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I N N H O L D  
D E L  2 

I denne delen av prospektet finner du 
nærmere informasjon om alt fra kvaliteter 
og tekniske beskrivelser til solstudie og 
tilvalgsmuligheter for de ulike leilighetene 
i Bellevue 2. 

Husk at du alltid kan ta kontakt med megler eller utbygger dersom du 

har spørsmål du ikke finner svar på.
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B E L L E V U E 2

NØK K E L I N F O
Hovedoppdragsnummer 
715195016

Meglerforetak:
KALAND & PARTNERS NYBYGG 
Orgnr.:  926 203 460

Ansvarlig megler
Navn:  Thor-Kristian Johannessen  
telefon:  916 88 655
Tittel:  Daglig leder | Partner

Selger/utbygger
Navn:  Markhus Bolig AS
Adresse:  Kokstaddalen 6,  
 5257 Kokstad
Org.nr.:  984 106 653

Kontaktperson
Navn:  Monica Hansen,  
 telefon 908 11 676
Tittel:  Eiendomsutvikler/   
  Markedsansvarlig

Fellesareal/utomhus/infrastruktur 
Bergen kommune gnr. 166 bnr. 188, 1530 
og 1533. 

Eiendommen skal sammenslås og 
grensejusteres, og eiendomsgrensene 
er ikke endelig fastsatt eller oppmålt 
på salgstidspunktet. Sameiets tomt 
skal opprettes med egen matrikkel, og 
eiendommen vil deretter bli seksjonert. 
Sameiets tomteareal er oppgitt fra 
selger å bli ca. 2601,5 m². Hver seksjon 
vil bestå av en sameierandel ihht. 
oppdelingsbegjæringen. Endelige adresser 
for den enkelte leilighet foreligger ikke på 
salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før 
overtagelse.

Prosjektets adresse 
Bellevue 2, 5019 Bergen

Eierforhold 
Selveier 

Boligtype 
Leilighet 

Tomtetype 
Eiet tomt (felleseie)

Adkomst
Fra sentrum kjører man opp Kalfaret 
over i Kalvedalsveien. Ta til venstre 
inn Svartediksveien, og deretter 
første til venstre igjen – opp Søndre 
Bellevueveien. Følg denne veien 
forbi gamle og ærverdige Bellevue 
restauranthus og over i Fjellveien. 

Bellevue 2 ligger deretter umiddelbart 
inn første avkjørsel til høyre. 

Fra Skansemyren følger man Ole Irgens 
vei over i Fjellveien, og man får da 
prosjektet på venstre hånd. 

Boder og parkeringsplasser
Til hver leilighet medfølger en stk. 
sportsbod og en stk. parkeringsplass i 
parkeringskjeller. 

For leilighet 6 vil det følge sportsbod, 
men ikke garasjeplass. 

Tilrettelagt med stikk for lading av el-bil 
og el-sykkel. Ladestasjon kan bestilles 
som tilvalg.     

Selger forbeholder seg retten til å 
avgjøre hvordan organisering av 
parkeringsanlegget, uteareal utenfor 
boliger i 1. etasje og bodene vil bli. 
Dette kan bli søkt organisert som 
tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, 
skilles ut som en egen eiendom, 
eller bli lagt som fellesareal med 
vedtektsfestet bruksrett. 

Det er også avsatt 3 plasser til felles 
bildele-ordning.

Vei, vann og avløp
Offentlig. 

Sameiet
Området er planlagt å bestå av ett 
boligselskap. Sameiet er planlagt å 
bestå av totalt 16 stk. boligseksjoner 
(antallet seksjoner kan evt. bli justert 
i forbindelse med utbyggingen). Den 
daglige driften vil bli organisert som 
seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, 
nr. 65, eierseksjonsloven. 

Hver seksjon utgjør en sameieandel 
med tilknyttet enerett til bruk av en 
bruksenhet og rett til bruk av sameiets 
fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer 
enn 2 seksjoner i sameiet.

Sameiet er pliktig til å avholde 
årsmøter hvor regnskap og budsjett 
fremlegges. Sameiets styre har 
ansvaret for at eiendommen forvaltes 
etter retningslinjer og vedtekter som 
fastsettes av årsmøtet. Selger vil 
på vegne av sameiet engasjere en 
profesjonell forretningsfører. 

Utomhusarealene på området 
ferdigstilles samtidig med 
ferdigstillelse av de enkelte byggene 
eller så snart årstiden tillater det. 
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Parkeringsplasser for personer med nedsatt 
funksjonsevne

• Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden 
nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret 
pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. 
Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, 
allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. 
Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et 
dokumentert behov er til stede.

• Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter 
plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av 
personer med nedsatt funksjonsevne.

Felleskostnader
Se prisliste for nærmere opplysninger. 

Info eiendomsskatt 
Det vil bli eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes 
etter ferdigstillelse av boligen.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse
Boligene planlegges ferdigstilt i løpet i perioden 4.kvartal 
2022 til 1.kvartal 2023,  som vil være å regne som en frist 
iht. bustadopføringslova.

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før 
den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. 
Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to 
måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det 
eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 
kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra 
det nye overtagelsestidspunktet. 

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det 
oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med 
sin utførelse. 

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt 
i buofl. § 11 er oppfylt. 

Utleie
Boligen har ingen egen utleieenhet. Boligene kan leies ut til 
boligformål, dersom ikke annet vedtas i sameiets vedtekter. 

Leilighet 12 kan i en begrenset tidsperiode bestilles med 
oppdeling i hoveddel og seperat hybel-løsning.

Heftelser/tinglyste bestemmelser

Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak 
av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om 
eierseksjoner.

Forholdet til endelige offentlige planer
Rammetillatelse for prosjektet ble mottatt 14.11.2019. 
Byggearbeidene er igangsatt.

Kjøpesum & omkostninger
Se prisliste. 

Betalingsplan 
5 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. 
bustadoppføringslova § 12. 

20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.

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. 

Kostnader ved avbestillinger
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en 
avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes 
vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og 
tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger 
som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et 
avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. 

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom 
avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider 
betales i slike tilfeller i sin helhet. 

Energimerking 
Energimerking av boligen skal utføres av selger. 
Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest.
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Selgers forbehold 
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:

Selger tar ikke lenger forbehold for gjennomføring av 
avtalen.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, 
tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer 
boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av 
avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og 
beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det 
tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og 
utomhusplanen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, 
naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. 

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller 
perlekre i boligen ved overlevering. 

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan 
transporteres uten etter samtykke av selger. Videre 
forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) 
som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til 
å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, 
men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik 
forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr 
lik kr 100.000. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere 
ihht. loven vil ikke ha anledning til å transportere 
kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge ihht. 
bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel 
på usolgte boliger.

Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige 
pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at 
frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger 
og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder 
derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, 
beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke 
inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger 
leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser 
ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner 
for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i 
standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke 
benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da 
målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. 
Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-
installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for 
oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. 

Salgsvilkår
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt 
følgende:

1. Prisliste datert 31.12.19, eller senere

2. Leveransebeskrivelse

3. Plantegning i selgers prospekt

4. Fasadetegninger i selgers prospekt

5. Foreløpige vedtekter (foreligger først ved begjæring om 
seksjonering)

6. Selgers prospekt

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den 
rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger 
om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte 
dokumenter/vedlegg.

Salgsoppgavedato
Dette dokumentet er sist revidert dato: 01.03.21

V I K T I G  I N F O R M A S J O N

Lovverket
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om 
oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. 
juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og 
kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper 
har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. 
bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i 
næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av 
avhendingslova.

Bebyggelsens arealer 
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er 
angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor 
boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM 
som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På 
tegningene kan det også være angitt et romareal som er 
nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold 
om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er 
foretatt på tegninger.

Tilvalg og endringer
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen 
gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon 
i form av systematisering av tekniske løsninger og valg 
av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg 
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og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført 
og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. 
Det må påregnes påslag til selger for merarbeid knyttet til 
administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. 

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider 
som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, 
og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig 
fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell 
gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke 
forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil 
føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers 
interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger 
har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, 
tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. 

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller 
tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % 
jf. Bustadoppføringslova § 9. 

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. 
Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med 
at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper 
er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom 
prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring 
som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av 
utbygger/selger.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge 
skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall 
anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke 
overtar.

Formuesverdi
Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse 
i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien 
fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som 
årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien 
for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. 
januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte 
eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på 
www.skatteetaten.no.

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers 
innbetaling
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har 
megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. 
Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn 
av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få 
bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, 
og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og 
tilsiktet art. 

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler 
ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke 
kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen 
konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på 
hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en 
eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, 
har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding 
sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i 
enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av 
handel. 

Personopplysningsloven
I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom 
på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.
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B E L L E V U E 2

L E V E R A N S E B E S K R I V E L S E

Bellevue 2 består av 16 eksklusive leiligheter fordelt på 
to bygg. Fra felles garasjekjeller tar du heisen opp og går 
tørrskodd til alle boligene.

Store vindusflater og store skyvedører slipper inn maksimalt 
med sollys og gir atkomst til romslige terrasser som er 
vendt mot den spektakulære utsikten.

I tillegg til private terrasser kommer store felles takterrasser 
som vil bli flott beplantet, med flislagte arealer for 
rekreasjon og sittegrupper for hyggelig samvær.

Utvendig fasade leveres med kledning i dansk teglsten og 
flotte gråsteinsmurer som harmonerer med nabobygg og 
omgivelser forøvrig.

I fellesarealet mellom byggene har vi gjort rom for 
en velværesone med treningsapparater, badstue, 
garderobeanlegg og avslapningsområde.

I utearealet ved hovedinngang plan 1 legges varmekabel 
for en isfri entré. Innenfor legges tidsriktige gulvfliser mens 
veggene tillegges felt med vertikale eikespiler.

B O L I G E N E
Boligene bygges etter Byggteknisk forskrift (TEK 17) og 
NEK 400:2018*, alle boenhetene leveres i energiklasse A 
med skjult sprinkleranlegg. Takhøyden i oppholdsrom blir  
i hovedsak fra 245 -270 cm.

Interiørmessig er det gjennomgående høye kvaliteter. Du 

* NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner. Forskriften er fastsatt av den nasjonale 
myndigheten på området – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Estimert budsjett sameie
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Pergo Archipelago Oak Plank

QBINI TUBED: Montert i overheng på balkongene.

SMART SURFACE: LED 2700K, WHITE 

Montert på kjøkken.

SMART KUP: LED 2700K, WHITE 
Montert i stue og entré.

kan blant annet glede deg over topp moderne smarthus-
løsninger som gjør det enkelt å styre både varme og lys.

Som standard leveres det gulvvarme i entre/hall, kjøkken, 
stue og bad. Bad leveres helfliset og terrassen med gulvflis, 
alt levert av Bergersen Flis.

Garderobe, Kjøkken og Baderoms innredning leveres av 
Drømmekjøkkenet med hvitevarer fra Miele.

Innerdører blir massiv hvite slette med hvit karm av typen 
Swedoor type Advance-Line klassisk hvit med dørvridere 
i matt, krom utførelse. Dører i Advance-line serien har 
bedre overflate, lydreduserende funksjon og mange 
tilvalgsmuligheter. Mellom entrédør og stue leveres 
glassdør. 

Alle oppholdsrom leveres med 13 mm enstavs eikeparkett 
av type Pergo Archipelago Oak Plank som standard. 
Innvendige lettvegger i oppholdsrom leveres isolert og med 
et lag 13mm gipsplate, malt med to strøk.

Det leveres eik gulvlister og klassisk hvitmalte, glatte 
gerikter rundt dører i alle oppholdsrom med parkettgulv. 
Dør og vinduer i fasaden mot sør-vest leveres listefri. 
Det samme gjelder overgangen mellom vegg og himling 

Himlingen gipses og males to strøk. Boenhetene, 
sportsbodene og fellesarealene tillegges balansert 
ventilasjon med varmegjenvinning.

Sportsbodene leveres ventilert med tette vegger og  
gulv malt i lysgrå epoxy.

E N T R É
Inngangsdør fra Swedoor, integrert porttelefon, 
adgangskontroll via mobil og/eller brikke.

Varme i gulv med vannbåren varme og enstavs parkett  
av type Pergo Archipelago Oak Plank.

Belysning, downlights type Modular Smart kup. Stor hvit 
garderobe med innredning fra Drømmekjøkkenet og 
skyvedører med speil.
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K JØK K E N
Leilighetene leveres med kjøkkeninnredning fra Drømmekjøkkenet type Bistro Peppergrå 
med taktilslutning, benkeplate type Silestone 20 mm farge marengo, kjøkkenbatteri type 
Grohe Concetto 1-greps, underlimt vask type Andano 500-inkl. sil. Det kan velges mellom 
12 ulike farger på kjøkkenfronter uten tillegg i pris.

Når det gjelder hvitevarer, leveres Miele kombiskap med Superkjøl, Miele stekeovn for 
høyskap med 10 funksjoner og ca. 30 automatikkprogrammer, Miele induksjonstopp, Miele 
ventilator og Miele fullintegrert oppvaskmaskin for 14 kuverter.

Til kjøkken leveres belysning fra Modular sitt sortiment. Det blir vannbåren varme i gulvet.

Det blir mulig å sette sitt personlige preg på kjøkkenet ved å foreta egne valg, dog i 
henhold til de forutsetninger som er gitt i prosjektet og innenfor leverandørens sortiment. 
Vann/avløp, ventilasjon og andre faste elementer kan i hovedsak ikke flyttes. Det vil bli 
mulighet for å gjøre tilvalg hos kjøkkenleverandøren. Drømmekjøkkenet kan i tillegg til sitt 
eget eksklusive kjøkken levere de eksklusive danske kjøkkenmerkene Boform (boform.dk) 
og Kustumhouse (kustomhouse.com) som kan velges som tilvalg.

Kjøkkenmodellen Bistro fra Drømmekjøkkenet er stilrent 
og tidløst. Her vist i fargen Peppergrå.

Bistro Hvit

Bistro Lindblomstgrønn Bistro Varm Grå Bistro Peppergrå Bistro Grønngrgrå Bistro Ask Brunbeiset Bistro Eik hvitpigmentert

Bistro Kremhvit Bistro Østershvit Bistro Perlegrå Bistro Mørkegrå Bistro Mørkebrå

Kjøkkenbatteri type Grohe Concetto 1-greps

Kjøkkenmodellen Bistro 
i fargen Varm Grå
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Vi hjelper deg å sette sammen 
ditt drømmekjøkken og din 
drømmegarderobe.

Kjøkkenmodellen Bistro 
i fargen Mørkeblå.

Velkommen til oss!
Vi er stolt over å være leverandør til Bellevue 2 og 

gleder oss til å tegne drømmekjøkkenet ditt sammen 

med deg! 

Vi vil invitere deg til informasjonsmøte om 

tilvalgsprosessen så snart tiden er inne. I mellomtiden 

er du velkommen innom butikken. Du kan også ta en 

titt på utvalget på drommekjokkenet.no, boform.dk.  

og kustomhouse.com.

DK Bergen Prosjekt AS  |  Møllendahlsveien 1  |  tlf: 55 20 84 80  |  epost: prosjekt@dkb.no  |  drommekjokkenet.no 

Anette Siglen 
Interiørkonsulent

Mona Larsen 
Interiørkonsulent

Reidar Svidal 
Prosjektleder

Boform leverer flere 
modeller som tilvalg

Kustomhouse leverer flere 
modeller som tilvalg
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H V I T E VA R E R 

Miele kombiskap for innbygging 
Nyttevolum: 256 L, Kjøl: 194 L / Frys: 62 L, 
Nisjehøyde: 1772-1788 mm, For integrering, 
Direktemontering, Superkjøl, Superfrost, 
DynaCool, NoFrost, LED belysning, Lydnivå: 38 
dB, Energiklasse: A++

Miele stekeovn for høyskap  
H 7264 BP, CleanSteel, DirectSensor 
S betjening, Display, Ovnsrom: 76 l, 1 
Halogen-Spot, 10 funksjoner, ca. 30 
automatikkprogrammer, KlimaPluss, Pyrolyse, 
PerfectClean ovnsrom og utstyr, SoftOpen/
SoftClose/Multilingua,  
WifiConn@ct

#1-16L E I L I G H E T E R
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Miele induksjonstopp Two in One 
KMDA 7774-1 FRN, BxDxH (mm): 780 
x 500 x 200, Stålramme, høytstående, 
SmartSelect, PowerFlex, PowerFlex 
kokesoner - 4 / PowerFlex-områder 
- 2, Sort overflate / LightPrint design, 
Permanent kjelesensor, Wifi, 69 dB, A++

Miele fullintegrert oppvaskmaskin 
G 6895 SCVi,11 programmer, New MaxiComfort 
kurvinnredning, 3D-bestikkskuff +, 1-linje tekstdisplay og 
FlexiTimer, Quich PowerWash, Wifi conn@ct, 14 kuverter, 
BrilliantLight, AutoOpen, AutoClose, 41dB, Knock2Open, 
XXL-modell, A+++ -20%

Miele Ombyggingssett for omluft 
til CSDA 7000/ CSDA 10x0, består av lufterist i rustfritt 
stål for sokkel ? 10 cm, inkl. regenererbart Longlife 
AirClean-filter DKF 1000 R, Tilkobling for 1 ventilator.

#8-10,  12 & 14-16L E I L I G H E T E R
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MIELE INDUKSJONSTOPP 
KM 7164 FR, BxDxH (mm): 600 x 500 x 48, Stålramme, 
høytstående , Vribrytere, Variokokesone / PowerFlex, 
Variokokesoner - 2 / PowerFlex kokesoner - 2 /PowerFlex-
område - 1, Sort overflate / LightPrint design,

V E N T I L ATO R

DA 3568 SLIMLINE
Stål, 60 cm bredde, ‘Skjult dampskjerm’, LED belysning 
2 x 4,5 W , Etterløpsfunksjon 5/15 min, Prog. timeteller 
fettfilter/kullfilter, Trinn 3: 400 m?/t og Booster 635 
m?/t*, Trinn 3: 51 dB(A) og Booster 63 dB(A)*, Con@
ctivity 2.0 / WifiConn@ct, DC motor, CleanCover, 
Energikl. A++, Utluftningsdrift, Omluftsdrift krever DUI 
151 og DKF 19-1 (NB! Krever forkortelse av skapskrog 
med 38mm) Dybde = 581

MIELE FULLINTEGRERT 
OPPVASKMASKIN 
G 4268 XXL SCVi, 5 programmer, Comfort 
kurvinnredning, bestikkskuff, Diplay med resttid 
og startforvalg, 14 kuverter, 46 dB, A+

V E N T I L ATO R 

DA 4298W MIELE DEKORVENTILATOR FOR 
VEGG
Stål, 90 cm bredde, LED belysning 3 x 3 W , Etterløpsfunksjon 
5/15 min, Prog. timeteller fettfilter/kullfilter, Trinn 3: 390 
m?/t og Booster 630 m?/t*, Trinn 3: 52 dB(A) og Booster 64 
dB(A)*, Con@ctivity 2.0 /WifiConn@ct, DC motor, CleanCover, 
Energikl. A++, Utluftningsdrift, Omluftsdrift krever DUW 20 og 
DKF 12-1/DKF 12-R, Individuelle tilpasninger/RAL-farge mulig. 
Høyde inkludert pipe = 820

#1-7,  11 & 13

#1-7 & 13

L E I L I G H E T E R

L E I L I G H E T E R #11L E I L I G H E T
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B A D
Badene får veggfliser, type MC Thema Snow Rect 60 x 
60 cm, gulvfliser type Monocibec 30x30 cm og 5x5 cm i 
våtsone. Det vil være anledning til å gjøre endringer på fliser 
på bad hos Bergersen Flis som tilvalg.

Baderomsmøblene leveres av Drømmekjøkkenet type Bright 
Eik finer, håndtak i stål, nedfelt porselensvask, speil med 
integrert belysning.

Dusjsonen får ensidig fall og rennesluk, dusjhjørne fra INR 
type Trac/Linc/Sync, Wc fra Willroy & Boch type Subway, 
trykkplate type W&B E200 hvit.

I dusjen leveres det ettgreps dusjbatteri med dusj og 
takdusj av type Grohe Euphoria SmartControl 260 Mono, 
servantbatteri type Grohe Lineare 1-greps u/oppløft.

Belysning med down lightstype Smart Kup fra Modular, 
gulvvarme via termostatstyrt varmekabel.

Opplegg for eventuelt badekar (fremføring av vann/avløp, 
sluk og armatur) samt selve badekaret er ikke inkludert, 
men kan bestilles i forbindelse med tilvalgsprosessen.

Det blir fremlagt opplegg for vaskemaskin og tørketrommel 
på ett av badene i leiligheter som ikke har vaskerom. Her 
leveres skyvedører med speil slik at klesvasken ikke blir til 
sjenanse.

W C
Gulv flislegges med flis type LB Exstra Dar34720 Elfenbein 
30x30 cm og 7 cm sokkelflis. Wc fra Willroy & Boch type 
Subway, trykkplate type W&B E200 hvit, servantbatteri type 
Grohe Lineare 1-greps u/oppløft, 60 cm servantskap med 
nedfelt vask.

VA S K E R O M
Gulvvarme via termostatstyrt varmekabel og gulvflis type 
LB Exstra Dar34720 Elfenbein 30x30 cm og 7 cm sokkelflis, 
samt opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.
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S T U E
Stuen ligger i åpen løsning med kjøkkenet og er et herlig 
allrom og et naturlig samlingspunkt for alle anledninger. 
Store vindusflater vil fylle rommet med dagslys hvor det blir 
utgang til terrassen, slik at alt fra morgenkaffen til større 
måltider enkelt kan medbringes ut i det fri. På terrassen 
legger vi 20 mm uteflis på støttesystem.

Dør og vinduer i fasaden mot sør-vest leveres listefri 
og som solskjerming leveres det utvendig screens som 
standard på vinduer.

I stuen legger vi vannbåren varme samt at det i tilvalgs-
prosessen vil være mulig for de fleste boenhetene å bestille 
gasspeis.

S O V E R O M
Boligene får romslige og lyse soverom med 
garderobeløsning levert av Drømmekjøkkenet. Til 
hovedsoverom (soverom 1) leveres lys eik innredning og 
skyvedører i lys eik med ramme. Til øvrige soverom følger 
1 meter hvit skyvedørsgarderobe med hvit innredning. 
De av boligene med walk-in garderobe får innredning iht. 
plantegning fra Drømmekjøkkenet i lys eik uten skyvedører.

T E R R A S S E
Boligene får romslige sør-vest vendte 
terrasser med belysning fra Modular, 60x60 
cm gulvfliser type LB Terrasse Dar66462 
D.Grey, glassrekkverk og stikkontakter iht. NEK 
400:2018. Noen terrasser får en liten brystning 
i tegl med glassrekkverk på toppen, andre 
terrasser får rent glassrekkverk.
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S M A R T H U S L Ø S N I N G  –  K N X
Visste du at det meste i boligen kan styres fra mobil, nettbrett 
eller PC – uansett hvor du befinner deg?

Lys, varme, alarm og lyd kan styres av enkle hjemmeløsninger 
eller smarthus.

Dette gir deg større komfort og ofte også lavere strømregning.

S I K K E R H E T
Et KNX smarthus gir deg trygghet. Hele døgnet kan sensorer 
passe på og sikre både deg og huset mot skader og innbrudd. 
Skulle noe oppstå, vil huset selv reagere på dette. Samtidig vil 
du bli varslet og kan kontrollere og styre huset i eller utenfor 
hjemmet. Smarte løsninger gjør sikkerhet enkelt slik at du 
slipper å bekymre deg.

A D G A N G S KO N T R O L L
Det finnes mange løsninger for adgangskontroll som gjør 
hverdagen tryggere og enklere for hele familien.

I et KNX smarthus kan du integrere disse og for eksempel bruke 
belysningen eller høyttaleranlegget i huset til å varsle når noen 
ringer på. Enhetene passer i Gira designrammer og vil stå i stil 
med resten av installasjonen.

17



V E N T I L A S J O N
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er nødvendig 
for helsen vår og for boligen selv. Alle våre boenheter får 
eget balansert ventilasjonsaggregat for luftbehandling, på 
samme måte leveres balansert ventilasjonsaggregater for 
luftbehandling av fellesarealene.

VA R M E
Til prosjektet etablerer vi energibrønner og solcellepaneler 
for å møte dagens krav til miljøvennlig energiforsyning.

Energibrønnene vil hente varme fra grunnfjellet som igjen vil 
forvarme vann i tekniskrom til tappevann og til gulvvarme i 
boligene. Det blir levert vannbåren varme i gang, entre, stue 
og kjøkken. I våtrom blir det levert varmekabler.

Videre etabler vi solcellepaneler på deler av taket på Bygg 
B som et supplement til el-forsyning i fellesareal, lading av 
el-sykler, og annet.

G A R A S J E/L A D E S TA S J O N
For å få en sikker og isfri atkomst inn og ut av garasjen 
vinterstid legger vi varmekabel i innkjørselen. Gulvet males 
i lysgrå epoxy, vegger males hvite og parkeringsplassene 
rigges med stikkontakt for el-bil lading.

Det inngås avtale om en felles el-leasingbil som kan bookes 
gjennom sameiet og benyttes av beboerne ved behov for 
ekstra bybil, avtalen kan utvides til inntil tre biler ved behov.

Dørene fra garasjen og frem til heisen leveres sensorstyrte 
og åpner seg automatisk slik at du slipper å sette fra deg 
varer, bagasje eller annet.

AV FA L L
Til avfallshåndtering etablerer vi et Lift-o-Matsystem der 
vanlige avfallsbeholdere plasseres i en hydraulisk drevet 
heis som senkes under bakken. På overflaten vil kun 
innkastsøylene være synlig som igjen bidrar til et rent og 
ryddig område.

T I LVA L G
Det vil være mulig å gjøre individuelle tilpasninger på 
innredning i leilighetene innen gitte tidsfrister, mot tillegg 
i prisen. Noen innredningsvalg kan gjøres uten tillegg i 
pris. Utbygger vil kalle inn til tilvalgsmøter og informere 
om frister for å bestille endringer, etter oppstart for 
byggearbeider.

De leverandører som er valgt av utbygger og som er 
tilknyttet prosjektet må benyttes, leveranser kan ikke 
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trekkes ut. Det vil ikke være mulig å gjøre endringer som 
omfatter utvendig fasade eller som strider mot gjeldende 
byggeforskrift TEK 17.

Ta kontakt med selger for nærmere opplysninger om tilvalg 
og muligheter. 

S E R V I C E N I V Å F O R S A M E I E T:
Det inngås avtale om en felles el-leasingbil (eks. bybil type 
Peugeot eller KIA) som kan bookes gjennom sameiet og 
benyttes av beboerne ved behov for ekstra bybil. Avtalen 
kan utvides til inntil tre biler ved behov da det er avsatt tre 
plasser i garasje for felles bildeleordning.

Forøvrig inngår følgende:
• Gartnertjenester

• Vaktmestertjenester

• Forretningsførsel

• Serviceavtale for heis, sprinkleranlegg og garasjeport

• Felles forsikring av bygget

• Alarm

E S T I M E RT E F E L L E S KO S T N A D E R

INNTEKTER

Innkrevde felleskostnader 5 58 500

Kabel-TV 94 080

SUM INNTEKTER 652 580

KOSTNADER

Styrehonorar 25 000

Arbeidsgiveravgift, personalkostn. 3 500

Forretningsførsel 39 700

Styresekretær 18 000

Forsikringspremier 80 100

Energikostnader 30 000

Kabel-TV/internett 94 080

Leasingbil 36 000

fastbeløp leasing, diverse uforutsett 51 000

Andre driftskostnader 195 000

Vedlikehold 40 000

Avsetn. fremtidig vedlikehold 40 000

SUM KOSTNADER 652 380

DRIFTSRESULTAT 200

 
Snitt pris er ca 27.- pr. m² pr. mnd
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PLASSERING AV BELLEVUE 1 (rød strek):  
GULT NABOHUS I FORHOLD TIL BYGG A 
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T E R R E N G P R O F I LI FORHOLD TIL EKSISTERENDE 
BEBYGGELSE MED SIKTLINJER
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I FORHOLD TIL EKSISTERENDE 
BEBYGGELSE MED SIKTLINJER
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M A R K H U S  B O L I G

Monica Helene Hansen

Eiendomsutvikler/

Markedsansvarlig

908 11 676
monica@markhusbygg.no

K A L A N D  &  P A R T N E R S  N Y B Y G G 

Thor-Kristian Johannessen

Daglig leder | Partner

916 88 655
tkj@kapa.no

O M M A R K H U S B O L I G

Siden 1986 har Byggmester Markhus etablert seg som en av Bergens 

ledende lokaleide bedrifter innen byggebransjen. Vi arbeider i dag 

hovedsakelig med bygging av boligprosjekter, boligområder, næringsbygg, 

skoler og andre offentlige bygg.

I 2002 ble Markhus Bolig etablert med formål å drive utbygging i egen regi. 

Som totalentreprenør kan vi sikre kvalitet i alle ledd – fra prosjektering til 

utvikling, salg og overlevering. 

KO N TA K T O S S F O R NÆR M E R E I N F O R M A S J O N:

Komplett salgsmateriell for Bellevue 2 omfatter prospekt – del 1 og 2 samt separat prisliste.
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BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE TIL FAST PRIS

Leveres til direkte til megler eller via elektronisk budskjema 

Undertegnede gir herved følgende kjøpsbekreftelse på nevnte eiendom: 

Leilighet nr:          Fastpris kr.:     +omkostninger, jfr. prisliste/salgsoppgave.
        Kjøpetilbudet inngis iht. salgsvilkår i salgsoppgave med
        vedlegg, herunder prisliste, tegninger, leveransebeskrivelse.

Eventuelle forbehold/forutsetninger:

FINANSIERINGSPLAN:

5 % av kjøpesumen ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Der kjøper er å regne som profesjonell 
er det 20%. NB! Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan stilles forutsetning om pant i ny eiendom 
ved overføring av beløpet. Resterende kjøpesum samt alle omkostninger innbetales før overtagelse.

Långiver:  kr.:

Egenkapital:  kr.:

Referanseperson bank, navn: e-post/tlf.:

Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpstilbud, og er klar over at handelen 
er juridisk bindende for begge parter, dersom kjøpstilbudet aksepteres innen akseptfristen. Kjøpstilbudet kan ikke 
trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med det. Kjøpstilbud som megler mottar etter normal 
arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste arbeidsdag. Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre 
gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke 
på informasjon om kjøpstilbud, endringer i kjøpstilbud fra vår side, samt informasjon om avslag eller aksept.

Undertegnede 1:

Underskrift og dato Underskrift og dato

Undertegnede 2:

Fødselsnr. Fødselsnr.

Mobil: Mobil:

Adresse: Adresse:

Epost: Epost:

SIDE 1 av 2

Adresse: Bellevue 2, 5019 Bergen 

Gnr.: 166, Bnr.:188, 1530 og 1533      Kommune: BERGEN 

Ansvarlig megler: Thor Kristian Johannessen

Prosjektnavn: Bellevue 2

KALAND & PARTNERS NYBYGG

THERESE FIMLAND  |  tf@kapa.no  |  977 24 706

THOR KRISTIAN JOHANNESSEN  |  tkj@kapa.no  |  916 88 655 



Alle bud og bud-relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig.  Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger 
om bud som ikke er gitt skriftlig.  

Alle kjøpetilbud skal være skriftlig og kan leveres direkte til megler eller via elektronisk budskjema. 

Samtidig med at du inngir bindende kjøpsbekreftelse må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du leverer kopi av gyldig 
legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller førerkort) til megler.  

Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne bud skjemaet og legitimere seg.

Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg.  
Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt.

Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, 
med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.  

Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel 
egenkapital. 

Normalt vil ikke kjøpstilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpstilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det 
er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.

Plasser legitimasjon her for Undertegnede 1.

Skjema kan ikke oversendes til megler uten at 
gyldig legitimasjon er vedlagt. 

Benytt bankkortets bakside som legitimasjon og 
plassér dette i det/de markerte feltet/ene.

Alternativt kan megler på visning ta bilde/scanne 
skjema med gyldig legitimasjon.

Plasser evt. legitimasjon her for Undertegnede 2.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpstilbud:

Viktige avtalerettslige forhold

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han/hun har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap
om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre
budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor
ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempe ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som
medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

SIDE 2 av 2

KALAND & PARTNERS NYBYGG

THERESE FIMLAND  |  tf@kapa.no  |  977 24 706

THOR KRISTIAN JOHANNESSEN  |  tkj@kapa.no  |  916 88 655 



F O R B E H O L D
Vi gjør oppmerksom på at alle bilder, tegninger 
og illustrasjoner i prospektet kun er ment som en 
orientering om prosjektet, og derfor ikke beskriver 
endelig leveranse av byggene. På salgstidspunktet er 
ikke prosjektet detaljprosjektert. Mindre justeringer kan 
forekomme.




