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Møt arkitektene!
Du har råd til å eie bolig!

Den «nye» Bankveien 10. Lavblokka, med sine 19
leiligheter fordelt over fire boligetasjer,
og 71 leiligheter i høyblokka.
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Høyden og
plasseringen i Asker
sentrum gjør bygget
spektakulært
Alessandra Kosberg,
Partner og daglig leder
Vigsnæs + Kosberg Arkitekter
02
01

0 1 A L ESS A ND R A KOS B E RG O G SO ND R E GU ND ER SEN
H OS V I GS NÆ S + KOS B E RG A R K I T E K T E R .
02 B R U K E N AV T E GL ST E I N H A R L E NGE VÆ RT
K A R A K T E R I ST I S K F OR BYGNI NGE NE I A S K E R SENT R UM

Møt arkitektene!

– Å få bidra til å transformere et kvartal
midt i Asker sentrum, har vært utrolig
spennende. Ikke minst har det vært
morsomt å jobbe med et eksisterende
bygg mange har et forhold til.
Det sier Alessandra Kosberg, partner
og daglig leder hos Vigsnæs + Kosberg
arkitekter. Sammen med prosjektleder
Sondre Gundersen, har hun vært med og
tegnet «nye» Bankveien 10. Bak adressen
skjuler det seg to bygg: Lavblokka, med sine
20 leiligheter fordelt over fire boligetasjer,
samt høyblokka med 71 leiligheter på ni
etasjer.
– Høyblokka er et av de mest effektive
byggene vi har jobbet med. Høyden og
plasseringen i Asker sentrum gjør bygget
spektakulært. Utsikten er fantastisk, og nå
har vi i tillegg utvidet flere av balkongene.
Noen av leilighetene får glassvegg mot
balkongen, slik at romopplevelsen vil bli
veldig annerledes, forklarer Kosberg.

A RKITE KT

6

Det viktigste for arkitektene har vært å
videreføre enkelte av de karakteristiske
trekkene ved høyblokka, og samtidig skape
noe nytt med lavblokka. Å lage et tydelig
skille mellom gammelt og nytt, og samtidig
gi bygget et helhetlig uttrykk, er ofte en
utfordring for arkitekter.

– Bruk av tre i en urban situasjon er
utfordrende, fordi materialet ofte forbindes
med ikke-urbane strøk, forteller Kosberg. –
Å finne en retning som gjorde at treverket
ville oppfattes urbant nok til å passe inn
i et tett strøk som Asker sentrum, og å gi
bygget en ung, tøff profil, ble viktig for oss.

– Det synes jeg vi har klart med Bankveien
10, sier Kosberg.

Resultatet ble en tett trekledning med
relieffer som skaper dybde og gir et
levende skyggespill i fasaden.

Urbant treverk

Bruken av teglstein har lenge vært
karakteristisk for bygningene i Asker
sentrum. I utgangspunktet planla Vigsnæs +
Kosberg arkitekter å skape noe som lå tett
opp mot det materialet, og å jobbe med
samme type palett som allerede fantes i
området.
– Vi ville gi bygget et røft uttrykk, forklarer
prosjektleder Sondre Gundersen.
Men kommunen ville det annerledes. De
ville videreføre et lyst og lett uttrykk, og
ønsket bruk av tre.
7

– Dette er en løsning alle er fornøyde med!

”- at treverket
ville oppfattes
urbant nok ble
viktig for oss.
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Du har
råd til å
eie bolig!
Å B E TJ E N E P Å D I T T E GE T
B OL I GL Å N B E H ØV E R I K K E
KOST E M E R I M Å N E D E N
E N N Å L E I E . I T I L L E GG FÅ R
D U E K ST R A FOR D E L E R D U
K A N S K J E I K K E V I SST E OM !

”du kan kjøpe
egen bolig uten
at de månedlige
kostnadene
nødvendigvis øker...

– Mange som kontakter oss, tror at de ikke
er i stand til å kjøpe egen bolig. Men når
vi ser på utdanningen og den fremtidige
situasjonen deres, kommer vi som oftest
frem til en løsning. I mange tilfeller foreslår
vi alternativer de ikke har tenkt på selv,
forteller Lars Lauritzen, banksjef i Nordea
Sandvika. Han har fulgt utviklingen av
Bankveien 10 siden oppstarten, og kjenner
prosjektet godt.
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FI N A N SE RIN G
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Finn riktig løsning for deg

Lave månedlige kostnader

– Uansett utgangspunkt anbefaler vi å
ta en prat med oss om finansiering. Våre
profesjonelle rådgivere står klare til å
kartlegge situasjonen og legge alt til rette
for deg, sier Lauritzen. – Det finnes ulike
typer finansieringsprodukter, og vi hjelper
deg med å finne alternativet som passer
best for deg og din situasjon.

– Ikke alle som leier leilighet, vet at de
faktisk kan kjøpe egen bolig uten at de
månedlige kostnadene nødvendigvis øker,
bekrefter Lars Lauritzen.

Gjennom arbeidet sitt møter Lauritzen
mange unge som ønsker å komme seg inn
på det attraktive boligmarkedet. De har
fått jobb, spart opp litt penger, og kanskje
fått hjelp av foreldrene sine. Nå er de
nysgjerrige på om de kan få boliglån, og
eventuelt hvor mye.

Det er i hovedsak boliglånsforskriften som
setter grenser for hvilke muligheter banken
kan gi deg. Du kan per i dag blant annet
ikke kan låne mer enn fem ganger egen
inntekt, og du må ha minimum femten
prosent egenkapital.
– Mangler du egenkapital, ser vi ofte at
foreldrene stiller opp for at barna skal få
lånebevis. Noen ganger stiller de sikkerhet
i egen bolig, som allerede er nedbetalt,
sier Lauritzen, og legger til: – Bankene
kan også gjøre unntak i inntil ti prosent
av lånene de gir. Denne ordningen er
tiltenkt boligkjøpere med en trygg og høy
utdanning, men som kanskje ikke har spart
opp femten prosent egenkapital.

M A N G E U N G E Ø N S K E R S E G IN N I B O L IG M A R K E D E RT
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Blant unge er det ikke uvanlig å leie bolig
de første årene etter at de har forlatt
redet, samtidig som de forsøker å spare
opp egenkapital. Ettersom mange fortsatt
studerer eller nylig har begynt i sin første
jobb, er dette en livsfase som ofte preges
av stram økonomi. Mange frykter at
overgangen fra å leie til å eie vil medføre en
høy og uhåndterlig økning i de månedlige
utgiftene. Men slik behøver det ikke
nødvendigvis å være.

Endelige tall vil variere, bl.a. avhengig av
rentesvingningene.

0 4 BORETSLAGET B10
0 5 LEILIHGETER FOR PAR ELLER SINGEL

Det lønner seg å eie

Historisk sett er det ikke tvil om at det
lønner seg å komme inn på boligmarkedet.
Leier du, går alle pengene dine rett til
utleien. Når du betaler månedlige avdrag på
boliglånet, nedbetaler du derimot samtidig
på din egen leilighet. Mange ser på dette
som en form for tvungen sparing.

Det kan lønne seg å eie

– Som eier sitter du i tillegg med alle
rettighetene selv, og har full kontroll. Du
sitter naturligvis også med risikoen knyttet
til svingningene i eiendomsprisene, men
historisk sett er det en risiko mange i
Norge har vært tjent å sitte med, forklarer
Lauritzen.

Lønnsomt borettslag

Eksempelvis har «Tim» (27) leid en hybel i Asker
til 9.000 kroner per måned. Nå ønsker han å kjøpe
en leilighet til 2.190.000 kroner i Bankveien 10.
Han har spart opp 330.000 kroner i egenkapital,
og med foreldrene som realkausjonister med
sikkerhet i deres bolig, får han låne 1.860.000
kroner av banken avdragsfritt i 5 år.
Med avdragsfrihet kan Tim kjøpe
leiligheten og ha en reel bokostnad på
kun 4.881 kroner per måned etter skatt.
Sammenlignet med å fortsette å leie vil ”Tim”
kunne spare nesten 50 000 kroner pr. år som
kan benyttes til nedbetaling av lånet.

FI N AN SE R IN G

Forutsetninger

Felleskostnad 	
Rente  	
Avdrag 	
Skattefradrag 	
Bokostnad med avdrag før skatt 	
Bokostnad med avdrag etter skatt 	
Bokostnad med avdragsfri periode før skatt 	
Bokostnad med avdragsfri periode etter skatt

kr 1 254
kr 4 650
kr 3 192
kr 1 023
kr 9 096
kr 8 073
kr 5 904
kr 4 881

Differanse Leie / eie avdragsfri periode pr år:
9 000 – 4 881 x 12 = kr 49 428

Bankveien 10 er organisert som et
borettslag, noe som gjør leilighetene ekstra
attraktive for mange boligkjøpere. Ved kjøp
av en selveid brukt bolig må man betale 2,5 %
av omsetningsavgiften i dokumentavgift til
staten. For en leilighet til 2.000.000 kroner,
utgjør dette eksempelvis 50.000 kroner.
Borettslagsleiligheter er fullstendig fritatt
fra denne dokumentavgiften. Det betyr
titusenvis av kroner spart!
I tillegg forhandler borettslag ofte frem
gunstige fellesavtaler for Internett, kabelTV og lignende for beboerne, noe som
igjen bidrar til at hver enkelt sparer penger.
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Oppå det hele, tar borettslag også
ofte ansvar for utvendig vedlikehold,
økonomiforvaltning, betaling av
kommunale avgifter, trappevask, bytting
av lyspærer og andre vaktmestertjenester.
Resultatet gjør det ikke bare billigere, men
også mer enkelt og komfortabelt å velge en
borettslagsleilighet, som i Bankveien 10.

Vær ute i god tid!

Ingen har helt lik økonomi, derfor finnes
det ikke ett råd som passer for alle. Lars
Lauritzen anbefaler alle å kontakte banken
og få personlig rådgivning, slik at man har
finansieringsbeviset klart før visning. Da
trenger man ikke å ta noen forbehold, og
vet hvor langt man kan gå.
– I løpet av fem minutter på telefon vil vi
ha kartlagt veldig mye for deg. Men ikke
vent til dagen du ønsker å legge inn bud,
vær ute i god tid! råder han.

Ovennevnte beløp er pr mnd. Det er benyttet en effektiv rente på 3 % p.a.
ved beregning av månedlig rentekostnad. Effektiv rente vil normalt være 0,1
- 0,2 prosentpoeng høyere en nominell rente avhengig av lånets størrelse og
nedbetalingsvilkår. Normalt vil et etableringsgebyr og termingebyr pr måned
tilkomme. Ovennevnte beløp er eksempler. Endelige tall vil variere, bl.a avhengig
av rentesvingninger. Nedbetalingstiden er satt til 30 år med 5 års avdragsfrihet.
Boliglånsforskriften setter krav til at lån uten avdragsplikt ikke skal overstige 60
prosent av boligens verdi. 22 % skattefradrag forutsetter skattbar inntekt.

12

13

05

Asker
16-27
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26-27

Grønn fremtid i Asker
Finn formen i Asker!
Aktiviteter i Asker

0 6 SY K K E LV E NNL I GE A S K E R
07 ASKER S E NT R U M
0 8 TO R A R NE MI DT B Ø
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Grønn
fremtid
i Asker

På Sem arbeidssenter får i tillegg gamle
leker, klær og interiørprodukter fra Yggeset
nytt liv. De ansatte vasker, reparerer, syr
om og lager noen ganger helt nye, kreative
gjenstander av det som tidligere var søppel.
Produktene selges hos populære Galleri
Unika i Asker sentrum.

BYSYK L E R , B I L D E L I N G OG
U TS L I P PS FR I E B U SS E R E R
BA R E N OE N AV T I LTA K E N E
SOM S K A L GJ ØR E A S K E R
T I L E T E N DA GR ØN N E R E
OG B E D R E ST E D Å B O I
FR E M T I D E N .

Redusert bilbruk

Det slås fast i kommunens egen
kommunedelplanen for klima, energi og
miljø, KLEM-planen. Bor du i Asker, skal du
være sikker på at det jobbes aktivt med å
sikre deg en miljøvennlig hverdag med frisk
luft, rent vann og et rikt dyre- og planteliv.
Og det uten at hverdagen kompliseres.
– Kommunes miljøvisjon er: «Det er lett
å leve miljø- og klimavennlig i Asker»,
forklarer Bjørn Nordby, miljørådgiver i Asker
kommune.

Brukt blir nytt!

Asker ligger allerede langt fremme når det
gjelder gjenvinning, deling og ombruk, og
det legges opp til å bli enda bedre. Innen
2025 skal blant annet matsvinn reduseres
med 30 prosent, og 60 prosent av alt avfall
skal materialgjenvinnes.
Skal du pusse opp hjemmet ditt, kan du
allerede i dag kjøpe brukte byggevarer i god
stand hos ombruksutsalget ved Yggeset
gjenbruksstasjon.
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MIL JØ V E N N L IG
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Ved Yggeset arrangeres også
ombruksfestivaler, kreative
ombruksveksteder og byttemarkeder.

I dag finne ingen ordning for bildeling i
Asker, men dette kan fort endre seg.
– Vi har store ambisjoner om å få til
bildeling i sentrum, bekrefter Nordby. –
Men det er litt for tidlig til å love når det
vil skje.
I mellomtiden jobber han og kollegaene
med å få på plass ladepunkter for elbiler
ved minst seks prosent av alle offentlige
parkeringsplasser. Kommunen vil også
fortsette å gi tilskudd til etablering av
lading i boligselskap.
For å redusere bilbruken, vil kommunen
bidra til å etablere en utslippsfri ferge
mellom Slemmestad, Vollen og Aker
brygge. I tillegg planlegges det et felles
transporttilbud for barn og unge til
fritidsaktiviteter.
– Slitasje av bildekk er den klart største
kilden til mikroplast i havet. Redusert
bilbruk er dermed ikke bare bra for luften,
men også for havet, forklarer Nordby.
Av samme grunn skal Askers
kollektivtransport ved utgangen av 2020
kun bruke fornybar og bærekraftig energi,
og deretter gradvis gå over til utslippsfri
kollektivtransport.

Trekanten
Asker Kulturhus
og Kino Nordisk
FIlm

Grønne tanker bak Bankveien 10

Helt siden planene om nye Bankveien
10 begynte å ta form, har fokuset på
miljø- og samfunnsansvar preget også
dette prosjektet. Det er sørget for
mange sykkelplasser for beboerne,
grønne mosevegger i oppgangene og i
mellompartiet, samt mye utebeplantning.
Prosjektleder Leif Nilsen inngikk også
et samarbeid med det lokale NAVkontoret, som sikret sommerjobb til unge
arbeidsledige på prosjektet.

Sykling hele året

– Sykkel er et stort satsningsområde, så jeg
jobber hele tiden med små og store tiltak,
forteller Cato Steinsvåg. – Nå gjennomføres
blant annet et prosjekt som skal vurdere
etablering av elektriske bysykler. Et slikt
tilbud kan være viktig ettersom det kan
erstatte korte bilturer, for eksempel fra
hjemmet til kollektivtransporten.
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Asker har i dag et relativt stort og
velfungerende sykkelveinett. Det er også
gjennomgående sykkelveier østover mot
Bærum og Oslo, sørover mot Røyken og
vestover mot Lier. Kommunen innrømmer
derimot at fremkommeligheten og
effektiviteten ikke er like god alle steder.

” Nå gjennomføres
blant annet et prosjekt
som skal vurdere
etablering av elektriske
bysykler.

MIL JØ V E N N L IG
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For å friste flere til å velge sykkel
fremfor bil, legges det opp til enda flere
sykkelparkeringer i fremtiden.

Men hva når snøen begynner å falle? Målet
er å gjøre det trygt og enkelt å sykle året
rundt.
10
09
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Simus practum – Ved Asker stasjon det er allerede
tre sykkelhoteller. Dette er et
is adhusquem opprettet
svært populært tilbud, men det er fortsatt
god kapasitet. I tillegg har vi satt opp fire
nonventus, me fici
sykkelparkeringsbokser ved kommunens
idrettsanlegg. Her låser du sykkelen
pata re audem. store
inn i sin egen boks ved hjelp av en app.

E L SYK K E L E L D O R A D O
GRØNNE LUNGER
2 M IN U T T E R FR A FLY TO G E T
S M A RT SYK K E L H OT E L L

– Det ville vært en miljøsynd å kaste store
bygningsmasser som faktisk kunne brukes
videre. Da var det bedre å bruke penger på
å oppgradere til dagens standard, forteller
han. Hele to tredjedeler av bygget er
derfor bevart. – Det er krevende å løfte et
gammelt bygg opp til dagens standard, men
vi er veldig fornøyde med resultatet!

Asker
Togstasjon

Sykkelhotell ved stasjonen

– Dette er noe vi jobber kontinuerlig med
å forbedre. Vi planlegger også en helt ny
sykkelvei fra sentrum mot idrettsanlegget
på Risenga. Det blir et høystandardanlegg,
hvor gående og syklende vil være adskilte.

– Noen av de store sykkelveiene har
allerede god framkommelighet hele året,
men vi jobber med å forbedre standarden
og vurdere flere strekninger. Høy standard
innebærer blant annet at det brøytes
oftere, forklarer Steinsvåg.

Sy
k

ke
lh

ot
el l

Fokuset på sykling er så stort i Asker,
at kommunen har ansatt en egen
sykkelkoordinator.

Å rive den gamle høyblokken som siden
60-tallet har vært sentral i Askers bybilde,
var hele tiden uaktuelt. I stedet valgte
Nilsen full restaurering.

I boksen booker du plassen på forhånd,
og det hele er gratis i inntil tolv timer. Vi
vurderer å plassere ut flere slike fremover,
sier Steinsvåg.
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- du låser sykkelen
inn i sin egen boks
ved hjelp av en app.

I og rundt Asker
finnes det et flotte
badeplasser enten
du liker ferskt eller
salt vann.

20

21

I A S K E R K A N D U “ H OP P E I H AV E T ” Å R E T R U NDT !
13
14
15
16

JOGGE RUTE R
SKOGSTE RRE N G
L AN DL IG OG SE N TRALT
HVAL STRAN D BAD

16
13

NÆ RHETEN TIL SJØ EN
O G MA RK A G JØ R A SK ER
TIL ET EL D O RA D O F O R
U TETRENING ! HER ER TIPS
TIL U L IK E MÅ TER Å SV ET TE
D EG SU NN O G G L A D P Å ,
Å RET RU NDT.
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Vanntrening året rundt:

Badestrender og svømmehaller

Trives du best i det våte element?
Svømming er en skånsom treningsform
hvor du får brukt nesten alle kroppens
muskler. I Asker kan du “hoppe i havet” året
rundt!
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Naturen kaller:

Turer og friluftssliv i marka

I Asker finner du ikke bare på flotte,
fredfulle skogsterreng med utkikkspunkt
og badevann. Du kan også velge en tur
langs den 15 kilometer lange, oppmerkede
kyststien fra Holmen til Slemmestad, og
lytte til bølgeskvulp mens du du går, jogger
eller løper.

Finn formen
i Asker!
A KT IV

14

Asker turlag har gitt ut heftet “Turskatter
i Asker”, med oversikt over 16 fine turer i
nærmiljøet. Du finner også kart over turene
på nettsiden ut.no. Turlaget arrangerer
ukentlige fellesturer mellom mai og
oktober.
Interesserer du deg for jakt og fiske, kan
Asker jeger- og fiskerforening være noe for
deg. Her kan du ta ulike kurs, delta på alt fra
felles fisketurer til duejakt, og bli en del av
et sosialt jegermiljø.

22

Om sommeren er det yrende liv på Askers
strender. Holmenskjæret er nyopprustet
med store arealer for lek og avslapping.
Hvalstrand er også meget populært med
stupetårn, restaurant og tråbåtutleie. I
tillegg ligger strendende som perler på en
snor langs kysten.
Foretrekker du å svømme i ferskvann,
kan du blant annet legge turen til
Semsvannet, Ulvenvannet, Hogstadvannet,
Finsrudvannet eller Oppsjø.
Det finnes to svømmehaller i Asker. Holmen
svømmehall har et hovedbasseng med åtte
baner, et varmtvannsbasseng, badstue,
treningsrom og kafé. Svømmehallen,
som åpnet i 2017, er en av Norges mest
miljøvennlige. Energien hentes blant annet
fra solcellepanel, og det gresskledde taket
fungerer som rekreasjonsområde.
Risenga svømmehall passer for deg

23

som vil ha det litt moro mellom
treningsøktene. Her finner du ikke bare
et 25-meters svømmebasseng, men også
to sklier, boblebad, bølgebasseng med
motstrømskanal, klatrevegg, kaldtvannskulp,
ulike badstuer, stupetårn på én, tre
og fem meter, varmtvannsbasseng og
barnebasseng!
Vil du ta svømmeferdighetene til et nytt
nivå? Asker svømmeklubb tilbyr blant annet
kurs innen stuping, synkronsvømming og
Open Water, i tillegg til egne barnekurs.
Født med ski på beina?

Langrenn og skiskyting

På vakre vinterdager er marka rundt Asker
perfekt for lange og korte skiturer, enten
du er på hyggetur med familien eller en
hard treningstur med venner. Fra Solvang
skole (1,2 km fra Bankveien 10) og Solli gård
(7,8 km fra Bankveien 10) går det flotte
lysløyper. Sistnevnte skal være det mest
snøsikre stedet i Asker, med gode forhold
fra desember og ut mars.

Mer trening!
19

Ønsker å konkurrere, eller går du på ski
for å ha det sosialt og holde deg i form?
Uansett kan du bli medlem av Asker
Skiklubb. De arrangerer treninger for alle fra
ni år og oppover.
Er du i tillegg nysgjerrig på skiskyting,
kan du melde deg inn i Asker Skiklubb
Skiskyting, som er en av landets største
skiskyttergrupper.
Sporty moro på fjorden:
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BL I M E D PÅ VE N N S K A PS -R E G AT TA E N “A S K E R R U N DT ”,
OG O PPL E VE KOM M U N E N FR A S JØS ID E N .

Asker Taekwond-do klubb lærer deg

Kajakk, SUP og seiling

koreansk kampsport.

Nærheten til fjorden åpner for flere
morsomme måter å holde kroppen i
form på. Har du kanskje alltid hatt lyst til
å lære å padle kajakk, men aldri kommet
i gang? Meld deg inn i kajakkgruppen til
Asker skiklubb! De tar inn nybegynnere
og viderekomne, uavhengig av alder og
funksjonsnivå.
Du har vel prøvd stand-up-paddling?
Hvis ikke, kan du melde deg på et av
kursene som 4Elements arrangerer i Vollen.
Ettersom du kan velge mellom å sitte
og stå på SUP-brettene, og selv velger
padletempo, passer aktiviteten for både
store og små.
Asker Seilforening har også plass til
nye medlemmer. De arrangerer seilkurs
for alle voksne, og tilbyr egne kurs for
kvinner. Foreningen har et godt barne- og
ungdomsmiljø. Som medlem i foreningen
kan du bli med på vennskaps-regattaen
“Asker rundt”, og oppleve kommunen fra
sjøsiden.

AKTIV

L A N G R E N N S K I PÅ S KO GE N
T R E N PÅ FJO R D E N
S U P PÅ S E M S VA N N E T
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I A S K E R FI N N E R D U STORT
T I L B U D AV K L U B B E R OG
FOR E N I N GE R SOM T I L BYR
ORGA N I S E RT T R E N I N G FOR
BA R N , U N GD OM OG VOK S N E .
KANSKJE ER DET PÅ TIDE Å
K A ST E S E G U T I N OE N Y T T ?

Asker golfklubb legger vekt på et sosialt
og inkluderende miljø. De har damegruppe,
herregruppe, seniorgruppe og en junior/
elitegruppe.

Asker dans og ballett underviser på ulike
nivåer i klassisk ballett, jazzdans, musikaldans,
moderne dans, hip hop og breakdance.
Asker karateklubb lærer bort japansk
kampsport til barn, ungdom og voksne.
Tren alene, eller med venner:

Gratis utetrening i Tufteparken

I 2012 åpnet landets første Tuftepark på
Risenga i Asker, og nylig åpnet nok en
park på Konglunden. I disse utendørs
treningsparkene finner du apparater som
lar deg trene hele kroppen ved bruk av
egen vekt, samtidig som du kan nyte frisk
luft og grønne omgivelser. Det hele er
naturligvis gratis. Her møtes absolutt alle
typer mennesker!

Asker helsesportlag har egen
padlegruppe, og arrangerer i tillegg ukentlig
vanntrim.
Amasone FK har fotballag for jenter i ulike
aldersgrupper.
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Actic Asker er et multisenter med SPAavdeling, crossfit, yogasal, frisørsalong og
mye mer. Senteret tilbyr barnepass hver dag.
Villmarksyoga og Yogafellesskapet

tilbyr kurs og workshops innen ulike former
for yoga.

Asker kunstløpklubb arrangerer
treninger og skøyteskole i Askerhallen.
Raízes do Brasil Capoeira Norge

kombinerer kampsport med brasiliansk dans,
musikk og kultur. Treninger holdes i Asker
kulturhus.

Asker innebandy har egne lag for damer,
herrer, gutter og barn.
Full oversikt over idrettsforeninger i Asker
finner du på:
https://www.asker.kommune.no/frivillighet/
lag-og-foreninger/idrett/

Aktiviteter
i Asker

3. Sandvika

UA N S ET T HVOR DU E R
P Å V EI , ER D ET K J A PT OG
E N K E LT Å KOMME DIT FRA
A SK E R S EN T RU M!

I idylliske Vollen rusler du langs
bryggekanten, nyter deilig bakverk og
kikker etter skatter i små nisjebutikker!
Fra Vollen går det rutebåt til Aker brygge i
sommerhalvåret. Båtturen tar 38 minutter.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Det er ikke bare den unike beliggenheten
nær fjorden, marka og hovedstaden som
gjør Asker til et attraktivt sted å bo. Takket
være et godt utbygd kollektivnett, er det i
tillegg lettvint og rimelig å komme seg i alle
retninger!

9. Semsvannet turområde

Sandvika Fjordpark på Kadettangen
åpnet sommeren 2019, og byens nye
elvepromenade åpner til neste år. Her
finner du også Norges største kjøpesenter.
Tog: 5 minutter.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Da askerbøringene skulle velge sitt
tusenårssted, var valget lett. Det måtte
bli Semsvannet, et fantastisk område for
friluftsliv året rundt.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Vollen

Solli gård eies av Asker kommune og holder
åpent for servering i helgene og tirsdager,
onsdager og torsdager i skisesongen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Holmen

Her ligger Holmensenteret som innholder
et stort utvalg butikker. I tillegg ligger nye
Holmen svømmehall og Holmenskjæret
badeplass i området. Holmenskjær har et
stort område for lek og rekreasjon.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Risenga Svømmehall

Et spennende badeland med sklier,
bølgebasseng, barnebasseng,
varmtvannsbasseng, stupetårn,
klatrevegg og mye mer.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

7. Holmen idrettsanlegg
1. Oslo lufthavn

På reisefot? Med toget suser er du raskt,
komfortabelt og miljøvennlig til Norges
største lufthavn.
Flytog: 45 minutter.
Tog: 48 minutter.
–––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Oslo

Hovedstadens pulserende mat- og kulturliv
venter bare 18 minutter unna! I helgene går
det nattbuss fra Oslo til Asker frem til kl
03.35.
Tog: 18 minutter.

Stort anlegg med idrettshall, ishall,
tennishall og kunstgress. Innenfor området
ligger også en lysløype, skileikområde
og Tuftepark samt gode turmuligheter i
Grønnlia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oslo lufthavn
45 minutter

10. Solli

11. Holmen Fjordhotell

Omgitt av strender og flotte turområder.
Brygga og restauranten har vi vid utsikt
mot Middagsbukta, Konglungen og
Nesoddlandet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sandvika
5 minutter

Flott badestrand og restaurant med egen
parkering, sandstrand, sletter og knauser.
Her finnes også molo, brygge og stupetårn.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

13. Skaugumsåsen

En populær tur i mer enn 100 år.
Utsiktspunktet til åsen strekker seg
349 moh.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

14. Kadettangen

Et meget populært badested. Området
har fått navnet etter å ha blitt benyttet
av kadetter fra Krigsskolen.

8. Føyka idrettsanlegg

Det er få andre kommuner forunt å ha
et slikt sentrumsnært idrettsanlegg, som
veldig mange kan benytte seg av ved å gå,
sykle eller reise kollektivt.
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Asker
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4
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Oslo

18 minutter

Asker

12. Hvalstrand bad
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TR A N SP O RT
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Leilighetene
30-61
30-35
36-47
48-61		

Compact living - slik bor du smart og godt
Etasjeplaner 3.-8.
Leilighetsplaner

20

P L ANTEG NI NG ER

21

PA UL & NI LSEN I NTERI ØRA RKITE KTE R

21

I N T E R I ØR A R K I T E K T E N E
V E D PA U L S E N & N I L S E N

– Målet var å få alle
funksjonene som
en stor leilighet
har, inn i en
studioleilighet.
20

Compact Living
- slik bor du smått og godt
SMA RTE LØS N I N GER OG OPPBE VA RINGSM U L IG H ETER
G J Ø R D ET EN K ELT Å LEVE GODT PÅ FÅ KVA D RATMETER .

IN TE RIØ R

30

31

V I P P NE D BO RD E T
S P I S E BO RD E T

V IPP O PP S E NG EN

22

25

23

26

I M E T ROP OL E R SOM
LON D ON , M I L A N O, TOK YO
OG H ON GKON G H A R D E T
L E N GE VÆRT VA N L I G, N Å
KOM M E R T R E N D E N OGS Å
T I L BA N K V E I E N 1 0 I A S K E R :
S M Å , S E N T R A L E L E I L I GH E T E R
M E D FL E K S I B L E SON E R
OG M ØB L E R SOM K A N
FOR A N D R ES E T T E R B E H OV.
«Compact living»-trenden er et resultat
av at stadig flere ønsker å bo i og rundt
storbyer. Samtidig øker miljøfokuset, og
verdier er i endring. De siste årene har gode
opplevelser blitt viktigere enn å kunne vise
frem størst mulig bolig, fylt med ting man
sjeldent bruker.
– Det er fullt mulig å leve et godt liv i
en liten leilighet. Men det forutsetter
at arkitektene og interiørarkitektene
har planlagt godt, slik at du ikke flytter
inn og oppdager at det ikke plass
til et eneste skap. Mangler du gode
oppbevaringsløsninger, blir leiligheten
fort rotete. Og rot skaper uro, sier
interiørarkitekt Kristine Nilsen. – Derfor
er oppbevaring vårt hovedfokus i alle
boligprosjekter.
Sammen med kollegaene hos Paulsen
& Nilsen, har Kristine Nilsen utarbeidet
ekstra smarte og praktiske løsninger for
studioleilighetene på 23 kvadratmeter i
Bankveien 10.
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23
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V I P P OP P SENG EN I VEG GE N
V E G G OG BOKHY LLE P Å PL ASS
K L ART F OR T V-KVELD

IN T E R IØ R
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FR A Å PE N L ØS N IN G
VIPP N E D S PIS E B O R D
K L A RT FO R G JEST E R

– Målet var å få alle funksjonene som
en stor leilighet har, inn i en liten
studioleilighet. Det synes jeg vi har klart.

Usynlig kjøkken

Interiørarkitektene ønsket å skape et
fleksibelt rom, som enkelt kan forvandles
fra oppholdsrom og spisestue om dagen,
til soverom om kvelden. Og det uten at du
behøver å flytte rundt på alt du eier.
De har også vært fokus på at leilighetens
ulike funksjoner skal kunne skjules gjennom
døgnet.
– Som et tilvalg ville vi blant annet gjøre
det mulig å «gjemme bort» kjøkkenet
når det ikke er i bruk. Resultatet er en
løsning hvor du kan lukke kjøkkenet bak to
bevegelige vegger, sier Nilsen.

Skapseng med flere funksjoner

Skapsengen er sentral i konseptet. På dagtid
fungerer den som sofa og bokhylle, mens
den om kvelden enkelt forvandles til en
dobbeltseng. Slik behøver ikke leiligheten
å se ut som et soverom når du har
middagsgjester.
– Da vi jobbet med skapsengen, manglet
den først mulighet for oppbevaring av
sengetøy. Det la vi derfor til som en modul
i sengeløsningen, forklarer Nilsen.
– Jeg liker også godt at beina som sengen
står på om natten, fungerer som en hylle
du kan ha bøker og dekor på om dagen.
Og du slipper å rulle sammen dyna hver
morgen, ettersom det er plass til den inni
skapsengen. Den er et veldig flott møbel
for denne type leilighet!

Fell opp og gjem bort

På motsatt side av sengen har
interiørarkitektene valgt en smal hylle- og
skapløsning med et nedfellbart spisebord i
lys eik, som kan felles opp når det ikke er i
bruk. Da blir bordet med ett en naturlig del
av hylleseksjonen.
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Fire sammenleggbare spisestoler kan også
lagres inni skapet når de ikke er i bruk.

Velg farger selv

For å skape ekstra dybde i leiligheten,
har interiørarkitektene valgt to ulike
hovedmaterialer. Stueveggene er
i malt gips, mens kjøkkenveggene,
baderomsdøren, garderobefrontene og
sittebenken består av malt trefinér.
– Som boligkjøperen kan du selv velge
hvilken gråfarge du vil ha på finéren. Vi har
funnet frem til tre nydelige alternativer å
velge blant: «Medium Grey», «Dark Grey»
og «Soft Grey», forteller Nilsen.
I byggenes trappeoppganger er det brukt
mye betong som minner om terrazzo.
Dette uttrykket ønsket Kristine Nilsen og
kollegaene å hente opp i baderommene.
– Vi valgte en mørk, flott porselensflis med
terrazzo-look på gulvene, kombinert med
glaserte veggfliser, sier hun.
Også på veggflisene kan du velge blant
tre alternativer som er håndplukket av
interiørarkitektene: «Prussian Blue», «Light
Kaki» eller «White».
– Alle fargene fungerer veldig godt sammen
med terrazzo-flisene, garanterer Nilsen.
– Ved å la deg som boligkjøper velge
din favorittkombinasjon, får leilighetene
ulike preg, samtidig som du får skapt det
hjemmet du foretrekker.

T I PS : FÅ M EST MUL I G
U T AV PL ASS EN!
* Rydd og gi bort alt du ikke
trenger før du flytter inn!
* Kjøp ting du kan sitte
på med lokk og
oppbevaringsmuligheter inni.
* Dekorative esker kan fylles med
tingene dine, og stables i høyden.
* Velg stuebord med hjul, og
gjerne oppbevaringsmulighet inni.
* Knagger på veggen er både en
fin interiørdetalj, samtidig som du
kan veksle mellom å henge opp
ulike ting.
* Hvis du har god takhøyde, som
i Bankveien 10, kan du utnytte
plassen med et smart vaiersystem.
* Små trillebord kan lett flyttes og
endre funksjon.
* Ikke kombiner for mange farger
og materialer.
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F-122 2. Etasje

Servering

2. etasje
1383 Asker

N

Gnr: 50 / Bnr: 35

1. etasje

Compact living - slik bor du smart og godt
Etasjeplaner 3.-8.
Leilighetsplaner

1-roms

NSFORMASJON
TRUMSGÅRDEN

30-35
36-43
44-57

N

2-roms

Treningssenter
Inngang bolig A
Inngang bolig B
Varelevering

1-roms

RØMNINGSDØR

SOLGT
UTESERVERING

1-roms

Butikk

SOLGT

Dagligvare

1-roms
SOLGT

1-roms
SOLGT

1-roms
Ned

9

B

8

7

Egendefinert tekst

6

5

SOLGT

1-roms
SOLGT

4

3

2

1
Opp

1-roms
SOLGT

1-roms
SOLGT

2-roms
SOLGT

A

AVFALLSBRØNNER

2. etasje

ETA SJE PL AN E R
7,1 Gesims

9,5 Gesims

113,6 Gesims

127,0 Gesims

129,5 Gesims

129,5 Gesims
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127,1 Gesims
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F-123 3. Etasje

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

2-roms

2-roms

F-124 4. Etasje

1-roms

SALGSTEGNINGER

1-roms

A03-09 – BRA: 22 kvm – Side 52

BANKVEIEN 10

1-roms

1383 Asker

2-roms

4. etasje
Gnr: 50 / Bnr: 35

1-roms

N

1-roms

NSFORMASJON
TRUMSGÅRDEN

3. etasje

N

2-roms

A04-09 – BRA: 22 kvm – Side 52

A03-08 – BRA: 22 kvm – Side 50

A04-08 – BRA: 22 kvm – Side 50

A03-07 – BRA: 22 kvm – Side 51

A04-07 – BRA: 22 kvm – Side 54

A03-06 – BRA: 22 kvm – Side 53

A04-06 – BRA: 22 kvm – Side 50

A03-05 – BRA: 22 kvm – Side 51

A04-05 – BRA: 22 kvm – Side 54

A03-04 – BRA: 22 kvm – Side 53

A04-04 – BRA: 22 kvm – Side 50

A03-03 – BRA: 22 kvm – Side 51

A04-03 – BRA: 22 kvm – Side 51

A03-02 – BRA: 22 kvm – Side 50

A04-02 – BRA: 22 kvm – Side 53

A03-01 – BRA: 32 kvm – Side 59

A04-01 – BRA: 32 kvm – Side 59

2-roms

A04-10 – BRA: 31 kvm – Side 57

1-roms

A04-11 – BRA: 23 kvm – Side 56

2-roms

A04-12 – BRA: 34 kvm – Side 60

113,6 Gesims

127,0 Gesims

129,5 Gesims
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4. etasje

129,5 Gesims
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129,5 Gesims

129,5 Gesims
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F-125 5. Etasje

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

1-roms

2-roms

2-roms

2-roms

2-roms

1-roms

1-roms

F-126 6. Etasje

1-roms

SALGSTEGNINGER

1-roms

A05-09 – BRA: 22 kvm – Side 52

BANKVEIEN 10

1-roms

1383 Asker

1-roms

2-roms

A06-09 – BRA: 22 kvm – Side 52

A05-08 – BRA: 22 kvm – Side 53

A06-08 – BRA: 22 kvm – Side 50

A05-07 – BRA: 22 kvm – Side 51

A06-07 – BRA: 22 kvm – Side 54

A05-06 – BRA: 22 kvm – Side 53

A06-06 – BRA: 22 kvm – Side 50

A05-05 – BRA: 22 kvm – Side 51

A06-05 – BRA: 22 kvm – Side 51

A05-04 – BRA: 22 kvm – Side 50

A06-04 – BRA: 22 kvm – Side 53

A05-03 – BRA: 22 kvm – Side 54

A06-03 – BRA: 22 kvm – Side 51

A05-02 – BRA: 22 kvm – Side 50

A06-02 – BRA: 22 kvm – Side 53

A05-01 – BRA: 32 kvm – Side 59

A06-01 – BRA: 32 kvm – Side 59

A05-10 – BRA: 31 kvm – Side 58

A06-10 – BRA: 31 kvm – Side 58

A06-11 – BRA: 23 kvm – Side 55

2-roms

5. etasje

6. etasje

A06-12 – BRA: 34 kvm – Side 61

113,6 Gesims

129,5 Gesims
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113,6 Gesims

127,0 Gesims

129,5 Gesims

129,5 Gesims

ETA SJE PL AN E R

127,1 Gesims

A05-12 – BRA: 34 kvm – Side 61

2-roms

127,1 Gesims

A05-11 – BRA: 23 kvm – Side 55

129,5 Gesims

2-roms

6. etasje
Gnr: 50 / Bnr: 35

1-roms

N
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5. etasje

N
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N
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7. etasje

N

2-roms

1-roms

A07-09 – BRA: 22 kvm – Side 52

1-roms

A07-08 – BRA: 22 kvm – Side 53

1-roms

k + 124,2
åp
en
t ne
d

A07-07 – BRA: 22 kvm – Side 51

åp
en
t ne
d

1-roms

A07-06 – BRA: 22 kvm – Side 50

1-roms

A07-05 – BRA: 22 kvm – Side 54

1-roms

A07-04 – BRA: 22 kvm – Side 50

1-roms

k + 121,3

A07-03 – BRA: 22 kvm – Side 54

1-roms

k + 124,2

åp
en
t ne
d

A07-02 – BRA: 22 kvm – Side 50

åp
en
t ne
d

2-roms

2-roms

A07-01 – BRA: 32 kvm – Side 59

A08-01 – BRA: 32 kvm – Side 59

2-roms

A07-10 – BRA: 31 kvm – Side 58

1-roms

A07-11 – BRA: 23 kvm – Side 55

2-roms

8. etasje

7. etasje

113,6 Gesims

127,0 Gesims

127,1 Gesims

129,5 Gesims
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113,6 Gesims

127,0 Gesims

129,5 Gesims

129,5 Gesims
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127,1 Gesims

A07-12 – BRA: 34 kvm – Side 61
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N

1-Roms

N

1-Roms
BALKONG
4,4 m2

BALKONG
4,4 m2

KJØKKEN / STUE
18,9 m2

KJØKKEN / STUE
18,9 m2

BAD
2,7 m2

BANKVEIEN 10

BANKVEIEN 10

1-Roms

1-Roms

3, 4, 5, 6, 7 ETASJE

A 03 -02 , A03 - 08 , A 0 4 -0 4 , A 0 4 -06 , A 0 4 -08, A 05-02 ,
A 05- 0 4, A06- 06, A 06 -08, A 07-02 , A 07-0 4 , A 07-06

3, 4, 5, 6, 7 ETASJE
A03 - 03 , A03 - 05 , A03 - 07, A0 4- 03 , A05 - 05,
A05 - 07, A06 - 03 , A06 - 05 , A07- 07

A03-02, A03-08,BRA:
A04-04,
A04-06,
A03-03, A03-05, A03-07, A04-03, A05-05, A05-07, A06-03,
22,4
kvm A04-08, A05-02, A05-04,
A06-06, A06-08, A07-02, A07-04, A07-06
A06-05, A07-07
22,4 kvm
Etasje: 3, 4, P-ROM:
Etasje: 3, 4, 5, 6, 7
5, 6, 7
BRA:
P-ROM:
Uteplass:

LE IL IGHE TSP L A NE R

e i leilighet 2,5 m.

22,4 kvm

BRA:

22,4 kvm

22,4 kvm

P-ROM:

22,4 kvm

4,4 kvm

Uteplass:

4,4 kvm

Uteplass: 4,4 kvm

BRA: 22,4 kvm
P-ROM: 22,4 kvm
N

0m

1m

2m

3m

4m

N

Uteplass: 4,4 kvm

5m

50

Byggherre:

BAD
2,7 m2

0m

1m
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Generell
HEIMSTADEN NORGE
AS romhøyde i leilighet 2,5 m.

Byggherre:

HEIMSTADEN NORGE AS

2m

3m

N

1-Roms

N

1-Roms

BALKONG
4,6 m2

BALKONG
9,3 m2

BANKVEIEN
10
3, 4, 5, 6, 7 ETASJE

BANKVEIEN 10

1-Roms

1-Roms

A03 - 09, A 0 4 -09, A 05-09, A 06 -09, A 07-09

KJØKKEN / STUE
18,9 m2

BAD
2,7 m2

KJØKKEN / STUE
18,8 m2

BAD
2,7 m2

3, 4, 5, 6, 7 ETASJE
A03 - 0 4, A03 - 06 , A0 4- 02 , A05 - 06 ,
A05 - 08, A06 - 02 , A06 - 0 4, A07- 08

129,5 Gesims

Etasje: 3, 4, P-ROM:
5, 6, 7

A03-04, A03-06, A04-02, A05-06, A05-08, A06-02, A06-04,
A07-08
Etasje: 3, 4, 5, 6, 7

22,4 kvm

22,4
22,3 kvm
Uteplass: 4,6 kvm
P-ROM: 22,4
22,3 kvm
Uteplass: 4,6
4,6 kvm

22,4
22,4 kvm
P-ROM: 22,4
22,4 kvm
9,3 kvm
Uteplass: 9,3

BRA:

g mot nord varierer

LE IL IGHE TSP L A NE R

e i leilighet 2,5 m.

BRA: 22,4 kvm

127,0 Gesims

BRA: 22,4 kvm

A03-09, A04-09, A05-09,A06-09, A07-09

BRA:

P-ROM: 22,4 kvm
N

113,6 Gesims

0m

1m

2m

3m

4m

Uteplass: 9,3 kvm

5m

52

Byggherre:

N

0m

1m
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Generell romhøyde i leilighet 2,5 m.
HEIMSTADEN NORGE AS

Byggherre:

HEIMSTADEN NORGE AS

2m

N

1-Roms

N

1-Roms
GANG
2,8 m2

BAD
2,7 m2

BALKONG
9,3 m2
KJØKKEN / STUE
18,9 m2

BAD
2,7 m2

BANKVEIEN
10
4, 5, 6, 7 ETASJE

BANKVEIEN 10

1-Roms

1-Roms

A 0 4- 05, A0 4-07, A 05-03, A 06 -07, A 07-03, A 07-05

BRA: 22,4 kvm

A04-05, A04-07, A05-03, A06-07, A07-03, A07-05

A05-11. A06-11, A07-11

Etasje: 4, 5, P-ROM:
6, 7

Etasje: 5, 6, 7

22,4 kvm

22,4
22,4 kvm
Uteplass: 9,3 kvm
P-ROM: 22,4
22,4 kvm
Uteplass: 9,3
9,3 kvm
BRA:

5, 6, 7 ETASJE
A05 - 1 1 . A06 - 1 1 , A07- 1 1

BRA: 23,0 kvm
P-ROM: 23,0 kvm

BRA:

23,0 kvm

P-ROM:

23,0 kvm

Uteplass:

KJØKKEN / STUE
17,0 m2

- kvm

N
0m

1m

2m

3m

4m

5m

N

Uteplass: - kvm

N

0m

LE IL IGHE TSP L A NE R

høyde i leilighet 2,5 m.
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Byggherre:

55

HEIMSTADEN NORGE AS

1m

2m

N

1-Roms
GANG
2,8 m2

N

2-Roms

BAD
2,7 m2

GANG
2,8 m2

KJØKKEN / STUE
17,0 m2

BAD
2,7 m2

KJØKKEN / STUE
17,0 m2

BANKVEIEN 10

BALKONG
7,0 m2

2-Roms

BALKONG
7,0 m2

A04-10
Etasje: 4

BANKVEIEN 410
ETASJE

1-Roms
A04-11

30,7 kvm

Uteplass:

kvm
7,0 m²
61,4

SOV
7,2 m2

4 ETASJE
A0 4- 1 0
GANG

BRA: 23,0 kvm
P-ROM: 23,0 kvm

BRA:

23,0 kvm

Uteplass:

30,7 kvm

P-ROM :

A 0 4 -1 1

Etasje: 4
P-ROM :

BRA:

2,8 m
BRA: 30,7 kvm
2

P-ROM: 30,7 kvm

N

Uteplass: 7,0 kvm

BAD
2,7 m2

Uteplass: 7,0 kvm

23,0 kvm

KJØKKEN / STUE
17,0 m2

7,0 kvm

BALKONG
7,0 m2

LE IL IGHE TSP L A NE R
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0m

1m

2m

3m

4m

5m

57

N

2-Roms
GANG
2,8 m2

N

2-Roms
BALKONG
4,6 m2

BAD
2,7 m2

BAD
2,7 m2

KJØKKEN / STUE
18,9 m2

KJØKKEN / STUE
17,0 m2

SOV
8,5 m2

N
N

BANKVEIEN 10

5, 6, 7 ETASJE

2-Roms

A 05-1 0, A 06 -1 0, A 07-1 0

3, 4, 5, 6, 7, 8 ETASJE

SOV
7,2 m2

A03 - 01 , A0 4- 01 , A05 - 01 , A06 - 01 , A07- 01, A0 8 -0 1
129,5 Gesims

BAD
2,7 m2

127,1 Gesims

BRA: 30,7 kvm
P-ROM: 30,7 kvm

P-ROM: 31,8 kvm

Etasje: 3, 4, 5, 6, 7 ,8

Uteplass: - kvm

EN / STUE

LE IL IGHE TSP L A NE R

BRA: 31,8 kvm

A03-01, A04-01, A05-01, A06-01, A07-01, A08-01

BRA:

31,8 kvm

P-ROM:

31,8 kvm

Uteplass:

4,6 kvm

N

58

Uteplass: 4,6 kvm

59
0m

NB! Vindusplassering mot sør varierer

1m

2m

3m

4

N

2-Roms

N

2-Roms
SOV
10,5 m2

SOV
10,5 m2

BANKVEIEN 10

2-Roms
GANG
2,7 m2

GANG
2,7 m2

BAD
2,7 m2

BAD
2,7A06-12,
m2
A05-12,
A07-12
Etasje: 5, 6, 7

N

BRA:

33,8 kvm

P-ROM:

33,8 kvm
N

Uteplass:

- kvm

KJØKKEN / STUE
17,0 m2

KJØKKEN / STUE
17,0 m2
BALKONG
7,0 m2

4 ETASJE

5, 6, 7 ETASJE

A 0 4 -1 2

A05 - 1 2 , A06 - 1 2 , A07- 1 2
SOV
10,5 m2

BRA: 33,8 kvm

m2

LE IL IGHE TSP L A NE R
BAD

BRA: 33,8 kvm

P-ROM: 33,8 kvm

P-ROM: 33,8 kvm

Uteplass: 7,0 kvm

Uteplass: - kvm

60

61

GANG
2,7 m2

BAD
2,7 m2
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66-75
76-79
80-81
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Romskjema
Kjøpekontrakt
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Utomhusplan
Bankveien 10 ligger hjertet av Asker sentrum og er en viktig
brikke i videreutviklingen av et helt kvartal. Prosjektet har en
unik plassering. I Bankveien 10 er det svært kort vei til butikker,
treningssenter, kollektiv trafikk, kulturtilbud og offentlige instanser.
Asker kan også by på flotte natur og friområder med sin nærhet
til marka og sjøen. Her kan man la bilen stå uten at det går på
bekostning av komfort.
Vårt ønske for Bankveien 10 er å skape gode, trygge og grønne
bilfrie fellesrom, attraktive områder for beboerne og besøkende
med inkluderende sosiale møteplasser. På takhagen mellom
byggene kan man trekke seg vekk fra byen og finne ro. Her er det
plasser for samvær og opphold, enten du vil nyte en kaffe og
lese en bok i fred og ro eller invitere gode venner på middag en
solskinnsdag.
Bankveien 10 skal ha rom for både liten og stor, føles trygt og
attraktivt med likeverd for alle, gi de som bor her stolthet over
nettopp å bo i Bankveien 10. Her skal alle føle seg velkomen.

UTESERVERING

INNGANG

NØDUTGANG

PRIVAT UTEPLASS

VARELEVERING

TRENING

SYKKELPARKERING

FELLES UTEOMRÅDE

AVFALL

NÆRING

UTOMHUSP L A N

64
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Informasjon til kjøper
OPPDRAGSNUMMER
EIENDOMMEN

Det er planlagt næringslokaler i U, 1. og delvis 2.etg
I U.etg blir det teknisk rom og boder.

Prosjektet Bankveien 10 skal føres opp på eiendommen Bankveien
10, 1383 Asker, beliggende på del av gnr. 50 / bnr. 35 i Asker
kommune. Endelig adresse og bruksnummer fastsettes av
kommunen.

Det vil bli felles takterrasser for borettslaget og resten av
sameiet mellom Bygg A og Bygg B. Tak på Bygg A og B er private
takterrasser.

Deler av eiendommen er under fradeling fordi det skal bli
gangarealet mellom Wesselkvartalet og Bankveien 10. Det tas
forbehold om at deleforretningen blir godkjent, samt endelig
størrelse på eiendommen etter fradeling. Gangarealet mellom
Wesselkvartalet og Bankveien 10 blir sannsynligvis et sameie mellom
eiendommene på hver side av gangveien.

Videre informasjon gjelder leiligheter bygg A som inngår i
konseptet Studio B10. I tillegg til studio B10 vil det legges ut 17
leiligheter i Bygg B samt 5 leiligheter i 8. etg og 9. etg i Bygg A. Bygg
B vil bli lagt ut for salg kort tid etter lansering av Bygg A.
Arkitekt for prosjektet er Jarmun Vigsnæs AS.

SELGER

Arealene i U.etg er er planlagt med dagligvarebutikk. Det er
planlagt å skille ut disse arealene eller deler av arealet som egen
anleggseiendom. Det tas forbehold om godkjenning av deling.

Selger er Bankveien 10 Eiendomsselskap AS (org.nr. 989 080 490).
Prosjektet gjennomføres i regi av Fredensborg Bolig AS (org nr. 919
998 296).

Eiendommen er en festetomt. Det betales festeavgift til
bortfester. Størrelsen på festeavgiften fremkommer i oversikt
over felleskostnader. Festeavgiften blir forholdsmessig delt
mellom næring og bolig. Fordeling av festeavgiften reguleres i
vedtektene i eierseksjonssameiet, som består av borettslaget og
næringsseksjoner.

BANKVEIEN 10 BORETTSLAG
Bankveien 10 Borettslag er et frittstående borettslag som vil
bestå av totalt 79 leiligheter/andeler. Hver leilighet som inngår
i borettslaget vil utgjøre en andel med tilknyttet enerett til
bruk av én bruksenhet med tilhørende balkonger, terrasser og
boder, samt rett til bruk av borettslagets fellesarealer. Antallet
andeler/leiligheter i borettslaget kan bli justert i forbindelse med
utbyggingen.

PROSJEKTET BANKVEIEN 10
Prosjektet Bankveien 10 vil bestå av to deler; Rehabilitering
av eksisterende høyblokk (Bygg A) og nybygg på delen mot
Wesselkvartalet (Bygg B). I toppetasjen av høyblokken blir det
bygget en ny etasje som henger sammen med leilighetene i 8.etg
Byggene får til sammen 91 nye leiligheter; 72 i Bygg A og 19 i Bygg
B. Av disse inngår 79 leiligheter i et borettslag. De resterende 12
leilighetene holdes utenfor borettslaget og vil inngå i sameiet som
borettslaget er en del av. Leilighetene som ikke inngår i borettslaget
er alle leilighetene i 2. etg i Bygg A samt 3 leiligheter i 8.etg og 9.etg
i Bygg A

IN F O R MASJO N T I L K J Ø P E R

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 ikke uten godkjenning fra
styret overlate bruken av leiligheten til andre. Dette fremgår av
vedtektene og borettslagsloven.
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VEDTEKTER

Borettslaget er pliktig til å avholde årlige generalforsamlinger hvor
regnskap og budsjett fremlegges. Borettslagets styre har ansvaret
for at eiendommen til borettslaget forvaltes etter retningslinjer og
vedtekter som fastsettes av generalforsamlingen. Hver andel har én
stemme i generalforsamlingen.

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 og festeavgift. 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.

Borettslaget vil bli etablert av selger. Borettslaget vil overta
bygningsmassen ved at borettslaget kjøper og senere fusjonerer
inn byggherreselskapet B10 Bolig AS (org.nr. 923 225 390).
Eierseksjonssameiet overtar dagens festeavtale og vil bli fester av
eiendommen og eier av bygningsmassen. Borettslaget er en del av
eierseksjonssameiet og får derigjennom festerett i samsvar med
festeavtalen

Generalforsamlingen beslutter om det skal utarbeides husordensog/eller trivselsregler for borettslaget.

NÆRINGSLOKALER

Borettslagets bokførte verdi på bygningsmasse vil tilsvare
markedsverdi. For bygningsmassen vil borettslaget videreføre B10
Bolig AS’ skattemessige inngangsverdi gjennom fusjonen, som er
lavere enn markedsverdi per i dag.

I U. etg under begge bygg vil det etableres et næringslokale. Dette
planlegges driftet som dagligvarebutikk.
I 1. etg blir det mindre leieforhold med utadrettet virksomhet mot
bygate. Det er også planlagt med et mindre treningssenter.

Selger innestår for at borettslaget per overlevering ikke vil ha noen
uoppgjorte gjeldsforpliktelser ut over fellesgjelden.

I 2. etg vil det bli deler av treningssenteret.
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.

Der det er utservering og annen offentlig virksomhet må det
påregnes normal støy.
Det vil bli leid ut mobilantenner på tak. Inntektene fra dette tilfaller
borettslaget.

LEIE TIL EIE
Selger har et konsept som heter 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 vil bli tilbudt leiligheter med Leie til eiekontrakt i prosjektet. Dette blir begrenset til maksimalt 10 leiligheter

Næringslokalene vil få nødvendige tekniske installasjoner på tak og
i fasader. Installasjonene er i hovedsak ventilasjons- og kjøletekniske
installasjoner med tilhørende kanaler og vifter.
Næringslokalene vil få tekniske rom plassert i U. etg og 1.etg. I
næringslokalet er det også planlagt varemottak, se utomhusplan.
Det må regnes med noe støy og lukt forbundet med virksomheten.

BANKVEIEN 10 EIERSEKSJONSSAMEIE
Eiendommen vil bli seksjonert i henhold til lov om eierseksjoner
av 22. juni 2018. Eierseksjonssameiet er planlagt å bestå av 91
leilighetsseksjoner hvorav 79 inngår i borettslaget. Det blir i
tillegg en eller flere næringsseksjoner i U.etg til 2.etg. Eier av
næringsseksjonene er Bankveien 10 Eiendomsselskap AS. Selger
forbeholder seg retten til å bestemme endelig organisering av
eierseksjonssameiet, herunder antall seksjoner.

UTOMHUS
Tomtegrensen er slik at det ikke er utearealer på bakkeplan på egen
grunn. Det legges opp til bygate i Busserullen som er arealet mellom
Bankveien 10 og Wesselkvartalet, med tilhørende servicefunksjoner.
Det er ikke bestemt hvordan næringsvirksomhet som kommer ut
mot gateplan. Ellers er det felles takterrasse mellom Bygg A og B
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BODER

BORETT

Det følger en sportsbod til hver leilighet. Sportsboden er på
minimum 2,5 m². Bodene er planlagt plassert delvis i nabobygg
(Vinkelgården) og delvis i U. etg i bygg A. Bodene er planlagt
etablert med bruksrett på nabogrunn. Selger vil fordele boder før
overtakelse.

Selger har rett til å tinglyse boretter ved overtagelsen iht.
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.

PARKERING

GENERELLE FORBEHOLD KNYTTET TIL PROSJEKTETS
GJENNOMFØRING

Det er ikke parkeringsanlegg på eiendommen. Det er mulig å
leie parkeringsplass i kjelleren til Wesselkvartalet som er bundet
sammen med Bankveien 10 gjennom næringslokalet i U. etg. Samt
Vinkelgåden. Adkomstrett over anleggseiendommen i U. etg
tinglyses. Pris for parkeringsplassene er pt kr 1.200,- pr mnd.

Selger tar forbehold om 60% solgte leiligheter iht totalverdi i
prislisten
Selger må senest innen 1. juni 2020 gi skriftlig underretning til kjøper
dersom ovennevnte forbehold påberopes og kjøpekontrakten
kanselleres.

SYKKELPARKERING
Det er sykkelparkering utendørs i tillegg til plasser i garasje i
tilstøtende bygg (Vinkelgården)

Selger tar for øvrig forbehold i prosjektperioden om kansellering av
kjøpekontrakten dersom forhold utenfor selgers kontroll hindrer at
prosjektet blir gjennomført, eller at forutsetningen for avtalen blir
vesentlig endret, herunder at prosjektet ikke blir regningssvarende
å gjennomføre. Selger tar videre forbehold om at insekter/smådyr
som maur og skjeggkre kan forekomme i leiligheten, og tar ikke
ansvaret for dette.

BYGGETID – FERDIGSTILLELSESFRIST
Rammetillatelse for prosjektet er gitt av Asker kommune.
Selger har startet arbeidene med rehabilitering. Forventet
ferdigstillelse er Q3 2020. Disse estimatene er foreløpig og ikke
bindende, og utløser ikke dagmulkt.
Etter at selgers forbehold er bortfalt skal selger skriftlig meddele til
kjøper dagmulktsbelagt ferdigstillelsesdato.

Ved kansellering av kjøpekontrakten, vil kjøper få alle innbetalte
beløp tilbakebetalt med tillegg av opptjente renter på meglers
klientkonto. Ut over dette har partene ingen krav mot hverandre.

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 skal gis med minst 14
kalenderdagers varsel.
Ferdigstillelse av utomhusområdene vil kunne bli utført etter
overtakelse, bl.a. annet avhengig av årstiden.
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.

IN F O R MASJO N T I L K J Ø P E R
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i borettslaget, leie av boder samt en andel av eierseksjonssameiets
drifts- og vedlikeholdskostnader. Stipulerte månedlige
felleskostnader for hver leilighet for første driftsår fremgår av
prislisten.

iht. buofl. § 12. For profesjonelle kjøpere utgjør kontantbeløpet
20 % av totalpris. Innbetalingen må være fri egenkapital. Beløpet
skal blant annet tjene som sikkerhet for kjøpers gjennomføring
av handelen, jf. buofl. §46(2) og vil renteberegnes til fordel for
kjøper. Beløpet blir stående på meglers klientkonto frem til
hjemmelsoverføring, med mindre selger stiller garanti til kjøper
etter buofl. § 47. Beløpet blir i så fall å anse som forskudd, og
utbetales av megler til selger mot dokumentasjon av garanti. Renter
på klientkonto tilfaller kjøper frem til buofl.
§ 47-garanti er stilt, eller andelen er registrert i Borettsregisteret,
forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Resterende del av egenkapital/
innskudd og kjøpsomkostninger innbetales til megler senest 3
virkedager før overtakelse. Selger forbeholder seg retten til å
stille buofl. §47-garanti for restkjøpesummen fra overtagelse til
hjemmelsoverføring finner sted.

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER
Månedlige drifts- og vedlikeholdskostnader er stipulert til
ca. kr 55,- per kvm BRA per måned og ca. kr 390,- pr andel for
diverse administrasjonskostnader. Felleskostnader skal dekke
bla kommunale avgifter, renovasjon, forsikring på byggene,
vedlikehold og drift av fellesareal, vaktmester, forretningsførsel,
snømåking, renhold, festeavgift samt strøm på fellesarealer. Driftsog vedlikeholdskostnadene fordeles dels etter fordelingsnøkkel
basert på boligenes areal (BRA), dels med fordeling likt pr bolig
og dels etter forbruk. Kostnadene til kabel-TV/internett fordeles
med likt beløp pr bolig, ca. kr 400,- per mnd. Kostnader til revisjon,
styrehonorar, forretningsførerhonorar og andre adm.kostnader
fordeles med likt beløp pr bolig.

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.

I prislisten er det lagt til grunn månedlige drifts- og
vedlikeholdskostnader på kr 55,- per kvm BRA per måned. 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.

OMKOSTNINGER

PRISER

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

kr 430
kr 602

Salgsprisene fremgår av vedlagte prisliste som forvaltes av
megler. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisene på
usolgte leiligheter. Salgsprisene er faste og kan ikke justeres etter
kontraktsinngåelse.

I tillegg kommer eventuelt gebyr for tinglysning av borett med
kr 430. Det tas forbehold om endringer av satsene for offentlige
avgifter og gebyrer.

Kjøpesummen for leilighetene består av innskudd/kontantdel på
60 % og andel av borettslagets fellesgjeld på 40 %. Innskuddet
pantesikres i borettslagets eiendom. Størrelsen på innskudd og
andel fellesgjeld for hver leilighet fremgår av prislisten.

Administrasjonsgebyr til forretningsfører vil blant annet dekke
stiftelse av borettslaget, gebyrer til registrering av borettslaget m.m.
Det vil bli innkrevet innbetaling av oppstartskapital for borettslaget
med to måneders drifts- og vedlikeholdskostnader.

BETALINGSPLAN

FELLESKOSTNADER FOR BORETTSLAGET

Kontantbeløpet, 10 % av totalpris for leiligheten, innbetales etter
påkrav med syv dagers betalingsfrist så snart selger har stillet garanti

Felleskostnader for borettslaget består av kapitalkostnader knyttet
til borettslagets fellesgjeld, drifts- og vedlikeholdskostnader internt

Selger forbeholder seg retten til å inngå nødvendige driftsavtaler
med bindingstid før overlevering på vegne av borettslaget og
eierseksjonssameiet.

kr 5.000
kr 250

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.
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KAPITALKOSTNADER KNYTTET TIL BORETTSLAGETS
FELLESGJELD

IN-ORDNING
Borettslaget vil inngå avtale med OBOS om IN-ordning (individuell
nedbetaling fellesgjeld).

Borettslaget vil bli finansiert med 40 % fellesgjeld. Kapitalkostnader
består av renter og avdrag på borettslagets 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 leilighetens andel av fellesgjelden.

Løpetid på lånet er 40 år med avdragsfrihet de 10 første årene.
Kapitalkostnadene vil øke når perioden for avdragsfrihet opphører.
Renten på fellesgjelden er flytende.
Det er i budsjettet/prislisten lagt til grunn at fellesgjelden er et
annuitetslån med en flytende rente på 2,50 %. Det presiseres at
renten er basert på markedsrenten i september 2019, og at denne
vil endres i samsvar med den generelle renteutviklingen og långivers
lånevilkår, og således påvirke størrelsen på kapitalkostnadene og
dermed felleskostnadene.

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 og utbetalt til selger.

Renteutgiftene på andel fellesgjeld er etter gjeldende regelverk
fradragsberettiget med 22 %, forutsatt at andelseier har skattbar
inntekt.

KAPITALKOSTNADER FREM TIL BORETTSLAGETS
FELLESGJELD/LÅN BLIR UTBETALT
Den del av kjøpesummen som borettslaget skal finansiere ved
lån i finansinstitusjon (fellesgjeld), forfaller til betaling, suksessivt,
ved den enkelte leilighetskjøpers/andelseiers overtakelse av
leiligheten/andelen. 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 leilighetenes andel av
fellesgjelden. 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.
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
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GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (GBF)
– SIKRINGSORDNING

For øvrig vises det til avsnitt om Leie til eie.

FELLESUTGIFTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

SALGSBETINGELSER

Alle seksjonseierne i sameiet, herunder borettslaget, plikter å
betale sin forholdsmessige andel av eierseksjonssameiets driftsog vedlikeholdskostnader. Kostnadene for dette er medtatt i det
stipulerte beløpet for borettslagets felleskostnader på ca. kr 55 per
kvm BRA per måned.

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.

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.

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.

FESTEAVGIFT OG FESTEAVTALE
Det foreligger festeavtale datert 17/12-2010 samt tilleggsavtale
datert 8/4-2014 som regulerer festeforholdet for hele eiendommen.
Disse festeavtalene blir videreført og fordeling av avgift reguleres i
eierseksjonssameiets og borettslagets vedtekter.
Festeforholdet løper inntil det blir sagt opp av festeren eller
tomten blir krevd innløst, jf. tomtefesteloven § 7. Festeavgiften kan
kun oppjusteres i samsvar med økning i konsumprisindeksen, jf. § 15

• 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.

BORETT

Oppsigelsestiden for avtalen er seks måneder. Dersom
forretningsføreravtalen med OBOS sies opp vil avtalen om GBF
opphøre umiddelbart.
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Selger vil være ansvarlig for felleskostnader for eventuelle usolgte
leiligheter per ferdigstillelse.

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:

Premien for sikring utgjør cirka 1 % av borettslagets felleskostnader.
Premien er hensyntatt i budsjettet for felleskostnadene.

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.

Alternativt vil det bli søkt om annen sikringsordning f.eks.
Borettslagenes Sikringsordning via NBBL. Avtale om GBF kan tidligst
etableres når samtlige andeler er solgt.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngis
bud etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg
og endringer kan være utgått. Kjøper oppfordres 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.

Selger har rett til å tinglyse boretter ved overtagelsen iht.
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.

EIENDOMSMEGLER

ADGANG TIL UTLEIE

Meglers vederlag utgjør kr 31.500,- eks. mva. pr enhet. I tillegg
betaler selger oppgjør med kr 4.000 pr enhet eks. mva. Utlegg
dekkes av selger og består bl.a. av innhenting av opplysninger fra
kommune/offentlige instanser og forretningsfører.

PrivatMegleren Solli & Partnere, org.nr.: 888 622 152
Adresse: Askerveien 50, 1384 Asker
Ansvarlig megler: Daglig leder/Partner Carl Fredrik Solli
M: 91 30 00 93
E-post: cf.solli@privatmegleren.no

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
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Privatmegleren mottar formidlingsprovisjon fra Nordea 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 Nordeas
lånekonsulenter.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN
AV EN TRANSAKSJON, TILTAK MOT HVITVASKING
M.M.
Iht. lov av 1. juni 2018 om tiltak mot 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
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.
Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil
kunne medføre.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD VED
BUDGIVING:

reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jf. buofl. § 12.

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.
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.

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. Inntil garanti er stillet iht. buofl.
§ 12 har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag.

AVTALEMESSIGE FORHOLD

Gjeldende reguleringsplan er stadfestet med endringer av
miljøverndepartementet 06.11.2013. Reguleringskart med
bestemmelser er tilgjengelig hos megler.

Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert kjøpetilbud.
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.

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

Det er ikke konsesjon eller odel ved omsetning av leiligheter.

AVBESTILLINGER

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV
KJØPETILBUD

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.

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, overtakelsesdato
og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg
av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli
akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler
før bud avgis.

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.

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
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Det tas forbehold om at kommunen i bygge- og/eller
delesaksbehandling vil kreve ytterligere tinglysning av rettigheter/
forpliktelser på eller for eiendommen.

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.

Dersom selger ønsker å få utbetalt kjøpers innbetalinger til meglers
klientkonto før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl.
§ 47.

FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

FORHOLDET TIL ENDELIGE OFFENTLIGE PLANER

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse før overtakelse. Manglende ferdigattest
er ikke til hinder for overtakelse dersom 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.

Eiendommen ligger i et område som er regulert til «Bolig/
forretninger/institusjon(omsorgsboliger)
/kontor/bevertning».

VANN OG AVLØP, AVFALL, M.M.
Vann og avløp er offentlig.

ENERGIMERKE

Avfallscontainere for Bygg A og Bygg B, samt andre tekniske
installasjoner som for eksempel kabler og VA, m.m., er planlagt
nedgravd på eiendommen.

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 G.
Klassen kommer av at det er rehabilitering av et eldre bygg.
Energiklasse beregnes før overtakelse.

TINGLYSTE FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER
Det vil bli tinglyst rettigheter og forpliktelser på eiendommen og
for eiendommens bruk av naboeiendom i den utstrekning selger
finner dette nødvendig eller hensiktsmessig. Dette kan blant annet
innebære:
- Rett til adkomst over naboeiendom (herunder anleggseiendom)
for adkomst,
- Bruksrett til boder og adkomst til disse
- Rett til bruk av nabogrunn for vedlikehold av fasader mv.
- Rett til å ha utkragende bygningsdeler over eiendomsgrense
- Opprettelse av realsameie for gangareal mellom Wesselkvartalet
og Bankveien 10, med gjensidig bruksrett av arealet.

SKOLEKRETS
Skolegrensene er veiledende og revideres av kommunen 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:
Info fra nabolagsprofil
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FØLGENDE DOKUMENTER UTGJØR PROSJEKTETS
SALGSOPPGAVE

Skoler:
Info fra nabolagsprofil

H VALST R AND BAD

1. Informasjon til kjøper
2. Kvalitetsbeskrivelse
3. Etasjeplaner og salgstegninger
4. Utomhusplan
5. Reguleringsbestemmelser
6. Prisliste
7. Utarbeidet budsjett for borettslagets og eierseksjonssameiet
første driftsår
8. Utkast til vedtekter for borettslaget og eierseksjonssameiet
9. Selgers standard kjøpekontrakt

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
Det er pt ikke eiendomsskatt i Asker kommune

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.

Megler har tilgjengelig for kjøper reguleringskart med
bestemmelser, utkast til vedtekter, utkast til budsjett og pantattest
med tinglyste heftelser, festeavtale 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.

VIDERESALG/TRANSPORT AV KONTRAKTSPOSISJON
OG ENDRING I EIERSKAP/NAVNEENDRING

Oslo, 29.oktober 2019

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
55.000. 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
15.000 for endring av hjemmelsdokument. Eventuell endring krever
selgers samtykke.

IN F O RMASJO N T I L K J Ø P E R
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Kvalitetsbeskrivelse
TEKNISK FORSKRIFT
Bygg A til og med 7 etasje: Rehabilitering. Leilighetene renskes ned
til råbygg og bygges opp igjen som nytt. Det tas ingen brannskiller
så rehabiliteringen bygges ikke etter TEK 17.

balkong. 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.

For Bygg A i 8.etg og 9.etg regnes det som nybygg og bygges
følgelig etter TEK 17.

Det leveres gerikter rundt dører uten synlige spikerhull og listfrie
vindussmyg. I rom med parkett blir det glattkant fotlist. Det leveres
følgende innredning i leilighetene:
- Kjøkken med hvitevarer
- Garderobeskap i entré
- TV-møbel med integrert nedfellbart spisebord
- Nedfellbar dobbeltseng som er sofa i oppslått tilstand

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.

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

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.

TILVALGS- OG ENDRINGSMULIGHETER
Det tilbys 2 alternative designretninger i tillegg til standard
leveranse. Disse vil bli presentert i digital tilvalgsportal. Alle
leilighetskjøpere vil bli invitert til personlig tilvalgsmøte med
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.

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.

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.

Undersiden av etasjeskillere er i betong. Rom med downlights
og/eller tekniske føringer vil ha nedforet gipshimling, eventuelt
innkassing av tekniske føringer, i hele eller deler av rommet. Både
nedforet gipshimling og eventuell innkassing leveres sparklet og
malt. I rom med tekniske føringer kan takhøyden være minimum
220 cm.

Det blir satt frister for tilvalg og endringer. Kjøper må overholde
de frister som settes. Oversittes fristene har selger rett til å levere
leiligheten i samsvar med kvalitetsbeskrivelsen.

Vinduer, balkong- og terrassedør leveres med energiglass, i henhold
til arkitektens fargevalg. I Studio B10 blir det store skyvedører til
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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.

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.

BRANN
Det monteres røykvarslere og brannslange eller pulverapparat i
henhold til forskrift. Sprinkleranlegg for leiligheter, fellesarealer og
eventuelt balkonger i henhold til gjeldende krav.

Dersom kjøper ønsker å gjøre endringer i prosjektets
standardprodukter (for eksempel kjøkken), 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.

OPPVARMING OG TAPPEVANN
Det er elektrisk oppvarming med gulvvarme. Tappevann kommer
fra sentrale varmtvannsberedere.
VENTILASJONSANLEGG
Mekanisk avtrekk bad. Kullfilter på kjøkken. Tilluft via ventiler i
fasade.

TEKNISKE ANLEGG

BYGNINGER

PORTTELEFON
Det leveres porttelefon med videokamera ved inngangsdørene.
Utenfor inngangsdør til hver leilighet monteres ringeknapp.

UTVENDIG
Alle vinduer er skiftet ut. For øvrig skal fasaden pusses opp slik at
den fremstår som en ny fasade. Enkelte balkonger skal utvides
Områder med sedumdekke/tremmegulv på felles takterrasser der
dette er vist på utomhusplan.

ELEKTRISK ANLEGG
Det må påregnes åpent anlegg der det er betongvegger. Der det
er mulig, blir anlegget skjult. 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.

TERRASSER OG BALKONGER
Tremmegulv på private takterrasser og balkonger. Rekkverk
i lakkert/malt stål eller aluminium. Balkonger 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 balkonger der dette er vist på tegning.

Det leveres downlights med dimmer på bad. I gang leveres
spotskinne. Det vil bli utarbeidet spesifiserte elektrotegninger for
hver enkelt leilighet i forbindelse med tilvalgsprosessen.
Under deler av overskapene på kjøkken leveres det belysning.
En utvendig lampe og en stikkontakt med enkeltstikk per leilighet
på markterrasse, balkong eller terrasse. Det elektriske anlegget
leveres etter NEK 400.

POSTKASSER
Postkasser montert ved inngangsparti ved hovedinngang I 1. etg
HOVEDINNGANGSDØR
Hovedinngangsdør med dørpumpe i glass/aluminium i henhold til
arkitektens fargevalg.

TV/BREDBÅND
Det leveres ett komplett data- og TV-punkt i stue. Opplegg og
tilkobling bestilles av utbygger. Selger tar forbehold om pålagt
bindingstid for TV/bredbånd.

LEILIGHETENE
Det vises til romskjema for beskrivelse av leilighetens kvaliteter
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FELLESANLEGG

ØVRIGE OPPLYSNINGER

UTOMHUS
Utomhusplan er inntatt i prospektet, og vil bearbeides videre
under detaljprosjekteringen. Utforming og materialvalg blir levert
i henhold til endelig godkjent utomhusplan. Det skal herunder
opparbeides oppholdssoner med benker og beplantning.

AREALANGIVELSER
Arealer per bolig fremkommer i vedlagte prisliste.
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA), som er leilighetens
areal innvendig målt innenfor boligens omsluttede vegger, inklusive
innvendige vegger, bod/kott og sjakter i leiligheten. Det er ikke
medregnet yttervegger i BRA.

Det leveres utvendig belysning med lyssensor/tidsur på fellesarealer
i form av pullerter og lampe ved inngangspartiene. Det leveres
frostsikre utekraner på bakkeplan, og 1 stk. per leilighet med privat
takterrasse. Det leveres også utekran på felles takterrasse Endelige
plassering avklares under detaljprosjekteringen.

P-ROM er regnet som BRA fratrukket innvendig bod, og eventuelle
øvrige sekundærrom inkludert dets omsluttende vegger.
På plantegningene er det angitt romareal, som er nettoarealet
innenfor omsluttende vegger for det enkelte rom.

INNGANGSPARTI OG TRAPPEROM
Flis på gulv i inngangsparti fram til heis. Slitesterkt teppe i
trapperom og øvrige fellesarealer over bakken. Vegger sparkles og
males etter arkitektens fargevalg.

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.

HEIS
Heis fra U. etg og opp til alle leilighetsplan. Heiskupeer vil ha en
utførelse som harmonerer med trapperom.

BRA og P-rom er avrundet til nærmeste hele tall etter alminnelige
avrundingsregler, halve tall rundes opp.

SPORTSBODER
Sportsboder i nabobygg og U. etg utføres med nettingvegger
eller med stålplater. Dør leveres forberedt for hengelås. Det kan
forekomme tekniske installasjoner i sportsbod (ventilasjonsrør eller
lignende). Sportsbod egner seg kun for oppbevaring av gjenstander
som tåler temperatur- og fuktsvingninger.

FDV DOKUMENTASJON
Til hver leilighet vil det medfølge FDV-dokumentasjon (Forvaltning,
Drift og Vedlikehold). Her vil det fremgå hvilke materialer,
produkter, fargevalg mv. som er benyttet i leiligheten i tillegg til
oversikt over kontaktpersoner/firma som har vært ansvarlig for
prosjektets ulike arbeider.

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.

GENERELLE FORBEHOLD KNYTTET TIL UTFØRELSEN AV
PROSJEKTET
Alle opplysninger om leilighetene og prosjektet er 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.

RENOVASJON
Det vil bli levert nedgravde avfallskontainere som er planlagt
plassert som anvist på utomhusplan. Det tas forbehold om endelig
plassering og løsning.

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. Den foreløpige utomhusplanen 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 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.
Det gjøres oppmerksom på at perspektiver, utomhusplan,
plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og
inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering,
dør- og vindusutforming/inndeling, beplantning og arkitektoniske
detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Utstyr/standard som
leveres fremgår av kvalitetsbeskrivelsen og romskjema i prospektet.
På de enkelte plantegningene er det vist forslag til plassering av
møbler og utstyr, garderobeinnredning i gang/hall og på soverom
samt vaskemaskin på bad. Dette er ikke en del av leveransen med
unntak av der det er spesifisert i romskjema. Forslagene er kun av
illustrativ karakter og ment som eksempler.
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 feil.

Oslo, 17. oktober 2019

Selger har videre rett til, uten at kjøperen kan kreve endring i pris,
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Romskjema
Rom

Gang

Gulv

Vegger

1-stavs eikeparkett, lys, matt lakk.

Sparklet og malt
NCS S 0500-N.

Hvitmalte fotlister glattkant.

Tak

Sparklet og malt betonghimling
NCS S 0500-N.

Innredning

Diverse
Døråpner/svarapparat med skjerm.

Entredør med kikkehull og FG-godkjent lås. Slett utførelse malt
i henhold til arkitektens fargevalg. Dørvrider i børstet stål.
Slagretning og utførelse kan variere avhengig av tekniske krav,
herunder i forhold til støy og brannkrav.

Firkant downlight.
Vannskap for sanitærrør legges så skjult som mulig. Det kan
forekomme synlige skap i entré.

Innerdør Stable fra Swedoor, eller tilsvarende, fargekode NCS S
0500-N.

Det leveres elektrisk gulvvarme som oppvarming.

Garderobe type: Agasta

Stikk i henhold til el-tegning.
Vegg mellom kjøkkenbenk og overskap leveres med glassplate

Kjøkken

1-stavs eikeparkett, lys, matt lakk.

Sparklet og malt
NCS S 0500-N.

Hvitmalte fotlister glattkant.

Sparklet og malt betonghimling
NCS S 0500-N.

Leverandør: Agasta
Fronter: Oak Veneer
Benkeplate: Steinplate i farge Blanco Sal
Håndtak: Børstet stål
Armatur: Ahlsell
Ventilator: Dagorenje slim line
Vask: Sink Kernau KSSU 45 1B SS 29455
Hvitevarer; 45 cm oppvaskmaskin, kjøleskap under benkeplate,
ovn i høyskap og 2 platers keramisk topp. Oppvask og kjøl er fra
Zanussi. Ovn og topp er fra Gorenje

Kjøkkentegninger for de enkelte leiligheter vil bli utarbeidet i
forbindelse med detaljprosjekteringen, og oversendes hver enkelt
kjøper i tilvalgsprosessen.
Kjøkkentegninger kan avvike fra kjøkken inntegnet på
plantegningen i prospektet. Kjøkkentegningen vil i så fall være
gjeldende.
Det leveres elektrisk gulvvarme som oppvarming
Stikk i henhold til el-tegning.

Nedfellbar dobbeltseng med hylle levert fra Agasta*

Stue

Bad

Balkong

1-stavs eikeparkett, lys, matt lakk.

Sparklet og malt
NCS S 0500-N.

Hvitmalte fotlister glattkant.

Fliser på vegg
legges stående.

600x600 Terrazzo imv
Nero Mosaikk i dusjsone

Sparklet og malt betonghimling
NCS S 0500-N.

Malt himling NCS S 0500-N (våtromsmaling).
Type vegg: 100x300
Vitra white glossy

Tredekke

TV-møbel med nedfellbart spisebord*

Stikk i henhold til el-tegning.

Innerdør Stable fra Swedoor, eller tilsvarende, fargekode NCS S
0500-N.

Det leveres elektrisk gulvvarme som oppvarming.

Leverandør: Agasta
Front: Hvit
Håndtak: Shwinn stål
Armatur: Ahlsell
Takdusj: Tapwell Zsal 118 prestige
Vask: Idedal standard 60X49 cm
Betjeningsplate: Stein plate , kvarts konglomerat. Farge Blanco Sal
Sanitær: Vegghengt toalett
Dusjvegger: HT unique dusjhjørne. 80x80 cm

Firkantet downlights med dimmer.
Elektriske varmekabler.

Lys, malt betonghimling

Vi gjør oppmerksom på at produkt- og leverandørspesifikasjoner er veiledende. Ved valg av andre produkter/leverandører enn de oppgitte, vil alternativene være tilsvarende de beskrevne.

ROMSKJE MA

Det leveres ett stk komplett IKT-uttak.
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Belysning for vegg og stikkontakt.
* Gjelder kun ettroms leiligheter
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Kjøpekontrakt for andel i
borettslag under oppføring
LEILIGHETS NR.
Mellom:
Bankveien 10 Eiendomsselskap (Org.nr. 989 080 490).

Andelens pålydende skal være kr 5 000.

Kjøpesummen og omkostninger, jf. punkt 3.2, skal være innbetalt på
meglers klientkonto innen overtakelse.

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.
Tegninger og illustrasjoner i prospektet er kun av illustrativ karakter.

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

Selger forbeholder seg retten til å bestemme utforming og
plassering av. Dette planlegges etablert som vedtektsfestet
bruksrett. Selger vil beholde retten til og fritt disponere over
eventuelle usolgte boder.

Heretter kalt selger, og
Navn.:		

fellesgjeld vil kunne ha økt som følge av renter som er pådratt i
tiden etter det opprinnelige overtakelsestidspunktet.

borettslagets fellesareal (i fellesskap benevnt «leiligheten»).

Født.:

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

3. KJØPESUMMEN OG OMKOSTNINGER
3.1 Kjøpesummen

1. INNLEDNING

Avtalt kjøpesum kr ……… («Kjøpesummen), består av innskudd/
kontantdel, og forfaller til betaling som angitt i punkt 4. Innskuddet
pantesikres i borettslagets eiendom.

næringsseksjoner bestående av næringsarealene i 1. etg og U.
etg. Eier av næringsseksjonene er Bankveien 10 Eiendomsselskap
AS. I borettslaget er det 79 boligseksjoner. Det kan forekomme
endringer i sammensetning av eierseksjonssameiet.

Selger har prosjektert 91 leiligheter fordelt på to bygg (Bygg
A og Bygg B) med tilhørende inn- og utvendige fellesarealer,
næringsarealer i første etasje og underetasje samt boder
og sykkelparkering m.m. i underetasje og tilstøtende bygg
(Vinkelgården og evt Wesselkvartalet). Prosjektet skal føres opp
på gnr. 50 bnr. 35 i Asker kommune (”Eiendommen”). Eiendommen
er festetomt der bortfester er Bankveien 10 tomteselskap AS.
Hjemmel til festerett er hos Bankveien 10 Eiendomsselskap AS.

Kjøpekontraktens omfang fremgår av denne kjøpekontrakt
med bilag som angitt i punkt 20. 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.”).

Leilighetene vil bli organisert i ett borettslag. Borettslaget
Bankveien 10 (”Borettslaget”) vil bestå av 93 leiligheter/andeler.
Selger tar forbehold om å endre antall leiligheter/andeler i
Borettslaget. Hver leilighet som inngår i Borettslaget vil utgjøre
en andel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet med
tilhørende balkonger, terrasser og boder, samt rett til bruk av
Borettslagets fellesarealer. Selger skal stifte og tegne alle andelene
i Borettslaget. Borettslaget er underlagt reglene i lov om borettslag
av 6. juni 2003 (”brl.”).

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.

2. KONTRAKTENS OBJEKT

Eiendommen vil bli seksjonert i henhold til lov om eierseksjoner
av 22. juni 2018. Eierseksjonssameiet er planlagt å bestå av flere
seksjoner; Borettslaget, 12 seksjonerte leiligheter og en eller flere

KJØ P E KO N TR A K T

Selger overdrar til kjøper andel i Borettslaget med tilknyttet enerett
til bruk av prosjektert leilighet nr…… , og 1 sportsbod i Vinklegården
(tilstøtende bygg) eller U. etg i Bygg A, samt rett til bruk av
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Tinglysningsgebyr hjemmelsovergang andel
Tinglysningsgebyr pr. pantedokument som
skal tinglyses
Andelskapital
Administrasjonsgebyr forretningsfører

kr 430,-

Totalt 		

kr

kr 602,kr 5 000,kr 250,-

I tillegg kommer eventuelt gebyr for tinglysning av borett med
kr 430. Det tas forbehold om endringer av satsene i offentlige
avgifter/gebyrer.
All tinglysning av dokumenter på leiligheten skal foretas av
megler. Dokumenter som skal tinglyses må overleveres 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.

I tillegg til Kjøpesummen overtar kjøper andel fellesgjeld. På
overtakelsestidspunktet utgjør andel fellesgjeld kr ………. Totalpris
(Kjøpesummen og andel fellesgjeld) utgjør kr …………
Borettslaget vil bli finansiert med 40 % fellesgjeld. Total fellesgjeld
for Borettslaget med 79 andeler/leiligheter er kr […]. Fellesgjelden
er planlagt som et annuitetslån med flytende rente, og med en
løpetid på 40 år med 10 års avdragsfrihet. Det er i budsjettet/
prislisten ved salg lagt til grunn at fellesgjelden har en flytende
rente på 2,5 %. Hvilken rentesats som gjelder på tidspunktet lånet
blir konvertert, er avhengig av den generelle renteutviklingen.

4. OPPGJØR
Oppgjøret etter denne kontrakten skjer gjennom Eiendomsmegler.
Adresse:………… og E-post:………………. Kopi av alle innbetalinger skal
mailes til ............@privatmegleren.no merket med KID. Husk å
sladde personopplysninger, men de siste 5 siffer i kontonummer
må fremgå. Megler overtar ikke noe ansvar for partenes riktige
oppfyllelse av denne kontrakten.

Kjøpesummen og totalpris inklusive andel fellesgjeld for leiligheten
skal ikke endres.

4.1 Betaling av vederlaget
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.

Kjøpesummen innbefatter alle prosjekterings- og byggekostnader,
tilknytningsavgift til offentlig vann og avløp og elektrisitet.
Fellesgjelden betjenes gjennom kjøpers betaling av andelens
felleskostnader. Dersom overtakelsestidspunktet utsettes som
følge av forhold på kjøpers side, er kjøper kjent med at andel
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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. 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.

Kjøper innbetaler Kjøpesummen slik:
Kontantbeløp 10 % av totalpris innen (…) 		
Restkjøpesummen innen tre virkedager		
før overtakelsen
Til sammen 				

kr ,kr ,kr ,-

Kontantbeløpet som blir innbetalt fra kjøper til meglers
klientkonto, er å anse som et depositum, jf. buofl. § 46 annet ledd.
Kontantbeløpet må være fri egenkapital.
Kontantbeløpet som blir innbetalt fra kjøper til meglers
klientkonto, er å anse som et depositum, jf. buofl. § 46 annet ledd.
Kontantbeløpet må være fri egenkapital.
Kontantbeløpet og eventuelle øvrige innbetaling(er) fra kjøper
før overtakelsestidspunktet skal settes på sperret klientkonto
i meglers bank. Dersom selger ønsker å disponere beløpet før
overtakelse, må selger stille sikkerhet overfor kjøper i samsvar med
bustadoppføringslovas § 47.

Selger planlegger blant annet å tinglyse følgende servitutter/
heftelser:

Dersom selger ikke stiller sikkerhet skal kontantbeløpet 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
det deponerte beløpet utbetales mot tinglyst hjemmelsdokument.

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. Det er i kjøpekontrakten blant annet tatt forbehold
om 60 % solgte leiligheter iht. totalverdi i prislisten og åpning av
byggelån. Det er da tilstrekkelig at selger stiller garanti straks etter

Dersom hele eller deler av Kjøpesummen ikke er innbetalt
til megler til rett tid, betaler kjøper forsinkelsesrente etter
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Andelen vil ved overlevering være fri for pengeheftelser, med
unntak av Borettslagets legalpanterett etter borettslagslovens §
5-20.

4.3 Innfrielse av lån og sletting av pengeheftelser

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.

- Overtakelse er gjennomført
- Kjøper er registrert som andelseier i grunnboken, jf. buofl. § 1a)
- Panterett for innskudd er tinglyst, jf. brl. § 2-11

Eiendommen vil ved overlevering være fri for andre pengeheftelser
enn de som kjøper eventuelt skal overta i henhold til denne
kontrakten.

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 er forelagt utskrift av grunnboken for Eiendommen, datert
xx.xx.xxxx, og har gjort seg kjent med denne. Leiligheten selges
med følgende tinglyste rettigheter og forpliktelser (servitutter) på
Eiendommen. Listen er ikke uttømmende:

Innbetalt beløp blir utbetalt fra megler til selger når blant annet
følgende vilkår er oppfylt:

Selger samtykker i at megler kan trekke sitt tilgodehavende
etter oppdragsavtalen, herunder vederlag og utlegg, så snart
kontantbeløpet er underlagt selgers instruksjonsrett. Selger
samtykker også i at megler løpende kan trekke fakturerte utlegg
m.v. etter hvert som de forfaller. Dersom selger stiller garanti etter
buofl. § 47 for hele Kjøpesummen samtykker partene til at megler
kan foreta sluttoppgjør mot garanti.

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

Betaling for tilvalgs- og endringsarbeider faktureres og betales
særskilt i henhold til punkt 9.2 nedenfor.

Kjøper er kjent med og aksepterer at når selger har stillet sikkerhet
etter buofl. § 47 tredje ledd, vil selger få instruksjonsrett over
kontantbeløpet på meglers klientkonto og kan kreve beløpet
utbetalt. Kontantbeløpet blir i så fall å anse som forskudd.
Opptjente renter etter at sikkerhet er stillet tilfaller selger. Selgers
sikkerhet opphører ved tinglysing av skjøtet.

Pantedokumenter til sikkerhet for andelseiernes innskudd og
borettslagets felleslån, skal tinglyses som heftelser på Borettslagets
eiendom innen overtakelse.

at forbeholdene er bortfalt, jf. buofl. § 12 niende ledd. Det samme
gjelder dersom kjøper har forbehold med tilsvarende virkning.

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.
Megler skal besørge sletting av eventuelle pengeheftelser på
Eiendommen. 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.

• erklæringer som gir Bygg A og Bygg B adkomstrett over og bruk
av fellesareal i 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 fellesareal 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.

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.

4.4 Tinglysing av hjemmel til andel i borettslag
Tinglysing vil først finne sted når vederlaget, inklusive omkostninger
og eventuelle renter, i sin helhet er betalt og kjøper har overtatt
andelen.

5. FREMDRIFT

Kjøper må akseptere at det på gnr 50, bnr. 35 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 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). Videre kan servitutter/heftelser gjelde
veierklæring til kommunen om plikt til opparbeidelse og bekostning
av vei, samt vederlagsfri avståelse av nødvendig grunn til formålet.

Rammetillatelse for prosjektet er gitt av Asker kommune.
Det er påbegynt rehabiliteringsarbeider. Ferdigstillelse planlegges
Q3 2020. Det planlegges en trinnvis overlevering av Bygg A og Bygg
B. Bygg B (Byggetrinn 2) forventes å stå ferdig Q2 2021
Etter at selgers forbehold er bortfalt skal selger skriftlig meddele til
kjøper dagmulktsbelagt ferdigstillelsedato.
Selger kan kreve overtakelse inntil fem måneder før den
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kan gjøres av hensyn til årstidene og rasjonell fremdriftsplan.

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 skal gis
med minst 14 kalenderdagers varsel.

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.

Ferdigstillelse av utomhusområdene vil kunne bli utført etter
overtakelse, bl.a. annet avhengig av årstiden.

Overtakelsesforretningen kan holdes selv om det måtte gjenstå
mindre arbeider, herunder utomhusarbeider og fellesarealer,
dog skal ikke arbeidene være til hinder for at hele leiligheten
kan bebos. Leiligheten regnes som overtatt av kjøper ved
overtagelsesforretning, med mindre overtagelsesprotokollen
angir noe annet.

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.

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.

Kjøper er innforstått med felles utomhusarealer kan bli ferdigstilt
etter kjøpers overtakelse av leiligheten, blant annet avhengig
av årstid. Arbeidet med ferdigstillelse av utomhusarealene er
å anse som gjenstående arbeider som skal ferdigstilles innen
rimelig tid uten kostnad for kjøper. Så snart selger har ferdigstilt
gjenstående arbeider på utomhusarealene, vil styret bli innkalt
til en kontrollbefaring. Det skal føres protokoll fra befaringen
som signeres på stedet, og hvor eventuelle gjenstående og/
eller mangelfullt utført arbeid skal noteres. Selger plikter å rette
eventuelle gjenstående og/eller mangelfullt utført arbeid som
inngår i protokollen, og som selger har akseptert å rette, så snart
arbeidet kan gjøres av hensyn til årstidene og rasjonell fremdrift.

Leiligheten 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 begge parter er representert. Representant fra entreprenør
har rett til å være til stede. Det skal føres protokoll over befaringen
i samsvar med vedlagte overtakelseserklæring (”protokoll fra
overtakelsesforretning”). Protokollen undertegnes av begge parter
i to eksemplarer, og som partene beholder hvert sitt eksemplar
av. Overtakelsesprotokollen skal sendes til megler pr. e-post
umiddelbart etter overtakelsen. Megler foretar oppgjør til selger
på grunnlag av overtakelsesprotokollen.

Selgers garanti ovenfor kjøper gjelder også som sikkerhet for at
disse arbeider utføres.

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.

Dersom det ikke foreligger ferdigattest, eller fellesarealene ikke blir
ferdigstilt innen kjøpers overtagelse av leiligheten, gir kjøper og
selger megler rett til å oppnevne en takstmann på borettslagets
vegne som foretar befaring og fastsetter et felles tilbakeholdsbeløp
for borettslaget/alle leilighetene. Beløpet skal tjene som
sikkerhet for gjenstående arbeider og utstedelse av ferdigattest.
Takstmannen har rett til å nedkvittere tilbakeholdt beløp etter
hvert som fellesarealene ferdigstilles, eller gjenstående arbeider
utføres. Megler gis uansett fullmakt til å utbetale gjenstående
tilbakeholdt beløp ved utstedt ferdigattest.

Selger plikter å rette eventuelle feil/mangler som inngår i
protokollen, og som selger har akseptert å rette, så snart arbeidet

Ved forsinket overlevering kan kjøper kreve dagmulkt tilsvarende
0,75 promille av Kjøpesummen, jfr. buofl. § 18. Dagmulkt kan ikke
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8. RETT TIL TILLEGGSFRIST

kreves for mer enn 100 kalenderdager. Dersom kjøper ønsker at
megler skal avregne eventuell 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.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene i buofl. § 11 er
oppfylt.

9. SELGERENS YTELSER
9.1 Utførelsen av arbeidet
Arbeidet skal utføres etter vanlig god håndverksmessig standard
i samsvar med den bygningsbeskrivelse som er 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.

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.

9.2 Endrings- og tilleggsarbeider

Hvis kjøper etter behørig varsling uten gyldig grunn ikke
møter til overtagelsesforretning, kan selger gjennomføre
overtakelsesforretningen på egen hånd, jf. buofl. §§ 14 og 15.

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

Kjøper plikter å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse, selv
om det foreligger juridiske mangler ved selgers ytelse, dette kan
eksempelvis være at borettslaget eller eierseksjonssameiet ikke
er etablert, eller at den formelle hjemmelen til boligen ikke kan
tinglyses per overtagelsestidspunktet

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.

Når risikoen for leiligheten er gått over på kjøper, faller ikke hans
plikt til å betale Kjøpesummen bort ved at leiligheten blir ødelagt
eller skadet som følge av hendelse som han ikke svarer for.
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.

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 totalentreprenøren må vente på
leveranser o.l. som kjøper har bestilt. Avtalen skal undertegnes av
begge parter, se buofl. § 7 og § 8. Selger har rett til å ta seg betalt
for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v., jfr. buofl. § 44.

Ved overtakelse skal leiligheten leveres fra selger i byggerengjort
stand. Kjøper må påregne noe byggestøv i leiligheten i perioden
etter overtakelse.

7. KONTROLLBEFARING
Hver av partene har rett til om lag ett år etter overlevering å
innkalle til en felles kontrollbefaring av leiligheten, jfr. buofl.
§ 16. Selger skal føre protokoll fra kontrollbefaringen som skal
undertegnes av begge parter. Eventuelle reklamasjonsberettigede
mangler og feil som blir avdekket under kontrollbefaringen plikter
selger å utbedre innen rimelig tid.

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.
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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.

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.

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.

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.

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.

Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år etter overtakelsen,
selv om manglene ikke kunne ha vært oppdaget tidligere.

Selgers plikt til å utbedre feil gjelder ikke følgende forhold;
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.

• 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.
• Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtakelse som
selger ikke kan lastes for.

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 stillet iht. buofl. § 12.

10. SELGERENS SANKSJONER
Dersom forfallstidspunkter oversittes med 30 dager eller mer,
betraktes oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir
selger rett til å heve avtalen og foreta dekningssalg. Dersom kjøper
har overtatt og/eller flyttet inn i leiligheten før fullt oppgjør har
funnet sted og kjøper misligholder betaling av oppgjøret, vedtar
kjøper at misligholdet skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt
i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 § 13-2, 3. ledd
bokstav e). Selger tar også forbehold om å heve kontrakten, jfr.
buofl. § 57 andre ledd.

Kjøper har også rett til å deponere et omtvistet beløp etter buofl.
§ 49, 1. ledd. Kjøper kan ved deponering likevel kreve overtagelse og
hjemmelsoverføring, men selger kan kreve forsinkelsesrente dersom
beløp er uberettiget / for mye deponert.

11. FORBEHOLD – SÆRLIGE BESTEMMELSER
Selger tar forbehold om 60 % solgte leiligheter iht. totalverdi i
prislisten, og åpning av byggelån.

Arbeidene vil bli fullverdiforsikret og vil av selger bli holdt
tilsvarende forsikret frem til overtakelsen, jfr. buofl. § 13 siste ledd.
Forsikringen gjelder også materialer som er tilført eiendommen.

Selger tar for øvrig forbehold i prosjektperioden om kansellering av
kjøpekontrakten dersom forhold utenfor selgers kontroll hindrer at
prosjektet blir gjennomført, eller at forutsetningen for avtalen blir
vesentlig endret, herunder at prosjektet ikke blir regningssvarende
å gjennomføre. Selger tar videre forbehold om at insekter/smådyr
som maur og skjeggkre 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.

13. BORETTSLAGET
Kjøper plikter å betale månedlige felleskostnader, som består
kapitalkostnader knyttet til Borettslagets fellesgjeld, drifts- og
vedlikeholdskostnader internt i Borettslaget, samt en andel av
eierseksjonssameiets drifts- og vedlikeholdskostnader. Kjøper er
innforstått med at felleskostnadene vil bli påvirket av nedbetaling
av lån, endringer i lånevilkår, konsumprisindeks, Borettslagets og
eierseksjonssameiets vedlikeholdsbehov, driftsavtaler Borettslaget
inngår m.m. Kjøper er også kjent med at Borettslagets og
eierseksjonssameiets drifts- og vedlikeholdskostnader først vil bli
endelig fastsatt etter konstituering, og etter hvert som Borettslaget
og eierseksjonssameiet får erfaring med de utgifter/kostnader som
påløper.

Ved kansellering av kjøpekontrakten vil kjøper få alle innbetalte
beløp tilbakebetalt med tillegg av opptjente renter på meglers
klientkonto. Ut over dette har partene ingen krav mot hverandre.
Når det gjelder forbehold knyttet til selve gjennomføringen
av prosjektet (rett til endringer, 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 55
000. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg
og endringer.

Det vil bli innkrevet innbetaling av oppstartskapital for borettslaget
med to måneders drifts- og vedlikeholdskostnader.
Drifts- og vedlikeholdskostnader fordeles etter leilighetenes
bruksareal (BRA), med unntak av kostnadene til digital-TV/bredbånd
som fordeles med likt beløp for hver leilighet.

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 budskjemaet
med tilhørende aksept), vil det påløpe et gebyr til selger på kr. 15
000,- for endring av hjemmelsdokument. Eventuell endring krever
selgers samtykke.

Borettslaget vil forbeholde seg 1. prioritets panterett for 2 G i
Borettslagets andeler, som sikkerhet for andelseiernes forpliktelser
overfor Borettslaget.
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.
Selger forbeholder seg retten til å inngå andre nødvendige
driftsavtaler for Borettslaget før overtakelse.

Selger vil når som helst ha rett til å justere kontantdel/innskudd
for de usolgte andelene både opp og ned. En slik justering skal ikke
påvirke kontantdel/innskudd etter denne kontrakt.
Dersom selger ikke har solgt alle andelene innen overtakelse, har
selger rett til å leie ut alle leilighetene som de usolgte andelene gir
borett til.

Selger må senest innen 1. juni 2020 gi skriftlig underretning til kjøper

Dersom partene er uenige om størrelsen på eventuelt beløp som
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12. FORSIKRING

dersom ovennevnte forbehold påberopes og kjøpekontrakten
kanselleres.
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§ 2-13. En borett gir kjøper full råderett over boligen 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.

Etter nærmere avtale, og på de vilkår som blir fastsatt av
Borettslaget og OBOS, har kjøper rett til å innløse sin andel av
Borettslagets fellesgjeld (IN-ordning).

14. SAMEIET
Alle seksjonseierne i sameiet, herunder Borettslaget, må svare
for sin forholdsmessige andel av forpliktelser/fellesutgifter
overfor sameiet. Fordelingsnøkkel for utgifter reguleres i sameiets
vedtekter.

17. TVISTER
Tvister mellom partene skal primært søkes løst ved forhandlinger
mellom partene.
Fører ikke forhandlinger fram, skal saken avgjøres av de ordinære
domstolene ved leilighetens verneting.

Kjøper er kjent med at sameiets fellesutgifter først vil bli endelig
fastsatt etter konstituering av sameiet, og etter hvert som sameiet
får erfaring med de utgifter/kostnader som påløper.

18. BESTEMMELSER TILTAK MOT HVITVASKING /
KJØPERS INNBETALING

Sameiet vil forbeholde seg 1. prioritets panterett for 2 G i
Borettslagets seksjoner, som sikkerhet for sameierens forpliktelser
overfor sameiet.

Iht. lov av 1. juni 2018 om tiltak mot 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
legitimering kan megler ikke etablere kundeforhold og
transaksjonen kan ikke gjennomføres.

Selger har engasjert OBOS som forretningsfører for sameiet for
sameiets regning. Forretningsfører vil innkalle til et konstituerende
sameiermøte med bla. valg av nytt styre etter at leiligheten er
overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte belastes
sameiet.

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.
Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil
kunne medføre.

15. VEDTEKTER
Det er utarbeidet foreløpig 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.

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

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.

21. UNDERSKRIFT
Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer
hvorav partene får hvert sitt eksemplar og ett beror hos megler.
		, den
Som kjøper:
Som selger:

–––––––––––––––––––––––––––
Iht. firmaattest og/eller fullmakt

–––––––––––––––––––––––––––

19. REGULERING
Kjøper har fått seg forelagt reguleringskart med tilhørende
bestemmelser, bilag 5, og har gjort seg kjent med denne.

Generalforsamlingen beslutter om det skal utarbeides husordensog/eller trivselsregler for Borettslaget.

20. BILAG
Kjøper har fått seg forelagt følgende dokumenter som utgjør en
del av kjøpekontrakten:

16. ANNET
Ved befaring på byggeplassen før overtakelse skal kjøper alltid
være i følge med en representant fra selger. All annen ferdsel på
byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko
og er forbudt.
Selger har rett til å tinglyse boretter ved overtakelsen iht. brl.

KJØ P E KO N TR A K T

Bilag 5: Kartutsnitt med reguleringsbestemmelser datert ….
Bilag 6: Situasjonsplan
Bilag 7: Utkast til vedtekter for borettslaget
Bilag 8: Utkast til vedtekter for eierseksjonssameiet
Bilag 9: Foreløpig budsjett
Bilag 10: Bustadoppføringslova
Bilag 11: Kontraktstegning datert….

Bilag 1: Salgsprospekt med bl.a. kvalitetsbeskrivelse, romskjema og
informasjon til kjøper
Bilag 2: Prisliste
Bilag 3: Overtakelseserklæring
Bilag 4: Utskrift av grunnboken datert ….
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R E T T E N T I L E T GODT ST E D Å B O E R STA D FEST E T I FNs
BÆR E K R A F T M Å L OG E R E T T V I K T I G FU N DA M E N T E T FOR Å S I K R E
D E N E N K E LT E E T GODT L I V. GJ E N N OM Å VÆR E A N S VA R L I GE ,
N Y T E N K E N D E OG U T H OL D E N D E , V I L FR E D E N S B ORG B OL I G H V E R
DAG J OB B E FOR Å OP P FYL L E S I N M I S J ON OM Å S K A P E B E D R E H J E M.
Carl Fredrik Solli
Eiendomsmegler
913 00 093
cf.solli@privatmegleren.no

VI SKAPER BEDRE HJEM
Ved å være den aller beste på det vi gjør og ha våre
ansatte og kunder i fokus, skal vi levere de beste
hjemmene til våre kunder.

Keven Frantzen
Eiendomsmegler
468 00 600
kf@privatmegleren.no

ANSVARLIG
Vi er sannferdige, forutsigbare og rause, og tar
ansvar for hverandre, kundene og samfunnet vi lever i.

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

UTHOLDENDE
Vi slår oss aldri til ro og tror på kontinuerlig forbedring.
Våre erfaringer gjør oss stadig bedre.
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