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SKOGRYGGVEIEN 15B
Vettakollen - 2 stk.vertikaldelte to-mannsboliger i barnevennlige

omgivelser nær marka og byen - Trafikkstille beliggenhet - Garasje -
Hage - Forventet ferdigstillelse 1 kv. 2019

BOLIGTYPE

Tomannsbolig
BRA

 212,1 m²
EIEFORM

Eierseksjon



Kjøpesum
og omkostninger

Prisantydning

13 500 000 -
13 750 000

13 500 000,-  - 13 750 000 (Prisantydning)

+
Omkostninger:
85 400,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 3 416 250,-))
199,50 (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
86 649,50 (Omkostninger totalt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at
eiendommen selges til prisantydning.
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Informasjon
om eiendommen

Meglerprofil
Ansvarlig megler
Alexander Sandaas
Megler
tlf. 40 85 10 45
sandaas@privatmegleren.no

PrivatMegleren Dyve & Partnere
Karenslyst Allé 2
0278 Oslo
tlf. 22 55 01 11

Dyve & Partnere Eiendomsmegling
AS
Org. nr 912302180

Hus 1

1. etg. 70,7 m2 BRA
2. etg. 70,7 m2 BRA
Kjeller 70,7 m2 BRA
Total 212,1 m2 BRA

Pris hus 1: kr 13.750.000,-

Hus 2
1. etg. 70,7 m2 BRA
2. etg. 70,7 m2 BRA
Kjeller 70,7 m2 BRA
Total 212,1 m2 BRA

Pris hus 2: kr 13.500.000,-

Hus 3
1. etg. 70,7 m2 BRA
2. etg. 70,7 m2 BRA
Kjeller 70,7 m2 BRA
Total 212,1 m2 BRA

Pris hus 3: kr 13.500.000,-

Hus 4
1. etg. 70,7 m2 BRA
2. etg. 70,7 m2 BRA
Kjeller 70,7 m2 BRA
Total 212,1 m2 BRA

Pris hus 4 kr 13.750.000,-

7



Kjøkkenet blir en sosial avdeling i huset med god plass til spisebordet.

8

Lys og hyggelig stue med store vindusflater og adkomst via skyvedør ut til terreng / hage.
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Kjøkkenet blir en sosial avdeling i huset med god plass til spisebordet.
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Lys og hyggelig stue med store vindusflater og adkomst via skyvedør ut til terreng / hage.
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Prosjekt hovedoppdrag
Oppdragsansvarlig
Dyve & Partnere Eiendomsmegling AS / Alexander
Sandaas

Selger/Utbygger
M3 Boliger AS

Betegnelse
Gnr. 35 Bnr. 619 i Oslo kommune

Byggeår
2017

Forretningsfører
Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men en
tidsbegrenset kontrakt med forretningsfører vil bli
inngått på vegne av sameiet ved etablering av
dette. Kjøper aksepterer at selger står fritt til å
velge forretningsfører etter eget skjønn.

Bebyggelse
Bygninger
Prosjektet består av 2 tomannsboliger.

Byggemåte
Husene vil bli bygget etter teknisk forskrift TEK 10.
Se for øvrig leveransebeskrivelse i prospekt.

Arealer og fordeling per etasje
Alle husene har lik areal fordeling.

Hus 1
1. etg. 70,7 m2 BRA
2. etg. 70,7 m2 BRA
Kjeller 70,7 m2 BRA
Total 212,1 m2 BRA

Pris hus 1: kr 14.250.000,-

Hus 2
1. etg. 70,7 m2 BRA
2. etg. 70,7 m2 BRA
Kjeller 70,7 m2 BRA
Total 212,1 m2 BRA

Pris hus 2: kr 13.900.000,-

Hus 3
1. etg. 70,7 m2 BRA
2. etg. 70,7 m2 BRA
Kjeller 70,7 m2 BRA
Total 212,1 m2 BRA

Pris hus 3: kr 13.900.000,-

Hus 4
1. etg. 70,7 m2 BRA
2. etg. 70,7 m2 BRA
Kjeller 70,7 m2 BRA
Total 212,1 m2 BRA

Pris hus 4: kr 14.250.000,-

Innhold
Husene får en innholdsrik og arealeffektiv
planløsning over tre etasjer, inneholder bl.a:

1. etg.:
Entré med plass til garderobe og inngang til
gjestetoalett. Stort kjøkken med god plass til
spisebordet , stue med store vindusflater og
skyvedør ut til terreng / hage.

2. etg.:
Master bedroom avdeling med romslig soverom,
walk-in garderobe og bad. I tillegg 2 soverom, tv-
stue og bad.

U. etg.:
Garasje med direkte adkomst til boligen, gang /
sluse, kjellerstue, bad og teknisk rom / vaskerom.

Standard
Boligene oppføres i.h.t. teknisk forskrift TEK 10, og
vil holde en gjennomgående god standard, hva
gjelder materialer og innredninger. Det vil dog
være mulighet for individuell tilpasning, hva gjelder
materialvalg og standard. Det medfølger 2
garasjeplasser per bolig i lukket garasjeanlegg

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.
Det leveres stålpipe eller tilsvarende. Peis leveres
ikke.
For øvrig er huset planlagt oppført i prefabrikkerte
elementer og/eller moduler.

Gulv:
Parkett. Eik 14 mm hvit lakkert. 1-stavs parkett.
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Kjøkken:
Kjøkken levert av HTH eller tilsvarende, med kr. 50
000 ink. mva verdi.

Vinduer, dører og listverk:
Vinduer leveres hvitmalte. Glass har U-verdi 1,2
eller bedre. Konstruksjon i treverk.
Ytterdører og innvendige lettdører leveres som
hvitmalte 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, farge
hvit.
Listverk langs gulv leveres i glattkant med
dimensjon 12x70mm eller tilsvarende, farge hvit.

Yttervegger, tak og beslag:
Yttervegger leveres med minimum (25 cm)
isolasjon og liggende hvitmalt panel med
dimensjon 19x98mm eller tilsvarende.
Panel leveres med synlige spiker beiset på fabrikk
før montering.
Tak isoleres med minimum (30 cm ) isolasjon.
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 1.etg leveres vegghengt klosett og enkel

servant.
På 2 etg. bad leveres vegghengt klosett, servant
med underskap, 1 stk. dusjarmatur samt gulvsluk.
Servantskap leveres i hvit laminat med glatte dører
fra vikingbad.
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 oppvaskmaskin.
Utvendig leveres frostsikker kaldtvannskran
montert på yttervegg.

Elektrisk anlegg:
Elektroinstallasjonene utføres av godkjent elektro
installatør og utføres i hovedsak som skjult anlegg.
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.
Brytere og stikkontakter leveres i hvit utførelse.
Alle stikkontakter leveres som doble m/barnevern,
unntatt til fast utstyr (komfyr, kjøleskap etc.)og
lampepunkter ved tak
Varmekabler (evt. matte) med elektronisk termostat
og gulvføler i bad. I WC og hall leveres varme i gulv
som erstatning for radiator.
I øvrige oppholdsrom leveres panelovner med
termostat. Ovnene leveres forberedt for
sentralstyring.
I kjøkken leveres lysarmatur med stikkontakt over
kjøkkenbenk. Komfyrvakt over komfyr. Det leveres
ikke kjøkkenøy.
Downlights leveres som hvite med dimmer.
Det elektriske anlegget leveres etter vedlagt
tegning.
Det leveres ringeklokkeanlegg.

Ventilasjon:
Boligen leveres med balansert ventilasjon.

Parkering / Garasje
Det medfølger 2 parkeringsplasser i garasjekjeller.

Eiendom/Hage
Adkomst
Enkel adkomst til eiendommen fra Skogryggveien.

Beskrivelse av tomt/hage
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.

Innkjøring og parkeringsareal asfalteres.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser
Kommunen har legalpant som sikkerhet for
betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant
som følger av loven, og som ikke tinglyses.
Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På
eiendommen kan det være tinglyst erklæringer
som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde
rørsystemer for vann- og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg.
Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav
mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf.
eierseksjonsloven § 25. Pantekravet kan ikke
overstige 1 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet
kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet.
Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.
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Servitutter
06.11.1995 62202 Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr.
bruks-
endring fra bolig til barnehage
Kan ikke slettes uten samtykke fra
Byutviklingskomiten
v/Plan og bygningsetaten i Oslo

18.03.1996 14131 Erklæring/avtale
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av
ledninger m.v.
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo Vann og
avløpsverk
Gjelder denne registerenheten med flere

18.03.1996 14131 Erklæring/avtale
rettighetshaver:Knr: 0301 Gnr: 35 Bnr: 1244
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av
ledninger m.v.
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo Vann og
avløpsverk
Gjelder denne registerenheten med flere

Offentlige forhold
Vei / Vann / Avløp
Offentlig

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse
Selger er ansvarlig for at det blir utstedt
ferdigattest før overtakelse. Manglende
ferdigattest er allikevel ikke til hinder for
overtakelse dersom de gjenstående arbeider er av
en slik karakter, for eksempel knyttet til
ferdigstillelse av utomhusarbeider, at kommunen
finner det ubetenkelig å utstede midlertidig
brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse skal det
fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for

ferdigstillelse. For overtakelse som gjennomføres i
vinterhalvåret må det påregnes utstedelse av
midlertidig brukstillatelse og ikke ferdigattest
ettersom søknadspliktige utomhusarbeider ikke
kan gjennomføres før klimatiske forhold gjør det
mulig.

Ligningsverdi
Likningsverdi er ikke fastsatt. Den fastsettes med
utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes
av Statistisk sentralbyrå (SSB). 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 per
1. januar) og 70 prosent for sekundærboliger (alle
andre boliger) for inntektsåret 2015.
Likningsverdien finnes ved å multiplisere kvadrat-
metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).

Reguleringsforhold
Eiendommen ligger på en tomt regulert til
byggeområde for boliger og reuleres etter S-4220.
Reguleringskart med bestemmelser ligger vedlagt i
salgsoppgaven og vi anbefaler alle å sette seg inn
i denne. Oslo kommune har vedtatt en ny
kommuneplan  fra 23. september 2015. Dette får
betydning for en rekke av de vedtatte
reguleringsplanene i kommunen.
For informasjon om arbeider i nærliggende
områder anbefaler vi et søk på plan og bygg sin
sakinnsyn portal:
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-
eiendom/

Energimerking
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t.
Energiattester vil bli utarbeidet av selger i
samarbeid med utførende entreprenør etter at
detaljprosjekteringen er gjennomført.

Sameiet
Beskrivelse av sameiet
Sameiet består av eiendommen gnr. 35 bnr 619 i
Oslo kommune. Sameiet vil bestå av 4
eierseksjoner, som alle er boligseksjoner. Det er
knyttet uteareal og parkeringsplasser til hver av
seksjonene som tilleggsareal.

En sameier eier en andel i eiendommen, med
tilknyttet enerett til bruk av egen boligseksjon, jf.
eierseksjonsloven § 1.

Ingen kan erverve mer enn 2 boligseksjoner i et
sameie, jf. eierseksjonsloven § 22, 3. ledd.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i
sameiets vedtekter, husordensregler, regnskap,
budsjett, årsberetning m.m. Se særlig om vedtekter
og husordensregler knyttet til husdyrhold,
dugnader, trappevask o.l.

Økonomi
Faste, løpende kostnader
Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester
sameiet ønsker utført i felles regi.

Månedlige fellesutgifter er stipulert til  ca. kr 30,- til
kr 36,- per kvm per måned for et normalt driftsår,
hvor vanlige driftsutgifter som kommunale avgifter,
kabel-TV og internett, forsikring på byggene,
vedlikehold og drift av felles uteoppholdsareal, er
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inkludert. Det tas forbehold om endringer i
stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på
erfaringstall..

Oppgjør
Ved salg til forbruker selges eneboligene ihht.
bustadoppføringslova. Ved kontraktens underskrift
utsteder selger en garanti for oppfyllelse av sine
forpliktelser etter avtalen; jf bufl. § 12, pålydende
3% av kjøpesum i byggeperioden frem til
overtagelse. Beløpet økes deretter til 5 % av
kjøpesummen
og gjelder i fem år etter overtagelse. 10 % av
kjøpesummen forfaller til betaling ved kontraktens
underskrift (avvik fra prinsippet om ytelse mot
ytelse).
Forskuddet må være fri egenkapital. Innbetalingen
forutsetter at selger har stilt garanti iht. § 12 i
bustad oppføringslova. resterende beløp +
omkostninger betales ved overtakelse til megler
klientkonto.

Finansiering
Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold,
herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren
har avtale med Nordea om formidling av lån og
andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar
godtgjørelse for dette.

Spesifikasjon av lån
Det er ikke lån i sameiet.

Diverse
Annen nyttig informasjon
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.

Det er iverksatt en prosess for å få utstedt
rammetillatelse på prosjektet. Forventet
behandlingstid hos Plan & Bygg er 3 mnd. Om ikke
rammetillatelse på prosjektet foreligger innen den
1 september 2017, har partene anledning til å tre ut
av inngått avtale uten noen form for forpliktelser.

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie
ut hele eller deler av denne. Del av kjeller er ikke
søkt som egen boenhet hos Oslo kommune.
Selger/megler har ikke undersøkt om
offentligrettslige forhold (herunder behov for
nødvendige tillatelser, dispensasjoner etc.) eller
tekniske forhold - ligger til rette for utnytting som
utleie. Kjeller er ikke omsøkt som varig
oppholdsrom.

Tilvalg:
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller
tilleggsarbeid som endrer kjøpesummen mer enn
15 %, jf. bustadoppføringslova § 9. Tilvalg avklares
direkte med entreprenør.

Øvrige kjøpsforhold
Planlagt overtagelse
Forventet oppstart på prosjektet innen 4 kvartal
2017. Se for øvrig "vedlegg til salgsoppgave"
kjøpekontrakt § 9, for antatt byggetid og
ferdigstillelse for husene.

Solgt ihht bustadoppføringsloven
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova
som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og
plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av
fast eiendom der bygningen ikke er fullført når
avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges
Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For
øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for
eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier
Det stilles garantier i henhold til
Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti
etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med
avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende
3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år
etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti
etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt
forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før
hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde
endringer av garantier ved eventuelle videresalg/
transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret
av selger. Etter overtagelse vil eiendommen
forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper
må selv besørge innboforsikring og forsikring av
eventuelle særskilte påkostninger.
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Budgiving
Boligene selges til fastpris.

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være
skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail,
sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider.
Knappen finner du også på Privatmeglerens
hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte
bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn
til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte
visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/
kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke
formidles av megler. Nærmere info om budgiving
finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/
budskjema.

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve
budjournal fremlagt så snart handel er
gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at
budgivere må akseptere at opplysninger om budet
kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige
budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan
kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg
Provisjonene er avtalt til 2%  inkl. mva. av endelig
kjøpesum pr bolig. Markedspakke kr 29 900,-
Utlegg til innhenting av opplysninger kr 5 750,-,
spørring i grunnboken 808,-. Ukensbolig på finn.no
2900,-. Oppgjør 26 000,- Dersom handel ikke
kommer istand betaler oppdragsgiver et rimelig
honorar, stort kr. 9900,- I tillegg betaler
oppdragsgiver faktiske utlegg.
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Om
nabolaget

Beliggenhet
Meget barnevennlig og idyllisk beliggende i trafikkstille gate.
Området er egnet for barnefamilier og andre som trives litt
utenfor bykjernen, men som samtidig liker å leve med nærhet til
de sentrale deler av Oslo. Eiendommens umiddelbare tilknytning
til marka byr på mulighet for utallige turopplevelser. Flotte
bademuligheter på bl.a. Båntjern, div. sykkelstier og skiløyper
innenfor umiddelbar nærhet, samt lysløypa og idrettsanlegget til
Norges Idrettshøyskole ved Sognsvann. Fra Skogryggveien er
turen kort til Hemingbanen med nylig oppgradert fotballbane,
idrettshall med treningssenter og tennisbaner. Vettakollen
stasjon(Holmenkollbanen) ligger ca 5 min gange fra
eiendommen. Gangavstand til Slemdal og Svendstuen
barneskole, samt Midtstuen ungdomsskole. Flere barnehager i
området. Diverse forretninger med matbutikker, postkontor,
kles-/sportsbutikker, bakeri og kaffebarer finnes på Slemdal og
Vinderen.
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Plantegning
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Plantegning
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Plantegning
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Plantegning
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Plantegning
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Utomhusplan
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LEVERANSEBESKRIVELSE 
PROSJEKT S kogryggveien 15 Bolig  1,2,3,4
DATO REVISJON 28.03.2017 TS

GENERELLE OPPLYSNINGER

Tekniske forskrifter a v 2010 g jelder for utførelsen.

Det ta s  forbehold om endringer med tils va rende kva litet.

S tiplet linje på  plantegninger viser fors la g  til løsninger og  innredning  som ikke inng å r i leveransen. 

Bygning sma teria ler på virkes  a v  fuktighet og  uttørking . Det kan opps tå  sprekker på  g runn a v bevegelse i ma teria lene uten a t dette medfører rett til reklamas jon.

Beskrevet oppbygning  a v kons truks jonene ang ir kun et g enerelt kons truks jonsprins ipp. Dette kan a vvike a vheng ig  a v hvilken entreprenør eller hus  fabrikant som velges . Norske forskrifts kra v g jelder.

Lis tverk behandlet fra  fa brikk kan ha  s ynlig e spikerhoder.

P la s sering  a v tekniske ins ta lla s joner er fa s te. Dersom kjøper ha r trukket ut hele eller deler a v leveransen må  kjøper selv s tå  for tilkoblinger og  flytting  a v tekniske ins ta lla s joner (vann- og  a vløps rør, 

oppleg g  for elektro, vifter etc).

Bolig en overleveres  byg g reng jort etter følg ende s tanda rd. Bolig en ryddes  for byg geavfa ll, g ulv s tøvsuges  og  skap s tøvtørkes . Øvrig  va sk a v overfla ter og  vinduer må  utføres  a v kjøper.

Terreng linjer på  tegninger er kun illus trerende og  derfor ikke retning s g ivende.

Generelt leveres  bolig en med toleransekla s ser etter NS  3420 med norma lkra v for trehus  (TKL 2).

Tegninger i kjøpsprospekt er nedkopiert og  ikke må leriktig e. Area ler på  tegninger( selv om dis se er ang itt med des ima ler) er omtrentlig  a ng itt og  a rea la vvik kan forekomme

S kis ser og  illus tra s joner i s a lg sma teriell og  annonser kan vise ting  som avviker fra  leveransen. Ved a vvik g jelder denne leveransebeskrivelse.

Da ta animerte tegninger er kun ment som illus trerende modell for huset. Leveransen kan a vvike fra  dette. Omg ivelser rundt husene er manipulert.

P lantegninger viser ikke a lle s ja kter for rørføringer og  evt. ventila s jon. Dette vil bli pla s sert på  egnete s teder etter entreprenørens  vurdering .

GRUNNARBEIDER/UTVENDIGE ARBEIDER

Huset vil bli fundamentert på  fjell og  oppfylte mas ser der fjelldybden evt. er s tørre enn dybde på  kjeller. 

Innkjøring  og  pa rkering s a rea l a s fa lteres .

Tomten for øvrig  g rovplaneres  med s tedlig e mas ser tilpa s set den eks is terende na turlig e topogra fi. Opprinnelig  vegeta s jon som ikke påvirkes  a v byg gea rbeidet vil etter utbyg gers  vurdering  kunne bes tå .

Rundt g runnmur/kjeller a rronderes  terreng  med s tedlig e mas ser med fa ll ut fra  huset.
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S tøttemurer o.l vil kun bli etablert der det er kra v om dette.

Trapp til kjeller leveres  i  betong  med g rov overfla te 

Rekkverk leveres  kun ved forskrifts kra v. 

KONSTRUKSJONER

Kjeller vil bli oppført med s tøpt gulvpla te og  veg ger i s tenderverk med sprøytebetong , a lterna tiv betong  eller Leca  etter utbyg gers  vurdering .

Huset over terreng  vil bli oppført med bæ rende kons truks joner i treverk.

Det leveres  s tå lpipe eller tils va rende. P eis  leveres  ikke.

For øvrig  er huset planla g t oppført i prefabrikkerte elementer og /eller moduler.

ROM/BYGNINGSDEL

KJELLER BOLIG 1

1. Garasje
Betong Ubehandlet gips Ubehandlet gips Ingen 1 lampepunkt i tak, 1. stk.kontakt på vegg. 

Garasjeport. 

2. SLUSE

1-stavs parkett i eik 14 mm hvitlakket. Malt gips farge                                                   

" Kalkgrå" NCS 2903-Y30R

Malt gips Ingen 1 lampepunkt i tak

3. BAD
Fliser 60x60 porcellanato sand/gråfarge 

med varmekabler (evt. Varmematte) og 

mosaikk i dusj

Hvite fliser 30x60 i våtsone, malt gips  

ellers.

Malt gips Ingen. Sanitærutstyr leveres ikke på bad i 

kjeller.

1 lampepunkt i tak.

4. TEKNISK ROM/BOD

Fliser 60x60 porcellanato sand/gråfarge. 

Sokkelflis. 

Malt gips farge                                                   

" Kalkgrå" NCS 2903-Y30R

Malt gips Ingen 1 lampepunkt i tak

5.GANG

1-stavs parkett i eik 14 mm hvitlakket. Malt gips farge                                                   

" Kalkgrå" NCS 2903-Y30R

Malt gips Ingen 1 lampepunkt i tak.

6. KJELLERSTUE

1-stavs parkett i eik 14 mm hvitlakket. Malt gips farge                                                   

" Kalkgrå" NCS 2903-Y30R

Malt gips Ingen 2 stk doble downlights

1 ETASJE BOLIG 1

7. STUE / KJØKKEN

1-stavs parkett i eik 14 mm hvitlakket. Malt gips farge                                                   

" Kalkgrå" NCS 2903-Y30R

Malt gips Kjøkken fra HTH type Straight Hvit 

(hvitevarer ikke inkl.) eller tilsvarende

4  stk doble downlights

2 stk lampepunkt i tak

ROMSKJEMA Skogryggveien 15B BOLIG 1

RIVNING GULV VEGGER TAK INNREDNING ANNET
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8. HALL

Fliser 60x60 porcellanato sand/gråfarge 

med varmekabler (evt. Varmematte)

Malt gips farge                                                   

" Kalkgrå" NCS 2903-Y30R

Malt gips Ingen (Garderober leveres ikke) 2 stk downlights

Varmekabel

9. WC

Fliser 60x60 porcellanato sand/gråfarge 

med varmekabler (evt. Varmematte)

Malt gips farge                                                   

" Kalkgrå" NCS 2903-Y30R

Malt gips Enkel servant. Vegghent toalett. 1 stk dobbel downlights

Varmekabel

2 ETASJE BOLIG 1

10. GANG / TRAPPELØP

1-stavs parkett i eik 14 mm hvitlakket.            

Trapp leveres hvitmalt med trinn i 

hvitlakket eik.                                                       

Rekkverk leveres hvitmalt

Malt gips farge                                                   

" Kalkgrå" NCS 2903-Y30R

Malt gips Ingen 2 stk. dobbel downlights

11. MASTER SOVEROM

1-stavs parkett i eik 14 mm hvitlakket. Malt gips farge                                                   

" Kalkgrå" NCS 2903-Y30R

Malt gips Ingen (Garderober leveres ikke) 1 stk. Lampepunkt i tak

12. SOVEROM 2

1-stavs parkett i eik 14 mm hvitlakket. Malt gips farge                                                   

" Kalkgrå" NCS 2903-Y30R

Malt gips Ingen (Garderober leveres ikke) 1 stk. Lampepunkt i tak

13. SOVEROM 3

1-stavs parkett i eik 14 mm hvitlakket. Malt gips farge                                                   

" Kalkgrå" NCS 2903-Y30R

Malt gips Ingen (Garderober leveres ikke) 1 stk. Lampepunkt i tak

14. BAD 

Fliser 60x60 porcellanato sand/gråfarge 

med varmekabler (evt. Varmematte)

Malt gips farge                                                   

" Kalkgrå" NCS 2903-Y30R

Malt gips Enkel servant. Vegghent toalett. 1 stk dobbel downlights. Dusjvegg leveres 

som tilvalg.

Varmekabel

15. BAD MASTER.SOV

Fliser 60x60 porcellanato sand/gråfarge 

med varmekabler (evt. Varmematte) og 

mosaikk i dusj. Fliser i våtsone,

Hvite fliser 30x60 i våtsone, malt gips  

ellers.

Malt gips Dobbel servant fra viking bad i hvit 

utførelse med underskap. Vegghengt 

toalett.                          Dusjarmatur

Dusjvegg/badekar leveres som tilvag 

4 stk. downlights

Varmekabel

16. STUE 2.ETG

1-stavs parkett i eik 14 mm hvitlakket. Malt gips farge                                                   

" Kalkgrå" NCS 2903-Y30R

Malt gips Ingen (Garderober leveres ikke) 2 stk. dobbel downlights

VINDUER, DØRER OG LISTVERK

Vinduer leveres  hvitma lte. Gla s s  ha r U-verdi 1,2 eller bedre. Kons truks jon i treverk.

GULV

P arkett. E ik 14 mm hvit la kkert. 1-s ta vs  pa rkett.

KJØKKEN

Kjøkken levert a v HTH eller tils va rende, med kr. 50 000 ink. mva  verdi.
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RØRLEGGERARBEIDER/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  leg ges  åpent.

Til bereder brukes  s ynlig e kobberrør. 

Det kan bli montert vannsentra l på  vå trom

Rør kan bli innkledd i s ynlig  ka s se. 

S anitæ ruts tyr leveres  iht. plantegning  a v fabrika t Gus ta vsberg  Nordic eller tils va rende.

Kraner /blandeba tterier a v fabrika t Gus ta vsberg  Nordic eller tils va rende.

P å  WC 1.etg  leveres  veg gheng t klosett og  enkel servant. 

P å  2 etg . bad leveres  veg gheng t klosett, s ervant med underskap, 1 s tk. dus ja rma tur s amt gulvs luk. 

S ervantskap leveres  i hvit lamina t med g la tte dører fra  vikingbad.

Va skerom leveres  med s luk i g ulv og  oppleg g  for vann og  a vløp til va skemaskin.

Va rmtvannsbereder leveres  på  200 liter og  er pla s sert i teknisk rom.

P å  kjøkken leveres  tilkobling  for oppva skmaskin.

Utvendig  leveres  fros ts ikker ka ldtvannskran montert på  yttervegg .

ELEKTROARBEIDER

Ytterdører og  innvendige lettdører leveres  som hvitma lte med g la tt overfla te. Vridere og  bes la g  leveres  i rus tfritt s tå l type Abloy eller tils va rende.

Lis tverk rundt dører og  vinduer leveres  i g la ttkant med dimens jon 12x70mm eller tils va rende, fa rge hvit.

Tak isoleres  med minimum (30 cm ) isola s jon.

Takrenner og  bes la g  leveres  i pla s tbela g t s tå l. S nøfangere og  s tig trinn for feier leveres  iht forskrifts kra v.

Lis tverk la ng s  gulv leveres  i g la ttkant med dimens jon 12x70mm eller tils va rende, fa rge hvit.

YTTERVEGGER, TAK og BESLAG

Yttervegger leveres  med minimum (25 cm) isola s jon og  lig gende hvitma lt panel med dimens jon 19x98mm eller tils va rende. 

P anel leveres  med synlig e spiker beiset på  fa brikk før montering . 
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E lektroins ta lla s jonene utføres  a v godkjent elektro ins ta lla tør og  utføres  i hovedsak som skjult anleg g .

Det leveres  norma lt god s tanda rt hva  g jelder anta ll punkter etter NE K 400-2014

S ikring s skap med nødvendig  overbela s tning svern, jordfeilbryter og  nødvendige kurs s ikringer.

Røroppleg g  for 1 s tkTV- og  teleuttak er la g t frem til uttak (tomboks ) i s tue. Tilkobling  og  kabelabonnement må  bes tilles  hos  kabelopera tør og  besørges  a v kjøper.

Brytere og  s tikkontakter leveres  i hvit utførelse. Alle s tikkontakter leveres  som doble m/ba rnevern, unnta tt til fa s t uts tyr (komfyr, kjøleskap etc.)og  lampepunkter ved tak 

Va rmekabler (evt. ma tte) med elektronisk termos ta t og  gulvføler i bad. I WC og  ha ll leveres  va rme i gulv som ers ta tning  for radia tor. 

I øvrig e oppholds rom leveres  panelovner med termos ta t. Ovnene leveres  forberedt for sentra ls tyring .

I kjøkken leveres  lys a rma tur med s tikkontakt over kjøkkenbenk. Komfyrvakt over komfyr. Det leveres  ikke kjøkkenøy. 

Downlights  leveres  som hvite med dimmer.

Det elektriske anleg get leveres  etter vedla g t tegning .

Det leveres  ringeklokkeanleg g .

VENTILASJON

Huset leveres  med ba lansert ventila s jon. 

GARASJE/PARKERING

2 pa rkering spla s ser og  en bod i g a ra s jekjeller.

UTS KRIFT: 31.03.2017
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SKOGRYGGVEIEN 15B BOLIGSAMEIE 
 

GNR 35, BNR 619 I OSLO KOMMUNE 
 

VEDTEKTER 
  
  

1.      Eiendommen og eierforholdet. 
  
Eiendommen gnr 35, bnr 619 i Oslo kommune, skal være et boligsameie mellom 
de som til enhver tid har lovlig, tinglyst hjemmel til de respektive eierseksjoner. 
  
Sameiets navn er «Skogryggveien 15 B». Sameiet består av fire boligseksjoner. 
  
Til hver sameieandel knytter det seg enerett til bruk av en bruksenhet. 
  
For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin 
eierbrøk.  
 
  
2.     Formål. 
  
Sameiets formål er å ivareta sameiernes felles interesser, herunder 
administrasjon av eiendommen med dens bruksenhet og fellesarealer. For øvrig 
alt som er forbundet med dette, herunder også vedlikehold og fornyelse av felles 
anlegg. 
  
3.    Styret 
 
Styret skal bestå av to medlemmer, en styreformann og ett styremedlem, hver fra 
forskjellig seksjon. Styret velges for to år av gangen. Styret skal føre kontroll 
med at det ikke fattes vedtak i sameiet som er egnet til å gi visse sameiere eller 
andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 
  
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel og at det 
utarbeides årsoppgjør. 
 
I et boligsameie med færre enn åtte seksjoner skal saker som behandles av styret 
ved stemmelikhet avgjøres etter stemmereglene i for sameiermøtevedtak i 
eierseksjonsloven § 37, jf. eierseksjonsloven § 39, 4. ledd. 
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4. Ekstraordinært sameiermøte 
Begge seksjoner må være representert og avgi stemme for at vedtak fattet ved 
ekstraordinært sameiermøte skal være gyldig.  
 
5. Gjerde og lignende. 
 
Det er ikke tillatt å sette opp avskjerming, hekk, beplantning eller andre 
installasjoner som i høyde og utførelse vesentlig forringer naboens sol og 
utsiktsforhold. Gjerde med høyde opp til 90 cm og hekk opp til 2 m er tillatt. 
  
6.   Ansvars- og kostnadsdeling 
 
Drift og felleskostnader. 

Styret skal sørge for at det etableres nødvendige driftsavtaler for felles vei mm.  
 
Sameiet kan etter vedtak i styret gi tjenesteleverandører adgang til utendørs 
tilleggsareal der dette er hensiktsmessig i driftsøyemed, for eksempel i 
forbindelse med behovet for å snu ved brøyting av felles vei, for å unngå at 
snøen brøytes inn mot seksjonenes snuareal.  
 
Sameiet har etter eierseksjonslovens bestemmelser ellers adgang til 
bruksenhetene for nødvendig tilsyn og vedlikehold av installasjoner mv.  
 
Der den enkelte seksjonseier kan ha nytte av tjenester sameiet har avtaler om, 
for drift og vedlikehold av anlegg som knytter seg til seksjonen, skal styret etter 
anmodning fra seksjonseieren innhente tilbud fra leverandøren på dette.  
 
Kostnad for tilleggstjenester kan etter skriftlig bestilling fra seksjonseieren, 
legges til fellesutgiftene for vedkommende seksjon som en separat post med 
underlag fra leverandøren eller kostnaden kan faktureres direkte. Styret kan si 
opp tjenesten dersom sameier som mottar tilleggsytelse ikke følger opp sine 
betalingsforpliktelser til sameiet eller leverandøren. 
 
Vedlikehold av seksjoner og tilleggsareal. 

Sameierne har plikt til å sørge for at deres bolig og uteareal vedlikeholdes 
forsvarlig. Ytre og indre vedlikehold av egen bolig skal som hovedregel 
bekostes av den som eier seksjonen. 

 
Feil og mangler ved boligen som kan medføre ulempe for naboseksjon eller 
felles anlegg, skal alltid varsles skriftlig til sameiets styre, som vil vurdere tiltak 
og om det kan være aktuelt at forholdet vil kunne dekkes av sameiets 
forsikringer. Det samme gjelder dersom årsaken kan ha sammenheng med 
naboseksjon eller felles anlegg.  
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Dersom en seksjonseier misligholder sin vedlikeholdsplikt, kan styret besørge 
dette utført for seksjonseierens regning etter forutgående skriftlig anmodning om 
tiltak. Det skal være gitt god mulighet til å etterkomme anmodningen før styret 
kan iverksette tiltak, med mindre det er presserende med avbøtende tiltak for å 
unngå unødig skade på sameiets eiendom, herunder andre seksjoner.  
 

7. Lov om eierseksjoner. 
  
For sameiet gjelder lov om eierseksjoner der annet ikke er bestemt og lovens 
ufravikelige regler ikke er til hinder for dette. 
 
Tvisteløsning. 
  
Dersom det allikevel skulle oppstå tvist om spørsmål som ikke ved 
forhandlinger eller på annen måte kan løses i minnelighet, skal den avgjøres ved 
de ordinære domstoler. 

-o0o- 
 



Oppdragsnummer: 159-17-9004 
Formidlingsnummer:  
Dato: - 2017 

KJØPEKONTRAKT 

BOLIG UNDER OPPFØRING 

Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av    
13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett 
Mellom: 

 
 M3 Boliger AS Org.nr. 917 135 177 

 
 Nedre Skøyenvei 3 

0277 OSLO 
 E-post: marius.bjelland@m3management.no 

      
heretter kalt selger, og 
  
  …………….. 
  

heretter kalt kjøper, er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 
 

§ 1 SALGSOBJEKT 
 

Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom som vil bli betegnet ved et særskilt 
gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Endelig betegnelsen vil først foreligge etter 
at fradeling av den eiendom denne seksjonen er en del av, har funnet sted. Det særskilte gnr., 
bnr. og snr. kalles heretter eiendommen.  
 
Eiendommen ligger i adr: Skogryggveien 15B og er under oppføring på Gnr. 35 Bnr. 619  i 
Oslo kommune. Eiendommen er betegnet som  
 
HUS NR.: 1,2,3 og 4 
 
Eiendommen omfatter andel i fellesareal i henhold til vedlagte tegninger.  
 
Kontrakten gjelder oppføring av bolig hovedsakelig til personlig bruk for kjøper (forbruker). 
Eiendommen skal oppføres som det fremgår av kravspesifikasjoner, tegninger, mv som følger 
som vedlegg til denne kontrakt. 
 
Privatmegleren Dyve & Partnere v/Alexander Sandaas har etter oppdrag fra selger vært 
megler i forbindelse med handelen. 
Hjemmelshavere til eiendommen er: Helle Aanesen 
Generalfullmakt er stilt. 
 
 
 

 

§ 2 KJØPESUM  
 

Kjøpesummen for eiendommen utgjør: 
 
Kr.                       ,- kroner som betales slik; 
 
Alternativ 1 
1.1 Kjøper betaler ved stilt garanti 10 % av kjøpesummen kroner  ,- 
1.2 Innen 3 dager før overlevering betales restkjøpesum kroner  ,- 
 Samlet kjøpesum  kroner  ,- 

 
Det gjøres oppmerksom på at kjøpers betalingsplikt ikke inntrer før det er stilt garanti etter 
bustadoppføringslova § 12.  
 
Kjøpesummen skal ikke indeksreguleres.  
 
Kjøpesummen innbefatter utgifter til vei- og ledningsanlegg, alle prosjekterings- og 
byggekostnader, tilknytningsavgift til offentlig vann og avløp, elektrisitet og mva. 
(tilknytting av telefon, kabel tv, bredbånd, etc. er ikke inkludert i leveransen) 
 
Kjøpesummen er gjenstand for justeringer på bakgrunn av endrings- og tilleggsarbeider. 
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeid nedenfor som endrer 
kjøpesummen mer enn 15 %, jf. bustadoppføringslova § 9. Alle endrings- eller 
tilleggsarbeider som kreves av kjøper skal avtales skriftlig mellom partene. Avtalen skal 
redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Selger vil ta timebetalt med 
kroner 1000,- + mva for innhenting av tilbud, håndtering av endringsarbeider mv.  
 
 

§ 3 OMKOSTNINGER 
 
De til enhver tid offentlige avgifter ved tinglysing til Statens Kartverk, betales av kjøper innen 
overtagelse, og disse utgjør pr. i dag: 
 
Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av tomteverdien 
Tomteverdi er satt til Kr 3 416 000:,-   

 
Kr 

   
        85 400,00 

 
 

Tinglysingsgebyr for skjøte Kr                           525,00  
Tinglysingsgebyr for pantedokument Kr                           525,00    
Attestgebyr Kr                           199,50  
I alt Kr 86 649,50  

 
Hertil kommer tinglysingsgebyr kr.729,50 for hvert pantedokument kjøper ytterligere må la 
tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Omkostningene forfaller til 
betaling samtidig med restvederlaget. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og 
gebyrer. 
 
Det tas forbehold om at dokumentavgiftsgrunnlaget godkjennes hos Statens kartverk. Dersom 
avgiftsgrunnlaget økes vil dokumentavgiften økes. Dette vil i tilfelle medføre en merkostnad 
for kjøper.  
 

 



 
 

§ 4 OPPGJØR 
 

Oppgjøret mellom partene foretas av meglerforetakets oppgjørsavdeling;  
NO 986 956 204 MVA Noroppgjør AS 

Pb 3871 Ullevål Stadion, 0805 Oslo 

Tlf.: 22 70 15 80 Fax: 22 70 15 81.  

Dette endrer ikke ansvarsforholdet som meglerforetaket har overfor kjøper og selger.  
 
Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt innbetales til meglers  
klientkonto nr.: 6001.05.07971 og merkes med KID: XXXXXXXXXXXXX 
 

Kjøpesummen regnes ikke som betalt med befriende virkning for kjøper, før innbetalt beløp 
er disponibelt på meglerforetakets klientkonto. Det gjøres oppmerksom på at kjøpers 
betalingsplikt ikke inntrer før det er stilt garanti etter bustadoppføringslova § 12.  
 
Beløpet som er innbetalt fra kjøper til meglers klientkonto ved kontraktsinngåelsen er avtalt å 
være forskudd i samsvar med bustadoppføringslovens § 47 (2), og selger stiller garanti for 
beløpet etter bustadoppføringslovens § 47 (3). Forskuddet må være fri egenkapital. Når selger 
har stillet lovpålagt sikkerhet for beløpet vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglers 
klientkonto. Opptjente renter tilfaller etter dette selger. 

 
Selger samtykker i at megler så snart forskuddsbeløpet er underlagt selgers instruksjonsrett 
kan trekke sitt tilgodehavende etter oppdragsavtalen; herunder vederlag og utlegg. Det 
resterende beløp skal stå på meglers klientkonto frem til endelig oppgjør. Selger samtykker i 
at megler løpende kan trekke fakturerte utlegg mv. etter hvert som de forfaller. Utbetaling til 
megler forutsetter at panterettsdokument med urådighet er tinglyst på eiendommen. 

 
Dersom garanti etter bustadoppføringslovens § 47 (3) ikke blir stilt er det innbetalte beløp 
underlagt kjøpers rådighet og kjøper opptjener renter av beløpet frem til det ev. stilles garanti 
etter bustadoppføringslovens § 47 (3) eller hjemmelen til eiendommen overføres kjøper, jf. 
bustadoppføringslovens § 46 (1).  
 
Dersom kjøpesummen ikke blir innbetalt til meglerforetakets klientkonto i rett tid eller 
eventuelle lånedokumenter i tinglysingsklar stand ikke er meglerforetakets oppgjørsavdeling i 
hende innen overtagelse, svarer kjøper den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente iht. 
forsinkelsesrenteloven, til selger. Forsinkelsesrente beregnes av hele kjøpesummen, med 
fratrekk av eventuelt innbetalt og disponibelt forskudd, frem til hele kjøpesummen samt 
omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto. Fullt oppgjør anses 
ikke innbetalt før også eventuelle påløpte forsinkelsesrenter er innbetalt. Denne bestemmelse 
gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.   
 
Betaling for eventuelle endrings- eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger faktureres 
direkte fra selger når vedkommende endrings- og tilleggsarbeid er utført. Faktura må være 
betalt senest ved overtagelse jmf. avtalens § 8. Dersom forfall på faktura er forut for 
overtagelse, må garanti i henhold til bufl § 47 være stilt. 
 

Rest kjøpesum blir utbetalt til selger når skjøtet er tinglyst og overtakelse har funnet sted. Det 
vil normalt være en behandlingstid på inntil 5 - 10 virkedager for oppdragsansvarliges 
oppgjørsfunksjon. 
 
Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger, må hjemmel være overført kjøper  
jf. bustadoppføringslova § 46 (1). Alternativt må selger stille en selvskyldnergaranti fra bank 
eller finansieringsinstitusjon i samsvar med bustadoppføringslova § 47. Videre må øvrige 
lovbestemte forutsetninger være oppfylt; herunder at det foreligger ferdigattest, og kjøpers 
og/eller långivers betalingsforutsetninger er/bli oppfylt.  
 
Partene gir meglerforetaket/oppgjørsavdelingen fullmakt til å påføre seksjonsnummer på 
skjøte når dette foreligger. Dersom det ett år etter at den siste leiligheten er overtatt fortsatt 
ikke er dokumentert at vilkårene for utbetaling til entreprenør er oppfylt, gis 
oppdragsansvarlig fullmakt til å sette det omstridte beløp på en egen konto i norsk bank, hvor 
utbetaling krever begge parters samtykke. Alternativt kan pengene deponeres i Norges bank 
etter lov om deponering i gjeldshøve av 17. februar 1939 nr. 1. 
 
Kjøper har iht. bustadoppføringslova § 49 2. ledd deponeringsrett for omtvistet beløp, og kan 
etter § 49 1. ledd ved deponering likevel kreve overtagelse og hjemmelsoverføring. Selger kan 
etter forsinkelsesrenteloven kreve forsinkelsesrente av kjøperen for beløp som eventuelt er 
urettmessig for mye deponert. Dette gjelder ikke dersom partene har avtalt og er enige om et 
beløp som skal holdes tilbake i påvente av retting. 
 
Dersom kjøper ønsker å påberope seg mangler ved overtagelse eller noe av beløpet på annen 
måte er omtvistet ved overtagelse, kan ikke selgeren holde tilbake nøkler eller nekte å 
overlevere eiendommen dersom kjøper foretar betaling av det omtvistede beløpet til meglers 
klientkonto eller sperret bankkonto som bare kan disponeres av kjøper og selger i fellesskap. 
Meglerforetaket eller bank skal imidlertid kunne foreta utbetalingen fra kontoen i samsvar 
med rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom.  
 
Meglerforetaket er underlagt lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og 
terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrifter. Det følger av 
hvitvaskingsloven at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge partene i 
handelen. Dette innebærer at både selger og kjøper forplikter seg til å fremlegge gyldig 
legitimasjon slik at identitet kan bekreftes før handelen gjennomføres. Dersom slik 
kundekontroll ikke kan gjennomføres er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av 
oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten 
at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 5 GARANTI 
 

Selger plikter å stille garantier overfor kjøper i henhold til bestemmelsene i 
bustadoppføringslova §§ 12 og 47. 
 
Ved kontraktens underskrift skal selger utstede en garanti eller tilsvarende fra 
finansinstitusjon til kjøper for rett oppfyllelse av avtalen, jf. bustadoppføringslova § 12. 
Garanti skal ikke stilles dersom vederlaget ikke vil overstige to ganger Folketrygdens 
grunnbeløp  
 
Det kan stilles en samlet garanti for alle seksjoner med fellesarealer. Garantibeløpet for den 
enkelte seksjon/kjøper skal angis. Kjøper har rett til å holde tilbake kjøpesummen til det er 
dokumentert at garanti er stilt i samsvar med nærværende bestemmelse. 
 
Garantien skal gjelde i 5 år etter overtakelsen og dekke en sum som svarer til 5 % av 
vederlaget. For krav som blir gjort gjeldende før overtakelse, skal garantisummen være 3 % 
av den opprinnelige kjøpesummen uten tilleggsarbeider som eventuelt er avtalt etter 
kontraktsinngåelsen. 
 
Det kan avtales at det skal stilles garanti eller tilsvarende på kjøpers vegne fra 
finansinstitusjon til meglerforetaket for rett oppfyllelse av avtalen, jf. bustadoppføringslova § 
46, 2. ledd.  

 
 

§ 6 HEFTELSER 
 

Kjøper er forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen og har gjort seg kjent med 
innholdet av denne. 
 
Kjøper er kjent med eiendommens servitutter, og overtar disse slik de fremkommer av 
grunnboken. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer 
som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, herunder erklæring som regulerer drift og 
vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/ nettverk m.m. 
 
Selger gir herved oppgjørsavdelingen ugjenkallelig fullmakt til å innfri, eventuelt midlertidig 
innfri for overføring til annet panteobjekt, de pengeheftelser som kjøper ikke skal overta. 
 
Innfrielse av pengeheftelser skjer ved at megler etter å ha mottatt kjøpesummen, benytter de 
nødvendige deler av kjøpesummen til å innfri pantegjeld som ikke skal overtas av kjøper, og 
påser at panthaver besørger panteheftelsene slettet.  
 
Selger garanterer at eiendommen på overtakelsestidspunktet vil være fri for andre 
pengeheftelser enn de som kjøper eventuelt skal overta i henhold til denne kontrakt. Selger 
garanterer videre at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art på eiendommen, herunder 
utpantings- og/eller utleggsforretninger, utover det pantattesten viser. Selger forplikter seg til 
umiddelbart å underrette kjøper og oppdragsansvarlig, dersom slike forretninger blir avholdt 
innen tinglysing av skjøte finner sted.  
 
Selger garanterer at legalpant og alle avgifter, mv. som vedrører eiendommen, og som 
forfaller til betaling før overtagelse vil bli betalt. Selger gir videre meglerforetakets 

oppgjørsavdeling ugjenkallelig fullmakt til å innfri krav som ikke er betalt på 
oppgjørstidspunktet. 
 

 
§ 7 TINGLYSING OG SIKKERHET 

 
Selger har utstedt et pantedokument med urådighetserklæring til Privatmegleren Dyve & 
Partnere. Meglerforetaket foretar tinglysing av denne for selgers regning. Pantedokumentet 
tjener som sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av kjøpesummen og all utbetaling til 
selger skal inntil tinglysning av skjøtet finner sted ha sikkerhet innenfor kjøpesummens 
ramme. 
 
Ved underskrift av denne kontrakt, skal hjemmelshaver undertegne skjøte til kjøper. Skjøtet 
oppbevares hos meglerforetaket/oppgjørsavdelingen som besørger dette tinglyst når kjøper 
har innbetalt fullt oppgjør av kjøpesum, omkostninger og eventuelle renter. 
 
Meglerforetakets oppgjørsavdeling skal kvittere pantedokumentet til avlysning, og besørge 
denne slettet, når skjøtet er tinglyst og oppgjør mellom partene er avsluttet. 
 
All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av meglerforetakets 
oppgjørsavdeling. Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres oppdragsansvarlig i 
undertegnet og tinglysingsklar stand. 
 
 

§ 8 OVERTAGELSE 
 

Forventet ferdigstillelse ca. 15 mnd. fra byggestart. Forventet igangsettelse er 4 kvartal 2017 
med ferdigstillelse 1 kvartal 2019. 
 
Eiendommen pliktes overtatt av kjøper senest 14 dager etter at kjøper mottar skriftlig varsel 
fra selger, og når ferdigattest foreligger.  
 
Dersom selger fullfører boligen i god tid før ovennevnte frist, skal varsel om overtagelse 
sendes minst 3 måneder før overtagelse. Kopi av varsel om overtagelse skal selger sende 
megler. 
 
Dersom ikke annet er avtalt, utleveres nøklene til eiendommen ved overtagelsesbefaringen 
såfremt kjøpesum og omkostninger er bekreftet innbetalt. Dersom selger utleverer nøkler til 
kjøper før innbetaling som ovenfor nevnt er bekreftet, bærer selger selv risikoen og megler er 
uten ansvar for dette. 
 
På overtakelsesdagen skal partene sammen gjennomgå eiendommen. Ved besiktigelse eller så 
snart som mulig i etterkant av overtagelsen skal kjøperen si ifra om de reklamasjoner han 
påberoper seg vedrørende eiendommen og som bygger på mangler han med rimelighet burde 
oppdage i forbindelse med besiktigelsen.  
 
Eventuelle reklamasjoner og selgers standpunkt til sådanne skal protokolleres og 
befaringsprotokollen skal signeres av partene.  
 



Dersom kjøper til tross for behørig varsling ikke møter til befaring, anses eiendommen som 
godkjent. Kjøper kan nekte overtagelse dersom eiendommen på overtagelsestidspunktet har 
feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen 
rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under befaringen.  
 
Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt bruken av den. Overtar 
ikke kjøper til fastsatt tid og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra den dato kjøper 
kunne ha overtatt bruken. Kjøper svarer fra overtagelse for alle eiendommens utgifter, og 
kjøper oppebærer fra samme dato alle eventuelle inntekter. 
 
Selger har ikke garanti- og/ eller reklamasjonsansvar for tilleggsleveranser, som kjøper på 
eget initiativ har bestilt direkte hos entreprenør tilknyttet byggesak.  
 
Ved overtakelse skal eiendommen leveres fra selger i byggrengjort stand. 
 
Som vedlegg til denne kontrakten følger overtakelseserklæring i to eksemplarer som skal 
undertegnes av begge parter, og som partene beholder hvert sitt eksemplar av.   
 
Kjøpere plikter å gi selgeren eller dennes representanter adgang til eiendommen og mulighet 
for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 17.00. 
 
 

§ 9 SELGERENS SANKSJONER 
 
Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes med 30 
dager eller mer, betraktes oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir selgeren rett til 
å heve. Før selger gjør hevingsretten gjeldende plikter han å gi kjøper forutgående skriftlig 
varsel med innbetalingsfrist av det skyldige beløp innen 1 – en – uke fra varslet dato med kopi 
til oppdragsansvarlig. Kjøper er innforstått med at selgers omkostninger og eventuelt tap i 
forbindelse med resalg må dekkes av kjøper.  
 
Mislighold som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse 
av 26. juni 1992 nr. 86 § 13-2, 3. ledd bokstav e). 
 

 
§ 10 SELGERS FORSINKELSE 

 
Selger har rett til tilleggsfrist dersom kjøperen krever endrings- eller tilleggsarbeider eller 
dersom det i byggeperioden skulle inntreffe streik, lockout eller gjøre seg gjeldende andre 
forhold som selger ikke er herre over; jf. bustadoppføringslova § 11. 
 
Det er videre et vilkår for rett til tilleggsfrist at selger varsler kjøper uten ugrunnet opphold 
etter at selger ble oppmerksom på forholdet som gir grunnlag for krav på forlengelse; jf. 
bustadoppføringslova § 11. 4. ledd.  
 
Dersom selger oversitter avtalte tidsfrister gjelder bestemmelsene i bustadoppføringslova § 18 
om dagmulkt og § 19 om erstatning. Dagmulkt kan bare kreves dersom overtagelse av 
eiendommen blir forsinket og ikke dersom avtalte delfrister oversittes. Dagbøter til kjøper 
tilsvarer 0,75 promille av samlet vederlag fra avtalt overtagelsesdato og frem til overtagelse 
finner sted, jf. bustadoppføringslova § 18. 

 
Dagmulkt og/eller erstatning som følge av forsinkelse kan settes ned dersom det ut fra 
omfanget av arbeidet, størrelsen av tapet og forholdene ellers vil være urimelig. 

 
 
 

§ 11 SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT  
 
Eiendommen skal være i samsvar med offentligrettslige krav og krav som er stilt i lov eller i 
medhold av lov og som gjaldt da avtalen ble inngått.  
 
Eiendommen har mangel dersom kjøper ikke får opplysning om forhold som selger kjente 
eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder 
dersom eiendommen ikke svarer til opplysning som er gitt i annonse, salgsprospekt eller 
annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra 
at opplysningene har innvirket på avtalen, og opplysningene ikke i tide er rettet på en tydelig 
måte. 
 
Selger er ikke kjent med offentlige pålegg som ikke er utført eller betalt, eller at det er inngått 
private eller offentlige avtaler utover det som fremgår av denne kontrakt m/vedlegg. 
 

 
§ 12 BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE 

 
Selger skal levere bygning(er), og eventuelle arbeider på tomten, med god håndverksmessig 
standard og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og offentlige vedtak. Materialer 
forutsettes å være av vanlig god kvalitet. I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker 
i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. 
Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke 
kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. 
 
Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, materialvalg, rørføringer og 
lignende som ikke reduserer eiendommens kvalitet, uten at dette gir rett til reduksjon av 
kjøpesummen. Tilsvarende kan selger foreta endringer i fellesareal, bygningskropp med 
tilhørende tekniske anlegg samt utomhusarealer. Selger skal så langt det er praktisk mulig 
informere kjøper skriftlig om slike endringer.  
 
 

§ 13 MANGLER 
 
Dersom kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel ved eiendommen, må han 
reklamere skriftlig overfor selger innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde vært 
oppdaget. Partene plikter å iverksette de tiltak som med rimelighet kan forlanges for å 
begrense omfanget av eventuelle skader som følge av mangelen. 
 
Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år fra overtakelsen, selv om manglene ikke 
kunne ha vært oppdaget tidligere. Skulle det være oppstått mangler hvor kostnadene ved 
utbedring er urimelig i forhold til den betydning manglene har for boligens bruksverdi, har 
selger rett til å gi kjøper prisavslag i stedet for å foreta utbedring. 
 



Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes kjøpers bruk av 
eiendommen, krymping av trevirke eller plater og derav følgende sprekker i tapet, maling 
eller liknende. 
 
Kjøper forplikter seg til å gi selger og selgers representanter adgang til eiendommen og 
mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom 0800 og 1700. 
Eventuelle feil, mangler eller reklamasjoner skal rettes skriftlig direkte til selger. 
 

 
§ 14 KONTROLLBEFARING 

 
Selger forplikter seg til senest ett år etter at eiendommen er overlevert å innkalle til en felles 
befaring av eiendommen. Mangler og feil som blir avdekket forplikter selger seg til å 
protokollere og utbedre så snart som mulig og senest innen 3 måneder etter befaringen.  
 
Ved en slik kontrollbefaring plikter kjøperen å påvise de mangler som måtte være oppdaget 
siden overtagelsen og som ikke skyldes kjøperens egne forhold. Selger hefter ikke for 
mangler som skyldes uriktig bruk av eiendommen, eller skader som kjøper har påført denne 
selv. Selger er ikke forpliktet til å foreta reparasjoner som er å anse som ordinært vedlikehold. 
Kjøper er forpliktet til selv å sette seg inn i instruksjoner og FDV dokumentasjon som gjelder 
riktig bruk av boligen og de materialer som medfølger. Herunder inngår også dokumentasjon 
og generell informasjon utover det som måtte være overlevert Kjøper. 
 
 

§ 15 UTENDØRSARBEIDER, MV. 
 
Tomten leveres med opparbeidelse av utomhusarbeider og beplantning iht. vedlagte 
foreløpige utomhusplan. Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre justeringer i forhold 
til endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg på bygningene samt 
innvendige og utvendige fellesarealer. 
 
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer som er nødvendige som en følge av 
offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Kjøper skal i tilfelle varsles 
skriftlig.  Kjøper kan ikke, uten etter skriftlig avtale med selger, kreve gjennomført endringer i 
byggearbeidene utover det som her er angitt.  
 
Inntil samtlige hus på byggefeltet er ferdigstilt, har selger rett til å ha anleggsmaskiner og 
utstyr, eventuelt brakker, stående på området, samt å ha stående skilt på den solgte eiendom. 
Eventuelle skader som dette måtte påføre eiendommen skal selger snarest utbedre. Det 
forutsettes at kjøper har rimelig adkomst til eiendommen. 
 

Det tilligger oppmålingsvesenet i kommunen å foreta nøyaktig oppmåling, samt å utstede 
målebrev for tomtens yttergrense. Partene aksepterer at et arealavvik, så fremt det ikke er 
vesentlig, ikke er gyldig reklamasjonsgrunn eller at dette kan gi grunnlag for endring av den 
avtalte kjøpesum. Tomtens beliggenhet og omtrentlige yttergrense fremgår av vedleggene til 
denne kontrakt. 
 

I den grad vann- og avløpsledninger, elektriske kabler, TV-kabler, etc. går over en annen 
eiendom, har enhver eier og bruker av eiendommen rett og plikt til å besørge utbedring og 

vedlikehold av installasjonen, selv om arbeidet da må foregå på en annen eiendom. Ingen kan 
nekte adgang til sin eiendom for utbedring og vedlikehold av slike installasjoner. 
 
 
 

§ 16 FORSIKRINGER 
 
Selger forplikter seg til å holde bygningen forsikret frem til overtagelse. Dersom eiendommen 
ved skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen skal Selger besørge 
oppføringen av tilsvarende bygg. Selger er ikke ansvarlig for tap som kjøper eventuelt lider på 
grunn av forsinket innflytting eller overtagelse i slike skadetilfeller. 
 
Fra og med overtagelse plikter kjøper å dekke egen fullverdiforsikring på eiendommen 
gjennom sameiet. 
 

§ 17 FORBEHOLD 
 
Selger har ikke garanti-/reklamasjonsansvar for tilleggsleveranser, som kjøper har bestilt 
direkte hos entreprenøren tilknyttet byggesaken.   
 

Dersom rammetillatelse eller igangsettelsestillatelse ikke gis, eller at prosjektet må endres 
vesentlig som følge av eventuelle klager, bortfaller nærværende kontrakt uten at partene kan 
gjøre krav gjeldende mot hverandre. Eventuelle innbetalinger fra kjøper med tillegg av 
opptjent klientkontorente skal tilbakebetales til kjøper. 
 
Det er iverksatt en prosess for å få utstedt rammetillatelse på prosjektet. Forventet 
behandlingstid hos Plan & Bygg er 3 mnd. Om ikke rammetillatelse på prosjektet foreligger 
innen den 1 september 2017, har partene anledning til å tre ut av inngått avtale uten noen form 
for forpliktelser. 
 
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. 
 

 
 

§ 18 SAMEIET 
 
Den enkelte seksjonseier har rett og plikt til å være medlem av det sameiet som blir etablert. 
Forslag til vedtekter for sameiet følger denne kontrakt. 
 
Boligsameiet ivaretar drift og vedlikehold av fellesarealer som ikke reguleres som 
tilleggsarealer iht. sameiets vedtekter og seksjoneringsbegjæring. 
 
Alle seksjonseiere i sameiet må svare for sin forholdsmessige andel av 
forpliktelser/fellesutgifter overfor sameiet. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter 
reguleres i vedtektene. 
 



 
§ 19 FERDIGSTILLELSE OG OVERTAKELSE AV FELLESAREALER 

 
Kjøper er kjent med at utomhusarbeider, avhengig av årstid, vil kunne bli ferdigstilt og 
overtakelsesforretning avholdt etter forbrukerens overtakelse av boligen.  
 
Fellesarealer overtas normalt ifb. med overtakelsen av bygningen. Det skal føres protokoll fra 
befaringen hvor eventuelle mangler som skal utbedres av selger skal noteres. Styret kan gjøre 
gjeldene krav som knytter seg til fellesarealer eller fellesrettigheter på vegne av kjøper. 
Eventuelle gjenstående arbeider så vel innvendig som utvendige skal utføres så snart arbeidet 
praktisk kan gjøres av hensyn til årstid og rasjonell fremdrift. Dersom utomhusarbeider ikke 
er fullført skal forholdet behandles på samme måte som en mangel. Til sikkerhet for at 
mangelen utbedres, henvises til punkt om garanti. 
 
Dersom fellesarealer ikke overtas samtidig med eiendommen, aksepterer partene at penger 
holdes tilbake på meglerforetakets klientkonto. Verdien av gjenstående arbeid skal samsvare 
med summen av tilbakeholdt beløp. Alle renter som opptjenes av det tilbakeholdte beløp 
tilfaller selger. 
 
 
Dersom kjøper holder tilbake penger på meglers klientkonto ved overtakelsesforretning 
forplikter kjøper seg til å frigi tilbakeholdt beløp ved selgers utbedring av den mangel som er 
tilknyttet kjøpers tilbakehold. Dersom penger ikke frigis kan selger kreve morarenter på det 
tilbakeholdte beløp.  
 

§ 20 ANNET 
 
Transport av denne kontrakt skal godkjennes av selger. Selger kan nekte videresalg av 
kontrakten. Ved transport av kontrakt påløper et gebyr pålydende kr: 50.000,- Dersom 
kontrakten er videresolgt til ny kjøper, plikter selger å utstede skjøte til ny kjøper. 
 

Ved besøk på byggeplassen før overtagelse skal kjøper alltid være i følge med en representant 
fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen er beheftet med stor grad av risiko og er forbudt. 
 

Selger forbeholder seg retten til enhver prisjustering på øvrige eierseksjoner i prosjektet. 
Uansett om prisforlangende for tilsvarende eierseksjon eller bolig i tidsrommet etter 
kontraktsinngåelsen blir justert opp eller ned, kan ingen av partene av den grunn kreve 
prisavslag eller pristillegg. Det samme gjelder om det blir avtalt høyere eller lavere pris på 
andre, tilsvarende seksjoner i prosjektet enn den pris som er avtalt i nærværende kontrakt. 
 

Kjøper er innforstått med at prosjektet består av flere byggetrinn og at dette vil medføre at det 
vil foregå byggearbeid på eiendommen til hele prosjektet er fullført. 
 
 

§ 21 VERNETING 
 
Partene vedtar den faste eiendoms verneting som rett verneting for tvister etter denne 
kontrakt. 

 
 

 
 

§ 22 BILAG 
 

Ved underskrift av denne kontrakt har kjøper i tillegg til de i § 7 omtalte dokumenter, fått seg 
forelagt:  
 
• Situasjonsplan 

• Utomhusplan 

• Reg kart med best. 

• Tegninger av huset 

• Leveransebeskrivelse  

• Grunnbok 

• Seksjoneringsbegjæring 

• Vedtekter 
 
 
Denne kontrakt er undertegnet i 3 - tre - eksemplarer, hvorav selger, kjøper og 
oppdragsansvarlig får 1 - ett - eksemplar hver. 
 
 
 
 
 
 
 
Sted/dato: Oslo,_____________   Sted/dato: Oslo, _____________ 
 
Selger:  

 
 
 

  
Kjøpere: 

M3 Boliger AS 
v/Marius Bjelland   
 

 
 

  

  



FAMILIESAMMENSETNING

Nabolag

Norge

4
.1

%

3
.4

%

3
0

.1
%

2
1.

5
%

3
0

.6
%

2
9

.8
%

4
.5

%

5
.6

%

3
0

.7
%

3
9

.6
%

Flerfamilier Par m/barn Par u/barn Enslig m/barn Enslig u/barn

BEFOLKNING

19
.2

%

18
.0

%

15
.3

%

7.
9

%

6
.8

%

5
.4

%

19
.1

%

19
.5

%

2
9

.3
%

4
0

.8
%

3
9

.8
%

3
7.

9
%

13
.0

% 15
.9

%

12
.2

%

Under 12 år 13-18 år 19-34 år 35-64 år Over 65 år

OMRÅDE PERSONER HUSHOLDN.
Grunnkrets: Vettakollen 1805 714

Bydel: Vestre Aker 47362 21514

Kommune: Oslo 646752 342014

DEMOGRAFI

41% er gift

39% er barnefamilier

64% har høyskoleutdanning

64% har inntekt over 300.000

78% eier sin egen bolig

24% eier hytte

55% har bolig på over 120 kvm

57% av boligene er eldre enn 20 år

61% bor i enebolig

98% av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

SPESIELT

ANBEFALT FOR

Familier med barn

Etablerere

Husdyreiere

* Basert på vurderinger fra 63

lokalkjente

SKOLER OG BARNEHAGER NIVÅ KLASSER ELEVER AVSTAND

Svendstuen skole 1-7 kl 18 kl 438 0.4 km

Oslo Montessoriskole 1-10 kl 10 kl 230 0.9 km

Northern Lights International School - - - 0.9 km

Midtstuen skole 8-10 kl 18 kl 540 0.6 km

Blindern videregående skole - 24 kl 810 3.5 km

Persbråten videregående skole - 25 kl 650 3.8 km

Davinas barnehave 2-6 år 1 avd 40 0.7 km

Svenstuen barnehage 2-5 år 1 avd 38 0.7 km

Blåbærskogen barnehage 3-6 år 1 avd 23 0.9 km

9,2 / 10
OPPLEVD TRYGGHET
Veldig trygt

7,5 / 10
NABOSKAPET
Godt vennskap

9,0 / 10
KVALITET PÅ SKOLENE
Veldig bra



TRANSPORT

Oslo Gardermoen 53.7 km

Oslo S 10.4 km

Nydalen stasjon 5.7 km

Vettakollen T-banestasjon 0.4 km

Gaustadalléen 3.4 km

Svenstua 0.5 km

SPORT

Nye Heminghallen 1.6 km

Holmenkollen Tennissenter 2 km

Heming Treningssenter 1.6 km

Holmenkollen Park - Fitness og Spa 2.7 km

VARER/TJENESTER

Vinderen Sentrum 2.7 km

Ullevaal Sentrum 3.8 km

Matkroken Besserud 1.4 km

Matkroken Gressbanen 2.4 km

Boots apotek Slemdal 1.1 km

Apotek 1 Vinderen 2.7 km

Vinderen Vinmonopol 2.8 km

Ullevål Stadion Vinmonopol 3.8 km

Kiwi Slemdal 1 km

Coop Extra Slemdal 1.1 km

Shell/7-Eleven Gressbanen 2.2 km

Flipper Frukt & Tobakk 2.4 km

Shell/7-Eleven Gressbanen 1.9 km

Shell Vinderen 2.8 km

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan
forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på
kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Kart er levert av Geodata AS.
Kartet skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger,
sammenføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte
kart for dette formålet. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Kilder: SSB 2014, Nabolag.no m.fl. Eiendomsprofil AS eller
PrivatMegleren v/Dyve & Partnere AS kan ikke holdes ansvarlig for
feil eller mangler i dataene.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2017



Viktig informasjon
Interessenter oppfordres til å lese nøye gjennom all tilgjengelig informasjon om eiendommen før bud inngis, og til å ta kontakt med ansvarlig megler hvis
noe er uklart. Sørg for å forsikre deg om at megler har registrert deg som interessent til eiendommen, slik at du får opplysninger om bud.

Salgs - og betalingsvilkår
Eiendom selges på de vilkår som fremgår av
salgsoppgave og annonse. Budgiver som ønsker å
inngå avtale på andre vilkår enn de som følger av
salgsoppgave og annonse, må ta forbehold om de
ønskede vilkår i bud. Det er opp til selger å vurdere
om forbeholdene kan aksepteres.

Med mindre kjøper tar forbehold om annet, forutsettes
det at skjøte eller andel i borettslag tinglyses på
kjøper. Ved overdragelse av aksjeleilighet noteres ny
eier i aksjeeierboken.

Kjøper må innbetale hele kjøpesummen med tillegg
av omkostninger til meglers klientkonto før
overtagelse av eiendommen kan skje. Oppgjør i
kontanter og bankremisser aksepteres ikke. Ved
forsinket betaling har selger krav på
forsinkelsesrenter. Ved vesentlig forsinket betaling
kan selger heve avtalen og gjennomføre
dekningssalg for kjøpers regning.

Budgivning
Bud må inngis skriftlig og minst inneholde budgivers
navn og kontaktinformasjon, budets størrelse, frist for
selger til å akseptere budet (akseptfrist),
finansieringsplan samt ev. forbehold. Akseptfrist må
settes til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte
visning, eller senere, og budet må være signert.
Budgiver må videre legitimere seg overfor megler,
enten ved å sende kopi av legitimasjon eller gjennom
bruk av BankID. Bud som ikke oppfyller nevnte vilkår,
kan megler ikke formidle til selger og øvrige
interessenter.

Den sikreste måten å inngi bud på er gjennom "Trygg
Budgivning". Innlogging skjer via eiendommens
nettannonse på privatmegleren.no, hvor du vil finne
en «Gi bud»-knapp. Budgiver legitimerer seg ved hjelp
av BankID, og fyller ut alle detaljer direkte på
skjermen. Når det første budet er lagt inn vil man
motta en bekreftelse på SMS, som også kan benyttes

til budforhøyelser. Hvis bud legges inn på annen måte
enn gjennom «Trygg budgivning», må budgiver
forsikre seg om at budet kommer frem til megler.

Budgivere oppfordres til å inngi bud med minst 30
minutters akseptfrist. Bud bør legges inn i god tid før
konkurrerende buds akseptfrist utløper, for å sikre at
megler får formidlet budet til selger innen fristen.
Budgiver må sørge for at klokke på enheten budet
sendes fra (PC, telefon, nettbrett eller lignende), viser
korrekt tid.

Selger har rett til å ignorere eller avslå ethvert bud,
uten begrunnelse. Megler kan formidle avslag eller
aksept på vegne av selger. Les mer om budgivning på
www.privatmegleren.no under fanen «eiendom».

Bindende avtale
Bindende avtale er inngått når bud er akseptert, dvs.
før kjøpekontrakt er undertegnet av partene. Det
eksisterer ingen angrerett ved kjøp og salg av fast
eiendom i Norge.

Hvitvasking
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering
har megler plikt til å gjennomføre kundekontroll på
grunnlag av fremvist gyldig legitimasjon. Megler har
videre plikt til å melde fra til Økokrim om
eiendomshandler som fremstår som mistenkelige.
Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.
Megler har i enkelte tilfeller plikt til å stanse
gjennomføring av handelen.

Energimerking av eiendom
Ved salg eller utleie av boliger og andre bygninger,
har selger/utleier som hovedregel plikt til å fremskaffe
energiattest. Energimerket vil fremgå av
salgsoppgaven. For ytterligere informasjon om
energimerking, se www.energimerking.no.

Radon
Strålevernforskriften stiller krav til at årsmiddelverdien
av radon i oppholdsrom i utleid bolig må være under
200 becquerel per m3. Dette er viktig å merke seg
dersom man kjøper bolig som helt eller delvis skal
leies ut. For ytterligere informasjon om radon, se
www.nrpa.no/radon.

Tilstandsrapport og eTakst
Tilstandsrapporter er utvidede tekniske rapporter
utarbeidet av autoriserte takstmenn. Rapportene gir
en beskrivelse og vurdering av byggverk og
bygningsdeler som takstmannen har observert, og
som normalt vil være av betydning ved salg av
eiendom.

Meglers eTakst inneholder opplysninger knyttet til
eiendommens antatte markedsverdi.

Det er selger som avgjør om det skal innhentes
tilstandsrapport. Selgers egenerklæringsskjema og ev.
tilstandsrapport følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Ord og uttrykk
BRA: bruksareal, samlet areal målt innenfor boligens
yttervegger.

P-rom: primære rom, oppholdsrom som stue, kjøkken,
bad, vaskerom, vindfang, hall og soverom. Det er i
hovedsak bruken av rommet som er avgjørende for
om rommet defineres som P-rom.

S-ROM: sekundære rom som boder, kott mv.

Hvorvidt et rom regnes som P-rom eller S-rom,
baseres til en viss grad på skjønn.

Kilde: Norges Takseringsforbund, www.ntf.no/
forbrukerinfo.
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Gode råd til deg
som er på boligjakt

1. Før boligjakten starter
Før boligjakten starter, bør du ha gjort deg opp en formening om
hvor du vil bo, hvor langt du kan strekke deg økonomisk og
hvilke krav eller ønsker du har til boligen. Hold fast ved dine
vurderinger, også om budrunden blir hektisk. Ikke alle av oss får
alle ønsker oppfylt når vi handler bolig. Du bør derfor prioritere
ønskene; er terrasse viktigere enn garasjeplass? Er peis viktigere
enn et ekstra baderom?

2. Møt forberedt på visning
Innhent salgsoppgave og takst på forhånd, og les nøye gjennom
denne informasjonen før visningen. Noter gjerne ned spørsmål
du ønsker å stille megler og selger, slik at spørsmålene dine ikke
går i glemmeboken.

3. Gjør deg kjent i området
Gjør deg kjent i området der eiendommen ligger, slik at du finner
ut om det er langt til skole, barnehage, offentlig kommunikasjon,
matbutikk m.v. Sett deg videre godt inn i eventuelle vedtekter og
husordensregler du omfattes av ved et eventuelt boligkjøp.

4. Finn ut hvor grensen går
Finn ut hvor grensen går for hva du kan finansiere og sett en klar
grense for hvor høyt du kan by. Ikke legg inn bud uten at du er
sikker på at du har finansieringen i orden. Husk at du, ved siden
av å betjene lån og eventuelle fellesutgifter, også har løpende
utgifter til forsikring, mat, klær, oppvarming, barnehage,
reiseutgifter m.v. Du bør også avsette et beløp hver måned til å
kunne ta uforutsette utgifter og løpende vedlikehold.

5. Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring
Eierskifteforsikring er selgers forsikring mot krav fra kjøper på
grunnlag av skjulte feil og mangler. Når du selger bolig, vil
megleren din spørre deg om du vil tegne eierskifteforsikring.
Boligkjøperforsikringen derimot, dekker hjelp for kjøper til å
vurdere og eventuelt å fremsette klage etter kjøp av bolig. Den
gir kjøper tilgang til juridisk bistand fra tidspunkt for signering av
kjøpekontrakt, frem til 5 år etter overtagelsen, samt juridisk
rådgivning, advokathjelp og håndtering av saken gjennom
rettsapparatet om nødvendig. Vi i PRIVATmegleren anbefaler
kjøpere å tegne boligkjøperforsikring. Dette gjør du gjennom
eiendomsmegler når du kjøper bolig.
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BARE DET BESTE,
PÅ DINE VEGNE


