Rogaland Eiendomsmegling As
Eie Stavanger
E-post: WM264_3001917@usermail.webmegler.no
5671723

3429/5 11.11.20

Megleropplysninger
Vi viser til forespørsel av 11.11.2020.
Boligselskap:
Organisasjonsnr:
Andelseier:
Leieobjektnr:
Adresse:
Andelsnummer:
Borettsinnskudd:
Hjemmeside:

3429 Brl Vestlia I
953.192.721
Bjørn Marvik
5
Kornblomstsvingen 51 C, 4027 STAVANGER
1927
kr 400.000,–
Ingen

Dokument som medfølger Meglerpakke 1:
Boligselskapets årsrapport med regnskap, protokoll fra årsmøtet, vedtekter og husordensregler følger
vedlagt. Disse dokumentene er en viktig del av meglerpakken. Vi gjør oppmerksom på at innkallingen kan
gjelde for et møte som ikke er avholdt. Protokoll må eventuelt etterbestilles. Vi tar forbehold om at
regnskapet blir godkjent av årsmøte.

Opplysninger om boligselskapet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Forkjøpsrett: Ja
Styregodkjenning: Ja
Eventuelle andre forkjøpsrettsklausuler: Se boligselskapets vedtekter.
Særskilte begrensninger/klausuler: Se boligselskapets vedtekter.
Dyrehold: Se boligselskapets husordensregler/vedtekter.
Forsikret hos: if... Skadeforsikring - polisenummer 562366.
Opplysninger om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse etc. må innhentes fra bygningsmyndighetene.
Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Ja
Dersom kjøper ønsker å nedbetale sin andel fellesgjeld (eventuelt deler av gjelden), bes selskapets
rådgiver kontaktes for nærmere opplysninger.
Månedlige felleskostnader som ikke er spesifiserte, dekker boligselskapets driftskostnader. For
ytterligere spesifikasjon, vennligst se regnskapet i årsrapporten.
Påkostninger/utbedringer i boligselskapet: Se årsrapporten.
Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for
overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende
innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av
partene. Oppsigelsestiden er 12 – tolv– måneder regnet fra oppsigelsesdato.
Kjøper og selger må avregne felleskostnadene i inneværende måned. Kjøper mottar faktura fra den 1. i
påfølgende måned.
Kabel-tv: Borettslaget har en kollektiv avtale med Lyse, betales gjennom felleskostnadene
Garasje: Hver andel har egen garasjeplass i lukket anlegg. Følger andelen ved salg.
Fellesrom: Eget lokale (Hulen) som kan leies, kontakt styret for informasjon/pris
IN-avtale med Husbanken. Mulighet ved forfall 1.1 og 1.7. Kontakt FK 6 uker før nevnte datoer.
Felleskostnadene øker med 2,5 % fra og med 01.01.21

Selskapets totale lån og vilkår:
Lånenr

Type

* HUS601-13505198 5 A
* OBBK01-98207716448 A

Restsaldo

Restløpetid

301.023,597.088,-

1 år 8 md.
7 år 8 md.

Term
pr. år
2
12

Avdr.frihet
til og med

Type
rente
Flyt
Flyt

Rente
0,79%
2,05%

Vi gjør oppmerksom på at vi kan ha mottatt varsel om renteendring eller nye lån som ikke er iverksatt pr
dags dato.

Økonomiske opplysninger om leiligheten:
Felleskostnader:
Totale felleskostnader pr. d.d. kr 3.633,– pr. md.
Etter kjente fremtidige endringer, blir summen av de totale felleskostnadene kr. Totale felleskostnader etter
kjente fremtidige endringer, kr. 3.724
Ved oppgjør bes megler ta kontakt med OBOS Innbetalingsservice for å få oppgitt eventuelle utestående
felleskostnader/andre heftelser iht. boligselskapets legalpant.
IN–lån: For selskap med IN–ordning sendes det ut giroer for felleskostnader og kapitalkostnader for 3
måneder av gangen. Sum kapitalkostnader endres dersom det skjer renteendringer og kommer da som
tillegg på giroene påfølgende måneder (ev. fratrekk ved rentenedgang). Ved salg vil eventuelle krav som
skyldes regulering av kapitalkostnader for tidligere periode følge selger. Det kan derfor påløpe restanse selv
om felleskostnadene betales ut overtagelsesmåneden.
Ligningsposter pr. 31.12.2019(med forbehold om endringer):
Ligningsverdi fås
InnberetningsFradragsberettigede
Annen formue
på ligningskontoret
pliktige inntekter
kostnader
149,587,27.917,-

Gjeld
20.499,-

Fellesgjeld, kapitalkostnader og eventuell avdragsfrihet:
KapitalLånenummer
Restsaldo
kostnader
*
OBBK01-98207716448
18.531,216,Sum andel fellesgjeld (kun lån) kr 19.000, (avrundet opp til nærmeste hele tusen) pr. 01.11.2020
Kapitalkostnader
All låneinformasjon over er beregnet ut fra dagens kjente lånebetingelser. De månedlige kapitalkostnadene
(renter og avdrag) viser hvor mye det koster å betjene lån for eieren av denne leiligheten. Eventuelt avvik
mellom kapitalkostnader og lånekostnader under punktet ”Økonomiske opplysninger om leiligheten”, kan
skyldes renteendringer, periodisering eller andre årsaker.

Kontaktinformasjon:
Ved ytterligere spørsmål angående fellesgjeld og kapitalkostnader, bes megler vennligst ta kontakt med
rådgiver Marianne Kambo pr. telefon 22 85 08 99 ev. pr. e-post: marianne.kambo@obos.no.

Annen informasjon:
Opplysninger gitt i dette brev er basert på de opplysninger forretningsfører har på tidspunktet for avgivelsen.
Selger og megler må kontrollere de tall som framgår av dette brev mot den informasjon han selv sitter inne
med, særlig tidligere ligningsoppgaver. Dersom det oppdages avvik mellom oppgitte beløp i dette brevet og
det som fremgår av andre dokumenter selger har, så må dette meldes skriftlig inn til forretningsfører i god
tid før salget. Det må henvises til hvilke dokumenter det er avvik mellom. Forretningsfører aksepterer intet
erstatningsansvar for feil i de gitte opplysninger med mindre det er utvist grov uaktsomhet.

Melding fra megler ved salg:
For selskap med intern forkjøpsrett viser vi til Lov om borettslag §§ 4-11 til 4-22.
Forkjøpsrett for OBOS medlemmer:
Melding om avklaring av forkjøpsrett sendes pr e-post: forkjop@obos.no
Melding om forkjøpsrett må inneholde:
Opplysninger om boligen (borettslag, bolignummer og adresse), selgers navn og telefonnummer, kjøpers
navn samt adresse, fødselsnummer og telefonnummer, avtalt pris/ prisantydning herunder avtalt forskudd,
og eventuelle andre vilkår som overtakelse og betalingstid. I tillegg må det oppgis eventuelle særlige forhold
knyttet til boligens tilstand, eventuelle ansvarsfraskrivelser etc. Kopi av kjøpekontrakten skal sendes OBOS
så snart den foreligger. Søknad om styregodkjennelse av ny andelseier sendes til styret v/Svein Tindeland
Kornblomstsvingen 51, 4027 STAVANGER, e-post: svein.tindeland@lyse.net.
Kjøper har ikke rett til å ta boligen i bruk før søknaden er godkjent, ref. Lov om brl § 4-5.
Overtakelse bes lagt til etter at eventuell forkjøpsrett er avklart og styregodkjenning foreligger.
Når overtakelsen er gjennomført sendes overtakelsesprotokollen til marianne.kambo@obos.no .
Overtakelsesprotokollen må inneholde avleste målerstander der det er aktuelt med avregning
strøm/fjernvarme/gass/varmtvann-energi, sjekk opplysninger om boligselskapet som fremkommer på side 1
i dette brev.

Priser og gebyrer p.t.:
Ved bestilling av meglerpakke pr. brev eller e-post er prisen kr 4.600,– inkl. mva.
Ved bestilling av meglerpakke ev. enkeltprodukt via www.infoland.no, se pris på bestillingen.
I tillegg påløper:
Eierskiftegebyr
Innmelding i OBOS
Gebyr for å forhåndsvarsle forkjøpsrett

kr
kr
kr

5.860,–
500,–
7.325,–

Det kreves medlemskap i OBOS for å erverve/eie denne boligen. Andelstegning skjer ved signering av
kjøpekontrakt for personer som ikke er medlem i OBOS. Dersom det er flere enn én som skal eie boligen
sammen, må alle være medlem i OBOS og betale hver sin medlemskontingent. Det er borettslaget som
betaler medlemskontingenten for alle som har en eierandel i boligen, og kontingent innkreves derfor via
felleskostnadene i borettslaget.
Faktura ettersendes når eierskiftet er registrert. Vennligst vent med betaling til denne er mottatt, da KID
nummer må oppgis ved betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe ytterligere kostnader i
forbindelse med eventuell overføring av garasje, parkering eller lignende forhold.
Vi gjør oppmerksom på at det blir en økning av priser på våre tjenester med virkning fra 1.1.2021.
Vi ser fram til et hyggelig samarbeid.
Hilsen OBOS

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER OM AVKLARING AV FORKJØPSRETT TIL DEG SOM ER
MEGLER, ELLER SOM SELGER BOLIGEN DIN SELV
Den som er ansvarlig ved salg av bolig, det seg være megler eller selger som selger selv, har en del plikter i
forbindelse med avklaringen av forkjøpsretten. I teksten under har vi kalt denne personen salgsansvarlig.
Salgsansvarlig må varsle OBOS Avd. Forkjøp og be om avklaring av forkjøpsretten.
Salg av OBOS-tilknyttet bolig utløser som regel forkjøpsrett. Det fastsettes en egen meldefrist for hver
enkelt bolig. Forkjøpsretten avklares etter meldefristen er utløpt samt melding om bud
akseptert er mottatt. Avklaring av forkjøpsrett kan avklares på 2 måter, vi har kalt dem modell 1 og modell 2.
2 modeller for avklaring av forkjøpsrett
Forkjøpsrett kan avklares ved at:
1. OBOS forhåndsvarsles om at andelen kan skifte eier. Forkjøpsretten avklares i forkant eller
parallelt med salgsprosessen eller
2. OBOS avklarer forkjøpsretten etter at bud er akseptert (fast pris)
Noen viktige punkter:
o OBOS har i henhold til lov om borettslag, §4-15, 20 dager til å gjøre forkjøpsrett gjeldende. (her kalt
modell 2)
o Fristen reduseres til 5 hverdager dersom OBOS har mottatt et forhåndsvarsel mer enn 15 dager før
melding om salg/ akseptert bud er mottatt. (her kalt modell 1)
o Salgsansvarlig plikter å sette seg inn i de bestemmelser som gjelder for forkjøpsretten, samt
informere interessenter om disse.
o Salgsansvarlig må sørge for visning/at boligen er tilgjengelig for visning. Ref lov om borettslag
§4-19 om angrefrist for de som benytter forkjøpsrett.
o Salgsansvarlig er ansvarlig for kontrakt og besørger tinglysning og oppgjør (enten selv, eller ved å
kontakt oppgjørsfunksjon).
o Fristen medlemmene har for å melde interesse for å kunne benytte forkjøp (meldefristen) vil være
minimum 5 hverdager etter utlysning på www.obos.no/boliger-med-forkjopsrett
o Forkjøpsberettiget medlem har bare plikt til å overta andelen og det som vanligvis følger med en
bolighandel. Hvis kjøper skal overta innbo eller annet må dette prises særskilt i en tilleggsavtale.
Vilkår for modell 1 – forhåndsvarsling av forkjøpsretten (parallelt eller på forhånd):
• OBOS avdeling Forkjøp får skriftlig melding om at andelen kan skifte eier. Meldingen må
inneholde opplysninger om hvilken bolig det gjelder (adresse, borettslag og leilighetsnummer), navn og
telefonnummer til eier, visningstidspunkt, boligens areal og antall rom, samt prisantydning. Dersom
boligen annonseres på finn.no bes det også om at finn-kode oppgis.
• Pris for forhåndsvarsling av forkjøpsretten er pt. Kr 7.325,-, men refunderes, dersom forkjøpsrett
benyttes.
• Melding til OBOS om å få avklart forkjøpsrett sendes til e-post forkjop@obos.no. Kun dette
godkjennes som rett adressat. Dersom melding sendes til annen adresse i OBOS begynner ikke fristen
å løpe før meldingen er mottatt av Avdeling Forkjøp.
• Så snart bud er akseptert må salgsansvarlig sende solgtmelding til Avdeling Forkjøp med pris,
akseptdato, navn, fødselsnummer og telefonnummer på alle kjøpere, samt overtagelsesdato. Det er
viktig at det oppgis fullstendig og korrekt informasjon om alle kjøperne, da OBOS avklarer forkjøpsretten
basert på denne informasjonen. Meldingen må også inneholde eventuelle andre
avtalte vilkår. Aksepten må inneholde forbehold om avklaring av forkjøpsretten.
• Boligen må utlyses på nytt dersom det går mer enn 3 md. fra forhåndsvarsel ble mottatt til salgsmelding
blir mottatt av OBOS. Nye frister løper. Jf. brl § 4-15. Dersom boligen må utlyses på nytt, må
forkjøpsberettigede medlemmer melde seg på nytt. Nytt forhåndsvarsel koster pt kr 1250,Vilkår for modell 2 – avklaring av forkjøpsrett til fast pris/ bud er akseptert:
• For at 20 dagers fristen skal begynne å løpe må OBOS avdeling Forkjøp få skriftlig melding om
salget. Dette gjøres til e-post forkjop@obos.no. Kun dette godkjennes som rett adressat. Dersom
melding sendes til annen adresse i OBOS begynner ikke fristen å løpe før meldingen er mottatt av
Avdeling Forkjøp.
• Meldingen må inneholde opplysninger om hvilken bolig det gjelder (adresse, borettslag og
leilighetsnummer), selgers navn og telefonnummer, informasjon om alle kjøperne (fullt navn,
fødselsnummer, adresse og telefonnummer), boligens areal og antall rom, dato for aksept, avtalt pris,
og eventuelle andre vilkår, som overtakelse og betalingstid. Dersom boligen annonseres på finn.no bes

det også om at finn-kode oppgis. I tillegg må oppgis eventuelle særlige forhold knyttet til boligens
tilstand, eventuelle ansvarsfraskrivelser etc. Det er viktig at det oppgis fullstendig og korrekt informasjon
om alle kjøperne, da OBOS avklarer forkjøpsretten basert på denne informasjonen. Aksepten må
inneholde forbehold om avklaring av forkjøpsretten.
Styregodkjenning
Megler er ansvarlig for å sende søknad til styret i borettslaget om godkjenning av ny andelseier. Ved
selvsalg sender Avdeling Forkjøp søknad til borettslaget, svar på søknad sendes til salgsansvarlig.
Borettslaget har en frist på 20 dager fra søknaden kom frem til laget. Kjøper har ikke rett til å ta
boligen i bruk før søknaden er godkjent, ref. lov om brl § 4-5. Dersom forkjøpsretten blir benyttet sender
OBOS søknad om godkjenning til borettslaget.
Vilkår for medlemmers bruk av forkjøpsrett
• Meldeskjema fylles ut og sendes inn via www.obos.no/boliger-med-forkjopsrett . Dersom denne
nettsiden er nede, og det ikke er mulig å melde forkjøp på den måten kan forkjøp
meldes inn ved å sende epost til forkjop@obos.no med info om hvilken bolig det gjelder, hvem som
melder forkjøp med kontaktinfo, samt vedlagt bekreftelse på finansiering. Kun post adressert til
OBOS Forkjøp, e-postadresse forkjop@obos.no godkjennes som rett
adressat.
• Det er ikke bindende å melde forkjøp.
• Medlemskapet i OBOS må være betalt innen meldefristen.
• Eventuell overføring av medlemskap må være gjennomført og betalt innen meldefristen.
• Ved bruk av OBOS-medlemskapet til forkjøp suspenderes ansienniteten i 12 måneder.
• Den som får tilslaget på boligen i budrunden behøver ikke å ha sendt melding til OBOS innen
meldefristen. For å kunne gjøre nytte av ansienniteten sin må imidlertid første bud være lagt inn hos
salgsansvarlig før meldefristen. Øvrige medlemmer som vil benytte forkjøpsrett må ha sendt inn
skriftlig melding til OBOS Avdeling Forkjøp innen fristen. Alle medlemmer bør oppfordres til å melde
seg til OBOS.
• De forkjøpberettigede rangeres normalt slik at andelseiere i borettslaget (normalt rangert etter botid)
går foran medlemmer i OBOS (rangert etter medlemskapets lengde).
• Den som benytter forkjøpsrett må som hovedregel selge eventuell eksisterende OBOS-tilknyttet
bolig. Denne kan som regel ikke overføres til ektefelle, foreldre, barn, etc. etter unntaksreglene.
• Interessenter må selv avgjøre om de vil delta i budrunden hos megler.

Type gebyr
Forhåndsvarsel av forkjøpsretten
(dersom forkjøpsretten ikke benyttes)

Beløp
Kr 7.325,-

Betales av:
Selger/kjøper(avtalefrihet)

Gebyr for å benytte forkjøpsrett
(dersom forkjøpsretten benyttes)

Kr 7.325,-

Kjøper (som benytter forkjøp)

Eierskiftegebyr

Kr 5.860,-

Selger

Forkjøp krever inn eierskiftegebyr på vegne av OBOS Eiendomsforvaltning AS.
Hvis det benyttes forkjøp betales det gebyr for å benytte forkjøp, mens gebyret for evt. forhåndsvarsling
faller bort.
Salgsansvarlig krever inn gebyrer til OBOS. Alle våre gebyrer faktureres.
Viktig om forhåndsvarsel: Gebyr for forhåndsvarsling av forkjøpsrett påløper ved innsending av
forhåndsvarsel til Avd. Forkjøp. Faktura vil bli sendt til salgsansvarlig etter 30 dager, dersom boligen
fortsatt er usolgt. Dersom fakturaen ikke betales til forfall, sendes det inkassovarsel til salgsansvarlig
med kopi til selger.

Dersom du har spørsmål om våre rutiner ta gjerne kontakt med en av våre
konsulenter i OBOS, Avdeling Forkjøp, tlf 02333.

Vår ref:

Dato:

SØKNAD OM GODKJENNING AV NY ANDELSEIER
Bolig. nr:

Selskapsnr:

Selskapsnavn (borettslagets navn):

Ny andelseier:

Leilighetens adresse:

Medeier:

For eier: ________________________________________ har oppdragsansvarlig:
__________________________________________ formidlet salg av ovennevnte bolig.
Overnevnte person(er) har kjøpt andel i borettslaget som gir borett til nevnte bolig. Vi har sendt
separat melding til OBOS avdeling Forkjøp som håndterer forkjøpsretten for andelseierne i
borettslaget og forkjøpsberettigede OBOS-medlemmer.
Dersom forkjøpsretten blir benyttet vil det komme ny melding om den nye kjøperen fra OBOS
Avdeling Forkjøp. Dersom borettslaget ikke finner å kunne godkjenne kjøperen som ny andelseier,
må dette formidles til de berørte parter innen 20 dager fra denne meldingen er mottatt. Jfr. § 4-5
Lov om borettslag.
Kjøpers nåværende adresse:_________________________________________
Kjøpers e-postadresse:___________________________________________
Husstanden består av ant. personer:________________
Husdyr:_____________________________

Kjøretøy:______________________

Avtalt overtakelsesdato:_____________________________
Telefonnummer kjøper:________________ _______________
Svar på søknaden returneres til
oppdragsansvarlig på adresse:

_________________________________________

Oppdragsansvarlig e-post:

_________________________________________

Med vennlig hilsen

Kjøper(e) godkjennes av borettslagets styre.
Sted: ______________________, den _____ /_____ 20____
_________________________________________________
Borettslagets stempel og underskrift

