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59 leiligheter
•

2 - til 5-roms
•

44–107 kvm
•

Alle leiligheter
med balkong
•

Matbutikk i underetasjen
•

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Felles takterrasse

Neste stopp:

AMMERUD STASJON
– ET BYLIV NÆR MARKA
12

Ammerud Stasjon vil bestå av 59 nye leiligheter fra 2 - til 5-roms med gjennomtenkte
løsninger og gode bokvaliteter. Alle leiligheter vil få privat uteplass i form av markterrasse eller
balkong, i tillegg blir det etablert et grønt uteområde og store felles takterrasser. Med nærhet til
flotte turmuligheter og ulike servicetilbud med matvarebutikk i første etasje, ligger alt til rette for et
fint og aktivt hverdagsliv. Kanskje Ammerud Stasjon blir ditt neste stopp?
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ARKITEKTENS TANKER

3 ULIKE INTERIØRKONSEPTER

Fredensborg Bolig har sammen med Arcasa arkitekter
utviklet boligprosjektet Ammerud Stasjon. Det er lagt
vekt på å skape boliger med mye lys og trivelig utsyn til
omliggende landskap. Med store felles takterrasser og
et grønt uteområde vil Ammerud Stasjon bli et attraktivt
sted å bo.

Fredensborg Bolig har gjort det mulig for deg som kjøper
leilighet på Ammerud Stasjon å velge kostnadsfritt blant
tre ulike interiørkonsepter. Her kan du selv være med på
å påvirke hvordan leiligheten din skal se ut.

FELLESAREALER TIL GLEDE FOR ALLE

Byggene får spennende fasader med en kombinasjon
av lyst treverk og lys teglstein. Balkongrekkverkene i
aluminium og glass er utformet slik at de gir et eksklusivt
uttrykk til byggets arkitektur. De har en nedre del som er
tett for å gi privatliv og en øvre del i glass som slipper inn
lys og gir utsyn.

Utearealene er gjennomtenkte og tilrettelagt for et godt
og praktisk hverdagsliv. Det er lagt opp til flere hyggelige
samlingsplasser og muligheter for utfoldelse for alle
beboerne.
Bygg B og C får store felles takterrasser med
sittegrupper, pergolaer og beplantning. Takterrassene
blir en fin møteplass for alle beboere, hvor man kan nyte
utsikt og sol på varme dager.

LEILIGHETENE

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Ammerud Stasjon består av to nye bygg med til
sammen 59 leiligheter. Leilighetene er 2 - til 5-roms på
44–107 m² og får kvaliteter som skaper et gjennomført
uttrykk. Kjøkkenet leveres fra HTH og kjennetegnes
av god kvalitet i tillegg til å gi et moderne uttrykk.
Enstavs matt hvitlakkert eikeparkett gir en lun stemning
og harmonerer godt med den gråbeige veggfargen.
Leilighetene får store vindusflater som gir mye lys og
skaper en god romfølelse. De gode kvalitetene fortsetter
inn på baderommet med innredning i samme utførelse
som på kjøkken, og står godt i stil til de koksgrå flisene.
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Gårdsrommet er utarbeidet i samarbeid med
landskapsarkitekt, her er alt nøye planlagt og tilrettelagt
for utendørs opphold. Uteområde får sittegrupper og
lekeapparat hvor beboerne får mulighet til å treffes i
trivelige omgivelser. Det lages en barnevennlig lekeplass
med sandkasse, huske og klatrestativ. I tillegg blir det fin
plen som kan benyttes til lek og ballspill. Med andre ord,
vil mulighetene utendørs være til glede for både liten og
stor.
I underetasjen blir det boder, parkeringsanlegg og
sykkelparkering, enkelt sykkelverksted og smørebod.
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Arkitekturhistorie på Ammerud

ARKITEKTURHISTORIE
PÅ AMMERUD
Du visste kanskje ikke at Ammerud er berømt for sin arkitektur? Særpreget i
arkitekturen her er pensum for arkitektstudenter i Norge i dag.

Arkitekturhistorie på Ammerud

TILBAKE TIL 60-TALLET

BANANBLOKKA

Arkitektene Håkon Mjelva og Per Norseng utarbeidet
reguleringsplan og bebyggelsesplan for Ammerud
på 1960-tallet. Typisk for denne tidsperioden var at
bebyggelsen skulle være organisert etter geometriske
prinsipper som landemerker i landskapet, og bebyggelsen
skulle inneholde mange bygninger med lignende uttrykk.
Kombinasjon av forskjellige hustyper var vanlig, og på
Ammerud ble det bygget både atriumhus, lavblokker og
høyblokker.

Arkitekt Håkon Mjelva står også bak et annet
karakteristisk bygg på Ammerud; Bananblokka.
Bananblokka er en del av den helhetlige komposisjonen
av lamellblokkene på Ammerud. Den er formet som
en frittstående skulptur i landskapet i henhold til
funksjonalistisk tradisjon. Den buede formen på bygget
er tilpasset stedets topografi, og det langstrakte
inntrykket forsterkes av balkongbrystningene som går
som horisontale bånd i hele blokkens lengde. Dette er
rett og slett et unikt bygg som er pensum for dagens
arkitektstudenter i Norge.

ATRIUMHUS
Atriumhusene Alunsjø Borettslag var et unikt prosjekt.
Atriumhusene er tegnet av arkitekt Håkon Mjelva,
oppføringen var det tømrermester Torstein Haugen
som var ansvarlig for. Det ble bygget 236 atriumhus,
og området er Norges største med denne bebyggelsen.
Disse husene er på 87 kvadratmeter og de ligger som et
teppe i landskapet. Arkitekturen kan minne om «midcentury modern» arkitektur kjent fra USA på 1950-tallet.

Ammerud består i dag av flere ulike boligformer som
skaper et variert bomiljø. Her finner du alt fra blokker,
særpregede atriumhus til villaområdet mot Lillomarka
i nord. Ammerud Stasjon vil være et fint arkitektonisk
bidrag til dette området.

Fun fact: Atriumhusene i Alunsjø Borettslag er kjent fra
NRK Supers julekalender «Julekongen», med sitt særpreg
gav de en original og stemningsfull ramme til denne
julekalenderen.
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T-banestasjon rett
utenfor døren
•

Matbutikk i underetasjen
•

Barnehage og skole
like i nærheten
•

Urban komfort med «kort vei til alt»

Kort vei til natur, sportsog fritidsaktiviteter

URBAN KOMFORT
MED «KORT VEI TIL ALT»
Når du nå skal kjøpe ny bolig har du sikkert satt opp en liste med ønsker eller krav til ditt nye hjem.
Kanskje er det å bo slik at du får «kort vei til alt» et viktig punkt på denne listen?

GUNSTIG KOLLEKTIVTILBUD

PERFEKT FOR DEG SOM ER GLAD
I EN AKTIV FRITID

For deg som bor på Ammerud Stasjon er kollektivtilbudet
rett utenfor døren og matbutikk i underetasjen, smidigere
blir det ikke. T-banen tar deg til Jernbanetorget i Oslo
sentrum på et drøyt kvarter, i tillegg har du 31-bussen
som går gjennom byen helt til Fornebu med hyppige
avganger. Du har også enkel og kort reisevei den andre
retningen mot Oslo Lufthavn Gardermoen.

Ammerud har et aktivt og variert idrettsmiljø. Du finner
etablerte miljøer for blant annet innebandy, langrenn,
orientering og svømming, I nærområdet har du både
idrettshall, flerbrukshall og svømmehall, i tillegg til flere
treningssentre. Dersom du liker å ferdes ute i naturen er
dette området et aldri så lite eldorado. Les mer om alle
turmulighetene i den idylliske Lillomarka på side 24.
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Venstre: Bygg B med t-banestasjonen rett utenfor døren.
Under: Bygg C med planlagt daglivarebutikk i 1. etasje.
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Urban komfort med «kort vei til alt»

Treningssentre
SATS Kalbakken
Actic Nordtvedt Bad
Bare Trening Kalbakken
Stolt Rommen
Idrettshall og svømmehall
Apalløkka Idrettshall
Romsås Bad
Nordtved Bad
Lysløype
Ammerud – Breisjøen
Badeplasser
Vesletjern
Badedammen
Steinbruvann
•

oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/
ruter.no
skiforeningen.no

SENTRAL BELIGGENHET
Veien er ikke lang fra Ammerud
Stasjon til nærmeste kjøpesenter. På
Grorud Senter og Kalbakken Senter
finner du både butikker, frisør,
apotek, kafé, pizzeria, vinmonopol
og bibliotek. Det er heller ikke langt
til Oslo sentrum som byr på en
rekke handlegater og kjøpesenter.

Dronning Sonjas Skolepris for sitt
fokus på likeverd og inkludering.
Grorud Barnehage er en kommunal
barnehage som ligger omkranset
av store grøntområder kun 10
minutters gange fra Ammerud
Stasjon. Lillomarka Barnehage er en
privat barnehage som ligger idyllisk
til nær marka, ca. 15 minutter med
kollektivtransport.

SKOLER OG BARNEHAGER
Det er både skoler og barnehager
i umiddelbar nærhet til Ammerud
Stasjon. Ammerud Skole er
barneskolen for 1.–7. trinn, og den
ligger bare 10 minutters gange fra
Ammerud Stasjon. Apalløkka Skole
er nærmeste ungdomsskole 8.–10.
trinn, denne skolen vant i 2018

Bilde høyre:
Badevannet Vesletjern. Foto: Thomas Klovland

19 minutter til sentrum

Lysløype Badedammen - Breisjøen - Lilloseter
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Turmuligheter

GODE TURMULIGHETER
For mange som bor i Oslo er Lillomarka en helt naturlig del av byen. Marka er lett
tilgjengelig og blir flittig brukt av mange.
og utkikkstårnet der. Ammerud Stasjon er flott
utgangspunkt for mange turer, og du kan gå
akkurat når og hvor det passer deg.

Oslo by kan være stolt av det å ha naturen såpass
tett på, de færreste storbyer kan skilte med dette.
Det å bo i byen og ha marka som nabo er en
sjelden luksus. Bor du på Ammerud Stasjon har du
turmuligheter rett utenfor døren, enten du liker å
spasere eller er ivrig mosjonist. Ønsker du å perse
i lysløypa på vinteren eller gå en fin spasertur i lett
terreng? Her er det mulighet for begge deler. Du
kan gå kort eller langt, til en hytte eller til et vann,
mulighetene er mange.

BADEVANN
I sommerhalvåret er det alltid fint å ha
bademuligheter innen rekkevidde. Oslo er en by
som både kan by på badevann og badestrender.
For deg som bor på Ammerud Stasjon er det
ikke langt til nærmeste badevann. Vesletjern og
Badedammen er idylliske vann som ligger kun en 15
minutters spasertur fra Ammerud Stasjon. Disse
vannene er veldig barnevennlig, i tillegg settes det
ut badebrygge.

FRA HYTTE TIL HYTTE I LILLOMARKA
Lillomarka har et rikt tilbud av turmuligheter, og det
er mange hytter som er ypperlige turmål. Du kan
gå fra hytte til hytte og nyte flott natur og god mat
på turen. Mange av hyttene i Lillomarka er betjent
og har servering i vinterhalvåret. En fin rute er for
eksempel fra p-plassen på Ammerud –Lilloseter–
Sinober–tilbake til Ammerud.

Ønsker du flere turtips kan du bli inspirert på
linkene under:
www.fantastiskemarka.no
www.ut.no

FINE TUROPPLEVELSER FOR HELE
FAMILIEN

www.skiforeningen.no
www.sommerigroruddalen.no

Lillomarka har flere fine utsiktstopper som er
perfekte turmål. Disse turene passer veldig bra
for barnefamilier eller for deg som ønsker å ta en
rask ettermiddagstur ute i naturen. Turforslag
om du ønsker spektakulær utsikt er Røverkollen
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VI SKAPER BEDRE HJEM
Ved å være best på det vi gjør og ha våre
kunder, ansatte og samfunnet i fokus skaper vi
bedre hjem.

A NSVA RLIG

NYT ENKENDE

UTH O L DENDE

Vi er sannferdige, forutsigbare
og rause. Tar ansvar for hverandre
og samfunnet vi lever i.

Vi utfordrer etablerte sannheter
og er ikke redd for å gjøre feil.
Skaperkraft og innovasjon ligger i
vår natur.

Vi slår oss aldri til ro og tror på
kontinuerlig forbedring.

Fredensborg Bolig er en landsdekkende boligbygger og har
9 900 boliger under utvikling, salg og oppføring i
Oslo, Akershus og Trondheimsregionen.
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S A M F U N N S A N S VA R
Samfunnsansvar handler om hvordan verdier skapes og hvordan
våre boligprosjekter påvirker mennesker, miljø og samfunn. I
Fredensborg Bolig tar vi ansvar for hverandre, kundene og
samfunnet vi lever i.

MILJØ OG GRØNN BÆREKRAFT
Fredensborg Bolig er en ansvarlig
boligutvikler som vil bidra til en
grønn omstilling av vår bransje.

SOSIAL BÆREKRAFT
I Fredensborg Bolig satser vi på
boligsosiale tiltak som en del av
vårt samfunnsansvar. Vi tilbyr Leie
til eie for at flere skal få mulighet
til å eie egen bolig. Det bidrar til å
redusere økonomiske forskjeller.
Vår ambisjon er tilby 1.000 boliger
på Leie til eie.

Vi er medlem av Grønn Byggallianse, er sertifisert som
Miljøfyrtårn og har forpliktet
oss til å følge Eiendomssektorens
10 strakstiltak for boligutviklere.

Utvikling av bærekraftige
boliger innebærer å ta hensyn
til de menneskelige sidene i
utformingen av prosjektet.

Vi prioriterer uteområdet og
satser på treet i våre boligprosjekter. Uteområdene
utformer vi i tråd med selskapets
Veileder for Uteområder som bidrar til
økt sosial og grønn bærekraft for
boligprosjektet.

Vi bygger hjem hvor våre kunder
skal leve og trives. Samtidig
danner boligprosjektet de fysiske
rammene for naboskap og
nabolag.
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Interiørkonsepter

INTERIØRKONSEPTER
Når du kjøper bolig av Fredensborg Bolig
ønsker vi at du skal ha friheten til å velge din
personlige stil. Vi har derfor utarbeidet tre
ulike interiørkonsepter med gode kvaliteter,
som du helt uten kostnad kan velge mellom.

Interiørkonseptene har fått navnene
Balanse (standard), Kontrast og Horisont.
Tanken bak hvert interiørkonsept er at det
skal gi en rød tråd gjennom hele boligen, og
legge til rette for din personlige stil.

Det er forhåndsvalgt et interiørkonsept som
standard, men du kan enkelt velge et av de
andre interiørkonseptene.

På de neste sidene vil du få en beskrivelse av
hvert interiørkonsept, slik at du kan finne din
favoritt.
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INTERIØRKONSEPT

BALANSE
STANDARD

dempet og moderne
Kjøkken fra HTH i en delikat gråbeige farge,
som går ton i ton med benkeplaten. Beige og
nøytrale toner står i fokus i dette konseptet og
gir en lun atmosfære. Overskap får integrert
LED-gripelist kombinert håndtak, og nøytrale
håndtak på underskap i antrasitt. Armatur
fra Tapwell i krom utførelse med et rundt
design. På gulvene får du flott matt hvitlakkert
enstavs eikeparkett, som står godt i stil til de
lyse gråbeige veggene. Sammen skaper dette
et dempet og moderne uttrykk i leiligheten.
Kombiner gjerne fargepaletten med andre
nyanser av beige og varme jordtoner.
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Baderommet får samme innredning som på
kjøkken med heltrukken benkeplate i hvit med
plass til vaskemaskin og/eller tørketrommel.
Fliser på baderom er i en moderne koksgrå
farge. Speil leveres i samme bredde som servant
med belysning over speil. Dusj og servantbatteri
i krom utførelse fra Tapwell.
Se romskjema på neste side for detaljert
informasjon. Dette interiørkonseptet er
standard leveranse, hvis du ikke endrer til et av
de andre konseptene.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

ROMSKJEMA - BALANSE (STANDARD)
ROM

GULV

VEGGER

TAK

ELEKTRO

VARME/SANITÆR/VENTILASJON

INNREDNING

DIVERSE

Kjøkken fra HTH.
Brytere og stikk iht NEK

Oppvarming fra sentralanlegg med radiator.

400:2018.

Kjøkkenarmatur: Tapwell, Ringo RIN184

Tek.stikk for komfyr og
platetopp (separat) 25 ampere
Sparklet og malt gips/betong med
KJØKKEN

synlige v-fuger i farge NCS S 0500-N,
matt.
Overgang mellom mellom tak og vegg
leveres uten taklist.

til platetopp. Stikk til kombiskap,
oppvaskmaskin og ventilator.
LED-lyslist på egen bryter
underoverskap (LED kan ikke
dimmes)

(9420860) i krom.
Avstengningsventil for oppvaskmaskin plasseres
i kjøkkenbenk.
Uttrekkbar slimlineventilator med front i stål.
I mindre leiligheter kan det bli veggmontert
kjøkkenvifte med integrert balansert
ventilasjonsaggregat.

Fotlister (med synlig
innfestning) og dørterskler i

belysning og håndtak.
Håndtak underskap: Modell Line i farge antrasitt
200 mm.
Benkeplate: Laminat 20mm i farge Beton 588 F23
forkant.
Vask: Nedfelt vask Intra Omnia 600SF.
Foring mellom overskap og himling i sammefarge
som kjøkkenfronter.
skuffer/skap.

Dører Swedoor Stable NCS S 0500-N.
Det leveres listfrie vindussmyg. Gerikter rundt dører i farge
NCS S 0500-N.
Spikerhull sparkles og males.
Dørvrider i børstet stål, Stockholm fra Swedoor.
Kjøkentegningene kan avvike fra kjøkken inntegnet på
plantegningen i prosjektet. Kjøkkentegningen vil i så fall være
gjeldene.

Brytere og stikk iht NEK

1-stavs matt hvitlakkert
eikeparkett.

Håndtak overskap: LED-gripelist og kombinert

Det leveres bestikkinnlegg til skuff og demping på

Veggmontert komfyrvakt.

STUE

Modell: ZP Focus i farge Leire Lakk.

400:2018.
Sparklet og malt gips/betong

Uttak for TV-/data.

farge NCS 1603 Y31R.

Inngangsdør til leilighetene leveres med kikkehull og
FG-godkjent lås. Slett utførelse i henhold til arkitektens

samme utførelse som gulv.

fargevalg. Slagretning og utførelse kan variere avhengig av
Sparklet og malt gips.
Farge NCS S 0500-N, matt.

GANG/HALL

Overgang mellom mellom tak og vegg
leveres uten taklist.

teknsike krav, som for eksempel brann og lyd.

Brytere og stikk iht NEK

Døråpner/porttelefon med fargeskjerm.

400:2018.

Dører Swedoor Stable NCS S 0500-N.

Downlights i tak med dimmer,
antall avhenger av gangens
størrelse og utforming.

Oppvarming fra sentralanlegg med radiator.

Dørvrider i børstet stål, Stockholm fra Swedoor.
Det leveres ikke garderobeskap eller klesskap.

Flat terskel i samme utførelse som parketten.
Det leveres listfrie vindussmyg.
Gerikter rundt dører i farge NCS S 0500-N.
Spikerhull sparkles og males.

Sparklet og malt gips/betong med
synlige v-fuger i farge NCS S 0500-N,
SOVEROM

matt.
Overgang mellom mellom tak og vegg
leveres uten taklist.

Volcanic Mate, format 30x30

BAD

Gulv i dusj: Grespor, Minos i
farge Volcanic Mate, format
5x5 cm.

I 5-roms med praktikantdel
leveres det TV- og data punkt
og på hovedsoverom i andre
4-roms.

Sparklet og malt gips eller betong uten

400:2018.

synlige v-fuger.

Downlights i tak med dimmer.

Grespor, Minos i farge Volcanic

Badene kan bli levert som prefabrikerte Nice speilarmatur med dimmer.

Mate, format 30x60 cm.

badekabiner.

Stikk forberedt for vaskemaskin

Fug i farge lys grå.

Farge NCS S 0500-N, matt.

og tørketrommel eller

Overgang mellom mellom tak og vegg

kombimaskin.

leveres uten taklist.

I leiligheter med flere bad,

Fug i farge lys grå.
Sluk: Moderne firkantsluk.

leveres dette på det ene badet.

Sparklet og malt gips/betong med

1-stavs hvitlakkert eikeparkett.
BOD/

Fotlister (med synlig

Sparklet og malt gips/betong

TEKNISK

innfestning) og dørterskler i

farge NCS 1603 Y31R.

samme utførelse som gulv.

400:2018.

Brytere og stikk iht NEK

Gulv: Grespor, Minos i farge
cm.

Brytere og stikk iht NEK

synlige v-fuger i farge NCS S 0500-N,
matt.
Overgang mellom mellom tak og vegg
leveres uten taklist.

Brytere og stikk iht NEK
400:2018.

Elektrisk eller vannbåren gulvvarme.

Baderomsinnredning fra HTH. Se plantegning for

Servantkran: Tapwell, Ringo RIN071 (4230208)

spesifikk leilighet.

i krom.

Modell: ZP Focus i farge Leire Lakk, skap med

Dusjarmatur: Tapwell, Evo TVM7200 (4230403) bein.
i krom.

Benkeplate: Hvit heltrukken benkeplate

Dører Swedoor Stable NCS S 0500-N.

Vegghengt toalett: Villeroy & Boch Subway 2.0

med plass og opplegg for vaskemaskin og

Dørvrider i børstet stål, Stockholm fra Swedoor.

med softclose sete.

tørketrommel eller kombimaskin.

Flat terskel i samme utførelse som parketten.

Spyleknapp: Geberit Sigma01 i krom.

Utenpåliggende speil over vask: I samme bredde

Det leveres listfrie vindussmyg.

Dusjvegger: I herdet klart glass og krom, leveres
i omfang som angitt på tegning.

som servant skap med lysarmatur inkl stikkontakt Gerikter rundt dører i farge NCS S 0500-N. Spikerhull
sparkles og males.
over.

Opplegg for vaskemaskin (i leiligheter med flere

Håndtak underskap: Modell Line i farge antrasitt

bad, leveres dette kun på ett badet)

200 mm.

INTERIØRKONSEPT

KONTRAST
sofistikert og tidløst

Kjøkken fra HTH i hvitt med benkeplate i
mørk grå. Sammen skaper kjøkkeninnredning
og benkeplaten en fin kontrast. Overskap får
integrert LED-gripelist kombinert håndtak,
og nøytrale håndtak på underskap i antrasitt.
Kjøkkenarmatur fra Tapwell i krom utførelse
med et rundt design. Enstavs eikeparkett
i naturfarge og vegger i lys gråbeige skaper
sammen en god varme til leiligheten. De tidløse
rammene skaper en sofistikert atmosfære, og
gir spillerom for din personlige stil med ulike
tekstiler og interiør.
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Baderommet får samme innredning som på
kjøkken med heltrukken benkeplate i hvit med
plass til vaskemaskin og/eller tørketrommel.
Fliser på baderom er i en elegant lys grå farge.
Speil leveres i samme bredde som servant med
belysning over speil. Dusj og servantbatteri i
krom utførelse fra Tapwell.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

ROMSKJEMA - KONTRAST
ROM

GULV

VEGGER

TAK

ELEKTRO

VARME/SANITÆR/VENTILASJON

INNREDNING

DIVERSE

Kjøkken fra HTH.
Brytere og stikk iht NEK

Oppvarming fra sentralanlegg med radiator.

400:2018.

Kjøkkenarmatur: Tapwell, Ringo RIN184

Tek.stikk for komfyr og
platetopp (separat) 25 ampere
Sparklet og malt gips/betong med
KJØKKEN

synlige v-fuger i farge NCS S 0500-N,
matt.
Overgang mellom mellom tak og vegg
leveres uten taklist.

til platetopp. Stikk til kombiskap,
oppvaskmaskin og ventilator.
LED-lyslist på egen bryter
underoverskap (LED kan ikke
dimmes)

(9420860) i krom.
Avstengningsventil for oppvaskmaskin plasseres
i kjøkkenbenk.
Uttrekkbar slimlineventilator med front i stål.
I mindre leiligheter kan det bli veggmontert
kjøkkenvifte med integrert balansert
ventilasjonsaggregat.

Fotlister (med synlig
innfestning) og dørterskler i

belysning og håndtak.
Håndtak underskap: Modell Line i farge antrasitt
200 mm.
Benkeplate: Laminat 20mm i farge Surface 597
F23 forkant.
Vask: Nedfelt vask Intra Omnia 600SF.
Foring mellom overskap og himling i sammefarge
som kjøkkenfronter.
skuffer/skap.

Dører Swedoor Stable NCS S 0500-N.
Det leveres listfrie vindussmyg. Gerikter rundt dører i farge
NCS S 0500-N.
Spikerhull sparkles og males.
Dørvrider i børstet stål, Stockholm fra Swedoor.
Kjøkentegningene kan avvike fra kjøkken inntegnet på
plantegningen i prosjektet. Kjøkkentegningen vil i så fall være
gjeldene.

Brytere og stikk iht NEK

1-stavs matt naturfarget
eikeparkett.

Håndtak overskap: LED-gripelist og kombinert

Det leveres bestikkinnlegg til skuff og demping på

Veggmontert komfyrvakt.

STUE

Modell: ZP Focus i farge Hvitt Lakk.

400:2018.
Sparklet og malt gips/betong

Uttak for TV-/data.

farge NCS 1603 Y31R.

Inngangsdør til leilighetene leveres med kikkehull og
FG-godkjent lås. Slett utførelse i henhold til arkitektens

samme utførelse som gulv.

fargevalg. Slagretning og utførelse kan variere avhengig av
Sparklet og malt gips.
Farge NCS S 0500-N, matt.

GANG/HALL

Overgang mellom mellom tak og vegg
leveres uten taklist.

teknsike krav, som for eksempel brann og lyd.

Brytere og stikk iht NEK

Døråpner/porttelefon med fargeskjerm.

400:2018.

Dører Swedoor Stable NCS S 0500-N.

Downlights i tak med dimmer,
antall avhenger av gangens
størrelse og utforming.

Oppvarming fra sentralanlegg med radiator.

Dørvrider i børstet stål, Stockholm fra Swedoor.
Det leveres ikke garderobeskap eller klesskap.

Flat terskel i samme utførelse som parketten.
Det leveres listfrie vindussmyg.
Gerikter rundt dører i farge NCS S 0500-N.
Spikerhull sparkles og males.

Sparklet og malt gips/betong med
synlige v-fuger i farge NCS S 0500-N,
SOVEROM

matt.
Overgang mellom mellom tak og vegg
leveres uten taklist.

Brytere og stikk iht NEK
400:2018.
I 5-roms med praktikantdel
leveres det TV- og data punkt
og på hovedsoverom i andre
4-roms.

Brytere og stikk iht NEK
Gulv: Grespor, Minos i farge
Ash, format 30x30 cm.
BAD

Gulv i dusj: Grespor, Minos i
farge Ash, format 5x5 cm.
Fug i farge lys grå.

Sparklet og malt gips eller betong uten

400:2018.

synlige v-fuger.

Downlights i tak med dimmer.

Grespor, Minos i farge Ash,

Badene kan bli levert som prefabrikerte Nice speilarmatur med dimmer.

format 30x60 cm.

badekabiner.

Stikk forberedt for vaskemaskin

Fug i farge lys grå.

Farge NCS S 0500-N, matt.

og tørketrommel eller

Overgang mellom mellom tak og vegg

kombimaskin.

leveres uten taklist.

I leiligheter med flere bad,

Sluk: Moderne firkantsluk.

leveres dette på det ene badet.

Sparklet og malt gips/betong med

1-stavs naturfarget eikeparkett.
BOD/

Fotlister (med synlig

Sparklet og malt gips/betong

TEKNISK

innfestning) og dørterskler i

farge NCS 1603 Y31R.

samme utførelse som gulv.

synlige v-fuger i farge NCS S 0500-N,
matt.
Overgang mellom mellom tak og vegg
leveres uten taklist.

Brytere og stikk iht NEK
400:2018.

Elektrisk eller vannbåren gulvvarme.

Baderomsinnredning fra HTH. Se plantegning for

Servantkran: Tapwell, Ringo RIN071 (4230208)

spesifikk leilighet.

i krom.

Modell: ZP Focus i farge Hvitt Lakk, skap med

Dusjarmatur: Tapwell, Evo TVM7200 (4230403) bein.
i krom.

Benkeplate: Hvit heltrukken benkeplate

Dører Swedoor Stable NCS S 0500-N.

Vegghengt toalett: Villeroy & Boch Subway 2.0

med plass og opplegg for vaskemaskin og

Dørvrider i børstet stål, Stockholm fra Swedoor.

med softclose sete.

tørketrommel eller kombimaskin.

Flat terskel i samme utførelse som parketten.

Spyleknapp: Geberit Sigma01 i krom.

Utenpåliggende speil over vask: I samme bredde

Det leveres listfrie vindussmyg.

Dusjvegger: I herdet klart glass og krom, leveres
i omfang som angitt på tegning.

som servant skap med lysarmatur inkl stikkontakt Gerikter rundt dører i farge NCS S 0500-N. Spikerhull
sparkles og males.
over.

Opplegg for vaskemaskin (i leiligheter med flere

Håndtak underskap: Modell Line i farge antrasitt

bad, leveres dette kun på ett badet)

200 mm.

INTERIØRKONSEPT

HORISONT
harmonisk og naturlig

Kjøkken fra HTH i en midnattsblå farge med
benkeplate i mørk sand, kombinasjonen av disse
gir forfriskende uttrykk og gir assosiasjoner
til den nordiske naturen. Overskap får
integrert LED-gripelist kombinert håndtak,
og nøytrale håndtak på underskap i antrasitt.
Kjøkkenarmatur fra Tapwell i krom utførelse
med et rundt design. Vegger i lys gråbeige spiller
fint sammen med den matt gråbeige enstavs
eikeparketten, og danner gode rammer for
innredning av leiligheten.
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Baderommet får samme innredning som på
kjøkken med heltrukken benkeplate i hvit med
plass til vaskemaskin og/eller tørketrommel.
Fliser på baderom er i en elegant lys grå farge.
Speil leveres i samme bredde som servant med
belysning over speil. Dusj og servantbatteri i
krom utførelse fra Tapwell.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

ROMSKJEMA - HORISONT
ROM

GULV

VEGGER

TAK

ELEKTRO

VARME/SANITÆR/VENTILASJON

INNREDNING

DIVERSE

Kjøkken fra HTH.
Brytere og stikk iht NEK

Oppvarming fra sentralanlegg med radiator.

400:2018.

Kjøkkenarmatur: Tapwell, Ringo RIN184

Tek.stikk for komfyr og
platetopp (separat) 25 ampere
Sparklet og malt gips/betong med
KJØKKEN

synlige v-fuger i farge NCS S 0500-N,
matt.
Overgang mellom mellom tak og vegg
leveres uten taklist.

til platetopp. Stikk til kombiskap,
oppvaskmaskin og ventilator.
LED-lyslist på egen bryter
underoverskap (LED kan ikke
dimmes)

(9420860) i krom.
Avstengningsventil for oppvaskmaskin plasseres
i kjøkkenbenk.
Uttrekkbar slimlineventilator med front i stål.
I mindre leiligheter kan det bli veggmontert
kjøkkenvifte med integrert balansert
ventilasjonsaggregat.

Fotlister (med synlig
innfestning) og dørterskler i

belysning og håndtak.
Håndtak underskap: Modell Line i farge antrasitt
200 mm.
Benkeplate: Laminat 20mm i farge Mørk Sand
F23 forkant.
Vask: Nedfelt vask Intra Omnia 600SF.
Foring mellom overskap og himling i sammefarge
som kjøkkenfronter.
skuffer/skap.

Dører Swedoor Stable NCS S 0500-N.
Det leveres listfrie vindussmyg. Gerikter rundt dører i farge
NCS S 0500-N.
Spikerhull sparkles og males.
Dørvrider i børstet stål, Stockholm fra Swedoor.
Kjøkentegningene kan avvike fra kjøkken inntegnet på
plantegningen i prosjektet. Kjøkkentegningen vil i så fall være
gjeldene.

Brytere og stikk iht NEK

1-stavs matt grålakkert
eikeparkett.

Håndtak overskap: LED-gripelist og kombinert

Det leveres bestikkinnlegg til skuff og demping på

Veggmontert komfyrvakt.

STUE

Modell: ZP Focus i farge Midnattsblå Lakk.

400:2018.
Sparklet og malt gips/betong

Uttak for TV-/data.

farge NCS 1603 Y31R.

Inngangsdør til leilighetene leveres med kikkehull og
FG-godkjent lås. Slett utførelse i henhold til arkitektens

samme utførelse som gulv.

fargevalg. Slagretning og utførelse kan variere avhengig av
Sparklet og malt gips.
Farge NCS S 0500-N, matt.

GANG/HALL

Overgang mellom mellom tak og vegg
leveres uten taklist.

teknsike krav, som for eksempel brann og lyd.

Brytere og stikk iht NEK

Døråpner/porttelefon med fargeskjerm.

400:2018.

Dører Swedoor Stable NCS S 0500-N.

Downlights i tak med dimmer,
antall avhenger av gangens
størrelse og utforming.

Oppvarming fra sentralanlegg med radiator.

Dørvrider i børstet stål, Stockholm fra Swedoor.
Det leveres ikke garderobeskap eller klesskap.

Flat terskel i samme utførelse som parketten.
Det leveres listfrie vindussmyg.
Gerikter rundt dører i farge NCS S 0500-N.
Spikerhull sparkles og males.

Sparklet og malt gips/betong med
synlige v-fuger i farge NCS S 0500-N,
SOVEROM

matt.
Overgang mellom mellom tak og vegg
leveres uten taklist.

Brytere og stikk iht NEK
400:2018.
I 5-roms med praktikantdel
leveres det TV- og data punkt
og på hovedsoverom i andre
4-roms.

Brytere og stikk iht NEK
Gulv: Grespor, Minos i farge
Dawn, format 30x30 cm.
BAD

Gulv i dusj: Grespor, Minos i
farge Dawn, format 5x5 cm.
Fug i farge lys grå.

Sparklet og malt gips eller betong uten

400:2018.

synlige v-fuger.

Downlights i tak med dimmer.

Grespor, Minos i farge Dawn,

Badene kan bli levert som prefabrikerte Nice speilarmatur med dimmer.

format 30x60 cm.

badekabiner.

Stikk forberedt for vaskemaskin

Fug i farge lys grå.

Farge NCS S 0500-N, matt.

og tørketrommel eller

Overgang mellom mellom tak og vegg

kombimaskin.

leveres uten taklist.

I leiligheter med flere bad,

Sluk: Moderne firkantsluk.

leveres dette på det ene badet.

1-stavs matt grålakkert
BOD/
TEKNISK

eikeparkett. Fotlister (med
synlig innfestning) og
dørterskler i samme utførelse
som gulv.

Sparklet og malt gips/betong med
Sparklet og malt gips/betong
farge NCS 1603 Y31R.

synlige v-fuger i farge NCS S 0500-N,
matt.
Overgang mellom mellom tak og vegg
leveres uten taklist.

Brytere og stikk iht NEK
400:2018.

Elektrisk eller vannbåren gulvvarme.

Baderomsinnredning fra HTH. Se plantegning for

Servantkran: Tapwell, Ringo RIN071 (4230208)

spesifikk leilighet.

i krom.

Modell: ZP Focus i farge Midnattsblå Lakk, skap

Dusjarmatur: Tapwell, Evo TVM7200 (4230403) med bein.
i krom.

Benkeplate: Hvit heltrukken benkeplate

Dører Swedoor Stable NCS S 0500-N.

Vegghengt toalett: Villeroy & Boch Subway 2.0

med plass og opplegg for vaskemaskin og

Dørvrider i børstet stål, Stockholm fra Swedoor.

med softclose sete.

tørketrommel eller kombimaskin.

Flat terskel i samme utførelse som parketten.

Spyleknapp: Geberit Sigma01 i krom.

Utenpåliggende speil over vask: I samme bredde

Det leveres listfrie vindussmyg.

Dusjvegger: I herdet klart glass og krom, leveres
i omfang som angitt på tegning.

som servant skap med lysarmatur inkl stikkontakt Gerikter rundt dører i farge NCS S 0500-N. Spikerhull
sparkles og males.
over.

Opplegg for vaskemaskin (i leiligheter med flere

Håndtak underskap: Modell Line i farge antrasitt

bad, leveres dette kun på ett badet)

200 mm.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Hva bør jeg som kjøper
vite om borettslag?
Leiligheten i Ammerud Stasjon blir organisert som et frittstående borettslag. Borettslag og
sameier har mange likheter, og begge er trygge valg for deg som skal kjøpe bolig. Vi ser dog
at borettslag har mange fordeler.

•
•

•

Godt bomiljø – de fleste kjøper for å bo.
Gunstig finansiering av borettslagets fellesgjeld
– for tiden oppnår vi 40 års nedbetaling med 10
års avdragsfrihet til 2 % rente.
Handlingsfrihet - du bestemmer selv om
du vil ha eller nedbetale hele eller deler av
fellesgjelden.

•

•

•

Garantiordning knyttet til betaling av
felleskostnader – lavere risiko for den enkelte
beboer.
Mulighet for utleie i inntil 3 år fra overtakelse
eller dersom kjøper har bebodd leiligheten i ett
av de to siste årene.
Ingen dokumentavgift ved resalg.

FRITTSTÅENDE BORETTSLAG
Borettslag som er stiftet av et boligbyggelag
kalles ofte tilknyttede borettslag. Eiere av boliger
i tilknyttede borettslag må være medlemmer i
boligbyggelaget. Ammerud Stasjon Borettslag er
et frittstående borettslag. Dette innebærer blant
annet at eierne ikke trenger å være medlemmer i
et boligbyggelag, og det er heller ingen forkjøpsrett
ved omsetning av boliger. Frittstående borettslag
kan velge å kjøpe kommersielle tjenester som
boligbyggelagene tilbyr, som forretningsførsel
eller kurs i styrearbeid. For Ammerud Stasjon er
OBOS engasjert som forretningsfører. OBOS er
Norges største boligbyggelag. Lang erfaring og
solid kompetanse gir trygghet for sikker drift av
borettslaget.

lån oppnår man gode betingelser. Per i dag oppnår
vi 40 års nedbetaling med 10 års avdragsfrihet
til 1,5 % rente på fellesgjelden. Det oppnår ikke
privatpersoner gjennom sin bankrelasjon. Dette
sikrer lave bokostnader. Har du ikke behov for å
delfinansiere din bolig står du fritt til å innfri din
andel.
UTLEIE AV BOLIGEN
Borettslagsloven innebærer at du blant annet
kan leie ut boligen ved midlertidig behov for å
flytte, for eksempel i forbindelse med jobb eller
utdannelse i en annen by. Det er viktig at styret
og forretningsfører er opplyst om hvem som bor
i boligen din. Derfor skal styret i borettslaget
godkjenne utleieperioden og leietakeren. Dersom
de generelle vilkårene er oppfylt, kan styret kun
avvise utleiesøknaden din ved saklig grunn, som
for eksempel at leietakeren er en person som
borettslaget tidligere har hatt problemer med.
Selger ønsker å praktisere en liberal utleiepraksis i
den perioden selger er representert i
styret i Borettslaget. Styret vil derfor i denne
perioden også kunne gi samtykke til å leie ut
leiligheten i inntil 3 år fra
overtakelse.

FINANSIERING I BORETTSLAGET
Et borettslag er et selskap som eies av de som bor
der. Borettslaget blir delvis finansiert av et felleslån
med sikkerhet i borettslagets eiendom, og delvis
av et innskudd som betales av boligkjøperen.
Innskuddet pluss boligens andel av fellesgjelden
utgjør totalprisen for boligen. Når du kjøper en
borettslagsbolig, er den knyttet til en andel i
borettslaget. Alle beboerne er andelseiere og
har bruksrett til egen bolig og borettslagets
fellesarealer. I et borettslag er det laget selv som
eier bygningene og eiendommen. Borettslaget kan
ta opp et felles lån med pant i fellesarealene for å
finansiere utgifter til vedlikeholdsarbeid.

HVEM BESTEMMER I BORETTSLAGET?
Hvert år er det generalforsamling i borettslaget.
Alle boligeierne har rett til å delta på møtet, komme
med forslag til fellestiltak og stemme over saker
som gjelder borettslaget. På generalforsamlingen
velger deltakerne et styre som skal ha ansvaret
for den daglige driften av borettslaget. Styret
tar alle beslutninger i den daglige driften, men
må følge borettslagsloven og vedtektene fra
generalforsamlingen. Borettslaget blir tildelt en
egen rådgiver fra OBOS som hjelper styret med
oppgaver og ansvar knyttet til drift og økonomien i
borettslaget.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

FELLESKOSTNADER I BORETTSLAGET
Som andelseier i borettslaget må du betale din del
av de månedlige felleskostnadene. Disse dekker
renter og avdrag på fellesgjelden, i tillegg til din
del av kostnadene til vaktmester, ytre vedlikehold,
strøm i fellesrom, offentlige avgifter og lignende.
Fordi en del av kjøpesummen er finansiert med
fellesgjeld og fordi det er vanlig at offentlige avgifter
er en del av felleskostnadene i et borettslag, ser
ofte felleskostnadene høyere ut i borettslag enn i
sameier. Betaler du ned din andel av fellesgjelden
reduseres også felleskostnadene. Ved å inngå felles
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Det skal være trygt og godt å bo - det vil du gjøre i
Ammerud Stasjon!
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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DRØMMER DU
OM EN NY BOLIG?
Gode grunner til at det er smart å kjøpe nytt.

SI FARVEL TIL ALT SOM HETER OPPUSSING
I en ny leilighet kan du bo i mange år uten å bruke en krone på oppussing. Du trenger heller ikke
å bekymre deg for ubehagelige overraskelser som kan følge med der noen har bodd før deg, som skjulte
fuktskader eller gamle elektriske anlegg. I en brukt leilighet kan prisen for oppussing og normalt vedlikehold
koste ti- til hundretusener i løpet av få år. Med ny leilighet får du kontroll over utgiftene,
og kan bruke hodet, fritid og penger på langt, langt kjekkere ting.

NYE NABOER
Selv om det kan være trist å ta farvel med dagens naboer, vil en ny leilighet gi deg muligheten
for å stifte nye, gode bekjentskaper. På Ammerud Stasjon fins det gode møteplasser, som vil
bidra til et godt bomiljø. Det finnes allerede noen her som gleder seg til å møte deg.

REKLAMASJONSRETT I 5 ÅR
Som kjøper av ny leilighet, er du dekket av bustadoppføringsloven.
Denne ivaretar dine interesser med reklamasjonsrett og økonomisk garanti iht. bustadoppføringslova i fem år.

DU SLIPPER Å FYRE FOR KRÅKENE
En ny leilighet som disse i Ammerud Stasjon benytter energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning, samt bedre isolasjon gir god komfort. Det lille du faktisk
bruker på oppvarming vil komme deg til gode, ikke fuglene på taket.
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Utomhusplan

A
BYGG

C
BYGG

Inngang
Felles innkjøring

Et flott og gjennomtenkt uteområde

Parkering butikk

Utearealene er gjennomtenkte og tilrettelagt for et godt
og praktisk hverdagsliv. Det er lagt opp til flere hyggelige
samlingsplasser og muligheter for utfoldelse for alle
beboerne.

Innkjøring garasje

Gårdsrommet er utarbeidet i samarbeid med
landskapsarkitekt, og her det alt nøye planlagt og
tilrettelagt for utendørs opphold. Takterrassene blir flotte
sosiale møteplasser med utsikt, og blir utformet med
plantekasser, pergola og sitteplasser.
Det lages en barnevennlig lekeplass med sandkasse,
huske og klatrestativ. I tillegg blir det fin plen som kan
benyttes til lek og ballspill. Med andre ord, vil mulighetene
utendørs være til glede for både liten og stor.

Privat takterrasse

B

Felles takterrasse

BYGG

Felles uteområdet/benker
Butikk/Næringslokale

Lek
Sykkelparkering

Varelevering
Ammerud Stasjon

Avfall

Støyskjerm

Regnbed

Støyskjerm takterrasse
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

BYGG

B
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C
BYGG

71

B

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

BYGG
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Etasjeplaner
Syv etasjer og takterrasse
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ATTRAKTIVE 3 - ROMSS
Samtlige leiligheter har direkte utgang
til egen uteplass enten i form av markterrasse eller balkong. Leilighet B706
har også egen takterrasse.

Ammerud Stasjon Bygg B tilbyr 3-roms
leiligheter fra 64 til 76 m2 BRA.
Leilighetene har effektive planløsninger
med åpen stue- og kjøkkenløsning. Planløsningene gir rom for gode møbleringsmuligheter.

På neste side ser du plantegninger av to
av 3-roms leilighetene som finnes i dette
prosjektet.

Baderommene har delikate fliser med
plass og opplegg for vaskemaskin og
tørketrommel eller kombimaskin. Videre
er det et romslig soverom med plass til
garderobeskap, samt ett mindre
soverom perfekt for barn, gjester
eller kontor.

Utforsk flere 3-roms leiligheter i vår
boligvelger på:
fredensborgbolig.no/boligvelger/
ammerudstasjon
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Ammerud Stasjon Bygg B tilbyr 4-roms
leiligheter fra 77,5 til 107 m2 BRA.
Leilighetene har store vindusflater som
gir en luftig og lys romfølelse. Planløsningene er effektive med åpen stueog kjøkkenløsning.
Videre er det et romslig soverom
med plass til garderobeskap, samt to
mindre soverom perfekt som barne- og
gjesterom eller hjemmekontor.
Baderommene har delikate fliser og
stilren innredning. Noen av leilighetene
har et ekstra bad i direkte tilknytning
til soverom. Hovedbadet har plass
og opplegg for vaskemaskin og
tørketrommel eller kombimaskin.

Samtlige leiligheter har direkte utgang
til romslige uteplasser enten i form av
markterrasse eller balkong. Leilighet
B705 har også egen privat takterrasse.

Leilighet B301
BRA 77,5 m2
Balkong 8,5 m2
3 soverom
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INFORMASJON TIL KJØPER
MEGLERS OPPDRAGSNUMMER
Oppdragsnummer 133-21-9002

borettslaget kan bli justert i forbindelse med utbyggingen,
herunder som følge av sammenslåing av leiligheter.

EIENDOMMEN
Prosjektet Ammerud Stasjon skal føres opp i
Ammerudveien 19–25, 0958 Oslo, beliggende på del
av gnr. 93 / bnr. 20 i Oslo kommune. Endelig adresse
fastsettes av kommunen.

Borettslaget vil bli organisert iht. lov om burettslag av 6.
juni 2003 nr 39 («borettslagsloven»)
Ved eierskifte må erververen godkjennes av styret for å
få rett til å bruke leiligheten. Det er ikke forkjøpsrett for
andelseierne i borettslaget. Andelseieren kan med styrets
godkjenning overlate bruken av hele leiligheten til andre
innenfor de rammer som følger av borettslagsloven og
Eiendommen tilhørende prosjektet er under fradeling
vedtektene.
fra gnr. 93 / bnr. 20, og nytt bnr. vil foreligge når deling er
gjennomført. Eiendommens areal etter fradeling vil utgjøre Borettslaget er pliktig til å avholde årlige
generalforsamlinger hvor regnskap og budsjett
cirka 4 300 m². Det tas forbehold om at deleforretningen
blir godkjent, samt endelig størrelse på eiendommen etter fremlegges. Borettslagets styre har ansvaret for at
eiendommen til borettslaget forvaltes etter retningslinjer
fradeling.
og vedtekter som fastsettes av generalforsamlingen. Hver
andel har én stemme i generalforsamlingen.
PROSJEKTET AMMERUD STASJON
Borettslaget vil bli etablert av selger. Borettslaget
Prosjektet Ammerud Stasjon vil bestå av to nye bygg,
vil overta eiendomsrett til sin andel av eiendommen
hhv. Bygg B og Bygg C. Byggene vil til sammen få 59
ved at borettslaget kjøper og senere fusjonerer inn
nye leiligheter organisert som et borettslag, med 41
tomteselskapet Ammerudveien 19–25 AS (org.nr. 916 349
leiligheter i Bygg B og 18 leiligheter i Bygg C. I 1. etasje
114). Tomteselskapet er et søsterselskap til selger. Selger
i Bygg C oppføres næringslokale planlagt brukt som
vil inngå avtale om overdragelse av de ferdig oppførte
dagligvarebutikk. Det vil bli garasjeanlegg i U1 under
leilighetene til borettslaget før overtakelse.
Bygg B, Bygg C og store deler av utomhusanlegget, med
parkeringsplasser, boder, sykkelparkering og tekniske rom.
Grunnbokshjemmel til borettslagets eiendom
Det vil bli felles takterrasser på Bygg B og Bygg C. To av
(samleseksjon bolig) er planlagt å bli liggende i et eget
leilighetene i Bygg B får privat takterrasse.
hjemmelsselskap eid 100 % av borettslaget. Borettslaget
I Ammerudveien 19–25 står det i dag ett boligbygg – Bygg og andelseierne vil ha full kontroll over hjemmelen
gjennom eierskapet i hjemmelsselskapet. Alternativt vil
A, samt en tilliggende lavblokk med dagligvarebutikk.
grunnbokshjemmelen bli overskjøtet til borettslaget før
Bygg A skal bevares og eiendommen skal fradeles og
overtakelse.
vil ikke utgjøre en del av prosjektet. Lavblokken med
dagligvarebutikk skal rives.
Borettslagets bokførte verdi på tomt og bygningsmasse
vil tilsvare markedsverdi. For bygningsmassens del vil
Arkitekt for prosjektet er Arcasa Arkitekter AS.
også skattemessig inngangsverdi tilsvare markedsverdien
etter overdragelsen fra selger. For tomten vil borettslaget
SELGER
videreføre Ammerudveien 19-25 AS’ skattemessige
Selger er Møllerveien 2 AS (org.nr. 916 716 036).
inngangsverdi gjennom fusjonen, som er lavere enn
Prosjektet gjennomføres i regi av Fredensborg Bolig AS
markedsverdi per i dag.
(org nr. 919 998 296).
ENTREPRENØR
Entreprenør er PEAB AS, org.nr. 990 040 729.
AMMERUD STASJON BORETTSLAG
Ammerud Stasjon Borettslag vil bestå av totalt 59
leiligheter/andeler. Hver leilighet som inngår i borettslaget
vil utgjøre en andel med tilknyttet enerett til bruk av
én bruksenhet med tilhørende balkonger, terrasser,
boder og eventuell parkeringsplass, samt rett til bruk av
borettslagets fellesarealer. Antallet andeler/leiligheter i

Selger innestår for at borettslaget per overlevering
ikke vil ha noen uoppgjorte gjeldsforpliktelser ut over
fellesgjelden samt leverandørgjeld tilknyttet ordinære
driftskostnader for borettslaget.
Boligkjøpernes posisjon sikres ved reklamasjonsrett
overfor utførende totalentreprenør, og overfor selger
gjennom kjøpekontrakten og det selgeransvaret som
vil påhvile selskapet etter bustadoppføringslova av 13.
mai 1997 nr. 43 («buofl».) , som igjen vil sikres gjennom
lovpålagt garanti.

106

LEIE TIL EIE
Selger har konseptet Leie til eie. Dette gir boligkjøpere
mulighet for å leie sin bolig i inntil tre år med kjøpsrett, men
ikke plikt, i denne perioden. Det kan bli tilbudt et begrenset
antall leiligheter med Leie til eie-kontrakter i prosjektet.

AMMERUD STASJON EIERSEKSJONSSAMEIE
Som følge av at Bygg C inneholder et næringslokale
vil eiendommen bli seksjonert i henhold til lov om
eierseksjoner av 22. juni 2018. Eierseksjonssameiet er
planlagt å bestå av to seksjoner; én samleseksjon bolig
bestående av leilighetene i Ammerud Stasjon Borettslag
med borettslaget som eier, samt én næringsseksjon
bestående av næringsarealene i 1. etasje i Bygg C.

PARKERING
Det etableres innvendig parkering som en del av
prosjektet, samt at man beholder utvendig parkering foran
kommende Bygg C.

VEDTEKTER
Det er utarbeidet utkast til vedtekter for borettslaget
og eierseksjonssameiet. Vedtektene regulerer forholdet
mellom henholdsvis andelseierne og seksjonseierne,
herunder ansvar for drift og vedlikehold samt fordeling
av drifts- og vedlikeholdskostnader. Utkast kan fås ved
henvendelse til megler. Kjøper plikter å rette seg etter de
til enhver tid gjeldende vedtekter. Selger tar forbehold
om endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige
i perioden frem til overtakelse, jf. også forbehold tatt
innledningsvis i utkastene til vedtekter.

Det etableres 33 parkeringsplasser i garasjeanlegg i U1,
som i sin helhet tildeles borettslaget. Det etableres ikke
gjesteparkeringsplasser. Det etableres nedkjøring med
garasjeport på gavl av Bygg B som vist på utomhusplan.
Det må påregnes noe støy i forbindelse med inn- og
utkjøring.

Generalforsamlingen beslutter om det skal utarbeides
husordens- og/eller trivselsregler for borettslaget.
NÆRINGSLOKALE
I 1. etasje i Bygg C vil det etableres et næringslokale. Dette
planlegges driftet som dagligvarebutikk, men dette er ikke
endelig avklart. Næringslokalet vil få nødvendige tekniske
installasjoner på tak og i fasader. Installasjonene er i
hovedsak ventilasjons- og kjøletekniske installasjoner med
tilhørende kanaler og vifter.
Næringslokalet vil få tekniske rom plassert i U1 og 1.
etasje. I næringslokalet er det også planlagt varemottak, se
utomhusplan. Det må påregnes noe støy og lukt forbundet
med virksomheten.
GARASJE OG BODANLEGG I U1
Det følger en sportsbod i felles bodanlegg i U1 til hver
leilighet. Leiligheter med areal over 50 kvm BRA får en
sportsbod på minimum 5 kvm, og leiligheter med areal
under 50 kvm BRA får en sportsbod på minimum 2,5 kvm.
Man må påregne at bodanlegg vil kunne plasseres i all
hovedsak under Bygg C. Bodene er planlagt etablert som
tilleggsareal til borettslagets samleseksjon, med tilhørende
vedtektsfestet bruksrett for leilighetseierne. Selger vil
fordele boder før overtakelse.
FELLES TAKTERRASSE
Det vil bli felles takterrasse i Bygg B og C. Alle
leilighetseiere har rett til bruk av terrassene.

Parkeringsplassene selges til fastpris med fortrinnsrett
for de største leilighetene, jfr. prisliste. Eventuelle usolgte
p-plasser vil bli lagt ut for salg til høystbydende på et
senere tidspunkt. Bruksrett til parkeringsplass kan kun
overføres/selges sammen med borettslagsandelen den
er knyttet til. Parkeringsplassene kan leies ut internt i
borettslaget.
Det er selger som fordeler parkeringsplasser. Det er etter
offentlig krav tilrettelagt for handikapplasser med ekstra
bredde. Eventuelle kjøpere som får tildelt handikapplass
uten dokumentert behov må i henhold til vedtektene
akseptere at styret pålegger å bytte plass dersom det
kommer beboere som kan dokumentere behov for
handikapplass og som eier en annen parkeringsplass. Se
utkast til vedtekter for mer informasjon om bytteplikten.

For kjøpere av parkeringsplass, vil det som tilvalg
tilbys ladestasjoner for lading av elbil. 20 utvendig
parkeringsplasser foran Bygg C vil tildeles
næringsseksjonen. 10 utvendige parkeringsplasser vil
tilhøre Bygg A på eget bnr. etter fradeling, og vil ikke inngå
i prosjektet/borettslaget. Bygg A vil få tinglyst rett til
adkomst over fradelt grunn foran Bygg C.
Selger vil beholde eiendoms-/bruksretten til og fritt
disponere over eventuelle usolgte parkeringsplasser,
herunder ved utleie eller salg til andre enn andelseiere.
Usolgte parkeringsplasser kan bli etablert som en eller
flere næringsseksjoner med selger eller den selger
utpeker/selger til som eier.
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NABOBYGG
Eksisterende Bygg A skal bevares, men utgjør ikke en del
av prosjektet eller borettslaget. Det vil måtte påregnes at
det kan oppføres balkonger på begge sider av bygget og
tekniske installasjoner på taket i forbindelse med planlagt
oppgradering av Bygg A. Det gjøres spesielt oppmerksom
på at det skal oppføres hjørnebalkonger på Bygg A
på fasaden mot gavl på Bygg B. Hjørnebalkongene er
illustrert på utomhusplanen. Det vil i tillegg bli opparbeidet
lekeplass, gangsoner, trafo og p-plasser rundt Bygg A som
illustrert på utomhusplanen
ETASJE PÅ BYGG C
Leilighetene i Bygg C ligger over næringslokalet.
Næringslokalet strekker seg under gårdsrommet mellom
Bygg B og Bygg C. Dette gir en etasjeforskjell mellom
forsiden og baksiden av Bygg C. Leilighetene som ligger
over næringslokalet vil ligge på samme plan som taket
av næringslokalet. Disse leiligheten vil få inngang via
utearealer som etableres på gårdsrommet mellom
Bygg B og Bygg C.
BYGGETID - ANTATT TIDSPUNKT
FOR OVERTAKELSE
Rammetillatelse for prosjektet er gitt av Plan- og
bygningsetaten i Oslo kommune. Selger tar sikte på
fysisk oppstart av rivearbeider 3. - 4. kvartal 2021 og
påfølgende oppstart av grunnarbeider 1.kvartal 2022.
Forventet byggetid er 20-24 måneder fra fysisk oppstart
grunnarbeider. Disse estimatene er foreløpig og ikke
bindende, og utløser ikke dagmulkt. En senere oppstart
og/eller en lengre byggetid enn forventet, kan medføre en
senere ferdigstillelse.
Etter at selgers forbehold er bortfalt skal selger skriftlig
meddele til kjøper dagmulktsbelagt ferdigstillelsesdato.
Selger kan kreve overtakelse inntil fem måneder før
den opprinnelige ferdigstillelsesdato. Selger skal i så fall
skriftlig varsle om dette minimum to måneder før den
nye overtakelsesdatoen. Ved forsinkelse beregnes det
dagmulkt fra den nye overtakelsesdatoen.
Det eksakte overtakelsestidspunktet (klokkeslett,
oppmøtested m.m.) skal gis med minst 14 kalenderdagers
varsel.
Selger skal informere kjøper dersom det kan påregnes
endringer i forhold til planlagte perioder for overtakelse,
herunder som følge av endrings- eller tilleggsarbeider
bestilt av kjøper.
Ferdigstillelse av utomhusområdene vil kunne bli utført
etter overtakelse, bl.a. avhengig av årstiden.

GENERELLE FORBEHOLD KNYTTET TIL
PROSJEKTETS GJENNOMFØRING
Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har gitt
prosjektet rammetillatelse.
Alle tidligere forbehold knyttet til igangsettingstillatelse,
forhåndssalg på 60% av verdi, tilfredsstillende kontrakt
med entreprenør, og styregodkjenning for gjennomføring,
er nå hevet og det er vedtatt bygging.
Selger tar for øvrig forbehold i prosjektperioden om
kansellering av kjøpekontrakten dersom uforutsette
forhold hindrer at prosjektet blir gjennomført, eller
resulterer i at prosjektet ikke blir regningssvarende å
gjennomføre.
Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur
og skjeggkre/kre kan forekomme i leiligheten, og tar ikke
ansvar for dette.
Ved kansellering av kjøpekontrakten, vil kjøper få alle
innbetalte beløp tilbakebetalt med tillegg av påløpte renter
på meglers klientkonto. Ut over dette har partene ingen
krav mot hverandre. Når det gjelder forbehold knyttet til
selve gjennomføringen av prosjektet (kvaliteter, utforming
m.m.), vises det til kvalitetsbeskrivelsen i prospektet.
PRISER
Salgsprisene fremgår av den til enhver tid gjeldende
prisliste som forvaltes av megler. Selger står til enhver
tid fritt til å endre prisene på usolgte leiligheter og
parkeringsplasser. Salgsprisene på solgte leiligheter og
parkeringsplasser er faste og kan ikke justeres etter
avtaleinngåelse. Kjøpesummen for leilighetene består av
pantesikret innskudd på 40 % og andel av borettslagets
fellesgjeld på 60 %, innskuddet pantesikres i borettslagets
eiendom. Størrelsen på innskudd og andel fellesgjeld for
hver leilighet fremgår av prislisten.
BETALINGSPLAN
Kjøpesummen (innskuddet) for leiligheten og
parkeringsplass betales megler senest 7 virkedager før
overtakelse. Det samme gjelder kjøpsomkostninger og
oppgjør for eventuelle tilvalg og endringer.
Forsinkes betaling med mer enn 30 dager for avtalte
innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta
dekningssalg. Selger vil holde kjøper ansvarlig for selgers
eventuelle økonomiske tap som følge av kjøpers mislighold.
Selger har rett til dekning av sitt tilgodehavende i kjøpers
eventuelle innbetalinger, herunder også for renter og
andre omkostninger som påløper på grunn av kjøpers
mislighold.
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OMKOSTNINGER
Omkostninger kommer i tillegg til kjøpesummen, og består
av følgende:

Kostnader til oppvarming og varmt tappevann måles
individuelt for hver leilighet. À konto innbetaling til
borettslaget med ca. kr 12 per kvm per måned kommer
som tillegg til felleskostnaden, med individuell avregning
480 etter forbruk.

Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument
Eventuelt gebyr for tinglysning av
pant/heftelse (inkl. pantattest)
Andelskapital til borettslaget
Etableringskostnad

kr

Sum omkostninger			

kr 24 667

kr
687 Videre kommer kostnader til digital-TV/bredbånd i tillegg
kr 5 000 til felleskostnadene. Kostnadene er stipulert til kr 399,- per
kr 18 500 måned for grunnpakke.

I tillegg kommer eventuelt gebyr for tinglysning av borett
med kr 480. Det tas forbehold om endringer av satsene
for offentlige avgifter og gebyrer. Etableringskostnad
vil blant annet dekke stiftelse av borettslaget og
eierseksjonssameiet, gebyrer til registrering av
borettslaget, administrasjonskostnader til forretningsfører,
eventuell dokumentavgift m.m.
FELLESKOSTNADER FOR BORETTSLAG
Felleskostnader for borettslaget består av
kapitalkostnader knyttet til borettslagets fellesgjeld,
drifts- og vedlikeholdskostnader internt i borettslaget,
samt en andel av eierseksjonssameiets drifts- og
vedlikeholdskostnader. Stipulerte månedlige
felleskostnader for hver leilighet for første driftsår fremgår
av prislisten.

Månedlige drifts- og vedlikeholdskostnader for de som
kjøper parkeringsplass er for det første driftsåret stipulert
til ca. kr 150 per plass per måned. For de som i tillegg
kjøper ladestasjon for lading av elbil tilkommer kostnader
for forbruk samt drift og forretningsførsel.

Selger forbeholder seg retten til å inngå nødvendige
driftsavtaler før overlevering på vegne av borettslaget og
eierseksjonssameiet.
Selger har engasjert OBOS som forretningsfører
for borettslaget. Kostnader for dette er medtatt i
budsjettet. Forretningsfører vil innkalle andelseierne til et
konstituerende møte med blant annet valg av nytt styre
etter at leilighetene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader
knyttet til konstituerende møte belastes borettslaget.

DRIFTS - OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER
Drifts- og vedlikeholdskostnader vil avhenge av hvilke
tjenester borettslaget og eierseksjonssameiet ønsker
utført.

KAPITALKOSTNADER KNYTTET TIL
BORETTSLAGETS FELLESGJELD
Kapitalkostnader består av renter og avdrag på
borettslagets fellesgjeld.

Månedlige drifts- og vedlikeholdskostnader det første
driftsåret er stipulert til ca. kr 40-44 per kvm BRA
per måned, hvor blant annet kommunale avgifter,
renovasjon, forsikring på byggene, vedlikehold og drift
av fellesareal, vaktmester, forretningsførsel, snømåking,
renhold og strøm på fellesarealer er inkludert. Drifts- og
vedlikeholdskostnadene fordeles etter areal (BRA).

Det er i budsjettet/prislisten lagt til grunn at fellesgjelden
er finansiert med et annuitetslån som har avdragsfrihet
de 10 første årene, nedbetalingstid over 40 år (inkludert
perioden med avdragsfrihet) og en flytende rente på 2,00
%. Lånevilkår er basert på mottatt indikativt lånetilbud
fra Obos Banken per februar 2021 og justert per 07.april
2022 som følge av økt rentenivå. Avdragsfrihet, løpetid
og rente kan endre seg frem til inngåelse av endelig avtale
med banken, samt i hele lånets løpetid. Slike endringer
vil påvirke størrelsen på kapitalkostnadene og dermed
felleskostnadene for andelseierne. Borettslaget kan senere
beslutte å binde hele eller deler av fellesgjelden til en
fastrente i en periode etter nærmere avtale med långiver.

I prislisten er det lagt til grunn månedlige drifts- og
vedlikeholdskostnader på kr 42 per kvm BRA per måned.
Kostnadene er revidert per 07. april 2022 som følge av
den generelle prisveksten på varer og tjenester samt
økte strøm- og fjernvarmepriser. Det tas forbehold
om endringer i stipulerte kostnader, da dette er basert
på erfaringstall. Flere faktorer påvirker nivået på
driftskostnadene, blant annet endringer i lønns-, pris- og
avgiftsnivå på de tjenester og produkter som borettslaget
og eierseksjonssameiet enten må ha, eller selv velger å
inngå avtaler om.

Renteutgiftene på andel fellesgjeld er etter gjeldende
regelverk per dato for salgsstart fradragsberettiget med
22 %, forutsatt at andelseier har skattbar inntekt.
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KAPITALKOSTNADER FREM TIL BORETTSLAGETS
LÅN BLIR UTBETALT
Den del av kjøpesummen som borettslaget skal finansiere
ved lån i finansinstitusjon samt eventuell opparbeidet
klientkontorente, forfaller til betaling, suksessivt, ved
den enkelte leilighetskjøpers/ fremtidige andelseiers
overtakelse av de enkelte boliger på eiendommen. Selger
gir borettslaget midlertidig kreditt for denne delen av
kjøpesummen for så vidt gjelder andel felleslån knyttet til
boliger som overtas før borettslagets felleslån utbetales
til selger. Borettslaget skal betale vederlag (rente) til
selger for denne kreditten i perioden fra overtakelse
av den enkelte bolig og frem til borettslagets felleslån
utbetales til selger. Dette vederlaget fastsettes til et beløp
av samme størrelse som om det hadde påløpt renter på
de overtatte boligenes andel av felleslånet. For å kunne
dekke Selgers krav på dette vederlaget, skal borettslagets
felleskostnader frem til borettslagets felleslån er
utbetalt til selger, omfatte kapitalkostnader til dekning
av selgers vederlag. I kontraktene som selger benytter
ved salg av andeler, er det opplyst om plikten til å betale
felleskostnader til dekning av dette vederlaget.
Vederlaget for kreditten forfaller til betaling samtidig med
at kjøpesummen for øvrig forfaller til betaling.
Selger skal innen forfall, ved regning direkte til
borettslaget, redegjøre for vederlagets størrelse.
Selgers krav på vederlag omfatter også eventuelle
renter som er opptjent på de beløp som er innbetalt til
borettslaget til dekning av vederlaget.
IN-ORDNING
Borettslaget vil søke om å inngå avtale med OBOS om
IN-ordning (individuell nedbetaling fellesgjeld).
Fellesgjeld er den gjeld borettslaget har overfor
långiver. Andelseierne har ikke noe personlig ansvar
for fellesgjelden, men hver andelseier er med på å
betjene fellesgjelden ved å betale sine felleskostnader
til borettslaget. IN-ordningen åpner for at den enkelte
andelseier kan nedbetale boligens andel av fellesgjelden.

Innbetaling innenfor IN-ordningen gir andelseieren
reduserte månedlige felleskostnader tilsvarende
reduksjonen i renter og avdrag på borettslagets
fellesgjeld. Innbetaling fra andelseier går til nedbetaling av
borettslagets fellesgjeld.
Etter overtagelse kan nedbetaling av andel fellesgjeld
gjøres to ganger i året med minimum kr 60 000 per
innbetaling. Ordningen er betinget av at fellesgjelden
løper med flytende rente. Det presiseres at en nedbetalt
andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Det må inngås egen

avtale mellom borettslaget og andelseier som vil innbetale.
Det vil tilkomme et administrasjonsgebyr ved inngåelse
av avtale. Det vil ikke være mulig å foreta nedbetaling
før borettslaget er fullt ut innflyttet og fellesgjelden er
etablert med den nødvendige sikkerhet.
GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER
(GBF) – SIKRINGSORDNING
Borettslaget vil søke om å inngå avtale med OBOS
Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader
(«GBF»). Avtale om GBF innebærer blant annet at OBOS
Factoring AS vil:
•Betale borettslaget summen av de månedlige
felleskostnadene, både drifts- og kapitalkostnader,
på en fast dato hver måned.
•Ta ansvaret for innkreving av felleskostnadene
i sin helhet, og overta risikoen for tap ved 		
mislighold, inntil 5G.
• Overta borettslagets legalpant i andelen.
Premien for sikring utgjør cirka 1 % av borettslagets
felleskostnader. Premien er hensyntatt i budsjettet for
felleskostnadene. Oppsigelsestiden for avtalen er seks
måneder. Dersom forretningsføreravtalen med OBOS
sies opp vil avtalen om GBF opphøre umiddelbart.
Alternativt vil det bli søkt om annen sikringsordning f.eks.
Borettslagenes Sikringsordning via NBBL.
Selger vil være ansvarlig for felleskostnader for eventuelle
usolgte leiligheter per ferdigstillelse. Avtale om GBF kan
tidligst etableres når samtlige andeler er solgt.
FELLESUTGIFTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET
Alle seksjonseierne i sameiet, herunder borettslaget,
plikter å betale sin forholdsmessige andel av
eierseksjonssameiets drifts- og vedlikeholdskostnader.
Kostnadene for dette er medtatt i det stipulerte beløpet
for borettslagets felleskostnader på ca. kr 42 per kvm BRA
per måned. Kostnadene er revidert per 07. april 2022 som
følge av den generelle prisveksten på varer og tjenester
samt økte strøm- og fjernvarmepriser.
Selger har engasjert OBOS som forretningsfører for
sameiet. Kostnader for dette er medtatt i budsjettet
for eierseksjonssameiet. Forretningsfører vil innkalle
sameierne til et konstituerende møte med blant annet valg
av nytt styre etter at leilighetene er ferdigstilt/overtatt.
Kostnader knyttet til konstituerende møte belastes
sameiet.
BORETT
Selger har rett til å tinglyse boretter ved overtakelsen iht.
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EIENDOMSMEGLER
Sem & Johnsen Prosjektmegling,
org.nr 950 007 613
Adresse: Klingenberggt. 7, 0161 Oslo

borettslagsloven § 2-13. En borett gir kjøper full råderett
over leiligheten og andelen, bortsett fra at kjøper ikke
har stemmerett på borettslagets generalforsamling før
andelen er overført. Andelen skal overføres til kjøper
senest to år etter at første borett i borettslaget er
overtatt.
ADGANG TIL UTLEIE
Utleie reguleres av borettslagsloven §§ 5-3 til 5-10. Selger
ønsker å praktisere en liberal utleiepraksis i den perioden
selger er representert i styret i borettslaget. Styret vil
derfor i denne perioden også kunne gi samtykke til å leie
ut leiligheten i inntil 3 år fra overtakelse, selv om vilkårene
for utleie i §§ 5-4 til 5-6 ikke er oppfylt, jf. § 5-3. Eventuell
søknad om utleie må sendes styret i god tid før overtakelse
og det er opp til styret om utleien godkjennes.
SALGSBETINGELSER
Kjøpet reguleres av buofl. i tilfeller hvor selger er
profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant
annet at kjøper har krav på garantier iht. buofl. § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. buofl., dvs. gjør
kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at
avtalen reguleres av avhendingslova eller etter buofl. med
fravikelser.
Prosjektets standard kjøpekontrakt skal legges til grunn
for avtaler med forbruker. Kjøpekontrakt må gjennomgås
av kjøper før inngivelse av bud.
TILVALG OG ENDRINGER
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen
gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon
i form av systematisering av tekniske løsninger og valg
av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tilvalg
og endringer kjøper kan forvente å få gjennomført og
innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.
Les mer om tilvalg i kvalitetsbeskrivelsen.

Tom Z. Bliksmark
M: 90 92 5904
E-post: tzb@sem-johnsen.no
Lene Markegård
M: 91 82 39 23
E-post: lhm@sem-johnsen.no
Helene Røgler
M: 97 77 66 80
E-post: hr@sem-johnsen.no
Meglers vederlag utgjør kr 31 500 eks. mva. pr enhet. I
tillegg betaler selger oppgjør kr 2 500 pr enhet eks. mva.
Utlegg dekkes av selger og består bl.a. av innhenting
av opplysninger fra kommune/offentlige instanser og
forretningsfører.
Sem & Johnsen mottar formidlingsprovisjon fra Danske
Bank for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun
personer som har samtykket til å bli formidlet til banken.
Provisjonen er en internavregning mellom enheter
i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden.
Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert
til kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen
godtgjørelse for formidling av kontakt til Danske Banks
lånekonsulenter.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN
AV EN TRANSAKSJON, TILTAK MOT HVITVASKING
M.M.
Iht. lov av 1. juni 2018 om hvitvasking og
terrorfinansiering er megler pliktig å gjennomføre
legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og kjøper. Reelle
rettighetshavere skal også kartlegges. Dersom partene
ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon kan megler
Fakturering av eventuelle tilvalg og endringer skjer etter
ikke etablere kundeforhold. Er det mistanke om at
at tilvalgsprosessen er avsluttet, og skal være innbetalt til
transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar
megler før overtakelse. Selger kan kreve at kjøper stiller
handling, eller forhold som rammes av straffeloven §§
sikkerhet for betaling av tilvalg og endringer.
131 til 136A kan megler stanse gjennomføringen av
transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. konsekvenser dette vil kunne medføre. Kjøper oppfordres
Inngis bud etter igangsetting er kjøper kjent med at frister til å innbetale den del av kjøpesummen som ikke kommer
for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper oppfordres fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i
norsk bank.
i så fall til å ta forbehold i budet dersom prosjektet er
igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg eller endringer som
kjøper forutsetter skal være mulig å få utført.
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FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV
KJØPETILBUD
Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver.
Megler har utarbeidet eget budskjema for prosjektet som
skal benyttes ved inngivelse av bud.
Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon,
finansieringsplan, akseptfrist og eventuelle forbehold som
for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig
o.l. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før
forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før
bud avgis.
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD VED
BUDGIVNING
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 til en annen (man
bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig
dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3.Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud,
herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper,
samt om de vil akseptere salg av flere seksjoner til samme
kjøper.
4.Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver
innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende
avtale.
5.Kopi av budjournalen vil bli oversendt kjøper og selger
etter budaksept, jf. forskrift om eiendomsmegling § 6-4.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet,
bør budet fremmes gjennom fullmektig. Øvrige budgivere
kan få utlevert anonymisert budjournal.
AVTALEMESSIGE FORHOLD
Bare fysiske personer kan være andelseiere i borettslaget,
jf. borettslagsloven §§ 4-1 og 4-2. Ingen fysiske personer
kan eie eller ha eierandel i mer enn en andel. Det gjøres
unntak fra dette for enkelte juridiske personer i henhold til
borettslagsloven.
Det er ikke konsesjon eller odel ved omsetning av
leiligheter.
AVBESTILLINGER
Kjøper har avbestillingsrett etter buofl. § 52 etter at

bindende avtale er inngått gjennom bud og budaksept.
Ved kjøpers avbestilling reguleres erstatningen av buofl. §
53, slik at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap
som følge av avbestillingen. Kjøper gjøres oppmerksom på
at det økonomiske tapet kan bli betydelig, bl.a. avhengig
av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.
Kontakt gjerne megler for nærmere informasjon dersom
avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider
må uansett betales i sin helhet.

19-25 AS og vil gjennom fusjonen bli overført til
borettslaget. Andelene overdras med de rettigheter og
forpliktelser som grunnboken viser, herunder;

GARANTI ETTER BUOFL. § 12 og § 47
Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder
frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av
kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter
overtakelse, jf. buofl. § 12.

1944/8524-1/105 Bestemmelse om bebyggelse.
Bestemmelse om benyttelse.

Det er tatt forbehold om blant annet
igangsettingstillatelse, antall solgte leiligheter og åpning av
byggelån, og det er da tilstrekkelig at selger stiller garanti
straks etter at forbeholdene er bortfalt, jf. buofl. § 12
niende ledd. Det samme gjelder dersom kjøper har tatt
forbehold med tilsvarende virkning. Garanti skal uansett
stilles før fysisk oppstart av grunnarbeider.
Dersom selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle
delinnbetalinger og resterende del av egenkapital/
innskudd samt restkjøpesum for parkeringsplass og/eller
ekstra bod før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter
buofl. § 47 for utbetalingen.
FORHOLD TIL ENDELIGE OFFENTLIGE PLANER
Eiendommen ligger i et område som er regulert til
«Bolig/forretninger/institusjon(omsorgsboliger) /kontor/
bevertning». Gjeldende reguleringsplan er S-4758 vedtatt
i Oslo bystyre 12.12.2012 stadfestet med endringer av
miljøverndepartementet 06.11.2013. Reguleringskart
med bestemmelser er tilgjengelig hos megler.
VANN OG AVLØP, AVFALL, M. M.
Vann og avløp er offentlig tilknyttet. Det vil bli etablert
nedgravd fordrøyningsbasseng. Det tas forbehold om
etablering av pumpekum. Pumpekummer m.m. er i så fall
inkludert i selgers kontraktsleveranse. Avtale om service
og vedlikehold for borettslaget må i så fall påregnes.
Eventuelt privat vann - og avløpsnett mellom det offentlige
tilknytningspunktet og frem til bygningskroppen skal
driftes og vedlikeholdes i fellesskap av de sameier som er
tilknyttet dette.

1918/901074-1/105 Bestemmelse om veg. Forbud mot
generende bedrift.
1943/8848-2/105 Bestemmelse om bebyggelse.
Bestemmelse om benyttelse. Bestemmelse om veg

1963/2653-1/105 Skjønn

TINGLYSTE FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER
Hjemmelen til eiendomsretten ligger i dag i Ammerudveien
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Slike servitutter/heftelser kan eksempelvis være:

1970/14437-1/105 Erklæring/avtale. Midlertidig
dispensasjon fra Bygningsloven vedr. takreklame. Kan ikke
slettes uten samtykke fra bygningsrådet
2013/1106528-2/200 Best. om vann/kloakkledn.
Bestemmelse om kummer o.l. Bestemmelse om anlegg og
vedlikehold av ledninger m.m.
2013/1106528-3/200 Elektriske kraftlinjer. Bestemmelse
om nettstasjon. Bestemmelse om elektriske ledninger/
kabler. Bestemmelse om kommunale installasjoner.
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
2013/1106528-4/200 Bestemmelse om gjerde.
Rettighetshaver: Oslo Kommune
2013/1106528-5/200 Erklæring/avtale. Pliktig
medlemskap i velforening/huseierforening

2016/824040-1/200 Urådighet. Rettighetshaver: DNB
Bank ASA2020/3412993-1/200
2020/3412993-1/200 Bestemmelse om veg
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

Andelene vil ved overtakelse være fri for pengeheftelser
med unntak av Borettslagets legalpanterett etter
borettslagsloven § 5-20.

Erklæringer som gir Bygg B og Bygg C tilgang til
adkomstrett over og bruk av fellesareal tilhørende Bygg A
og eventuell forpliktelse til å delta i drift og vedlikehold av
fellesarealene
Erklæring som gir næringslokalet rett til etablering og drift
av ventilasjonsanlegg med ventilasjonsrister.
Erklæringer om rett til brannrømning over borettslagets
eiendom i gårdsrommet.
Erklæringer som regulerer rett til å etablere, drifte og
vedlikeholde ledningstraseer, energi/nettverk/vann og
avløp/veiadkomst m.v. fra kommune, naboeiendommer og/
eller ulike leverandører.
Erklæring som gir Bygg A rett til å ha utkragede balkonger
over naboeiendom.
Erklæring som gir Bygg A rett til adkomst over fradelt
grunn for utvendig parkering foran Bygg A.
Den manuelle grunnboken har dokumenter som antas kun
å ha historisk betydning, eller som er tinglyst vedrørende
matrikkelenhetens grenser og areal. For servitutter eldre
enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som
kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises til
hovedbruket/avgivereiendommen.

2013/1106528-6/200 Bestemmelse om veg.
Bestemmelse om avståelse av grunn til veiutvidelse,
adkomst m.m.

Megler har kopi av tinglyste servitutter/heftelser.
Avfallscontainere for Bygg B og Bygg C, samt andre
tekniske installasjoner som for eksempel kabler og VA,
m.m., er planlagt nedgravd på eiendommen.

Kjøper må akseptere at det på gnr 93, bnr. 20 samt på den
fremtidige eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/
heftelser for å ivareta gjensidige plikter og rettigheter, eller
dersom offentlig myndighet krever det. Slike servitutter/
heftelser kan være erklæringer som regulerer tilgang til
samt drift og vedlikehold av fellesområder, felles gårdsrom,
rett og tilkomst til ledningstraséer, drift og vedlikehold
av energi/nettverk/vann og avløp/veiadkomst m.v. fra
kommune, naboeiendommer og/eller ulike leverandører,
rett til brannrømning eller ventilasjonsanlegg for alle
byggene (Bygg A, B og C). Videre kan servitutter/heftelser
gjelde veierklæring til kommunen om plikt til opparbeidelse
og bekostning av vei, samt vederlagsfri avståelse av
nødvendig grunn til formålet.

FORSIKRING
Eiendommen vil bli fullverdiforsikret og vil av selgeren bli
holdt tilsvarende forsikret frem til overtakelsen, jfr. buofl.
§ 13 siste ledd. Forsikringen gjelder også materialer som
er tilført eiendommen. Selgeren vil for borettslagets/
eierseksjonssameiets regning besørge bygningsforsikring
(skadeforsikring) fra og med første overtakelse. Kjøperen
må selv sørge for forsikring av eget innbo og løsøre.
FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG
BRUKSTILLATELSE
Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse før overtakelse. Manglende
ferdigattest er ikke til hinder for overtakelse dersom
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de gjenstående arbeidene er av en slik karakter, for
eksempel knyttet til ferdigstillelse av utomhusarbeider,
at kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse.
I midlertidig brukstillatelse vil 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.
ENERGIMERKE
Alle nye leiligheter skal energimerkes. Energimerking
utføres av selger. Energimerkingen må foreligge for å få
utstedt ferdigattest. Selger antar at prosjektet vil oppnå
minimum energiklasse C – lys grønn – for alle leilighetene.
Energiklasse beregnes før overtakelse.
SKOLEKRETS
Skolegrensene er veiledende og revideres av
Utdanningsetaten hver høst. Foresatte vil få plass
til sitt/sine barn ved skolen de tilhører i henhold til
skolegrensene, eller ved den nærmeste skolen med ledig
plass. Foresatte kan også søke sitt/sine barn over til en
annen. I nærområdet er blant annet:
Barnehager:
Tjernveien bhg (0–6 år) 0.3 km
Skogkanten bhg (2–6 år) 0.5 km
Huken naturbhg (3–6 år) 0.5 km
Grorud bhg 0.6 km
Ammerudlia bhg (0–5 år) 0.6 km
Ammerudenga barnehage (0–6 år) 0.7 km
Skoler:
Grorud skole (1–7 kl.) 0.7 km
Ammerud skole (1–7 kl.) 0.7 km
Apalløkka skole (8–10 kl.) 0.4 km
Groruddalen skole (8–10 kl.) 1.1 km
Bjerke vgs. 3.8 km
Stovner vgs. 3.8 km
Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand eller
luftlinje. Dersom skole- og barnehagetilbud er av
betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke med
skolesjefens kontor og/eller bydelsadministrasjonen.
EIENDOMSSKATT
Oslo kommune har innført eiendomsskatt.
Eiendomsskatten er ikke fastsatt for leilighetene
i prosjektet. Det gjøres oppmerksom på at satsen
for eiendomsskatt blir fastsatt årlig av bystyret.
Eiendomsskatten vil derfor kunne variere fra år til år. Se
mer info på kommunens nettsider.
FORMUESVERDI
Formuesverdi er foreløpig ikke fastsatt. Formuesverdien

fastsettes av Skatteetaten etter en beregningsmodell som
tar hensyn til om leiligheten er en såkalt «primærbolig»
(der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller
«sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie).
Interessenter oppfordres til å sjekke: www.skatteetaten.
no eller kontakte megler for nærmere informasjon om
fastsettelse av formuesverdi. Det tas forbehold om at
regelendringer kan medføre endret formuesverdi for
leilighetene.
VIDERESALG/TRANSPORT AV
KONTRAKTSPOSISJON OG ENDRING I
EIERSKAP/NAVNEENDRING
Kjøpekontrakten gjelder individuelt for kjøper. Videresalg/
transport av kontraktsposisjon før overtakelse krever
selgers samtykke og godkjenning av ny kjøper. Samtykke
kan ikke nektes uten saklig grunn, men selger kan stille
betingelser for et eventuelt samtykke. Ved selgers
eventuelle skriftlige samtykke påløper et gebyr på
kr 60.000. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle
bestillinger av tilvalg og endringer.
Det forutsettes at andelen registreres i Borettsregisteret
i kjøpers navn i henhold til kjøpekontrakten. Dersom
kjøper før overtakelse ønsker å endre hjemmelsforhold
internt i egen familie (dvs. annen tinglysing av hjemmel enn
hva som fremkommer av bud-skjemaet med tilhørende
aksept), vil det påløpe et gebyr til selger på kr 40.000 for
endring av hjemmelsdokument. Eventuell endring krever
selgers samtykke.
FØLGENDE DOKUMENTER UTGJØR EN DEL AV
PROSJEKTETS SALGSOPPGAVE
1. Informasjon til kjøper (salgsoppgave)
2. Kvalitetsbeskrivelse
3. Etasjeplaner og salgstegninger
4. Utomhusplan
5. Reguleringskart med bestemmelser
6. Prisliste
7. Utarbeidet budsjett for borettslagets og
eierseksjonssameiet første driftsår
8. Utkast til vedtekter for borettslaget og
eierseksjonssameiet
9. Selgers standard kjøpekontrakt
10. Grunnboksutskrift
Megler har tilgjengelig for kjøper reguleringskart med
bestemmelser, utkast til vedtekter, utkast til budsjett og
pantattest med servitutter, grunnboksutskrift og de andre
vedlegg som følger kjøpekontrakten. Dokumentene vil
i det alt vesentlige også være tilgjengelig på prosjektets
hjemmeside.
Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.
Oslo, 07. april 2022
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KVALITETSBESKRIVELSE
TEKNISK FORSKRIFT
Leilighetene bygges etter TEK 17.

av sjakter. Badene kan bli levert som prefabrikkerte
badekabiner med himling som er sparklet og malt. Noen av
badene vil bli plassbygd.

MILJØ
Det legges vekt på å oppnå gode miljøkvaliteter i
prosjektet, både ved materialvalg og gjennom utførelse.
Det etterstrebes bruk av materialer og produkter som er
fremstilt med forsvarlig energibruk og lite forurensning.

Vinduer, balkong- og terrassedør leveres med energiglass,
i henhold til arkitektens fargevalg. Utførelse, inndeling og
slagretning avhenger av hvilke tekniske krav de enkelte
vinduer har, herunder i forhold til støy, brannkrav osv.
Moderne vinduer isolerer langt bedre enn eldre vinduer,
noe som fører til at vinduene blir kaldere på utsiden fordi
varmen ikke trekker ut. De kalde utvendige flatene kan gi
kondens på utsiden av vinduet.

GENERELT
Denne beskrivelsen er overordnet og bør leses sammen
med romskjema og plantegning for å få et helhetsbilde
av leiligheten. Se romskjema for beskrivelse av
overflatebehandling av gulv, vegger og etasjeskillere/
himling samt innredning i de ulike rommene i leiligheten.
Spesifisert tegning og beskrivelse av kjøkken vil bli
utarbeidet for hver enkelt leilighet i forbindelse med
tilvalgsprosessen.

Det leveres ståltrapp med elefantrist opptil private
takterrasser. Pulverlakkert stål i henhold til arkitektens
fargevalg.
Adkomst til leiligheter er via svalganger som vist på
etasjeplanene. Som følge av brannkrav kan det forekomme
ikke-åpningsbare vinduer mot svalgang. Svalganger er
fellesareal og ikke del av leilighetene.

Det er utarbeidet tre ulike interiørkonsepter: Balanse,
Kontrast og Horisont. Balanse blir levert som standard.
Alle konseptene er beskrevet i hvert sitt romskjema. Man
kan kostnadsfritt velge ett av de tre konseptene.

Innvendige dører leveres med flate terskler for
å sikre luftstrømning gjennom leiligheten slik at
Kjøkkeninnredning leveres med minimum en skuffeseksjon ventilasjonsanlegget fungerer optimalt.
med bestikkinnlegg, demping på skuffer og dører. Det
følger ikke med hvitevarer i standard leveranse, men dette Det leveres gerikter rundt dører uten synlige spikerhull
og listfrie vindussmyg. I rom med parkett blir det fotlist i
kan bestilles som tilvalg.
samme utførelse som parketten.
Noen av 4-roms leilighetene i Bygg B har mulighet for
praktikantdel. Praktikantdel leveres med opplegg for vann I leiligheter hvor ventilasjonsaggregatet er plassert i gang
leveres det hvit dør foran. Det leveres ikke garderobeskap
og avløp skjult i vegg, forberedt for kjøkken. Innredning til
hybelkjøkken er ikke en del av standard leveranse, men kan eller klesskap, men det er avsatt plass til skap som vist på
plantegning.
bestilles som tilvalg.
Innervegger består av betong eller stenderverk av stål/tre
kledd med gips som er sparklet og malt. Alle innervegger i
lett konstruksjon leveres med isolasjon.

Det kan forekomme nivåforskjell/terskel mellom rom,
og fra innvendige arealer til balkong/ takterrasse/
markterrasse.

Alle himlinger i betong med v-fuge eller gips. Innvendig
takhøyde er ca. 240 cm. Rom med downlights og/eller
tekniske føringer vil ha nedforet gipshimling, eventuelt
innkassing av tekniske føringer, i hele eller deler av rommet.
Nedforet himling må påregnes i gang, bod og bad. Det vil
i tillegg kunne forekomme nedforet himling/innkassing i
stue, soverom og kjøkken. Både nedforet gipshimling og
eventuell innkassing leveres sparklet og malt. I rom med
tekniske føringer kan takhøyden være minimum 220
cm. Det tas forbehold om endelig plassering og størrelse

Leilighetene og fellesarealene leveres byggerengjort. Det
må påregnes noe byggestøv etter overtakelse.
TILVALGS- OG ENDRINGSMULIGHETER
Kjøpere får anledning til å sette sitt personlige preg på
leiligheten gjennom tilvalg.
Selger har satt sammen tre ulike interiørkonsepter som
kjøper kan velge mellom kostnadsfritt, valget gjøres i
tilvalgsportalen. Kjøper vil få anledning til å gjøre tilvalg
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i henhold til prosjektets tilvalgsmeny mot tillegg i pris.
Oversikt over tilvalg, hvilke kostnader som vil påløpe og
frist for beslutning vil bli oversendt etter at arbeidene
er igangsatt. Tilvalg er planlagt gjort gjennom en digital
plattform/tilvalgsportal. Alle leilighetskjøpere vil bli
invitert til personlig tilvalgsmøte med en av prosjektets
kunderådgivere.
Kjøper kan også ha anledning til å bestille endringer utover
prosjektets tilvalgsmeny mot tillegg i pris. Ønsker om
endringer vil medføre at selger, totalentreprenør, tekniske
konsulenter og/eller arkitekt må vurdere ønskene. Kjøper
må dekke kostnadene for disse vurderingene, uavhengig
av om endringene blir bestilt eller ikke. Endringer kan ikke
gjennomføres dersom det berører rammetillatelsen eller
gir forsinkelser i prosjektet. Kjøper kan heller ikke kreve
endringer som utgjør mer enn 15 % av avtalt kjøpesum.
Det vises også til bustadoppføringslova § 9.
Etter igangsetting vil det bli satt frister for tilvalg og
endringer. Kjøper må overholde de frister som settes.
Overskrides fristene har selger rett til å levere leiligheten i
samsvar med kvalitetsbeskrivelsen og standard leveranse.
Tilvalg og endringer avtales mellom kjøper og prosjektets
kunderådgivere. Fakturering av tilvalg og endringer
skjer etter at tilvalgsprosessen er avsluttet, og skal
være innbetalt til megler før overtakelse. Selger kan
kreve at kjøper stiller sikkerhet for betaling av tilvalg og
endringsarbeider.
Dersom kjøper ønsker å gjøre endringer i prosjektets
standardprodukter , vil uttrekkssummen være kostpris
(hensyntatt rabatter), og deretter fratrukket 20% påslag.
Som følge av rabatter og påslag kan uttrekkssummen være
betydelig lavere enn veiledende butikkpris. Det kan ikke
påregnes at totalentreprenøren vil påta seg å montere
eventuelle leveranser som kjøper bestiller på egen hånd
før overtakelse. Dersom kjøper trekker ut leveranser
som er nødvendige for å få midlertidig brukstillatelse,
som for eksempel hele kjøkkenet, må selger etablere en
minimumsløsning (hybelkjøkken e.l.) for kjøpers regning.
Våre priser på tilvalg og endringer gjenspeiler
erfaringspriser, innhentede pristilbud fra leverandører,
konsulenter og egne arbeider. Sammenligning av priser
man får oppgitt i butikk eller på nettside for tilsvarende
vare blir misvisende da montering, tilpassing, transport,

vask, emballasjehåndtering, koordinering, kvalitetssikring
etc. ikke er medregnet i butikkenes utsalgspris.
TEKNISKE ANLEGG
Porttelefon
Det leveres porttelefon med videokamera ved
inngangsdørene. Svarapparat med fargeskjerm i hver
leilighet. Utenfor inngangsdør til hver leilighet monteres
ringeknapp.
Elektrisk anlegg
Det legges opp skjult elektrisk anlegg, med brytere og
kontakter i hvit utførelse. Der det er prefabrikkerte
elementer eller leilighetsskiller av betong kan det
forekomme åpent elektriske anlegg. Automatsikringer i
eget sikringsskap i hver leilighet med overbelastningsvern
og jordfeilvarslingsenhet/bryter. Plassering av sikringsskap
besluttes av selger under detaljprosjekteringen.
Hovedsikringsskap og målere i felles teknisk rom eller i
trapperommet.
Det leveres downlights med dimmer på bad og gang. Antall
og plassering vil variere for de ulike leilighetene. Det vil bli
utarbeidet spesifiserte elektrotegninger for hver enkelt
leilighet. Det finnes noen begrensninger for plassering
av downlights, herunder plassering av sprinklerhoder,
ventilasjonsanlegg og avsatt plass til garderober.
Under overskapene på kjøkken leveres det belysning.
En utvendig lampe og en stikkontakt per markterrasse,
balkong eller privat takterrasse. Det elektriske anlegget
leveres etter NEK 400:2018.
TV/bredbånd
Det leveres ett stk. data- og TV-punkt i stue, praktikantdel
og på hovedsoverom i 4-roms leiligheter. Opplegg og
tilkobling bestilles av utbygger. Selger tar forbehold om
pålagt bindingstid for TV/bredbånd.
Sanitærutstyr/rørlegger
Alle vannledninger til tappesteder er rør i rør system.
Plassering av rør i rør koblingsskap til den enkelte leilighet
besluttes av selger under detaljprosjekteringen. Kjøper
må være klar over at skapet må plasseres slik at det er lett
tilgjengelig for avstengning av vann dersom en lekkasje
skulle oppstå.
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Brann
Det monteres røykvarslere og brannslange eller
pulverapparat i henhold til forskrift. Sprinkleranlegg for
leiligheter, fellesarealer og eventuelt balkonger i henhold til
gjeldende krav. Synlige sprinklerhoder må påregnes.
Oppvarming og tappevann
Leilighetene oppvarmes fra sentralanlegg med radiatorer
plassert i oppholdsrom. Plassering av radiatorer avklares
under detaljprosjekteringen Badene blir levert med
gulvvarme (elektrisk eller vannbåren). Det planlegges felles
berederanlegg plassert i teknisk rom i garasje/bodanlegg
med vannmåler til hver leilighet.

Postkasser
Felles potskassestativ innfelt i vegg, montert invendig
ved inngangspartiet på plan 1. Dersom det på grunn av
myndighetskrav ikke lar seg gjøre med alle postkasser
montert innvendig monteres postkasser på stativ ute.
Hovedinngangsdør
Hovedinngangsdør med dørpumpe i glass/aluminium i
henhold til arkitektens fargevalg. Dørhåndtak i børstet
utførelse.
FELLESANLEGG
Utomhus
Foreløpig utomhusplan er inntatt i prospektet. Endelig
utomhusplan vil bli utarbeidet i forbindelse med
detaljprosjekteringen. Utforming og materialvalg blir
levert i henhold til endelig godkjent utomhusplan. Det
skal herunder opparbeides oppholdssoner med benker,
lekeapparater og beplantning.

Ventilasjonsanlegg
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Avtrekk
til ventilasjon føres over tak. Ventilasjonsaggregat i hver
leilighet, plassert i klesbod eller gang. I mindre leiligheter
kan det bli veggmontert kjøkkenvifte med integrert
balansert ventilasjonsaggregat. Aggregatets endelige
plassering avklares under detaljprosjekteringen. Det vil bli
omluft- eller avtrekksventilator fra kjøkken.

Det leveres utvendig belysning med lyssensor på
fellesarealer i form av pullerter/lysmaster og lampe
ved inngangspartiene og i nedkjøring til garasje. Det
leveres en frostsikrer utekraner og en stikkontakt
ved inngangspartiene Det leveres en stikkontakt i
garasjekjeller ved hvert heishus/trapperom og i alle
felles boder. Disse er tilknyttet fellesanlegget. Endelige
plassering avklares under detaljprosjekteringen.
I tråd med gitt rammetillatelse vil det oppføres
støyskjermer som anvist på utomhusplanen, både mot
T-banen, samt også delvis mot Ammerudveien.
Snøsmelteanlegg i hjulspor i kjørebanen til garasjeanlegget.

BYGNINGER
Utvendig
Alle bærekonstruksjoner er av betong og stål. Isolerte
yttervegger av tre og betong. Fasader av teglstein,
fasadeplater og trepanel etter arkitektens material- og
fargevalg. Yttertak belegges med sveiset sort papp eller
tilsvarende. Områder med sedumdekke og tremmegulv på
felles takterrasser der dette er vist på utomhusplan.
Markterrasser, balkonger og svalganger
Trykkimpregnert spaltegulv på balkonger. Betongheller
på markterrasser. Betongdekke på svalganger. Rekkverk
og håndløpere i lakkert/malt stål eller aluminium med
glassflater. Balkonger, markterrasser og svalganger er å
anse som utvendig konstruksjon slik at mindre ansamlinger
av vann og drypp fra overliggende balkong/svalgang
må påregnes. Det leveres skillevegger i treverk på
markterrasser/balkonger/svalganger der dette er vist på
tegning.
Takterrasser
Det vil oppføres felles takterrasser på deler av taket på
både Bygg B og Bygg C, og to private takterrasser på
Bygg B. Disse vil få dekke av trykkimpregnert spaltegulv/
prydgress/sedum. Rekkverk og håndløpere i lakkert/malt
stål eller aluminium med glassflater iht tegning. Det leveres
benker og pergola som vist på utomhusplan. En frostsikker
utekran per takterrasse/privat takterrasse. Det vil bli ført
opp lufting av soil og ventilasjonsavkast over tak, dette vil
kunne gi lukt og støy.

Inngangsparti og trapperom
Det leveres 60x60 cm flis i inngangsparti og i opptrinn,
inntrinn, og på repos i første, andre og underetasjen.
Mindre format på flis i trappetrinn og trapperepos.
Sokkelflis i inntrinn, på repos og gangarealer.
Trapper og gangarealer i øvrige etasjer leveres med
belegg etter arkitektens fargevalg og fotlist 15x45 mm.
Trappenese vil bli i en kontrastfarge. Vegger sparkles
og males etter arkitektens fargevalg. Det leveres
systemhimling, underside av trapp vil bli malt. Rekkverk og
håndløper i trapp leveres i malt/lakkert utførelse i stål eller
aluminium, alternativt rustfritt stål.
U1/GARASJEANLEGG
Garasjeporter med motordrift. En fjernbetjent portåpner
leveres per parkeringsplass, alternativt GSM basert
åpningssystem. Innkjøring med plass til 1 bil i bredden.
Overflater i betong som støvbindes i hvitt. Skjolder vil
forekomme. Asfalt- eller betongdekke.
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Garasjeanlegget blir avtrekksventilert uten oppvarming og
drenering. Kondens på overflater og vannsøl etter biler vil
kunne forekomme i garasjeanlegget under visse forhold.
Minimum porthøyde og takhøyde i kjøresone i garasjen
blir 210 cm. I områder med tekniske føringer gjelder
langs vegg e.l., dvs. utenom kjøresone, kan takhøyden bli
noe lavere. Tekniske installasjoner/føringer blir synlige i
himlingen. Tekniske installasjoner/føringer blir synlige i
himlingen.
Garasjeplasser leveres og utføres iht. parkeringsnormen
i Oslo kommune. I forbindelse med detaljprosjekteringen
kan løsningen av parkeringsareal bli endret.
Det vil være mulig å bestille El-bil lader som tilvalg. Det vil
bli levert et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig
effekt slik at flere kan få lademulighet.
Heis
Heis fra garasjeanlegg og opp til alle leilighetsplan.
Heiskupeer vil ha en utførelse som harmonerer med
trapperom. Alarmoverføring til vaktsentral.
Sykkelparkering
Det er planlagt sykkelparkering i garasjekjeller samt
utvendig.
Sportsboder
Alle leiligheter får en sportsbod i garasjekjeller. Leiligheter
under 50 kvm får en sportsbod på minimum 2,5 kvm,
leiligheter over 50 kvm får en sportsbod på minimum 5
kvm. Sportsboder i garasjekjeller utføres i støvbundet
hvit betong og/eller inndelingssystem løst med stålplater
eller nettingvegger. Delevegger leveres av branntekniske
årsaker ikke i full høyde til himling. Vegg i front med
dør leveres så høy som mulig og skal fremstå som
innbruddssikker. Dør leveres med hengelås eller låskasse
og låsesylinder.
Det kan forekomme tekniske installasjoner i sportsbod
(ventilasjonsrør eller lignende). Sportsbod egner seg kun
for oppbevaring av gjenstander som tåler temperatur- og
fuktsvingninger.
Bøttekott
Det leveres ett bøttekott i garasjekjeller med varmt- og
kaldtvann samt utslagsvask. Plassering kan avvike.
Låssystem
Eget låssystem med nøkkel eller brikker som passer til
hovedinngangsdør, inngangsdør til leilighet og øvrige
fellesdører med lås. Det leveres tre nøkler eller brikker til
hver leilighet.

Renovasjon
Det vil bli levert nedgravde avfallskontainere som er
planlagt plassert som vist på utomhusplan. Det tas
forbehold om endelig plassering og løsning.
ØVRIGE OPPLYSNINGER
Arealangivelser
Arealene som er oppgitt er bruksareal (BRA) i henhold
til NS 3940, som er leilighetens areal innvendig målt ved
leilighetes omsluttede vegger, inklusive innvendige vegger,
boder og sjakter, men ikke medregnet yttervegger. Det tas
forbehold om at mindre arealavvik kan forekomme.
P-rom er BRA fratrukket innvendig bod og andre S-rom.
De oppgitte romstørrelsene på plantegningene er
uten innvendige vegger og samsvarer derfor ikke med
leilighetens totale BRA.
Arealer for leiligheter, balkonger og terrasser er angitt
så nøyaktig som mulig. Selger tar forbehold om mindre
avvik blant annet som følge av at beregninger er
foretatt på tegninger og at prosjektet per i dag ikke er
detaljprosjektert. Det vil også forekomme rørføringer og
sjakter i leilighetene som ikke er vist på tegning. Eventuelle
mindre avvik gir ikke kjøper rett til å kreve prisavslag.
Selger skal informere kjøper dersom det oppstår
vesentlige avvik.
FDV-dokumentasjon
Til hver leilighet vil det medfølge en brukerinstruks med
beskrivelse av vedlikehold og hvilke materialer, produkter,
farger m.v. som er benyttet i leiligheten samt en oversikt
over kontaktpersoner/firma som har vært ansvarlig for
prosjektets ulike arbeider.
FDV-dokumentasjon (Forvaltning, Drift og Vedlikehold)
overleveres styret i borettslaget.
GENERELLE FORBEHOLD KNYTTET TIL UTFØRELSEN
AV PROSJEKTET
Prosjektet er pr i dag ikke detaljprosjektert. Alle
opplysninger om leilighetene og prosjektet for øvrig
er derfor gitt med forbehold om rett til endringer som
er hensiktsmessige og nødvendige i forbindelse med
nærmere detaljering av prosjektet og leilighetene,
herunder som følge av pålegg fra myndighetene eller
tiltak for å tilfredsstille aktuelle forskriftskrav. Generelt
står utbygger fritt til å velge løsninger i den grad det ikke
forringer standarden på prosjektet.
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Selger har videre rett til, uten at kjøperen kan kreve
endring i pris, å foreta mindre endringer i oppgitte
spesifikasjoner, produkter og beskrivelser som anses
hensiktsmessige og/eller nødvendige, og som ikke
forringer prosjektets eller leilighetenes kvalitet og
funksjon i vesentlig grad.
Selger forbeholder seg også retten til å bestemme endelig
utforming av utomhusarealer, fellesarealer og materialvalg
i og på bygningene.
Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er
bindende for detaljutforming og farger av leilighetene eller
prosjektet for øvrig. Opplysninger gitt i salgsprospektet
kan fravikes dersom selgeren anser det nødvendig eller
ønskelig, men endringene skal ikke ha innvirkning på
forutsatt standard.
Illustrasjoner i salgsprospektet er kun av illustrativ
karakter og ment som eksempler på møblering, fargevalg,
dør- og vindusutforming, fasadedetaljer, materialvalg,
blomsterkasser, beplanting etc. Utstyr/standard som
leveres fremgår av kvalitetsbeskrivelse i prospektet. På
de enkelte plantegningene er det vist forslag til plassering
av møbler, utstyr og hvitevarer. Det samme gjelder
garderobeinnredning i gang og på soverom og eventuelle
stiplede løsninger. Forslagene er kun av illustrativ karakter
og ment som eksempler. Det kan forekomme avvik mellom
fasadetegning og 3D illustrasjoner.
Den foreløpige utomhusplanen og takplanen er kun ment
som en illustrasjon av standard og funksjoner. Det ferdige
produkt vil kunne avvike fra illustrasjonen uten at dette gir
kjøper rett til å kreve prisavslag.
Det kan forekomme målestokkavvik ved trykking av
salgsmaterialet, og prospektet må derfor ikke brukes for
nøyaktig måltaking. Det tas forbehold om at sjakter og
føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret.
Dersom det er motstrid mellom kvalitetsbeskrivelsen og
tegninger, skal kvalitetsbeskrivelsen gå foran.
Det tas forbehold om skrive - og trykkfeil.
Oslo, 03.02.2021
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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KJØPEKONTRAKT
KJØPEKONTRAKT FOR ANDEL I BORETTSLAG
UNDER OPPFØRING AMMERUD STASJON

Kjøper har gjennomgått kjøpekontrakten grundig og
bekrefter at denne erstatter alle eventuelle tidligere
muntlige og skriftlige avtaler, diskusjoner, forbehold,
alternativer, muligheter m.v. vedrørende leiligheten som
ikke er uttrykkelig inntatt i kjøpekontrakten eller som
vedlegg til denne. Kjøpekontrakten kan kun endres ved
skriftlig tilleggsavtale undertegnet av begge parter.

Leilighets nr:
Mellom
Møllerveien 2 AS (Org.nr. 916 716 036).

2. KONTRAKTENS OBJEKT

3.2 Omkostninger
Kjøper skal betale følgende omkostninger i tillegg til
Kjøpesummen:
Tinglysingsgebyr for
hjemmelsdokument

kr

Navn.: Født.: 		

E-post.:		

Adresse.:

heretter kalt kjøper, er det i dag inngått følgende
kjøpekontrakt:
1. INNLEDNING
Selger har prosjektert 59 leiligheter fordelt på to
bygg (Bygg B og Bygg C) med tilhørende inn- og
utvendige fellesarealer, næringsarealer i første etasje,
samt parkeringsplasser, boder, sykkelparkering m.m. i
underetasje i prosjektet «Ammerud Stasjon». Prosjektet
skal føres opp på del av gnr. 93 bnr. 20 i Oslo kommune
(”Eiendommen”). Hjemmelshaver til Eiendommen er
Ammerudveien 19-25 AS (org.nr.: 916 349 114).
Eiendommen tilhørende prosjektet skal fradeles gnr.
93 bnr. 20. Deleforretning er igangsatt, og nytt bnr. vil
foreligge når deling er gjennomført. Eiendommens areal
etter fradeling vil utgjøre cirka 4300 m². Det tas forbehold
om at deleforretningen blir godkjent, samt endelig
størrelse på Eiendommen etter fradeling.
Leilighetene vil bli organisert i ett borettslag. Borettslaget
Ammerud Stasjon (”Borettslaget”) vil bestå av 59
leiligheter/andeler. Selger tar forbehold om å endre
antall leiligheter/andeler i Borettslaget. Eiendommen vil
bli seksjonert i henhold til lov om eierseksjoner av 22.
juni 2018. Eierseksjonssameiet er planlagt å bestå av to
seksjoner; én samleseksjon bolig bestående av leilighetene
i Ammerud Stasjon Borettslag med borettslaget som eier,
samt én næringsseksjon bestående av næringsarealene i 1.
etasje i Bygg C.
Kjøpekontraktens omfang fremgår av denne kjøpekontrakt
med bilag. Selger har gjort kontrakten som ledd i
næringsvirksomhet, og kjøper er en fysisk person som
ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Avtaleforholdet er følgelig regulert av lov om avtaler med
forbruker om oppføring av ny bustad av 13. juni 1997 nr.
43 (”buofl.”).

Andelens pålydende skal være kr 5 000.
Leiligheten overleveres kjøper i samsvar med
spesifikasjoner i kvalitetsbeskrivelse og romskjema, samt
eventuelle tilvalg og endringer som er avtalt skriftlig
mellom selger, eller den selger har utnevnt, og kjøper. Når
det gjelder selgers forbehold om rett til endringer m.m.,
vises det til kvalitetsbeskrivelsen i prospektet.
3. KJØPESUMMEN OG OMKOSTNINGER
3.1 Kjøpesummen
Pris for leiligheten
Eventuell parkeringsplass
Til sammen («Kjøpesummen»)

kr
kr
kr

Kjøpesummen utgjør kontantdel/innskudd, og forfaller til
betaling som angitt i punkt 4.1. Innskuddet for leiligheten
pantesikres i borettslagets eiendom. Kjøpesummen skal
ikke indeksreguleres.
I tillegg til Kjøpesummen overtar kjøper andel fellesgjeld
knyttet til leiligheten. På overtakelsestidspunktet utgjør
andel fellesgjeld kr ………. Samlet kjøpesum (Kjøpesummen
og andel fellesgjeld) utgjør dermed kr …………
Fellesgjelden betjenes gjennom kjøpers betaling av
andelens felleskostnader. Dersom overtakelsestidspunktet
utsettes som følge av forhold på kjøpers side, er kjøper
kjent med at andel fellesgjeld vil kunne ha økt som følge
av renter som er pådratt i tiden etter det opprinnelige
overtakelsestidspunktet.
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Kjøpesummen senest 7 dager
før overtakelse

kr

Omkostninger senest 7 virkedager
før overtakelse

kr

Til sammen

kr

480

Eventuelt gebyr for tinglysning av
pant/heftelse (inkl. pantattest)

kr

687

Andelskapital

kr

5.000

Etableringskostnader

kr

18.500

Til sammen

kr

24.667

heretter kalt selger, og
Selger overdrar til kjøper andel i borettslaget med
tilknyttet enerett til bruk av prosjektert leilighet nr [........] i
Bygg [...], 1 sportsbod i felles garasje- og bodanlegg, samt
rett til bruk av borettslagets fellesareal. [Kjøpekontrakten
omfatter også kjøp av én parkeringsplass […] i felles
garasjeanlegg.]

Kjøper innbetaler Kjøpesummen og
omkostninger slik:

I tillegg kommer gebyr for tinglysning av eventuell
borett med kr 480. Det tas forbehold om endring av
omkostningene, herunder som følge av endringer i satsene
for offentlige avgifter og gebyrer.
All tinglysning av dokumenter på leiligheten skal foretas
av megler. Dokumenter som skal tinglyses må kjøper
overlevere til megler i undertegnet og tinglysingsklar
stand. Dersom pantedokumentet ikke er kommet megler i
hende tidsnok til overtagelsen, anses kjøpers betaling ikke
for å være befriende. Dette vil påvirke kjøpers rett til å
overta boligen.
4. OPPGJØR
4.1 Betaling av vederlaget
Oppgjøret etter denne kontrakten skjer gjennom Sem
& Johnsen Oppgjør AS, org.nr 999 638 996 (”Megler”).
Megler overtar ikke noe ansvar for partenes riktige
oppfyllelse av denne kontrakten.
Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt
innbetales til meglers klientkonto nr. [….] og merkes
med «Kid […]». Innbetalinger regnes ikke som betalt
med befriende virkning for kjøper før de er godskrevet
(valutert) meglers klientkonto. Valuteringsdato er
utgangspunkt for renteberegning mellom partene. Kopi
av alle innbetalinger skal mailes til […] merket med KID.
Husk å sladde personopplysninger, men de siste 5 siffer i
kontonummer må fremgå.

Kjøpesummen og øvrige innbetaling(er) fra kjøper skal
settes på klientkonto i meglers bank.
Dersom selger ønsker å disponere beløpet før overtakelse/
tinglysning av skjøte, må selger stille sikkerhet overfor
kjøper i samsvar med buofl. § 47. Kjøper er kjent med og
aksepterer at når selger har stillet sikkerhet etter buofl. §
47, vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglers
klientkonto og kan kreve beløpet utbetalt forutsatt at
kjøpers bank samtykker. Beløpet blir i så fall å anse som
forskudd. Opptjente renter etter at sikkerhet er stillet
tilfaller selger. Selgers sikkerhet opphører ved tinglysing av
skjøtet.
Dersom selger ikke stiller sikkerhet skal beløpet bli
stående på meglers klientkonto frem til endelig oppgjør.
Kjøper opptjener renter av beløpet frem til hjemmelen til
leiligheten overføres til kjøper, jfr. buofl. § 46 første ledd.
Kjøper og selger samtykker i at beløpet utbetales mot
tinglyst hjemmelsdokument.
Selger samtykker i at megler kan trekke sitt tilgodehavende
etter oppdragsavtalen, herunder vederlag og utlegg, så
snart Kjøpesummen og øvrige innbetalinger er underlagt
selgers instruksjonsrett. Selger samtykker også i at megler
løpende kan trekke fakturerte utlegg m.v. etter hvert som
de forfaller.
Dersom hele eller deler av Kjøpesummen ikke er innbetalt
til megler til rett tid, betaler kjøper forsinkelsesrente
etter forsinkelsesrenteloven til selger av ubetalt del av
Kjøpesummen til fullt oppgjør er mottatt på meglers
klientkonto. Dersom eventuelle pantedokumenter i
tinglysingsklar stand ikke er megler i hende innen to
virkedager før overtakelse, og dette forsinker overtakelse/
oppgjør, skal kjøper betale selger en erstatning tilsvarende
forsinkelsesrente av hele Kjøpesummen til selger inntil
pantedokument er mottatt i tinglysingsklar stand.
Kjøper godskrives i disse tilfellene innskuddsrenter
av eventuelt beløp innbetalt på meglers klientkonto.
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Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge
betalingsfristen ut over de frister som er avtalt. Ved
vesentlig forsinket betaling vil selger også kunne stanse
arbeidet og/eller heve kontrakten.

For perioden frem til overtakelse skal garantien være på
3 % av samlet kjøpesum. Fra overtakelse og frem til 5 år
etter overtakelse skal garantien utgjøre 5 % av samlet
kjøpesum.

Betaling for eventuelle tilvalgs- og endringsarbeider
faktureres særskilt i henhold til punkt 9.2 nedenfor,
og betales senest samtidig som Kjøpesummen og
omkostninger.

Garantien stilles direkte til kjøper med kopi til megler. Til
det er dokumentert at det er stillet garanti har kjøper rett
til å holde tilbake alt vederlag.

Kjøper må innbetale fullt oppgjør inklusive Kjøpesummen,
omkostninger, eventuelt vederlag for tilvalgs- og
endringsarbeider samt eventuelle forsinkelsesrenter før
kjøper kan få overta leiligheten eller nøkler blir overlevert.
Innbetalt beløp blir utbetalt fra megler til selger når blant
annet følgende vilkår er oppfylt:
- Overtakelse er gjennomført
- Kjøper er registrert som andelseier i grunnboken, jf.
buofl. § 1a)
- Panterett for innskudd er tinglyst, jf. brl. § 2-11
Selger tar forbehold om å heve avtalen som følge av
manglende betaling også etter overtakelse eller etter at
hjemmelsdokument er gitt kjøper, jfr. buofl. § 57 andre
ledd.
Ved kjøpers avbestilling reguleres erstatningen av buofl.
§ 53, slik at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske
tap som følge av avbestillingen. Kjøper er gjort særskilt
oppmerksom på at dette tapet – og derved kjøpers ansvar
ved avbestilling – kan bli betydelig, bl.a. avhengig av
markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.
4.2 Garanti
Selger skal stille garanti for rett oppfyllelse av kontrakten
i henhold til buofl. § 12. Alle tidligere forbehold knyttet
til igangsettingstillatelse, forhåndssalg på 60% av
verdi, tilfredsstillende kontrakt med entreprenør, og
styregodkjenning for gjennomføring, er nå hevet og det er
vedtatt bygging.
Selger skal stille garanti straks etter at forbeholdene er
bortfalt, jf. buofl. § 12 andre ledd. Det samme gjelder
dersom kjøper har forbehold med tilsvarende virkning.
Selgeren skal i alle tilfeller stille garanti før byggearbeidet
starter.

4.3 Innfrielse av lån og sletting av pengeheftelser
Kjøper er forelagt utskrift av grunnboken for
Eiendommen, datert xx.xx.xxxx, og har gjort seg kjent med
denne. Leiligheten selges med de tinglyste rettigheter og
forpliktelser (servitutter) på Eiendommen som følger av
grunnboken.
Kjøper må akseptere at det på gnr 93, bnr. 20 samt
på den fradelte eiendommen tinglyses ytterligere
servitutter/heftelser for å ivareta gjensidige plikter og
rettigheter, eller dersom naboforhold eller offentlig
myndighet krever det. Slike servitutter/heftelser kan
være erklæringer som regulerer tilgang til samt drift og
vedlikehold av fellesområder, felles gårdsrom, rett og
tilkomst til ledningstraseer, drift og vedlikehold av energi/
nettverk/vann og avløp/veiadkomst m.v. fra kommune,
naboeiendommer og/eller ulike leverandører, rett til
brannrømning eller ventilasjonsanlegg for alle byggene
(Bygg A, B og C). Videre kan servitutter/heftelser gjelde
veierklæring til kommunen om plikt til opparbeidelse
og bekostning av vei, samt vederlagsfri avståelse av
nødvendig grunn til formålet.
Selger planlegger blant annet å tinglyse følgende
servitutter/heftelser:
•

•

Erklæringer som gir Bygg B og Bygg C adkomstrett
over og bruk av fellesareal tilhørende Bygg A og
eventuell forpliktelse til å delta i drift og vedlikehold av
fellesarealene.
Erklæring som gir næringslokalet rett til etablering og
drift av ventilasjonsanlegg med ventilasjonsrister.

•

Erklæringer om rett til brannrømning over
borettslagets eiendom i gårdsrommet.

•

Erklæringer som regulerer rett til å etablere, drifte
og vedlikeholde ledningstraseer, energi/nettverk/
vann og avløp/veiadkomst m.v. fra kommune,
naboeiendommer og/eller ulike leverandører.
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•

Erklæring som gir Bygg A rett til å ha utkragede
balkonger over Eiendommen.

•

Erklæring som gir Bygg A rett til adkomst over fradelt
grunn, for utvendig parkering foran Bygg A.

Pantedokumenter til sikkerhet for andelseiernes innskudd
og borettslagets felleslån, skal tinglyses som heftelser på
borettslagets eiendom innen overtakelse.
Megler skal besørge sletting av eventuelle pengeheftelser
på Eiendommen, slik at Eiendommen ved overlevering
vil være fri for andre pengeheftelser enn de som kjøper
eventuelt skal overta i henhold til denne kontrakt.
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 gir ved denne kontrakts underskrift megler
ugjenkallelig fullmakt til å innfri de lån som fremgår av
bekreftet grunnbok og som kjøper ikke skal overta.
Andelen vil ved overlevering være fri for pengeheftelser,
med unntak av borettslagets legalpanterett etter
borettslagslovens § 5-20.
Kjøper gjøres oppmerksom på at megler vil tinglyse en
sikkerhetsobligasjon pålydende minimum total salgssum
for prosjektet samt tinglysingssperre i Eiendommen.
Sikkerhetsobligasjonen vil bli besørget slettet av megler
når oppgjøret er gjennomført.
4.4 Tinglysing av hjemmel til andel i Borettslaget
Tinglysing vil først finne sted når vederlaget, inklusive
omkostninger og eventuelle tilvalg og renter, i sin helhet er
betalt og kjøper har overtatt andelen.
5. FREMDRIFT
Rammetillatelse for prosjektet er gitt av Plan- og
bygningsetaten i Oslo Kommune.
Selger tar sikte på fysisk oppstart av rivearbeider i 3. - 4.
kvartal 2021 og påfølgende oppstart av grunnarbeider i
1. kvartal 2022. Forventet byggetid er 20-24 måneder
fra fysisk oppstart av grunnarbeidene for garasjeanlegget.
Disse estimatene er foreløpig og ikke bindende, og utløser
ikke dagmulkt. En senere igangsetting av grunnarbeidene
eller en lengre byggetid enn forventet for garasjeanlegget,
eller bygget, kan medføre en senere overtakelse.
Forbeholdene ble hevet 22. november 2021, og

Selger har sendt ut varsel om dagmulktsbelagt
ferdigstillelsesdato. Selger kan kreve overtakelse inntil fem
måneder før den opprinnelige ferdigstillelsesdato. Selger
skal i så fall skriftlig varsle om dette minimum to måneder
før den nye overtakelsesdatoen. Ved forsinkelse beregnes
det dagmulkt fra den nye overtakelsesdatoen. Det eksakte
overtakelsestidspunktet (klokkeslett, oppmøtested m.m.)
skal gis med minst 14 kalenderdagers varsel.
Selger skal informere kjøper dersom det kan påregnes
endringer i forhold til planlagte perioder for overtakelse,
herunder som følge av endrings- eller tilleggsarbeider
bestilt av kjøper.
Ferdigstillelse av utomhusarealene på Eiendommen vil
kunne bli utført etter overtakelse, bl.a. annet avhengig av
årstiden.
6. OVERTAKELSE
Selger kan om ønskelig innkalle til forhåndsbefaring cirka
to uker før overlevering hvor leiligheten besiktiges av
selger og kjøper i fellesskap, og eventuelt sammen med
entreprenøren. Formålet med forhåndsbefaringen er å
avdekke eventuelle mangler slik at disse i størst mulig grad
kan bli utbedret innen overtakelsesforretningen. Det skal
føres protokoll fra befaringen.
Leiligheten og eventuell parkeringsplass skal overtas ved
overtakelsesforretning.
Selger innkaller til overtakelsesforretning med frist som
angitt i punkt 5. Overtakelsesforretningen gjennomføres
mellom kl. 08.00 og 16.00. Ved overtakelse foretas en
felles befaring av leiligheten hvor kjøper, entreprenør
og selger er representert. Det skal føres protokoll over
befaringen i samsvar med vedlagte overtakelseserklæring
(”protokoll fra overtakelsesforretning”). Protokollen
undertegnes av alle parter. Overtakelsesprotokollen
skal sendes til megler pr. e-post umiddelbart etter
overtakelsen. Megler foretar oppgjør til selger på grunnlag
av overtakelsesprotokollen.
Reklamasjoner som kjøper påberoper seg ved overtakelse
skal nedtegnes i protokollen. Kjøper oppfordres særlig
til å få protokollført eventuelle synlige feil og skader på
vindusruter, porselen, dører og overflatebehandlinger.
Vil kjøper etter overtakelse gjøre gjeldende som
mangel et forhold som burde ha blitt oppdaget under
overtakelsesforretningen, må dette skje så snart som mulig
for at reklamasjonsretten skal være i behold.

127

Selger plikter å rette eventuelle feil/mangler som inngår i
protokollen, og som selger har akseptert å rette, så snart
arbeidet kan gjøres av hensyn til årstidene og rasjonell
fremdriftsplan. Kjøper plikter å gi selger eller dennes
representanter adgang til leiligheten og mulighet for å
gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl.
07.00 og 18.00.
Det er selgers ansvar å fremskaffe midlertidig
brukstillatelse og ferdigattest på leiligheten. Kjøper er
gjort oppmerksom på at ferdigattest normalt foreligger
lang tid etter overtakelse. Midlertidig brukstillatelse eller
ferdigattest skal foreligge før overtakelse.

dagmulkt, bør et eventuelt krav om dagmulkt meldes
selger med kopi til megler før overtakelse, eller senest i
overtakelsesprotokollen. Dette begrenser ikke kjøpers
rettigheter iht. buofl. Dersom selger er forsinket iht. buofl.
§ 17, kan kjøper etter lovens kapittel 3 også kreve å holde
igjen vederlag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Risikoen for leiligheten går over på kjøper når han har
overtatt bruken av den. Hvis kjøper ikke overtar bruken
til avtalt tid og årsaken til dette ligger hos ham, har han
risikoen fra det tidspunkt han kunne ha fått overta bruken.
Hvis kjøper etter behørig varsling uten gyldig grunn ikke
møter til overtakelsesforretning, kan selger gjennomføre
overtakelsesforretningen på egen hånd, jf. buofl. §§ 14 og
15.

Overtakelsesforretningen kan holdes selv om det måtte
gjenstå mindre arbeider, herunder utomhusarbeider og
fellesarealer, dog skal ikke arbeidene være til hinder for
Kjøper plikter å overta boligen mot midlertidig
at hele leiligheten kan bebos. Leiligheten regnes som
overtatt av kjøper ved overtakelsesforretning, med mindre brukstillatelse, selv om det foreligger juridiske mangler ved
selgers ytelse, dette kan eksempelvis være at Borettslaget
overtakelsesprotokollen angir noe annet.
ikke er etablert, eller at den formelle hjemmelen til boligen
ikke kan tinglyses per overtagelsestidspunktet.
Kjøper er innforstått med felles utomhusarealer kan bli
ferdigstilt etter kjøpers overtakelse av leiligheten, blant
Når risikoen for leiligheten er gått over på kjøper, faller ikke
annet avhengig av årstid. Arbeidet med ferdigstillelse av
hans plikt til å betale Kjøpesummen bort ved at leiligheten
utomhusarealene er å anse som gjenstående arbeider
blir ødelagt eller skadet som følge av hendelse som han
som skal ferdigstilles innen rimelig tid uten kostnad
ikke svarer for.
for kjøper. Så snart selger har ferdigstilt gjenstående
arbeider på utomhusarealene, vil styret bli innkalt til en
Ved overtakelse skal leiligheten leveres fra selger i
kontrollbefaring. Det skal føres protokoll fra befaringen
byggerengjort stand. Kjøper må påregne noe byggestøv i
som signeres på stedet, og hvor eventuelle gjenstående
leiligheten i perioden etter overtakelse.
og/eller mangelfullt utført arbeid skal noteres. Selger
plikter å rette eventuelle gjenstående og/eller mangelfullt
7. KONTROLLBEFARING
utført arbeid som inngår i protokollen, og som selger har
Hver av partene har rett til om lag ett år etter overlevering
akseptert å rette, så snart arbeidet kan gjøres av hensyn
til årstidene og rasjonell fremdrift. Selgers garanti ovenfor å innkalle til en felles kontrollbefaring av leiligheten, jfr.
buofl. § 16. Selger skal føre protokoll fra kontrollbefaringen
kjøper gjelder også som sikkerhet for at disse arbeider
som skal undertegnes av begge parter. Eventuelle
utføres.
reklamasjonsberettigede mangler og feil som blir avdekket
Dersom det ikke foreligger ferdigattest, eller fellesarealene under kontrollbefaringen plikter selger å utbedre innen
ikke blir ferdigstilt innen kjøpers overtagelse av leiligheten, rimelig tid.
gir kjøper og selger megler rett til å oppnevne en
8. RETT TIL TILLEGGSFRIST
takstmann på Borettslagets vegne som foretar befaring
Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene i buofl. § 11
og fastsetter et felles tilbakeholdsbeløp for Borettslaget/
er oppfylt.
alle leilighetene. Beløpet skal tjene som sikkerhet for
gjenstående arbeider og utstedelse av ferdigattest.
9. SELGERENS YTELSER
Ved forsinket overlevering kan kjøper kreve dagmulkt
9.1 Utførelsen av arbeidet
tilsvarende 0,75 promille av vederlaget, jfr. buofl. § 18.
Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 kalenderdager. Arbeidet skal utføres etter vanlig god håndverksmessig
standard i samsvar med den bygningsbeskrivelse som er
Dersom kjøper ønsker at megler skal avregne eventuell
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gitt i vedlagte prospekt og med det utstyr mv. som følger
prospektet. Det gjøres oppmerksom på at tegninger og
illustrasjoner m.m. er av illustrativ karakter og at avvik fra
disse kan forekomme.
9.2 Tilvalg og endringsarbeider
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen
gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon
i form av systematisering av tekniske løsninger og valg
av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tilvalg
og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført,
og innenfor hvilke tidsrom disse kan bestilles. Selger vil
utarbeide en tilvalgsmeny som angir aktuelle muligheter
for tilvalg. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre
tilvalgs- eller endringsarbeider som
i) overstiger 15 % av Kjøpesummen,
ii) ikke står i sammenheng med ytelsen som er avtalt,
iii) som i omfang eller karakter skiller seg vesentlige fra den
avtalte ytelsen,
iv) som er til hinder for rasjonell fremdrift, eller
v) som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold
til kjøpers interesse i å kreve arbeidet utført.
Ønsker kjøper tilvalg eller endringer må kjøper inngå
en skriftlig avtale om dette med selger eller selgers
representant. Avtalen skal bl.a. klargjøre for kjøper
kostnadsmessige og eventuelle tidsmessige konsekvenser,
f.eks. fordi entreprenøren må vente på leveranser o.l. som
kjøper har bestilt. Avtalen skal undertegnes av begge
parter. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av
pristilbud, tegninger m.v., jfr. buofl. § 44.
Fakturering av tilvalg og endringer skjer etter at
tilvalgsprosessen er avsluttet, og skal være innbetalt til
megler før overtakelse. Selger kan kreve at kjøper stiller
sikkerhet for betaling av tilvalg og
endringsarbeider.
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer.
Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med
at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper
er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom
prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg eller
endringer som kjøper forutsetter skal være mulig å få
utført.

9.3 Mangler
Dersom kjøper etter overtakelsen vil gjøre gjeldende at
det foreligger mangel ved leiligheten, må han reklamere
skriftlig overfor selger innen rimelig tid etter at han har
oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Kjøper 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 etter
overtakelsen, selv om manglene ikke kunne ha vært
oppdaget tidligere.
Mangler som er påberopt i rett tid, vil bli utbedret av selger
innen rimelig tid. Utbedring skjer vederlagsfritt for kjøper.
Kjøper plikter å gi selger eller dennes representanter
adgang til leiligheten og mulighet for å gjennomføre
utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og
16.00.
Dersom det foreligger en mangel iht. buofl. kan kjøper
etter lovens kapittel 4 holde igjen vederlag på meglers
klientkonto, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag,
kreve erstatning eller heve avtalen. Et eventuelt
tilbakehold på meglers klientkonto anbefales anført på
overtakelsesprotokollen med beløp og hvilken mangel
beløpet er knyttet til. Det tilbakeholdte beløpet skal
gjenspeile nødvendige utbedringskostnader for mangelen.
Kjøper bærer risikoen for tilbakehold av et for høyt beløp.
Tilbakeholdt beløp kan etter hjemmelsovergang ikke
benyttes til tilbakehold eller motregning for andre mangler,
eller nye reklamasjoner eller krav som fremmes. For
mangler eller krav som fremmes etter hjemmelsovergang
gjelder alminnelige reklamasjonsregler og garantien stilt
iht. buofl. § 12.
Kjøper har også rett til å deponere et omtvistet beløp
etter buofl. § 49, 1. ledd. Kjøper kan ved deponering kreve
overtagelse og hjemmelsoverføring, men selger kan kreve
forsinkelsesrente dersom beløp er uberettiget / for mye
deponert.
Dersom partene er uenige om størrelsen på eventuelt
beløp som skal 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 kjøper eller
selger har gjort gjeldende som et riktig beløp, skal den
annen part dekke kostnadene til den engasjerte.
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Dersom det ikke er til klar ulempe for kjøper, eller
medfører forringelse av leiligheten, kan selger kreve at
utbedring av mangler som er reklamert etter overtakelsen
skjer samlet etter kontrollbefaringen.
Skulle det være oppstått mangler hvor kostnadene ved
utbedring er urimelig i forhold til den betydning manglene
har for leilighetens bruksverdi, har selger rett til å gi
kjøper prisavslag basert på den verdireduksjon mangelen
representerer i stedet for å foreta utbedring, jfr. buofl. §§
32 og 33.
Selgers plikt til å utbedre feil gjelder ikke følgende forhold;
•

Krymping av betong, treverk eller plater og derav
sprekkdannelser i tapet, maling og lignende med
mindre sprekkdannelsene skyldes dårlig håndverk
eller feilaktig behandling av materialer.

•

Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold.

•

Mangler som oppstår på grunn av mangelfullt
vedlikehold og/eller uforsvarlig bruk av leiligheten
med utstyr.

resulterer i at prosjektet ikke blir regningssvarende å
gjennomføre.

siste ledd. Forsikringen gjelder også materialer som er
tilført eiendommen.

Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur
og skjeggkre/kre kan forekomme i leiligheten, og tar ikke
ansvar for dette.

Selger vil for Borettslagets regning besørge
bygningsforsikring (skadeforsikring) fra og med første
overtakelse. Kjøper må selv besørge forsikring av eget
innbo og løsøre.

Ved kansellering av kjøpekontrakten, vil kjøper få alle
innbetalte beløp tilbakebetalt med tillegg av påløpte renter
på meglers klientkonto. Ut over dette har partene ingen
krav mot hverandre. Når det gjelder forbehold knyttet til
selve gjennomføringen av prosjektet (kvaliteter, utforming
m.m.), vises det til kvalitetsbeskrivelsen i prospektet.
Kjøpekontrakten gjelder individuelt for kjøper. Videresalg/
transport av kontraktsposisjon før overtakelse krever
selgers samtykke og godkjenning av ny kjøper. Samtykke
kan ikke nektes uten saklig grunn, men selger kan stille
betingelser for et eventuelt samtykke. Ved selgers
eventuelle skriftlige samtykke påløper et gebyr på kr 60
000,-. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger
av tilvalg og endringer.

Det forutsettes at andelen registreres i Borettsregisteret i
kjøpers navn i henhold til kjøpekontrakten. Dersom kjøper
før overtakelse ønsker å endre hjemmelsforhold internt
• Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter
i egen familie (dvs. annen tinglysing av hjemmel enn hva
overtakelse som selger ikke kan lastes for.
som fremkommer av budskjemaet med tilhørende aksept
og kjøpekontrakt), vil det påløpe et gebyr på kr 40 000 for
10. SELGERENS SANKSJONER
endring av hjemmelsdokument. Eventuell endring krever
Dersom forfallstidspunkter oversittes med 30 dager eller
mer, betraktes oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, selgers samtykke.
som gir selger rett til å heve avtalen og foreta dekningssalg.
Selger vil når som helst ha rett til å justere kontantdel/
Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i leiligheten innskudd for de usolgte andelene og parkeringsplassene
både opp og ned. En slik justering skal ikke påvirke
før fullt oppgjør har funnet sted og kjøper misligholder
kontantdel/innskudd etter denne kontrakt.
betaling av oppgjøret, vedtar kjøper at misligholdet
skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om
Dersom selger ikke har solgt alle andelene eller
tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 § 13-2, 3.
parkeringsplassene innen overtakelse, har selger rett til å
ledd bokstav e). Selger tar også forbehold om å heve
leie ut alle leilighetene som de usolgte andelene gir borett
kontrakten, jfr. buofl. § 57 andre ledd.
til samt parkeringsplassene.
11. FORBEHOLD – SÆRLIGE BESTEMMELSER
Selger vil beholde eiendomsretten til eventuelle usolgte
Alle tidligere forbehold knyttet til igangsettingstillatelse,
parkeringsplasser, og står fritt til å disponere over disse,
forhåndssalg på 60% av verdi, tilfredsstillende kontrakt
med entreprenør, og styregodkjenning for gjennomføring, herunder ved salg eller utleie til andre enn beboerne i
Borettslaget.
er nå hevet og det er vedtatt bygging.
Selger tar for øvrig forbehold i prosjektperioden om
kansellering av kjøpekontrakten dersom uforutsette
forhold hindrer at prosjektet blir gjennomført, eller

12. FORSIKRING
Arbeidene vil bli fullverdiforsikret og vil av selger bli holdt
tilsvarende forsikret frem til overtakelsen, jfr. buofl. § 13
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Kostnader for dette er medtatt i budsjettet.
Forretningsfører vil innkalle andelseierne i borettslaget
til et konstituerende møte med blant annet valg av nytt
styre etter at leilighetene er ferdigstilt. Det samme gjelder
sameiet etter at dette er ferdigstilt/overlevert/overskjøtet.
Kostnader knyttet til konstituerende møte belastes
borettslaget og sameiet.

13. BORETTSLAGET OG SAMEIET
13.1 Borettslaget
Hver leilighet som inngår i borettslaget vil utgjøre en andel
med tilknyttet enerett til bruk av leilighet med tilhørende
balkong eller terrasser, samt rett til bruk av borettslagets
fellesarealer inklusive felles takterrasse. Selger skal stifte
og tegne alle andelene i borettslaget. Borettslaget er
underlagt reglene i lov om borettslag av 6. juni 2003 nr.
(”brl.”). Hver andelseier kan bare eie en andel, og bare
fysiske personer kan være andelseiere.

Selger forbeholder seg retten til å inngå andre nødvendige
driftsavtaler for borettslaget og sameiet før overtakelse.

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for borettslaget
og Sameiet Ammerud Stasjon. Vedtektene regulerer
forholdet mellom andelseierne/sameierne, herunder
ansvar for drift og vedlikehold samt fordeling av drifts- og
vedlikeholdskostnader. Endelige vedtekter fastsettes
av selger før overlevering/ferdigstillelse/overskjøting.
Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende
vedtekter. Selger tar forbehold om endringer som er
hensiktsmessige eller nødvendige i perioden frem til
Kjøper plikter å betale månedlige felleskostnader, som
består av drifts- og vedlikeholdskostnader for borettslaget, overtakelse, jf. også forbehold tatt innledningsvis i
kapitalkostnader knyttet til borettslagets fellesgjeld og en utkastene til vedtekter.
andel av drifts- og
Generalforsamlingen beslutter om det skal utarbeides
vedlikeholdskostnadene for Sameiet Ammerud Stasjon.
husordens- og/eller trivselsregler for borettslaget.
Kjøper er innforstått med at felleskostnadene vil bli
påvirket av nedbetaling av lån, endringer i lånevilkår,
14. ANNET
konsumprisindeks, borettslagets vedlikeholdsbehov,
driftsavtaler borettslaget inngår m.m. Kjøper er også kjent Ved befaring på byggeplassen før overtakelse skal kjøper
alltid være i følge med en representant fra selger. All annen
med at borettslagets drifts- og vedlikeholdskostnader
ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med
først vil bli endelig fastsatt etter konstituering, og etter
høy grad av risiko og er forbudt.
hvert som borettslaget får erfaring med de utgifter/
kostnader som påløper.
Selger har rett til å tinglyse boretter ved overtakelsen iht.
brl. § 2-13. En borett gir kjøper full råderett over boligen
Borettslaget vil forbeholde seg 1. prioritets panterett for
2G i borettslagets andeler, som sikkerhet for andelseiernes og andelen bortsett fra at kjøper ikke har stemmerett på
Borettslagets generalforsamling før andelen er overført.
forpliktelser overfor borettslaget.
Andelen skal overføres til kjøper senest to år etter at
første borett i Borettslaget er overtatt.
13.2 Eierseksjonssameiet
Alle seksjonseierne i Sameiet Ammerud Stasjon,
15. TVISTER
herunder Borettslaget, må svare for sin forholdsmessige
forhandlinger mellom partene.
andel av forpliktelser/fellesutgifter overfor sameiet.
Tvister mellom partene skal primært søkes løst ved
Fordelingsnøkkel for utgifter reguleres i sameiets
forhandlinger mellom partene.
vedtekter. Kjøper er kjent med at sameiets fellesutgifter
først vil bli endelig fastsatt etter konstituering av sameiet,
Fører ikke forhandlinger fram, skal saken avgjøres av de
og etter hvert som sameiet får erfaring med utgifter/
ordinære domstolene ved leilighetens verneting.
kostnader som påløper.
16. BESTEMMELSER TILTAK MOT HVITVASKING /
13.4 Felles for Borettslaget og sameiet
KJØPERS INNBETALING
Selger har engasjert OBOS Eiendomsforvaltning AS som
Iht. lov av 1. juni 2018 om tiltak mot hvitvasking og
forretningsfører for borettslaget og eierseksjonssameiet.
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terrorfinansiering er megler pliktig å gjennomføre
legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og kjøper. Reelle
rettighetshavere skal også kartlegges. Dersom partene
ikke oppfyller lovens krav til legitimering, kan megler
ikke etablere kundeforhold og transaksjonen kan ikke
gjennomføres. Er det mistanke om at transaksjonen
har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, eller
forhold som rammes av straffeloven §§ 131 til 136A kan
megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Dersom
oppgjør kommer fra andre enn kjøper eller kjøpers bank,
vil oppgjør bli returnert.

18. UNDERSKRIFT
Denne kontrakt med bilag er elektronisk signert av
partene ved bruk av bankid.

[Sted], den […]
		
[navn selger]
Iht. firmaattest / fullmakt		

[navn kjøper]

Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser
dette vil kunne medføre. Kjøper oppfordres til å
innbetale den del av kjøpesummen som ikke kommer fra
låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i
norsk bank.
17. BILAG
Kjøper har fått seg forelagt følgende dokumenter som
utgjør en del av kjøpekontrakten:
Bilag 1: Salgsprospekt med bl.a. kvalitetsbeskrivelse,
romskjema, utomhusplan og informasjon til kjøper
Bilag 2: Prisliste
Bilag 3: Overtakelseserklæring
Bilag 4: Utskrift av grunnboken datert ….
Bilag 5: Kartutsnitt med reguleringsbestemmelser
Bilag 6: Situasjonsplan
Bilag 7: Utkast til vedtekter for Borettslaget
Bilag 8: Utkast til vedtekter for sameiet
Bilag 9: Foreløpig budsjett for Borettslaget
Bilag 10: Foreløpig budsjett for sameiet
Bilag 11: Bustadoppføringslova
Bilag 12: Kontraktstegning datert […]
Dersom det er motstrid mellom kvalitetsbeskrivelsen
og tegninger skal kvalitetsbeskrivelsen gå foran. For
øvrig gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle
bestemmelser foran generelle,
og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne avtale
foran standardiserte bestemmelser.
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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KONTAKT MEGLERE
Tom Z. Bliksmark
Eiendomsmegler

90 925 904
tzb@sem-johnsen.no

Helene Røgler

Eiendomsmegler
977 76 680
hr@sem-johnsen.no
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