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Abbedikollen

Th. Kittelsens vei 3 B

Prisantydning

kr 13 900 000,-

Adresse

Th. Kittelsens vei 3 B
0379 Oslo

Selger/hjemmelshaver

Knapkøyen Maskin AS

Matrikkel

Gnr.30 Bnr.347 i Oslo kommune

Oppdragsnummer

6-17-0385
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Nøkkelinformasjon
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Nøkkelinformasjon

Prisantydning
kr 13 900 000,- + omk.

Omkostninger*
Ca. kr 76.222,-

Totalt inkludert
omkostninger
kr 113.976.222,-

Kommunale avgifter
Ikke fastsatt

Boligtype/Eierform
Enebolig/Eierseksjon

Byggeår
Bygging påbegynt med antatt
ferdigstillelse 2018/1.kvartal
2019.

BRA
190, 5  m²

Soverom
4, mulighet for et 5. soverom

* NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at

eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlige og

private gebyrer.

** Se øvrig informasjon for ytterligere beskrivelse.
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Beliggenhet

Eiendommen ligger attraktiv til på Abbedikollen/Abbediengen - et
rolig og allikevel sentrumsnært villastrøk uten
gjennomgangstrafikk. Veletablert og meget populært
boligområde med nærhet til Bestum og Smestad. Området består
hovedsakelig av villa-og småhusbebyggelse.
Barnevennlig eiendom og nærområde med gode barneskoler. Ny
barne- og ungdomsskole er planlagt på Hoff skoleåret 2022.
Kort vei til Ullern videregående skole og Radiumhospitalet.

Flotte grøntarealer omkranser bebyggelsen, eiendommen
grenser mot friområde / sti ned mot handelssenter på Hoff.
Offentlig kommunikasjon
som buss og trikk ligger ca. 7 min gange fra boligen og T-
bane innen gangavstand. I nærområdet finner man
handlesentra som Karenslyst Allé med restauranter, bank,
og diverse forretninger og Sjølyst senter på Skøyen, CC-Vest
på Lilleaker. Skøyen og Sjølyst ligger rett ved med det meste
av servicetilbud. Skøyen er et av Norges travleste
trafikknutepunkt med flytog, tog, buss og bane. Herfra er
det også kort vei ut til Bygdøy med et unikt turveinett og
flotte badestrender.

Området og eiendommens historie:
Th. Kittelsens vei, som strekker seg fra Abbedikollen til
Gråbrødreveien, fikk sitt navn i 1939 etter maleren Theodor
Kittelsen. Navnet Abbedikollen kommer fra gamle
Abbediengen gård. Området har en rekke villaer oppført i
perioden 1930-50 tegnet av Arnstein Arneberg m.fl.
Veletablert boligområde som hovedsakelig består av 1930-
tallets fornorskete og moderate funksjonalistiske
panelarkitektur fortolket av Arnstein Arneberg og Wilhelm
Karlson. Bygningene og veianleggene er spesielt tilrettelagt i
forhold til terrenget.

Området består også av Ekely kunstnerkoloni som er bygget
på den 45 mål store eiendommen Ekely der Edvard Munch
bodde fra 1916-1944.

Bebyggelse
Det er planlagt oppført 2 eneboliger i et meget populært og
veletablert boligområde på Abbedikollen. Boligene er fordelt
over 3 plan og er romslige med store vindusflater. Integrert
garasje i boligen.

Tomten er på totalt ca 800 kvm brutto med tinglyst
adkomst over nabotomt. Boligene blir organisert som et
boligsameie med 2 seksjoner. Hver bolig får eksklusiv

bruksrett til hageareal og dette bil bli tinglyst som tilleggsareal i
seksjonen. Se vedlagte uthomhusplan.

Parkering
Parkering for 1 bil i garasje med leddport med åpner. Garasjen er
integrert i boligen. 1 biloppstillingsplass utenfor på gårdsplass.
Ellers vanlig gateparkering.
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Tomt

Fellestomt: 802 kvm.

Grunnarbeider:

Huset vil bli fundamentert på fjell eller oppfylte masser der
fjelldybden evt. er større enn dybde på kjeller.Nedkjøringsrampe
blir asfaltert eller lagt med betongstein. Resterende innkjøring blir
singlet. Det blir lagt varmekabler i hjulspor på nedkjøringsrampe,
hvis dette er påkrevd etter forskrift, koblet til nærmeste bolig med
seriemåler.

Tomten for øvrig grovplaneres med stedlige masser tilpasset den
eksisterende naturlige topografi. Opprinnelig vegetasjon som ikke
påvirkes av byggearbeidet vil etter utbyggers vurdering kunne
bestå. Rundt grunnmur/kjeller arronderes terreng med stedlige
masser med fall ut fra huset.

Støttemurer o.l vil kun bli etablert der det er krav om dette.

Rekkverk leveres kun ved forskriftskrav. Rekkverk kan av material
valg avvike fra tegningsgrunnlag.
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Adkomst
Enkel adkomst med innkjøring fra Th. Kittelsensvei.

Kjørebeskrivelse:

Fra Skøyen: Kjør inn i Harbitzalleen og følg denne hele veien opp,
ta deretter til høyre inn på Abbedikollen og hold høyre side opp. Th.
Kittelsensvei er første sidevei til høyre.

Fra ring 3:Avkjøring ved Radiumhospitalet, sving inn i Bekkefaret
og kjør ned mot trikkeskinnen, sving til venstre før trikkeskinnen
og følg denne til den krysser Harbitzalleen, ta oppover denne og så
inn på Abbedikollen, sving til høyre inn på Th. Kittelsensvei.

Beskrivelse av eiendommen

Type eiendom
Eierseksjon, Enebolig

Byggemåte
Eiendommen oppføres ihht. TEK 10, se leveransebeskrivelse for
detaljer.

Innhold

Innhold
Huset vil få en innholdsrik og arealeffektiv planløsning over tre
etasjer samt takterrasse. Eneboligen er tilpasset flere
familiesettinger og det er mulighet for adskilt del med egen
inngang i underetasjen.

Underetg: BRA 71,9 kvm som består av 2 soverom og kjellerstue
som kan bli et 3. soverom, to bad, bod/teknisk rom. Det ene
soverommet har egen utgang til hage.

1. etg: BRA 51,7 som omfatter hall, trapperom og to soverom hvor
det ene har utgang til hage. Det er i tillegg garasje på 18 kvm med
utvendig adkomst i denne etasjen.

2. etg: BRA 48,9 kvm som omfatter : Trapperom, stor stue med
spisekjøkken og utgang til vestvendt balkong med trapp opp til

takterrasse på 32 kvm.

Totalareal 190,5 BRA,

herav 172 BRA boligareal
og 18 kvm BRA garasje.

Standard
Eneboligen oppføres i.h.t.
teknisk forskrift TEK 10, og
vil holde en gjennomgående god standard hva gjelder materialer
og innredninger. Det vil være mulighet for individuell tilpasning av
materialvalg innenfor nærmere angitte kriterier.

Bygningskonstruksjoner:

Kjeller vil bli oppført med støpt gulvplate og vegger i stenderverk
med sprøytebetong, alternativ betong eller Leca etter utbyggers
vurdering.

Huset over terreng vil bli oppført med bærende konstruksjoner i
treverk.

Kunde kan velge mellom pipe eller klargjort for gasspeis i 2. etasje.
Peis leveres ikke.

For øvrig er huset planlagt oppført i trevirke, som precut,
elementer eller tilsvarende. Liggende panel i mørk utførelse.

Gulv:

Parkett. Eik 14 mm hvitlakkert. 1-stavs parkett. Flis 60*60 mørk
grå.

Kjøkken:

Kjøkken levert av Sigdal, modell Uno farge hvit. ( kr. 90 000 ink.
mva. )

Vinduer, dører og listverk:

Vinduer leveres malt som sorte/grå innvendig og utvendig. Glass
har U-verdi 1,2 eller bedre. Konstruksjon i treverk.

Ytterdører og innvendige lettdører leveres malte med glatt
overflate. Vridere og beslag leveres i rustfritt stål type Abloy eller
tilsvarende.

Listverk rundt dører og vinduer leveres i glattkant med dimensjon
12x70mm eller tilsvarende.

Listverk langs gulv leveres i glattkant med dimensjon 12x70mm
eller tilsvarende.

Yttervegger, tak og beslag:

Yttervegger leveres med minimum (25 cm) isolasjon og liggende
malt panel med dimensjon 19x98mm eller tilsvarende. Panel
leveres med synlige spiker ett strøk grunnett og ett strøk beiset på
fabrikk før montering.
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Tak leveres med synlig gråaktig sveisemembran.

Takrenner og beslag leveres i plastbelagt stål. Snøfangere og
stigtrinn for feier leveres iht forskriftskrav.

Sanitærutstyr:

Fordeling av varmt og kaldt vann legges skjult i bjelkelag og
vegger. Alle vannledninger leveres som "rør i rør" system i plast.

Rørføringer på yttervegg legges åpent.

Til bereder brukes synlige kobberrør.

Det kan bli montert vannsentral på våtrom

Rør kan bli innkledd i synlig kasse.

Sanitærutstyr leveres iht. plantegning av fabrikat Gustavsberg
Nordic eller tilsvarende.

Kraner /blandebatterier av fabrikat Gustavsberg Nordic eller
tilsvarende.

På WC leveres vegghengt klosett og enkel servant.

På bad leveres vegghengt klosett, servant med underskap, 1 stk.
dusjarmatur samt gulvsluk.

Servantskap leveres i hvit laminat med glatte dører fra Vikingbad
eller tilsvarende.

Vaskerom leveres med sluk i gulv og opplegg for vann og avløp til
vaskemaskin.

Varmtvannsbereder leveres på 200 liter og er plassert i teknisk
rom.

På kjøkken leveres tilkobling for vask og oppvaskmaskin.

Utvendig leveres frostsikker kaldtvannskran montert på yttervegg.

Elektrisk anlegg:

Elektroinstallasjonene utføres av godkjent elektro installatør og
utføres i hovedsak som skjult anlegg. Brytere og stikkontakter
leveres type Etman i hvit utførelse. Alle stikkontakter leveres som
doble m/barnevern, unntatt til fast utstyr (komfyr, kjøleskap etc.)
og lampepunkter ved tak

Det leveres normalt god standart hva gjelder antall punkter etter
NEK 400-2014

Sikringsskap med nødvendig overbelastningsvern, jordfeilbryter og
nødvendige kurssikringer.

Røropplegg for 1 stkTV- og teleuttak er lagt frem til uttak
(tomboks) i stue. Tilkobling og kabelabonnement må bestilles hos
kabeloperatør og besørges av kjøper.

Varmekabler (evt. matte) med elektronisk termostat og gulvføler i

bad. I bad/wc, entré og teknisk rom leveres varme i gulv som
erstatning for radiator.

I øvrige oppholdsrom leveres panelovner med termostat. Ovnene
leveres forberedt for sentralstyring.

I kjøkken leveres komfyrvakt over komfyr. Det leveres ikke
kjøkkenøy.

Downlights leveres som hvite med dimmer.

Det elektriske anlegget leveres etter vedlagt tegning.

Oppvarming består av varmekabler i alle bad, WC, entre, og
vaskerom. Panelovner i restende oppholdsrom. Ovnene leveres
forberedt for sentralstyring.

Brannvarsling, det leveres røykdetektorer i henhold til
brannforskriften.

Det leveres trådløs ringeklokke.

Ventilasjon:

Boligen leveres med balansert ventilasjon.
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Øvrig informasjon
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Øvrig informasjon

Skoler
Området sogner til Smestad skole. Det skal
oppføres ny barne- og ungdomsskole på Hoff
med forventet oppstart skoleåret 2022.

Faste løpende kostnader
Kabel-tv, forsikring, alarm etc.

Kommunale avgifter
Det er ikke fastatt kommunale avgifter per
seksjon. Disse vil bli fakturert den enkelte eksjon
på forespørsel.

Eiendomsskatt
Ikke fastsatt.

Energimerke
Ikke gjennomført pr d.d.

Areal
Bruksareal: 190 kvm. Mindre avvik må påregnes.

Arealet er oppgitt i henhold til
bygningstegninger og arkitektens beregninger av
areal. Arealberegningene er ikke kontrollert av
megler.

Oppvarming
I oppholdsrom leveres panelovner med
termostat. Ovnene leveres forberedt for
sentralstyring.På baderom/ wc /entré og teknisk
rom leveres varmekabler (evt matter) med
elektronisk termostat og gulvføler i bad.

Andre forhold
Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke
har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke
førstehåndskunnskap om eiendommen, og har i
begrenset grad kunnet supplere og/eller
kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å
foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med
bistand fra teknisk fagkyndig

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har
anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette
er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og
profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen de neste
5 årene. Forsikringen har ingen egenandel.
Boligkjøperforsikring tegnes senest på
kontraktsmøte og koster mellom kr 3 900,- og 9
200,- avhengig av boligtype. Les mer om
Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell. Vi gjør
oppmerksom på at meglerforetaket mottar
godtgjørelse for formidling av forsikringen.

Betalingsbetingelser
Omkostninger:

Dok avgift 2.5% av tomteverdi kr.   75 000,-

Tinglysingsgebyr for skjøte       kr.       525,-

Tinglysingsgebyr for pantedok  kr.       525,-

Attestgebyr for pantedok            kr        172,-

Totale omkostninger                  kr.  76.222,-

NB: Regnestykket forutsetter at det kun
tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen
selges til prisantydning. Det tas forbehold om
endringer i offentlige og private gebyrer, samt at
beregningsgrunnlaget for dokumentavgift
godkjennes av tinglysningsmyndighetene.

Det skal innbetales et depositum på 10 % av
kjøpesummen ved kontraktsinngåelse, likevel
tidligst 1 uke etter at Selger har presentert
garantidokument ihht. Buofl. § 12. Depositumet
utgjør Kjøpers sikkerhetsstillelse for oppfyllingen
av kjøpet, jfr. Buofl. § 46. Beløpet kan ikke frigis
til Selger uten at det stilles garanti ihht. Buofl. §
47, og kan ikke frigjøres tilbake til Kjøper uten
etter avtale eller ved dom.

Restkjøpesum og omkostninger innbetales
senest 2 dager før overtakelse.

Kjøperen må innbetale sluttoppgjøret fullt ut før
kjøperen kan få tilgang til bygget eller nøkler blir
overlevert.



Endringer og tilleggsbestillinger faktureres av
Selger. Innbetalinger skal skje til klientkonto hos
Oppgjørsansvarlige og være betalt senest 2
virkedager før overtakelsen.

Forsinket betaling med mer enn 21 dager for
beløpet som forfaller ved kontraktinngåelse og
30 dager for øvrige avtalte innbetalinger, gir
selger rett til å heve handelen og foreta
dekningssalg av eiendommen.

Alle innbetalinger skal skje til meglers
klientkonto og merkes med KID-kode som
oppgitt i kjøpekontrakt. Kjøpesummen regnes
ikke som betalt med befriende virkning for
kjøperen før den er godskrevet (valutert)
meglerens klientkonto. Denne dato er
utgangspunkt for renteberegning mellom
partene.

For den del av kjøpesummen og tilvalg som ikke
måtte være betalt til megleren i rett tid, betaler
kjøperen til selgeren forsinkelsesrente etter
forsinkelsesrentelovens regler. Denne
bestemmelse gir dog ikke kjøperen rett til å
forlenge betalingsfristen ut over de frister som er
avtalt. Ved vesentlig forsinket betaling vil
selgeren også kunne stanse arbeidet og/eller
heve kontrakten.

Dersom kjøperen ønsker å påberope seg mangler
ved overtakelse eller noe av beløpet på annen
måte er omtvistet ved overtakelse, kan ikke
selgeren holde tilbake nøkler eller nekte å
overlevere seksjonen, dersom kjøperen deponerer
penger på deponikonto etter buofl. § 49. Partene
er enige om at meglerens klientkonto kan tjene
som deponikonto. Megleren skal kunne foreta
utbetalinger fra kontoen i samsvar med
rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har
virkning som rettskraftig dom.

Dersom partene er uenige om størrelsen på
eventuelt beløp som skal deponeres og/eller
tilbakeholdes, kan partene avtale å engasjere en
uavhengig takstmann eller lignende til å vurdere
beløpets størrelse. Dersom konklusjonen til den
engasjerte er rimelig i samsvar med det enten
kjøperen eller selgeren har gjort gjeldende som
et riktig beløp, skal den annen part dekke
kostnadene til den engasjerte.

Selgeren tar forbehold om å heve avtalen som
følge av manglende betaling også etter
overtakelse

eller etter at skjøte er gitt forbrukeren, jfr. Bufl. §
57 andre ledd.

Forbehold:

 Kjøpere plikter å gjøre seg kjent med
beskrivelsen som følger av salgsoppgaven før
endelig avtale inngås.

Frihåndstegninger og illustrasjoner i prospektet
og annonser er av illustrativ og kunstnerisk
karakter og angir nødvendigvis ikke korrekt
gjengivelse av boligene, terrenget,
utomhusarealene, fasader, plantegninger mm.

Prosjektet er pr. i dag ikke detaljprosjektert. Alle
opplysninger er derfor gitt med forbehold om
rett til å gjøre endringer i forhold til
arkitekttegninger, situasjonskart, beskrivelse
som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å
forringe den generelle standard.

Endringer som følge av tekniske løsninger eller
offentlige pålegg må påregnes. På tegningene er
det vist forslag til plassering av innredning,
garderober, kjøkken, hvitevarer med mer som
ikke er del av leveransen. Leverer kun det som
følger av leveransebeskrivelsen.

Innvendig vegger kan bli bygget tykkere enn
oppgitt, samt at det kan forekomme
innkasseringer for å gi plass til
bærekonstruksjon, rør, kanaler eller andre
tekniske installasjoner.

Det vil forekomme tekniske føringer med kanaler
og rør som ikke er vist på tegning. Disse vil kunne
ta areal av boligene.

Bygningsmaterialer påvirkes av fuktighet og
uttørking. Det kan oppstå sprekker på grunn av
bevegelse i materialene uten at dette medfører
rett til reklamasjon.
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Boligene leveres ihht. teknisk forskrift TEK 10.
Boligenes arealer er angitt så nøyaktig som
mulig. Selger tar imidlertid forbehold om mindre
avvik/endringer og slike avvik vil ikke være
reklamasjonsgrunn.

Selger tar forbehold om at alle nødvendige
offentlige godkjennelser for prosjektet blir gitt.
Rammetillatelse/ igangsettingatillatelse er gitt.

Kjøpekontrakten som ligger vedlagt
salgsoppgaven er den som ligger til grunn for
handelen. Dersom kjøper ønsker endring i
kjøpekontrakten må det dette medtas i innlevert
budskjema som et forbehold.

Selger tar forbehold om at det kan forekomme
avvik i forbindelse med de oppgitte utomhus
arealer ifbm seksjonering.

Selger står fritt til å sette inn tekniske
installasjoner som kommer, elskap osv på
eiendommene.

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt
leie ut hele eller deler av denne.

Tilvalg:

Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings-
eller tilleggsarbeid som endrer kjøpesummen
mer enn 15 %, jf. bustadoppføringslova § 9,.
Tilvalg avklares direkte med selger, og det er satt
av to møter av tre timer til tilvalg. Tid etter dette
faktureres etter medgått tid kr. 1.050,- eks mva
per time. Det gjøres oppmerksom på at selger
har 20% påslag på tilvalg.

Heftelser
Følgende heftelser er tinglyst på eiendommen:

1939/7046-1/105  Best. om vann/kloakkledn.
20.05.1939

Med flere bestemmelser

Overført fra: 0301-30/168

Gjelder denne registerenheten med flere

 1939/12027-1/105  Bestemmelse om veg
29.08.1939

Bestemmelse om gjerde

Bestemmelse om kloakkledning

REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED
VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN

Overført fra: 0301-30/168

Gjelder denne registerenheten med flere

1940/530-1/105  Erklæring/avtale    17.01.1940

Bestemmelse om benyttelse

Overført fra: 0301-30/168

Gjelder denne registerenheten med flere

1940/8682-2/105  Bestemmelse om deleforbud
17.10.1940

Bestemmelse om bebyggelse

Bestemmelse om benyttelse

Bestemmelse om veg

Bestemmelse om vann/kloakkledning

Overført fra: 0301-30/168

Gjelder denne registerenheten med flere

2017/814779-1/200  Bestemmelse om veg
27.07.2017 21:00

Kan ikke slettes uten samtykke fra:Oslo
Kommune

Org.nr: 958935420

Midlertidig dispensasjon fra Plan- og
bygningsloven Plikt til fremtidig vederlagsfri
avståelse av veigrunn til Oslo kommune

2017/982666-1/200  Bestemmelse om
adkomstrett   08.09.2017 21:00

rettighetshaver:Knr: 0301 Gnr: 30 Bnr: 168

Kan ikke slettes utensamtykke fra:Oslo
Kommune

Org.nr: 958935420
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Overnevnte heftelser vil ikke bli slettet fra
grunnboken. Ved etablering av pant i
eiendommen gjøres det oppmerksom på at disse
vil få prioritet etter overnevnte heftelser.

På eiendommen kan det være tinglyst
erklæringer/avtaler som for eksempel rett for
kommunen til å anlegge vann- og
kloakkledninger inkl. reparasjon av disse,
bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og
adkomstrettigheter. Disse erklæringene/
avtalene vil følge eiendommen og vil ikke bli
slettet ved salg av eiendommen

Sameiet har normalt legal panterett (etter loven
- ikke særskilt tinglyst) i seksjonen som sikkerhet
for dekning av felleskostnader ihht
eierseksjonsloven § 25. Dette gjelder alle
bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge
og panteretten vil følge seksjonen.

Vei/vann/avløp
Offentlig.

Ligningsverdi
Ikke fastsatt.

Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i
en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk
sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk
for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter
og bygger på statistiske opplysninger om
omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk
beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til
om boligen ligger i et område som er tett eller
spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til
SSB fastsetter Skatteetaten årlige
kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre
henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene
for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert
pr. 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger
(alle andre boliger). Ligningsverdien finnes ved å
multiplisere kvadratmetersatsen med boligens
areal (P-ROM/BOA).

Overtagelse
Etter nærmere avtale. Angi ønsket overtakelse i
Deres bud.

Utleie
Eier har full råderett over boligen, og kan fritt
leie ut hele eller deler av denne.  Boligen leveres
ikke med godkjent utleiedel.

Ferdigattest/brukstillatelse
Selger er ansvarlig for at det blir utstedt
midlertidig brukstillatelse /  ferdigattest.

For overtakelse som gjennomføres i
vinterhalvåret er det vanlig at kommunen
utsteder midlertidig brukstillatelse før
ferdigattest ettersom søknadspliktige
utomhusarbeider ikke kan gjennomføres før
klimatiske forhold gjør det mulig. I den
midlertidige brukstillatelse skal det fremgå
hvilke arbeider som gjenstår og en frist for
ferdigstillelse.

Reguleringsmessige forhold
Området er regulert til boligformål.
Reguleringskart med bestemmelser er vedlagt.

Offentlige planer
Ingen som berører eiendommen direkte.

Konsesjon
Nei

Forkjøpsrett
Nei

Forbehold
Kjøpere plikter å gjøre seg kjent med
beskrivelsen som følger av salgsoppgaven før
endelig avtale inngås.

Frihåndstegninger og illustrasjoner i prospektet
og annonser er av illustrativ og kunstnerisk
karakter og angir nødvendigvis ikke korrekt
gjengivelse av boligene, terrenget,
utomhusarealene, fasader, plantegninger mm.

Prosjektet er pr. i dag ikke detaljprosjektert. Alle
opplysninger er derfor gitt med forbehold om
rett til å gjøre endringer i forhold til
arkitekttegninger, situasjonskart, beskrivelse
som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å
forringe den generelle standard.
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Endringer som følge av tekniske løsninger eller
offentlige pålegg må påregnes. På tegningene er
det vist forslag til plassering av innredning,
garderober, kjøkken, hvitevarer med mer som
ikke er del av leveransen. Leverer kun det som
følger av leveransebeskrivelsen.

Innvendig vegger kan bli bygget tykkere enn
oppgitt, samt at det kan forekomme
innkasseringer for å gi plass til
bærekonstruksjon, rør, kanaler eller andre
tekniske installasjoner.

Det vil forekomme tekniske føringer med kanaler
og rør som ikke er vist på tegning. Disse vil kunne
ta areal av boligene.

Bygningsmaterialer påvirkes av fuktighet og
uttørking. Det kan oppstå sprekker på grunn av
bevegelse i materialene uten at dette medfører
rett til reklamasjon.

Boligene leveres ihht. teknisk forskrift TEK 10.
Boligenes arealer er angitt så nøyaktig som
mulig. Selger tar imidlertid forbehold om mindre
avvik/endringer og slike avvik vil ikke være
reklamasjonsgrunn.

Selger tar forbehold om at alle nødvendige
offentlige godkjennelser for prosjektet blir gitt.
Rammetillatelse/ igangsettingatillatelse er gitt.

Kjøpekontrakten som ligger vedlagt
salgsoppgaven er den som ligger til grunn for
handelen. Dersom kjøper ønsker endring i
kjøpekontrakten må det dette medtas i innlevert
budskjema som et forbehold.

Selger tar forbehold om at det kan forekomme
avvik i forbindelse med de oppgitte utomhus
arealer ifbm seksjonering.

Selger står fritt til å sette inn tekniske
installasjoner som kommer, elskap osv på
eiendommene.

Lov om hvitvasking

Fra 1/1 2004 er eiendomsmeglere underlagt
hvitvaskingsloven. Dette innebærer at
eiendomsmeglere er forpliktet til å melde fra om
mistanke om forsøk på hvitvasking til Økokrim,
uten at partene varsles om dette.
Meglerkontoret er tilknyttet
Reklamasjonsnemda for
Eiendomsmeglingstjenester.

Sikkerhetsstillelse
Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt
forsikring av klientmidler begrenset opptil kr 45
millioner. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15
millioner. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever
tilleggsforsikring ved omsetning over kr 15
millioner, må kjøper selv eller dennes
låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med
dette.

Annet
Dersom ikke annet er opplyst/særskilt avtalt,
gjelder Norges Eiendomsmeglerforbunds liste
over løsøre og tilbehør som angir hva som bør
følge med boliger og fritidsboliger ved salg.
Særskilte avtaler om tilbehør må avtales før
bindende avtale inngås, dvs før budaksept.
Listen kan fås ved henvendelse til megler og vil
være et vedlegg til kontrakten mellom partene.

Egen innboforsikring må tegnes av kjøper.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har
innhentet særskilte opplysninger om det finnes
pålegg fra E verk eller brann-/feiervesen på
eiendommen.

 Dersom handel kommer i stand er det avtalt at
selger betaler kr. 2,5% inkl mva i provisjon. I
tillegg belastes direkte utlegg og oppgjørsgebyr
kr. 4.940,-.

Det økonomiske oppgjøret mellom partene
utføres av:

Sem & Johnsen Oppgjør AS

Orgnr. 999 638 996

Pb 1613 Vika

0119 Oslo

V/ansvarlig oppgjørsmedhjelper: Rita Bråten,
Kathrine Fjeldberg, Christian R. Sunde, Kristine
Dahl
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Budgivning
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første
budet skal inngis på budskjema påført budgivers
signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg.
Senere bud kan inngis per e-post til: lk@sem-
johnsen.no, eller SMS: 92 08 90 27.

Bud kan også inngis via 'Gi bud'-knappen for å
logge inn ved hjelp av BankID. Din elektroniske
identitet og signatur blir kontrollert som en del
av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt
beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket
overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at
innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere
budet elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering
(skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er
registrert. Registrer budforhøyelser ved å logge
inn på nytt med BankID. Du kan også sende svar
til SMS-kvitteringen for å registrere
budforhøyelser.

Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må
behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan
ikke anses som mottatt av megler før du har fått
en svarbekreftelse pr SMS, budgivningsplattform
på nett eller app. Budgiver må legitimere seg.
Velges denne løsning, er det krav til å sende det
første budet på budskjema. Megler skal så snart
som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at
bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere
akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste
annonserte visning, vil ikke bli formidlet til
selger. Et bud er bindende for budgiver når budet
er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt
til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er
således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste
budet på eiendommen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en
forsvarlig avvikling av budrunden, og for at
budene skal kunne bli behandlet og
videreformidlet skriftlig til alle involverte parter,
må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang
akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet
før budaksept kan formidles til budgiver.
Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på
minimum 30 minutter fra budet inngis.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og
mulig, informere de involverte i budrunden

skriftlig om status i budgivningen. Selger og
kjøper har krav på å få utlevert kopi av
budjournalen straks etter at handel er kommet i
stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen
kan på forespørsel få en kopi av anonymisert
budjournal etter at budrunden er avsluttet. For
øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om
budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Salgsoppgave
Salgsoppgaven er opprettet 06.12.2017 og
utformet iht. lov om eiendomsmegling av
29.06.2007.
Informasjon om meglerforetaket

Frogner Eiendomsmegling AS

Frognerveien 36, 0263 Oslo, 0207 Oslo

Organisasjonsnummer: 998557569
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Megler

Linda Klokk
Advokat/Partner/Megler MNEF

920 89 027
lk@sem-johnsen.no
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Om Sem & Johnsen

Frogner

Kontoret på Frogner ligger ved Amtmann Furus Plass, der Elisenbergveien, 
Frederik Stangs gate, Frognerveien og Løvenskiolds gate møtes. Rune Ugland 
er daglig leder for en gjeng av dyktige og erfarne meglere. 
 
FROGNERVEIEN 36 
0207 OSLO
TEL: 22 44 21 00 
E-POST: FROGNER@SEM-JOHNSEN.NO

Sem & Johnsen Eiendomsmegling ble etablert i 1977 av Adv. Camilla Sem og 
Adv. Tom Elliot Johnsen. Eventyret som startet i det tidligere postkontoret på 
Briskeby omfatter i dag tre tradisjonelle eiendomsmeglerkontorer – i Vika, på 
Frogner og på Bekkestua. I tillegg har vi et Sem & Johnsen Prosjektmegling 
som er spesialisert på å selge nye boliger, samt Sem & Johnsen Nærings-
megling som selger og leier ut næringseiendom. Vi er en privateid 
meglerkjede; våre egne partnere eier 75% av virksomheten.

Sem & Johnsen Eiendomsmegling er ledende innen eiendomsmegling av de 
mest attraktive eiendommene i Oslo og Bærum, og omsetter totalt over 
2500 boligeiendommer årlig. Siste år var Sem & Johnsen Eiendomsmegling 
mestomsettende megler i prisklassen 10 millioner og oppover i de vestlige 
bydeler. Meglerne våre har lang fartstid i bransjen og vi stiller strenge krav til 
utdanning og kunnskap om områdene hvor vi tilbyr våre tjenester.
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Forbrukerinformasjon  
om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i 
eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening 
ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendoms-
meglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene 
anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt 
over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant 
informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på 
eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler 
disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet 
gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller 
avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver 
skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra 
budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt 
for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis 
BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også 
elektroniske meldinger som e-post og SMS når 
informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt 
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, 
finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato 
og eventuelle forbehold som for eksempel usikker 
finansiering, salg av nåvæ rende bolig ol. Normalt vil 
ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet 
er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av 
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver 
er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med 
kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste 
annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere 
ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har 

mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere 
oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud 
og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller 
utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en 
frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle 
budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver 
og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine 
handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av 
det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når 
budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig 
holde budgiverne skriftlig orientert om nye og 
høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal 
så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor 
budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller 
dersom en budrunde avsluttes uten at handel 
er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi 
av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten 
ugrunnet opphold etter at handel er kommet i 
stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin 
anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

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

2. Når et bud er innsendt til megler og han 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 fil 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 eksempel 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.

Viktige avtalerettslige forhold:

Gjennomføring av budgivning:
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-  Fullverdig advokathjelp ved kjøp    

   av ferdig oppført bolig 

-  Advokathjelp hele veien til 

   rettskraftig dom, om nødvendig

-  Dekker motpartens omkostninger 

   forutsatt at HELP utpeker advokaten  

-  Ubegrenset dekning gir sterkere 

   posisjon i forhandlinger 

-  Eierskifteforsikring er selgers forsikring,  

   boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt

-  Ingen egenandel 

-  5 års varighet

-  Følg saken din på Min side

 -  Samboeravtale/ektepakt

 -  Arv 

 -  Håndverkertjenester og utleie

 -  Kjøp av kjøretøy og løsøre

 -  Naboforhold

 -  Tomtefeste, veiretter og andre 

               rettigheter over fast eiendom

 -  Plan- og bygningsrett

 -  Skatterettslige spørsmål og vedtak   

       rundt oppussing, utleie og 

    eiendomsskatt

 -  Tilgang til digitale juridiske avtaler 

    via Min side

 

        Boligkjøperforsikring tegnes gjennom eiendomsmegler senest ved kontraktssignering. Forsikringen betales sammen med boligkjøpet. Tilleggsdekningen 
        på kr 2 800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP Forsikring. Meglerforetaket mottar hhv. kr 1 400/2 400 i kostnadsgodtgjørelse for formidling av de 
        ulike forsikringene. Ingen egenandel for advokathjelp i boligkjøpssaker. Egenandel kr 3 000 i øvrige tvistesaker dekket av Boligkjøperforsikring Pluss. 
        Vi tar forbehold om prisendringer. Dersom premien ikke er innbetalt ved overtagelse, vil avtalen bli kansellert.

        For komplette vilkår se www.help.no

HELP Boligkjøperforsikring
Selv om selger gjør sitt ytterste for å gi all relevant informasjon om boligen, 
og eiendomsmegleren gjennomfører oppdraget korrekt, er det ikke mulig 
å gardere seg mot uforutsette problemer når du kjøper bolig. 

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING   

  PLUSS
Trygghet ved boligkjøp Samme dekning som boligkjøperforsikring 

+ fullverdig advokathjelp på viktige 
rettsområder i privatlivet

Borettslagsbolig og aksjeleilighet  Kr 6 900
Selveierleilighet og rekkehus          Kr 9 900
Enebolig, tomannsbolig,  
fritidsbolig og tomt                     Kr 13 900

Borettslagsbolig og aksjeleilighet   Kr 4 100 
Selveierleilighet og rekkehus          Kr 7 100 
Enebolig, tomannsbolig,   
fritidsbolig og tomt         Kr 11 100 
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Reguleringskart
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Arealbekreftelse





Vedtekter



















Ansvarlig megler

Linda Klokk
Advokat / Megler MNEF /
Partner
92 08 90 27
lk@sem-johnsen.no

Meglerkontor

Sem & Johnsen Frogner
Frogner Eiendomsmegling AS

Org nr 998557569

Frognerveien 36, 0263 Oslo
Pb 3094 Elisenberg
0207 Oslo

frogner@sem-johnsen.no




