
PRISLISTE / LØBERGSVEIEN 95 D-F, 10 SELVEIERLEILIGHETER

Leilighetsnr. Etasje Ant. rom Ant. sov BRA (m2) P-rom (m2) Balkong (m2) Bad Parkering Fastpris Totale  
omkostninger

Total pris, 
inkl. omk.

Felleskostnad 
pr. mnd

Status

B-201
B-202
B-203
B-204

2
2
2
2

3
3
3
3

2
2
2
2

61,4
59,4
59,4
61,4

61,4
59,4
59,4
61,4

7,1
7,1
7,1
7,1

Bad + vask/bod
Bad + vask/bod
Bad + vask/bod
Bad + vask/bod

Tilvalg
Tilvalg
Tilvalg
Tilvalg

 kr 4 150 000 
 kr 3 950 000 
 kr 3 950 000 
 kr 4 250 000 

 kr 21 792 
 kr 21 292 
 kr 21 292 
 kr 21 792 

 kr 4 171 792 
 kr 3 971 292 
 kr 3 971 292 
 kr 4 271 792 

 kr 1 412 
 kr 1 366 
 kr 1 366 
 kr 1 412 

Ledig 
Ledig 
Ledig 
Ledig 

B-301
B-302
B-303
B-304

3
3
3
3

3
3
3
3

2
2
2
2

61,4
59,4
59,4
61,4

61,4
59,4
59,4
61,4

7,1
7,1
7,1
7,1

Bad + vask/bod
Bad + vask/bod
Bad + vask/bod
Bad + vask/bod

Tilvalg
Tilvalg
Tilvalg
Tilvalg

 kr 4 350 000 
 kr 4 150 000 
 kr 4 150 000 
 kr 4 450 000 

 kr 21 792 
 kr 21 292 
 kr 21 292 
 kr 21 792 

 kr 4 371 792 
 kr 4 171 292 
 kr 4 171 292 
 kr 4 471 792 

 kr 1 412 
 kr 1 366 
 kr 1 366 
 kr 1 412 

Ledig 
Ledig 
Ledig 
Ledig 

B-401
B-402

4
4

4
4

3
3

113,4
113,4

108,5
108,5

12,2
12,2

Bad + wc + vask
Bad + wc + vask

Tilvalg
Tilvalg

 kr 7 500 000 
 kr 7 700 000 

kr 34 912
kr 34 912

 kr 7 534 912 
 kr 7 734 912

 kr 2 608 
 kr 2 608 

Ledig 
Ledig 

FELLESKOSTNADER 
Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene.  
Månedlige felleskostnader er stipulert til kr 23,- per kvm BRA per måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at 
forsikring av bygningsmassen, strøm i fellesarealer, driftstjenester som snømåking, felles vedlikehold, serviceavtale på 
heis, styrehonorar og avsetning til fond er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte.  
Styret etablerer bankforbindelse og fakturerer felleskostnader forskuddsvis.
 
Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for 
fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk.  
Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. 
 
Følgende kostnader kommer i tillegg til månedlige felleskostnader: 
• Kostnader forbundet med Bredbånd/internett (erfaringsvis ligger priser for dette på ca. kr 500,- pr. mnd)  
• Kostnader forbundet med oppvarming av leiligheten og varmtvann belastes den enkelte seksjonseier  
• Innboforsikring for den enkelte sameier 
• Kommunale avgifter og eiendomsskatt (faktureres direkte fra Kemneren i Bergen til den enkelte seksjonseier) 
• Eget strømforbruk i den enkelte boligseksjon.

OMKOSTNINGER 
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi, se prisliste. 
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr per panterettsdokument kr 757,-
Oppstartskapital til sameiet kr 5 000,-. Beløpet blir fakturert av forretningsfører. 
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse  
belastes sameiet.

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon.  
P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 252,- per kvm BRA for boligen.  
Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.  
Ved kjøp av p-plass i garasjeanlegg tilkommer i tillegg kr 500 i dokumentavgift.
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

BETALINGSPLAN 
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. Bustadoppføringslova § 12. 20 % dersom kjøper er å regne som  
profesjonell. Utbygger vil utstede garantier straks forbehold slettes og byggestart vedtas. Beløpet må være fri kapital, 
dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet.  
Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 
1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot 
tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. Bustadoppføringslova § 47. 
 
PARKERINGSPLASSER
Garasjeplasser er ikke inkludert i kjøpesummen og selges som tilvalg for kr 250 000 + kr 500 i dokumentavgift.  
Driftskostnader til garasjeanlegget er stipulert til kr 150,- per plass per måned for første driftsår, og skal betales av de 
som disponerer plass i garasje-/parkeringsanlegget. Dette kommer i tillegg til stipulerte fellesutgifter i prislisten.   

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne 
være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan 
bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere.  
Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning 
av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet.  
Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.  


