge boligseksjonen eller
boligseksjonene i den utstrekning dette er
nødvendig for å hindre eierskap i strid med
eierseksjonslovens § 23.
Fravikelse
Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for
ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til
alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige
brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten
etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.
Styret og dets vedtak
Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og
vederlag
(1) Sameiet skal ha et styre bestående av en leder og
2 andre styremedlemmer. Ett av styremedlemmene
skal være fra næringsdelen. Det skal være minimum 1
varamedlem.

Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og
forpliktelser utad
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og
forpliktelser etter sin sameierbrøk.

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke
årsmøtet har bestemt noe annet. Varamedlemmer
velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan
gjenvelges.

Pålegg om salg og fravikelse

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall
av de avgitte stemmene. Styrelederen skal velges
særskilt.

Mislighold
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor
sameiet utgjør mislighold. Som
mislighold regnes blant annet manglende betaling av
felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig
bruk og brudd på ordensregler.

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til
styremedlemmene for foregående styreperiode. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget.

Pålegg om salg
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel
vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen, jfr.
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Styremøter
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte
som det trengs . Et styremedlem eller
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke
styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen
nestleder, skal styret velge en møteleder.
(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn
halvparten av alle styremedlemmene er til stede.
Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av
de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør
møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for
en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en
tredjedel av stemmene.
(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle
de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne
protokollen.
Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av
eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter
og beslutninger på årsmøtet.
Styrets beslutningsmyndighet
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven
eller vedtektene er lagt til andre organer.
Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på
årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger
av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det
enkelte tilfelle.
(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en
måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller
utenforstående en urimelig fordel på andre
seksjonseieres bekostning.
Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller
avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv
eller dennes nærstående har en fremtredende
personlig eller økonomisk særinteresse i.
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Styrets representasjonsadgang
(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to
eller flere styremedlemmer i fellesskap.
(2) Styret har rett til å representere seksjonseierne
og forplikte dem med sin underskrift i saker som
gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter.
Dette omfatter å gjennomføre beslutninger truffet
av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter
som ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret
kan også gjøre gjeldende krav seksjonseiere har mot
utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler
ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av
disse.
Årsmøtet
Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern.
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.
(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger
som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller
utenforstående en urimelig fordel på andre
seksjonseieres bekostning.
Tidspunkt for årsmøtet
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen
utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle
seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist
for å innlevere saker som ønskes behandlet.
(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere
som til sammen har minst ti prosent av stemmene,
krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker
behandlet .
Innkalling til årsmøte
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som
skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret
kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri være
kortere enn tre dager. I begge tilfeller skal det gis
skriftlig melding til forretningsføreren-:(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes
også elektronisk kommunikasjon.

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet
skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med
minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene,
må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det
ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når
styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 8-2 (1).
Saker årsmøtet skal behandle
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i
innkallingen til møtet.
(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen,
skal det ordinære årsmøtet:
• behandle styrets eventuelle årsberetning
• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap
for foregående kalenderår
• velge styremedlemmer
• behandle vederlag til styret
(3) Årsberetning, regnskap og eventuell
revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært
årsmøte sendes ut til alle sameiere med kjent
adresse. Dokumentene skal dessuten være
tilgjengelige i årsmøtet.
(4) Bortsett fra saker som skal behandles av
ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning
om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis
alle seksjonseiere er til stede på årsmøtet og
stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i
saker som ikke står i innkallingen. At saken ikke er
nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret
beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre
forslag som er fremsatt i møtet.
Hvem kan delta i årsmøtet
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet
med forslags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle,
samboer eller annet medlem av husstanden til eieren
av en boligseksjon har rett til å være til stede og
uttale seg.

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og
leier av boligseksjon har rett til å være til stede på
årsmøtet og uttale seg. Styreleder og
forretningsfører har plikt til å være til stede med
mindre det er åpenbart unødvendig, eller de har
gyldig forfall.
(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig.
Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.
Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til
årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg
dersom et flertall på årsmøtet tillater det.
Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal
stemme.
Møteledelse og protokoll
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre
årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder
behøver ikke å være seksjonseier.
(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll
over alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst
en seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant
dem som er til stede, skal underskrive protokollen.
Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for
seksjonseierne.

Beregning av flertall og opptelling av stemmer på
årsmøtet
(1) I årsmøtet har hver boligseksjon en stemme hver
og næringsseksjonene 5 stemmer hver. Flertallet regnes etter antall stemmer.
(2) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer
som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken
ved loddtrekning.
(3) Det kan ikke avgis stemme for boligseksjoner som
er ervervet i strid med eierseksjonslovens § 23, og
slike seksjoner skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flert allsavgjørelser.
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Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall
av de avgitte stemmene hvis ikke annet flertallskrav
er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved
valg kan årsmøtet på forhånd fastsette at den som
får flest stemmer skal regnes som valgt. Vedtektene
kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som
er fastsatt i loven.

stemmene på årsmøt et.

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av
de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning
om:

Beslutninger som krever enighet fra alle
seksjonseierne
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et
annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet
skal kunne ta beslutning om:

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av
bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig
forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter
eller utvidelse av eksisterende bruksenheter
c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom,
inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal
tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre
rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut
over vanlig forvaltning
d) samtykke til at formålet for en eller flere
bruksenheter endres fra boligformål til annet formål
eller omvendt
e) samtykke til reseksjonering som nevnt i
eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet punktum

(2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet
økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte
seksjonseiere på mer enn halvparten av
folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket
besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse
seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler
av eiendommen
b) oppløsning av sameiet
c) tiltak sommedfører vesentlig endring av sameiets
karakter
d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller
bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor
stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører
for de enkelte seksjonseiere.
Beslutninger som krever samtykke fra
seksjonseiere det g jelder
Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder:

g) endring av vedtektene.
Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens
bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig
forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar
eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på
mindre enn fem prosent av de årlige
felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de
avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører
med seg økonomisk ansvar eller utlegg for
seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent
av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall
på minst to tredjedeler av de avgitte
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• at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde
deler av fellesarealet vedlike
• innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser
den rettslige disposisjonsretten over seksjonen
• innføring av vedtektsbestemmelser om en annen
fordeling av felleskostnadene enn det som følger av
pkt. 6.

Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om
a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærstående sitt ansvar overfor
sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor
sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig
og kan stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og
39 som er rettet mot en selv eller ens nærstående.
Dette g jelder også for den som opptrer ved eller
som fullmektig.
Forholdet til eierseksjonsloven
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av
16.6.2017 nr. 65.
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Fredelig og urbant med
en grønn oase
Til tross for at Nytorvet Boligpark ligger praktisk til midt i
sentrum av Gjøvik, er det et stille og rolig område med flotte grøntarealer.
Hjertet i dette nye boligkvartalet er grøntområdet utendørs.
Mellom leilighetsbyggene etableres et frodig grøntområde
med muligheter for å sitte ned. Her kan du nyte livet ute, finne
fred og ro eller bli bedre kjent med naboene.
Det er flere parker i nærheten, og kort avstand til turstier som
tar deg med på opplevelser i vakker natur. Samtidig er bylivet
en kort spasertur unna.
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Bo sentralt i rolige omgivelser
Sentralt beliggende i Gjøvik byr Nytorvet på mange muligheter. Enten du vil gå deg en tur, seile med Skibladner på
Mjøsa eller ta en storbytur til Oslo – Nytorvet er det perfekte utgangspunkt
Boligområdet ligger meget attraktivt til midt i den gamle ærverdige kvartalsstrukturen i Gjøvik, og har kirken som nærmeste nabo. Her har du gangavstand til alt av byens fasiliteter med
butikker, parker og offentlige sport- og fritidsanlegg.
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Selger:		
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Nytorvet Boligpark AS orgnr. 922673292
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Ta turen innom oss i Storgata 10 for en
uforpliktende boligprat!

Silje Furuseth Aandalen
silje@partnerseiendomsmegling.no
Tlf: +47 993 08 546
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Nytorvet Boligpark utvikles av
Barlindhaug Eiendom AS & Corpo AS.

Scan meg og få siste nytt fra
Nytorvet Boligpark!
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