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En historisk mulighet
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I sydspissen av Norges største hageby ligger Villa Ullvin
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Fredet. Fredelig. Historisk og 
betydningsfull. Nå vekker vi til live – 
den ærverdige overlegevillaen ved 
Ullevål. Vi rehabiliterer og tilbakefører 
standarden til fordums tider og 
inviterer til et tidløst prosjekt av de 
sjeldne! 

Villa Ullvin i Sognsveien 9A, ble 
oppført i 1919 etter tegninger av 
arkitekt Victor Nordan. Bygget 
som bolig for overleger ved Ullevål 
Sykehus, i jugendstil med nyanser av 
nyklassisisme og nordisk nybarokk. 

Villaen ble i sin tid konstruert med 
høy standard, hvor kvaliteter som 
vannbåren varme og integrert 
kjellergarasje for automobil var en 
selvfølge. I 2012 ble Ullvin fredet.

Villa Ullvin står nå ovenfor en 
omfattende rehabilitering, som 
innebærer gjennomgående 
oppgraderinger for å ivareta
byggets opprinnelige kvaliteter
og forsterke boligens identitet.

Sammen med Grape Architects og 
Paulsen & Nilsen utvikler Fredensborg 
Bolig 8 fantastiske liebhaber-
leiligheter i Villa Ullvin,
som vil få rom med store mengder 
sjarm, evig karakter og høye kvaliteter.

Velkommen til en historisk mulighet.
 
Velkommen til Villa Ullvin.

DET HISTORISKE PROSJEKTET

VILLA ULLVIN
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Interiøret i ærverdige Villa Ullvin er utformet av de 
anerkjente interiørarkitektene Paulsen & Nilsen.

VILLA ULLVINS

INTERIØR

Paulsen & Nilsen ble etablert i 2009 av interiør-
arkitektene Mariann Paulsen og Kristine Nilsen, 
som i dag har et team bestående av 12 dedikerte og 
lidenskapelige designere med lokal og internasjonal 
erfaring ved sin side. Ved å jobbe tett med et 
omfattende lokalt og internasjonalt nettverk av 
leverandører og håndverkere, kan Paulsen & Nilsen 
tilby dynamiske, særegne interiører som tåler 
tidens tann. Porteføljen deres består blant annet av 
eksklusive privatboliger, boutiquehoteller og kjente 
restauranter.

Interiørarkitekt Mariann Paulsen forteller at hun 
husker den første befaringen i Villa Ullvin svært 
godt – og at hun tenkte at «dette blir noe helt 
utenom det vanlige».

– Dette er jo en helt unik bygning, sier hun.

– Villa Ullvin ble bygget i 1919, for i sin tid å være en 
vertikaldelt tomannsbolig for overlegene på Ullevål 
sykehus. Bygget ble oppført etter tegninger av den 
kjente arkitekten Victor Nordan (1862-1933). 

Standarden var meget høy, med blant annet 
vannbåren sentralvarmeanlegg, storartede 
trappeoppganger og integrert garasje for datidens 
automobiler i kjelleretasjen. 

Villa Ullvin ble fredet i 2012, og det gir noen føringer 
i Paulsen & Nilsens arbeid med det nye interiøret.

– Vi må respektere bygget med alle sine fasetter, 
forteller Mariann.

Selv om bygget skal få en gjennomgripende 
rehabilitering, er målet med oppgraderingen 
å ivareta byggets opprinnelige kvaliteter, og å 
forsterke bygningens identitet og karakter. Det 
som kjennetegner Villa Ullvin-prosjektet, er at det 
fredede utgangspunktet er så oppsiktsvekkende 
vakkert. Her finner vi blant annet veldig store rom, 
med en veldig fin takhøyde. I tillegg har dette bygget 
noen fantastiske mønstre på flere av gulvene – både 
fiskeben, såkalte «hollandske squares» og engelsk, 
mønstrete parkett. 

– Mariann Paulsen fra Paulsen & Nilsen.
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De fleste av leilighetene er over to plan, og blir virkelig store. 
Leilighetene i første etasje får en fantastisk kjeller. I to av 
leilighetene har arkitekten åpnet opp ut mot din egen, private 
hage – slik at du slipper å gå ut av hovedinngangen og rundt 
hele bygget for å komme til ditt grønne område. I tillegg 
tilfører denne åpne løsningen mye dagslys til kjellerarealet, 
så du vil ikke tenke at du er i en kjeller i det hele tatt. Villa 
Ullvin har også to store trapperom – to fellesinnganger – som 
tilfører noe helt unikt. Det å få gå gjennom et slikt trapperom 
hver dag blir kort fortalt magisk.  Jeg vil påstå at det skaper 
en ekte, herskapelig følelse.

-Er det andre ting dere ønsker å løfte opp i beskrivelsen av 
Villa Ullvin?

– Ja, vi må selvsagt snakke om de store vinduene, sier   
Mariann.

Det er mye å spille på – rett og slett fordi det kommer så mye 
lys inn vinduene. Likevel føles boligene helt private. Du er 
midt i Norges største by, men det hele fremstår som svært 
tilbaketrukket og privat. 

Hagen og trærne utenfor skaper en grønn atmosfære.
– og du får disse unike lysbildene når sola skinner gjennom 
bladene. 

Mariann presiserer at det er svært sjelden at nye bolig-
prosjekter får en slik kvalitet og romfølelse som du får i Villa 
Ullvin. Hun nevner spesifikt baderommene på loftet,  som 
blir svært eksklusive med romslige badekar, sandblåste 
trebjelker og skråtak opp mot himmelen.

– Selv om dette selvsagt er et prosjekt hvor ord som sjarm, 
arv, nostalgi og historie hører hjemme, får du også det enkle 
og praktiske ved å bo midt i byen, sier Mariann.

Hun mener de åtte nye leilighetene på mange måter skaper 
en følelse av å bo i en enebolig.

– Hvem tror dere vil trives her?

Mennesker i alle ulike aldersgrupper, tenker vi. Men vi har 
kanskje ekstra stor tro på at familier kan få det veldig fint her 
– både familier med småbarn og familier med litt eldre barn.

Seks av de åtte nye boligene vil være over to plan, og da er det 
lett å skape ulike soner i ulike livsfaser. Hvis du sammenlikner 
Villa Ullvin med for eksempel mange av boligene i Ullevål 
Hageby, vil jeg påstå at rommene her er enda mer sjenerøse. 

– Kjøkkenet leveres fra Nordiska Kök. Det er et skandinavisk kjøkken – jeg vil si det er en  
moderne versjon av det klassiske kjøkkenet

- Bygget har noen fantastiske mønstre på flere av gulvene – både fiskeben, såkalte 
«hollandske squares» og engelsk, mønstrete parkett. 

– Her kan alle komme inn med de møblene de vil – om de nå er klassiske eller
hypermoderne.

Her får du større soverom, større bad og større fellesarealer. 
Utendørs blir det flere sosiale fellesområder – blant annet en 
felles spiseplass med pergola og en egen bocciabane. Vi vet 
jo at det er mange om benet når det gjelder boliger i og rundt 
Ullevål Hageby, så vi tror Villa Ullvin kan bli svært populært. 
Her får man rett og slett en grønn oase på en sentral adresse 
i byen!

Mariann vil gjerne fortelle om noen av de konkrete 
interiørvalgene de har gjort.

– Kjøkkenet leveres fra Nordiska Kök. Det er et skandinavisk 
kjøkken – jeg vil si det er en moderne versjon av det klassiske 
kjøkkenet. Vi har ikke fylt kjøkkenveggene med skap helt opp 
til taket – vi lar rommene puste ved å bare la overskapene 
henge fritt. 

Litt av det samme gjelder baderommene. Vi har ikke flislagt 
disse helt opp til taket på alle vegger, men lar også disse 
rommene få puste. 

Det er skikkelig kvalitet på alt av dusj– og servantarmaturer 
- tyske Dornbracht er beskrevet inn i dette prosjektet. Vi 
har valgt å jobbe med den klassiske arkitekturen – derfor 
spesifiserer vi produkter med klassisk preg til interiøret. 

Dette bygget har levd i over 100 år. Derfor ønsker vi at 
produktene vi henter inn nå skal vare i mange år fremover,  
de også.

Likevel mener Mariann at det vil bli enkelt for de som flytter 
inn i Villa Ullvin å forme sine egne leiligheter og skape sin 
egen karakter.

– Her kan alle komme inn med de møblene de vil – om de 
nå er klassiske eller hypermoderne. Det vakre med disse 
leilighetene er at de tåler hvilken som helst møblering. Det 
er god takhøyde – både i konkret og overført betydning. Her 
kan du rett og slett komme inn med din egen familiehistorie 
og skape et helt nytt hjem.

- Baderommene på loftet blir svært eksklusive med romslige badekar,  sandblåste
trebjelker og skråtak opp mot himlingen.

- HER FÅR MAN RETT OG SLETT 
EN GRØNN OASE PÅ EN SENTRAL 

ADRESSE I BYEN

VILLA ULLVIN EN HISTORISK MULIGHET MED EVIG KARAKTER
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I sydspissen av Norges største hageby 
ligger Villa Ullvin. 

Tilbaketrukket og omkranset av løv-
trær og frodig vegetasjon. Grundige 
uteromsplaner sørger for at villaens 
grøntareal vil fremstå som en sjenerøs 
videreføring av hagebyens attraktive 
karakter. 

Villa Ullvin er i umiddelbar nærhet 
til det aller meste; bakerier, kafeer, 
restauranter, treningssentre, tennis-
baner, kollektivtilbud, blomsterhandler 
og flere spesialbutikker. Med plaskedam 
og egen fontene, parker og mange 
boltreplasser, fremheves området 
ofte som et prakteksempel på god 
byplanlegging.

DET SJARMERENDE OMRÅDET 

ULLEVÅL



   1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8           
  9

Kiwi Ullevål
Jood dagligvare
Fresh Fitness Ullevål
Hasselhaugen barnehage
Colletløkka barnehage
Kirsebærjordet barnehage
Fagerborg ungdomsskole
Sognsveien barnehage
Vestre Aker ungdomsskole

KART



GOD MORGEN

VILLA ULLVIN
Lyset gløtter inn mellom løvtrærne. Lønn, alm og 
eldgamle kastanjetrær. Vegetasjon som har fått lov til 
å vokse seg stor over flere generasjoner. Det minner 
om en park hvor de små veiene svinger seg inn og ut av 
vegetasjon og bebyggelse i retning Damplassen. Her tas 
det siste brettet med croissanter ut av bakerovnen fra 
1929. Bakeriet åpner hvert øyeblikk, slik det har gjort i 
over hundre år. På tide å stå opp!

VILLA ULLVIN
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PÅ TIDE Å STÅ OPP
Paulsen & Nilsen har innredet badene i Villa Ullvin med Nordiska 
Kök – som byr på svært god og praktisk oppbevaringsplass.
Innredningen får fronter i ramtre og en mer moderne vri på de
klassiske frontene med grønnmalt eik.

– Badene vil generelt få en høy grad av komfort. Dette blir lyse
og freshe bad, med kombinasjoner og kontraster mellom det
klassiske, det stramme og det moderne, sier Marie F. Teilman, 
interiørarkitekt hos Paulsen & Nilsen. 

VILLA ULLVIN EN HISTORISK MULIGHET MED EVIG KARAKTER
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Baderomsflisene kommer fra portugisiske Topcer, kjent for sine kvalitets-
fliser i porselen. Flisene i Villa Ullvin vil være mønstrede i dus grønt og
beige med et klassisk uttrykk. – Kombinasjonen av malte veggflater
og veggfliser gir et rent og rolig uttrykk, sier Marie.

Hun forteller videre at badene får armaturer av høy kvalitet fra tyske
Dornbracht med myke og klassiske former. Noen bad får dobbeldusj.

- Loftsbadene får frittstående badekar og separat dusj. På loftsbadene vil
du også sette pris på eksponerte bjelker, en høy himling og vindu som
slipper inn naturlig lys, avslutter Marie.
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GOD FORMIDDAG

VILLA ULLVIN
I høylyset av dag er det mye som skjer i Villa Ullvins levende 
nærområde. Invitér på vennelunsj på Damplassen, finn din 
nye favorittkafé blant det rike utvalget på Adamstuen eller ta 
en piknik i det grønne – mulighetene er mange! Du passerer 
et åpent treningssenter nesten uansett hvilken vei du velger 
til eller fra lunsjen. Gå inn – eller gå forbi. Nærområdet bugner 
av aktivitetstilbud for de som liker å holde seg i form. Crawl 
noen lengder før frokost i svømmehallen eller book en time på 
tennisbanen. Begge aktiviteter er innenfor få minutters
gange – strålende oppvarming!

VILLA ULLVIN EN HISTORISK MULIGHET MED EVIG KARAKTER
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Når vi skulle velge kjøkkeninnredning til Villa Ullvin, falt valget
på skeddersydde løsninger fra Nordiska Kök. Den svenske
produsenten er kjent for å bygge høykvalitetskjøkken, helt fra 
bunnen på sitt snekkerverksted utenfor Göteborg. 

– Kjøkkenet ditt i Villa Ullvin får fronter i ramtre med en litt mer  
moderne vri på de klassiske frontene, sier interiørarkitekt Marie.

– Dette blir sjenerøse kjøkken med svært god plass til opp-
bevaring. Overskapene vil henge fritt fra sideveggene og skape 
luft og et lettere uttrykk. Benkeplatene leveres i kompaktlaminat 
som standard, men med mulighet for stein som tilvalg.

KLAR FOR LUNSJ

VILLA ULLVIN EN HISTORISK MULIGHET MED EVIG KARAKTER
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– Vi ønsker at kjøkkenet skal være et sosialt rom med god plass til et stort 
spisebord. I tillegg kan du nyte unike kvaliteter i form av høy himling,
originale stukkaturer, listverk, vinduer og gulv. Her blir det en herskapelig 
stemning. 

Nesten alle kjøkkenene i Villa Ullvin får direkte adkomst ut til en balkong. 
Store vindusflater slipper inn mye dagslys, og du vil føle at hagen og
naturen nærmest kommer inn i leiligheten. 

– Målet vårt for kjøkkenet var å skape et tidløst og varig design, sier Marie. 
Det muliggjør et personlig preg om du nå ønsker å dra det mot det klassiske 
eller mot det moderne.
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GOD KVELD

VILLA ULLVIN
Når solen går ned bak trekronene har steinovnen på Lofthus 
Samvirkelag perfekt temperatur. Nabolagets kontinentale 
atmosfære. Ta med bokprosjektet ditt eller en tørst venn og 
innta byens beste pizza. Du trenger hverken bil eller taxi for å 
komme deg hjem – det er litt fint å tenke på.

VILLA ULLVIN EN HISTORISK MULIGHET MED EVIG KARAKTER
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ETASJEPLANER
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U. ETASJE

U. 101
BRA 103 m2 - side 57 

U. 102
BRA 61 m2 - side 59 

U. 103
BRA 62 m2 - side 61 

SKALA PÅ A4 ARK 1:250

0 5m 10m

N

GANG
12 m²

SOVEROM
10 m² TRAPP

5 m²

OPP

BAD/VASKEROM
11 m²

SOVEROM
7 m²

BAD
7 m²

SOVEROM
29 m²

1600 x 2000

1800 x 2000

1800 x 2000

1800 x 2000

1800 x 2000

900 x 2000

900 x 2000

HØYERE GULV

HØYERE GULV

BOD
2 m²

BOD
13 m²

BOD 104
10 m²

BOD 103
7 m²

FELLES GANG
9 m²

BOD 203
5 m²

BOD 202
7 m²

FELLES GANG
12 m²

TEKNISK ROM
22 m²

BOD 204
11 m²

BOD
13 m²

BOD
2 m²

TRAPP
5 m²

GANG
11 m²

SOVEROM
11 m²

BAD/VASKEROM
12 m²

SOVEROM
32 m²

BAD
5 m²

GANG
2 m²

SOVEROM
25 m²

STUE
27 m²

STUE
27 m²

SOVEROM
23 m²

BAD
7 m²

BOD 102
7 m²

BOD 204
3 m²

BAD
5 m²

Etasjeplan
U.etasje

U. 104
BRA 100 m2 - side 63 

1. ETASJE

SKALA PÅ A4 ARK 1:250

0 5m 10m

N

LOGGIA
9 m²

LOGGIA
9 m²

1600 x 2000

1000 x 3000

1000 x 30001000 x 3000

1000 x 3000

1600 x 2000

STUE
25 m²

TRAPP
6 m²

WC
4 m²

GANG
9 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
35 m²

FELLES GANG
28 m²

VF
3 m²

108
SOVEROM

15 m²

GANG
4 m²

BAD
8 m²

113
SOVEROM

11 m²

113B
BAD
8 m²

113C
GANG
7 m²

VF
4 m²

FELLES GANG
29 m²

WC
4 m²

TRAPP
6 m²

STUE
24 m²

GANG
9 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
35 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
33 m²

STUE
27 m²

STUE
27 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
33 m²

LEILIGHET 102

LEILIGHET 103

LEILIGHET 101 LEILIGHET 104

HAGE
ca. 119 m²

HAGE
ca. 35 m²

HAGE
ca. 35 m²

HAGE
ca. 86 m²

Etasjeplan
1.etasje

101
BRA 85 m2 - side 56 

102
BRA 92 m2 - side 58 

103
BRA 91 m2 - side 60 

104
BRA 86 m2 - side 62 
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SKALA PÅ A4 ARK 1:250

0 5m 10m

N

1200 x 2000

1800 x 2000

1200 x 2000

1000 x 3000

1000 x 3000
1000 x 3000

1000 x 3000

1800 x 2000

STUE
39 m²

WC
2 m²

GANG
2 m²

GANG
5 m²

209
VASKEROM

6 m²

MATBOD
4 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
31 m²

FELLES GANG OG TRAPPEROM
22 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
30 m²

SOVEROM
8 m²

GANG
7 m²

BAD
5 m²

SOVEROM
12 m²

SOVEROM
12 m²

BAD
5 m²

GANG
7 m²

SOVEROM
8 m²

FELLES GANG OG TRAPPEROM
23 m²

STUE
43 m²

GANG
5 m²

GANG
2 m²

WC
2 m²

MATBOD
3 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
31 m²

224
VASKEROM

6 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
29 m²

STUE
31 m²

STUE
29 m²

LEILIGHET 201

LEILIGHET 202

LEILIGHET 204

LEILIGHET 203

WC
2 m²

WC
2 m²

VEDOVN VEDOVN

Etasjeplan
2.etasje

2. ETASJE

201
BRA 96 m2 - side 64 

202
BRA 101 m2 - side 67 

203
BRA 101 m2 - side 69 

204
BRA 96 m2 - side 70 

SKALA PÅ A4 ARK 1:250

0 5m 10m

N

ÅPEN
T N

ED

ÅPE
NT 

NED

1500 x 2000

1500 x 2000

18
00

 x
 2

00
0

18
00

 x
 2

00
0

1800 x 20001200 x 2000

BOD
2 m²

KORRIDOR
12 m²

OPPHOLD
29 m²

BAD
11 m²

SOVEROM
14 m²

SOVEROM
14 m²

WIC
5 m²

BAD
8 m²

BAD
7 m²

SOVEROM
17 m²

BAD
11 m²

SOVEROM
13 m²

SOVEROM
9 m²

OPPHOLD
28 m²

KORRIDOR
11 m²

BOD
2 m²

SOVEROM
11 m²

BOD
2 m²

GANG
3 m²

Etasjeplan
3.etasje

3. ETASJE

201- 3. etasje
BRA 112 m2 - side 65 

204- 3. etasje
BRA 105 m2 - side 71 
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Villa Ullvin vil romme 8 fantastiske 
liebhaber-leiligheter, som vil få store 
mengder sjarm, evig karakter og høye 
kvaliteter.

På de neste sidene kan du lese om de
unike leilighetene, og hva de byr på av 
kvaliteter og romløsning. Leilighetene 
vil holde meget høy standard med 
snekkerbygde kjøkken og bad med 
klassiske kvalitetsprodukter, som vil leve
i mange år.

Tanken har hele tiden vært å ivarta 
og oppgradere byggets opprinnelige 
kvaliteter, og forsterke bygningens 
identitet og karakter etter arkitekt
Victor Nordan.

Velkommen til et hus med historisk sus!

8 LEILIGHETER MED

EVIG KARAKTER

VILLA ULLVIN EN HISTORISK MULIGHET MED EVIG KARAKTER

5352



LEILIGHET 101
Stor leilighet med egen inngang samt inngang fra fellesareal. Leiligheten er fordelt over to 
plan, 1. etasje og underetasje. Hovedetasjen har store, åpne rom som består av spisekjøkken 
og stue samt praktisk gjestetoalett. Fra spisekjøkken er det utgang til sydvestvendt loggia 
med trapp ned til flott tilhørende uteareal. Romslig gang med avsatt plass til garderobe. I 
underetasjen finnes stort soverom med walk-in garderobe og eget tilhørende bad. I tillegg to 
soverom samt stort bad/vaskerom. God lagringsplass i to gode boder.

SKALA PÅ A4 ARK 1:100

N

0 1m 2m 3m 4m

LOGGIA
9 m²

1000 x 3000

1000 x 3000

STUE
25 m²

TRAPP
6 m²

WC
4 m²

GANG
9 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
35 m²

FELLES GANG
28 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
33 m²

LEILIGHET 101

HAGE
ca. 119 m²

=ny stilkopi heltre eik

=nye fliser

=ny stilkopi heltre eik

=ny stilkopi heltre eik

Leilighet 101
1.etasje
BRA: 85 m²
P-rom: 85 m²
Total BRA leilighet: 188 m²
Total P-rom leilighet: 173 m²

Kan forekomme avvik pga
detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar
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m
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ga detaljprosjektering og
avklaringer m
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SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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KJØKKEN/SPISESTUE
35 m²

FELLES GANG
28 m²

LEILIGHET 101

Leilighet 101
1.etasje
BRA: 85 m²
P-rom: 85 m²
Total BRA leilighet: 175 m²
Total P-rom leilighet: 173 m²

1. Etasje

= Ny stilkopi 
heltre eik

= Nye fliser

= Ny stilkopi  
heltre eik

SKALA PÅ A4 ARK 1:100

N
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GANG
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OPP
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SOVEROM
29 m²

1800 x 2000

900 x 2000

900 x 2000

HØYERE GULV

BOD
2 m²

BOD
13 m²

BAD
7 m²

=nye fliser =ny enstavs parkett

Leilighet 101
U.etasje
BRA: 103 m²
P-rom: 88 m²
Total BRA leilighet: 188 m²
Total P-rom leilighet: 173 m²

Kan forekomme avvik pga detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar

SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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Lavere oppb. modul

1800 x 2000

900 x 2000

900 x 2000

BOD
2 m²

BOD 101
13 m²

BAD
7 m²

Leilighet 101
U.etasje
BRA: 90 m²
P-rom: 88 m²
Total BRA leilighet: 175 m²
Total P-rom leilighet: 173 m²

Ø
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K
an forekom

m
e avvik p

ga detaljprosjektering og 
avklaringer m

ed B
yantikvar.

U. Etasje

1 parkeringsplass

1. og U. etasje3 soverom

9 m2 loggia

188
m2 BRA

119 m2  hage 2 bod173 m2 P-ROM

= Ny parkett 

VILLA ULLVIN EN HISTORISK MULIGHET MED EVIG KARAKTER
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LEILIGHET 102
Romslig leilighet fordelt over to plan, 1.etasje og underetasje. Deilig spisekjøkken med 
karnapp. Doble dører til hyggelig stue. Soverom og dusjbad/wc. I underetasje finnes stue og 
masteravdeling med soverom og eget tilhørende bad/wc.

SKALA PÅ A4 ARK 1:100

N

0 1m 2m 3m 4m

1000 x 3000

1600 x 2000

FELLES GANG
28 m²

VF
3 m²
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SOVEROM

15 m²

GANG
4 m²

BAD
8 m²

STUE
27 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
33 m²

LEILIGHET 102

HAGE
ca. 35 m²

=ny stilkopi heltre eik

=nye fliser

=ny stilkopi heltre eik

Leilighet 102
1.etasje
BRA: 92 m²
P-rom: 92 m²
Total BRA leilighet: 153 m²
Total P-rom leilighet: 153 m²

Kan forekomme avvik pga detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar
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SKALA PÅ A4 ARK 1:100

N
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1000 x 3000

Vitrineskap

1600 x 2000

FELLES GANG
28 m²

VF
3 m²
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SOVEROM

15 m²

GANG
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BAD
8 m²

STUE
27 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
33 m²

LEILIGHET 102

Leilighet 102
1.etasje
BRA: 92 m²
P-rom: 92 m²
Total BRA leilighet: 153 m²
Total P-rom leilighet: 153 m²

K
an forekom

m
e avvik p

ga detaljprosjektering og
avklaringer m

ed B
yantikvar.

= Ny stilkopi 
heltre eik

= Nye fliser

= Ny stilkopi  
heltre eik

1. Etasje

SKALA PÅ A4 ARK 1:100

N

0 1m 2m 3m 4m

1800 x 2000

STUE
27 m²

SOVEROM
23 m²

BAD
7 m²

=nye fliser =ny enstavs parkett

Leilighet 102
U.etasje
BRA: 61 m²
P-rom: 61 m²
Total BRA leilighet: 153 m²
Total P-rom leilighet: 153 m²

Kan forekomme avvik pga detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar

SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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27 m²
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Leilighet 102
U.etasje
BRA: 61 m²
P-rom: 61 m²
Total BRA leilighet: 153 m²
Total P-rom leilighet: 153 m²

1 parkeringsplass

1. og U. etasje2 soverom

35 m2 hage

153
m2 BRA

Ø

N

S

V

1 bod153 m2 P-ROM

K
an forekom

m
e avvik p

ga detaljprosjektering og
avklaringer m

ed B
yantikvar.

= Ny parkett 

U. Etasje

VILLA ULLVIN EN HISTORISK MULIGHET MED EVIG KARAKTER
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LEILIGHET 103
Romslig leilighet fordelt over to plan, 1.etasje og underetasje. Deilig spisekjøkken med 
karnapp. Doble dører til hyggelig stue. Soverom og dusjbad/wc. I underetasje finnes stue og 
masteravdeling med soverom og eget tilhørende bad/wc. SKALA PÅ A4 ARK 1:100

N
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1600 x 2000

1000 x 3000
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SOVEROM

11 m²
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113C
GANG
7 m²

VF
4 m²

FELLES GANG
29 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
33 m²

STUE
27 m²

LEILIGHET 103

LEILIGHET 104

HAGE
ca. 35 m²

=ny stilkopi heltre eik

=nye fliser

=ny stilkopi heltre eik

Leilighet 103
1.etasje
BRA: 91 m²
P-rom: 91 m²
Total BRA leilighet: 153 m²
Total P-rom leilighet: 153 m²

Kan forekomme avvik pga detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar

LEILIGHET 103

Ø
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V

SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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KJØKKEN/SPISESTUE
33 m²

STUE
27 m²

LEILIGHET 103

LEILIGHET 104

Leilighet 103
1.etasje
BRA: 91 m²
P-rom: 91 m²
Total BRA leilighet: 153 m²
Total P-rom leilighet: 153 m²

K
an forekom

m
e avvik p

ga detaljprosjektering og
avklaringer m

ed B
yantikvar.

= Ny stilkopi 
heltre eik

GSPublisherVersion 651.58.58.100

SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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KJØKKEN/SPISESTUE
33 m²

STUE
27 m²

LEILIGHET 103

LEILIGHET 104

=stilkopi heltre eik

=nye fliser

=stilkopi heltre eik

Leilighet 103
1.etasje
BRA: 91 m²
P-rom: 91 m²
Total BRA leilighet: 153 m²
Total P-rom leilighet: 153 m²

Kan forekomme avvik pga detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar

= Nye fliser

GSPublisherVersion 651.58.58.100

SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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STUE
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LEILIGHET 103

LEILIGHET 104

=stilkopi heltre eik

=nye fliser

=stilkopi heltre eik

Leilighet 103
1.etasje
BRA: 91 m²
P-rom: 91 m²
Total BRA leilighet: 153 m²
Total P-rom leilighet: 153 m²

Kan forekomme avvik pga detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar

= Ny stilkopi  
heltre eik

GSPublisherVersion 651.58.58.100

SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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LEILIGHET 103

LEILIGHET 104

=stilkopi heltre eik

=nye fliser

=stilkopi heltre eik

Leilighet 103
1.etasje
BRA: 91 m²
P-rom: 91 m²
Total BRA leilighet: 153 m²
Total P-rom leilighet: 153 m²

Kan forekomme avvik pga detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar

1. Etasje

SKALA PÅ A4 ARK 1:100

N
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5 m²

GANG
2 m²

SOVEROM
25 m²

STUE
27 m²

=nye fliser =ny enstavs parkett

Leilighet 103
U.etasje
BRA: 62 m²
P-rom: 62 m²
Total BRA leilighet: 153 m²
Total P-rom leilighet: 153 m²

Kan forekomme avvik pga detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar

SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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GANG
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SOVEROM
25 m²

STUE
27 m²

Leilighet 103
U.etasje
BRA: 62 m²
P-rom: 62 m²
Total BRA leilighet: 153 m²
Total P-rom leilighet: 153 m²

1 parkeringsplass

1. og U. etasje2 soverom

35 m2 hage

153
m2 BRA

Ø

N

S

V

1 bod153 m2 P-ROM

K
an forekom

m
e avvik p

ga detaljprosjektering og
avklaringer m

ed B
yantikvar.

= Ny parkett

U. Etasje

GSPublisherVersion 651.58.58.100

SKALA PÅ A4 ARK 1:100

N
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OPP

BAD/VASKEROM
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SOVEROM
29 m²

1800 x 2000

900 x 2000

900 x 2000

BOD
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BOD 101
13 m²

BAD
7 m²

=nye fliser =ny parkett Soar Duo

Leilighet 101
U.etasje
BRA: 103 m²
P-rom: 88 m²
Total BRA leilighet: 188 m²
Total P-rom leilighet: 173 m²

Kan forekomme avvik pga detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar

VILLA ULLVIN EN HISTORISK MULIGHET MED EVIG KARAKTER

5958



LEILIGHET 104
Stor leilighet med egen inngang samt inngang fra fellesareal. Leiligheten er fordelt over to 
plan, 1. etasje og underetasje. Hovedetasjen har store, åpne rom som består av spisekjøkken 
og stue samt praktisk gjestetoalett. Fra spisekjøkken er det utgang til sydøstvendt loggia 
med trapp ned til tilhørende uteareal. Romslig gang med avsatt plass til garderobe. I 
underetasjen finnes to store soverom (39 kvm og 13 kvm). To gode bad hvorav et med 
badekar og nisje med opplegg for vaskemaskin.
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SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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LEILIGHET 104

Leilighet 104
1.etasje
BRA: 86 m²
P-rom: 86 m²
Total BRA leilighet: 173 m²
Total P-rom leilighet: 171 m²

SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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LEILIGHET 104

HAGE
ca. 86 m²

=ny stilkopi heltre eik

=nye fliser =ny stilkopi heltre eik

Leilighet 104
1.etasje
BRA: 86 m²
P-rom: 86 m²
Total BRA leilighet: 186 m²
Total P-rom leilighet: 171 m²

Kan forekomme avvik pga
detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar

K
an forekom

m
e avvik p

ga detaljprosjektering og
avklaringer m

ed B
yantikvar.

1. Etasje

= Ny stilkopi 
heltre eik

= Nye fliser

= Ny stilkopi  
heltre eik

SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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SOVEROM
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BAD
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=nye fliser =ny parkett Soar Duo

Leilighet 104
U.etasje
BRA: 100 m²
P-rom: 85 m²
Total BRA leilighet: 186 m²
Total P-rom leilighet: 171 m²

Kan forekomme avvik pga detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar

SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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Lavere oppb. modul
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Leilighet 104
U.etasje
BRA: 87 m²
P-rom: 85 m²
Total BRA leilighet: 173 m²
Total P-rom leilighet: 171 m²

1 parkeringsplass

1. og U. etasje2 soverom

85 m2 hage
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1 bod171  m2 P-ROM
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= Ny parkett 

U. Etasje

GSPublisherVersion 651.58.58.100

SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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Leilighet 101
U.etasje
BRA: 103 m²
P-rom: 88 m²
Total BRA leilighet: 188 m²
Total P-rom leilighet: 173 m²

Kan forekomme avvik pga detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar

VILLA ULLVIN EN HISTORISK MULIGHET MED EVIG KARAKTER

6160



LEILIGHET 201
Den største leiligheten i bygget fordelt over to plan. Hovedetasjen inneholder stort 
spisekjøkken samt stue med hyggelig vedovn. Utgang til vestvendt balkong fra kjøkken. 
Praktisk gjestetoalett samt separat vaskerom. I loftsetasjen finnes tre store soverom hvorav 
hovedsoverom har walk-in garderobe og eget tilhørende bad/wc. Hyggelig loftstue samt 
praktisk bod.

SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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KJØKKEN/SPISESTUE
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LEILIGHET 201

LEILIGHET 202

VEDOVN

=ny stilkopi heltre eik=nye fliser

Leilighet 201
2.etasje
BRA: 96 m²
P-rom: 92 m²
Total BRA leilighet: 208 m²
Total P-rom leilighet: 202 m²

Kan forekomme avvik pga detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar
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SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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LEILIGHET 201

LEILIGHET 202

VEDOVN

Leilighet 201
2.etasje
BRA: 96 m²
P-rom: 96 m²
Total BRA leilighet: 208 m²
Total P-rom leilighet: 206 m²

K
an forekom

m
e avvik p

ga detaljprosjektering og
avklaringer m

ed B
yantikvar.

2. Etasje

= Ny stilkopi 
heltre eik

= Nye fliser

SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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=nye fliser =ny enstavs parkett

Leilighet 201
3.etasje
BRA: 112 m²
P-rom: 110 m²
Total BRA leilighet: 208 m²
Total P-rom leilighet: 202 m²

Kan forekomme avvik pga detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar

SKALA PÅ A4 ARK 1:100

N

0 1m 2m 3m 4m

ÅPEN
T N

ED

1500 x 2000

1500 x 2000

18
00

 x
 2

00
0

18
00

 x
 2

00
0

Lintøyskap

B
ib

lio
te

k

BOD
2 m²

KORRIDOR
12 m²

OPPHOLD
29 m²

BAD
11 m²

SOVEROM
14 m²

SOVEROM
14 m²

WIC
5 m²

BAD
8 m²

SOVEROM
13 m²

SOVEROM
9 m²

Leilighet 201
3.etasje
BRA: 112 m²
P-rom: 110 m²
Total BRA leilighet: 208 m²
Total P-rom leilighet: 206 m²
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m
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ed B
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= Ny parkett

3. Etasje

1 parkeringsplass

2. og 3. etasje3 soverom

4 m2 balkong

208
m2 BRA

1 bod202 m2 P-ROM

VILLA ULLVIN EN HISTORISK MULIGHET MED EVIG KARAKTER
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LEILIGHET 202
Leiligheten ligger i husets 2. etasje. I gang er det nisje for garderobe og inngang til gjeste 
WC. Leiligheten har et stort spisekjøkken med romslig kjøkkeninnredning og god plass til 
spisestue. Det er utgang til hyggelig balkong fra kjøkken. Fra kjøkken er det doble dører 
til stor stue. I den doble veggen mellom stue og kjøkken blir det integrerte snekkerbygget 
hyller i begge rom. Leiligheten har store fine vinduer i oppholdsrommene mot grøntarealet 
i syd. To soverom, hvorav et med rikelig plass til garderobe langs en hel vegg. Dusjbad/wc 
med opplegg for vaskemaskin. Tilhørende bod i underetasjen. 

1 parkeringsplass

2. etasje2 soverom

2 m2 balkong

101
m2 BRA

1 bod101 m2 P-ROM

SKALA PÅ A4 ARK 1:100
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LEILIGHET 203
Leiligheten ligger i husets 2. etasje. I gang er det nisje for garderobe og inngang til gjeste 
WC. Leiligheten har et stort spisekjøkken med romslig kjøkkeninnredning og god plass til 
spisestue. Det er utgang til hyggelig balkong fra kjøkken. Fra kjøkken er det doble dører 
til stor stue. I den doble veggen mellom stue og kjøkken blir det integrerte snekkerbygget 
hyller i begge rom. Leiligheten har store fine vinduer i oppholdsrommene mot grøntarealet 
i syd. To soverom, hvorav et med rikelig plass til garderobe langs en hel vegg. Dusjbad/wc 
med opplegg for vaskemaskin. Tilhørende bod i underetasjen. 
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LEILIGHET 204
Den nest største leiligheten i bygget går over to plan. Hovedetasjen inneholder stort 
spisekjøkken samt stue med innbygget peis. Utgang til østvendt balkong fra kjøkken. 
Praktisk gjestetoalett samt separat vaskerom. I loftsetasjen finnes tre store soverom hvorav 
hovedsoverom har walk-in garderobe og eget tilhørende bad/wc. I tillegg stort bad/wc. 
Hyggelig lofsstue med en takhøyde på 4,4m samt praktisk bod .

SKALA PÅ A4 ARK 1:100

N

0 1m 2m 3m 4m

1000 x 3000

1000 x 3000

FELLES GANG OG TRAPPEROM
23 m²

STUE
43 m²

GANG
5 m²

GANG
2 m²

WC
2 m²

MATBOD
3 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
31 m²

224
VASKEROM

6 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
29 m²

LEILIGHET 204

LEILIGHET 203

VEDOVN

=ny stilkopi heltre eik=nye fliser

Leilighet 204
2.etasje
BRA: 96 m²
P-rom: 93 m²
Total BRA leilighet: 201 m²
Total P-rom leilighet: 194 m²

Kan forekomme avvik pga detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar

Ø

N

S

V

SKALA PÅ A4 ARK 1:100

N

0 1m 2m 3m 4m

1000 x 3000

1000 x 3000

FELLES GANG OG TRAPPEROM
23 m²

STUE
43 m²

GANG
5 m²

GANG
2 m²

WC
2 m²

MATBOD
3 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
31 m²

224
VASKEROM

6 m²

KJØKKEN/SPISESTUE
29 m²

LEILIGHET 204

LEILIGHET 203

VEDOVN

Leilighet 204
2.etasje
BRA: 96 m²
P-rom: 96 m²
Total BRA leilighet: 201 m²
Total P-rom leilighet: 197 m²

K
an forekom

m
e avvik p

ga detaljprosjektering og
avklaringer m

ed B
yantikvar.

2. Etasje

= Ny stilkopi 
heltre eik

= Nye fliser

SKALA PÅ A4 ARK 1:100

N

0 1m 2m 3m 4m

ÅPE
NT 

NED

1500 x 2000

1800 x 20001200 x 2000
BAD
7 m²

SOVEROM
17 m²

BAD
11 m²

SOVEROM
9 m²

OPPHOLD
28 m²

KORRIDOR
11 m²

BOD
2 m²

SOVEROM
11 m²

BOD
2 m²

GANG
3 m²

=nye fliser =ny enstavs parkett

Leilighet 204
3.etasje
BRA: 105 m²
P-rom: 101 m²
Total BRA leilighet: 201 m²
Total P-rom leilighet: 194 m²

Kan forekomme avvik pga detaljprosjektering og
avklaringer med Byantikvar

SKALA PÅ A4 ARK 1:100

N

0 1m 2m 3m 4m

ÅPE
NT 

NED

1500 x 2000

1800 x 2000

Li
nt

øy

B
ib

lio
te

k

1200 x 2000
BAD
7 m²

SOVEROM
17 m²

BAD
11 m²

SOVEROM
9 m²

OPPHOLD
28 m²

KORRIDOR
11 m²

BOD
2 m²

SOVEROM
11 m²

BOD
2 m²

GANG
3 m²

Leilighet 204
3.etasje
BRA: 105 m²
P-rom: 101 m²
Total BRA leilighet: 201 m²
Total P-rom leilighet: 197 m²

Ø

N

S

V

K
an forekom

m
e avvik p

ga detaljprosjektering og
avklaringer m

ed B
yantikvar.

3. Etasje

= Ny parkett

1 parkeringsplass

2. og 3. etasje3 soverom

4 m2 balkong

201
m2 BRA

2 bod194 m2 P-ROM

VILLA ULLVIN EN HISTORISK MULIGHET MED EVIG KARAKTER

6968



KJØKKEN
Villa Ullvin får meget god standard med snekkerbygget kjøkken fra Nordiska Kök og 
kvalitetsproduktuker fra Dombracht.
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NORDISK 
Serie: Nordisk shaker kjøkken
Finish/farge: Beige
Leverandør: Nordiska Kök

SERVANTBATTERI 
Serie: Tara Ultra 
Finish: Krom 
Fra: Dornbracht

PRODUKTER

BENKEPLATE 
Material: Kompaktlaminat 

PLATETOPP INKL.  
VENTILATOR
Serie: BORA X PURE 
Fra: Bora

STÅLVASK
Underlimt
Fra: Blanco

STEKEOVN
Serie: iQ700 Innbyggingsovn
Fra: Simens

OPPVASKMASKIN
Serie: iQ500 Helintegrert XXL 
Fra: Simens

KJØL OG FRYS
Serie: iQ500 integrert 
kombiskap med softClose
Fra: Simens

VILLA ULLVIN EN HISTORISK MULIGHET MED EVIG KARAKTER
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BADEROM
Villa Ullvin får meget god standard med kvalitetsproduktuker fra Dombracht og Duravit, 
fliser fra Topcer og snekkerbygget innredning fra Nordiska Kök. 
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DUSJDØRER/HJØRNE
Serie: ARC
Finish/farge: Klart glass
Beslag: Grep SQUARE krom
Str: ulik løsning pr. baderom 
Leverandør: INR

GULVFLIS 
Type: Octagon 4416 OCT 14 
Finish/farge: 28 og 16 
Str: 30x30 cm pluss bord 
Leverandør: Topcer

PRODUKTER

UTENPÅLIGGENDE DUSJ 
Serie: Meta 
Finish: Krom 
Fra: Dornbracht

SLUK 
Serie: Line Rist Pearl 
Finish: Rustfritt 
Fra: Purus

FRITTSTÅENDE BADEKAR 
Serie: Luv
Fra: Duravit eller tilsvarende

VEGGFLIS 
Finish/farge: 16 
Str: 10 x 10 cm 
Leverandør: Topcer

VEGGLAMPER 
Serie: Versailles 
Finish/farge: bronze 
Str: H40xB12,5xD8,9 cm 
Leverandør: Astro Lighting

SERVANTMØBEL M/ 
STEINBENK & SKUFFER 
Serie: Nordisk shaker e.l 
Finish/farge: grønn 
Str: tilpasses ulike baderom 
Leverandør: Nordiska Kök

SPEIL 
Serie: Feel 
Finish/farge: Klart speil 
Str: tilpasses per bad 
Leverandør: INR

BADEKARFYLLER
M/HÅNDDUSJ 
Serie: Meta 
Finish: Krom 
Fra: Dornbracht

SERVANTBATTERI 
Serie: Meta 
Finish: Krom 
Fra: Dornbracht

SERVANT NEDFELLBAR 
Serie: 2nd floor 
Finish/farge: Hvit porselen 
Str: tilpasses ulike baderom 
Leverandør: Duravit

TOALETT GULVSTÅENDE 
Serie: ME by Starck 
Farge: Hvit porselen 
Fra: Duravit

WC KNAPP 
Serie: Series-Various 
Finish: Krom 
Fra: Dornbracht
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DITT TIDLØSE  
MODERNE HJEM

I rehabiliteringen og oppgradering 
av Villa Ullvin skal også teknikken 
spille på lag. Det er naturlig å tilby 
moderne løsninger knyttet til  
styring av lys og varme. Samti-
dig åpner den tidløse boligen for 
individuelle utvidelser tilvalg og 
tilpasninger til en moderne livsstil. 

I Villa Ullvin blir det trådløs og 
digital styring av lys, varme og 
vannlås. Du kan enkelt styre 

boligen gjennom valgfri smarthus 
app, eller via tradisjonelle panel og 
brytere på veggen. Den trådløse 
lysstyring innebærer også at du 
selv kan plasserer bryterne til 
lampepunkter fritt i boligen etter 
eget ønske. 

Boligen leveres med en smart-
hjemløsning som åpner for ytter-
ligere utvidelser og individuelle 
tilpasning. 

VILLA ULLVIN
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UTOMHUSPLAN

EN GRØNN OASE
Det er ikke bare innendørs dere vil trives 
i Villa Ullvin. Også utomhus skiller dette 
boligprosjektet seg ut på en helt spesiell måte.
Fire av leilighetene i første etasje vil få gleden 
av sine egne private hager –med rom for å 
nyte varme dager, i solstolen, med en god bok, 
skjermet fra storbyen.

I Villa Ullvin får dere i tillegg svært gode 
fellesskapsløsninger like utenfor boligen – 
løsninger som tilrettelegger for et godt, sosialt 
samliv med familie, naboer og venner. En 
felles bocciabane inviterer til vennskapelige 
konkurranser på fine kvelder, i helger og ferier. 
Et felles utekjøkken med pergola gjør det 
mulig å utføre sine kokkekunster og servere de 
gode måltidene under åpen himmel. Og foran 
hovedinngangen er det mulig å nyte en rolig 
stund i en av de koselige sittegruppene.

Villa Ullvin byr selvsagt på egne garasjeplasser 
og en praktisk sykkelparkering, også.
Her er alt lagt til rette for at du skal trives – både 
innendørs og utendørs.
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VIKTIG
INFORMASJON

På de neste sidene vil du finne informasjon til kjøper,
kvalitetsbeskrivelse og kjøpekontrakt.
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MEGLERS OPPDRAGSNUMMER
186-21-9003

GENERELT OM PROSJEKTET VILLA ULLVIN
Villaen “Ullvin” i Sognsveien 9A-B ble oppført i 1919, og var  
opprinnelig to tjenesteboliger for overlegene på Ullevål  
Sykehus med høy standard. I 2012 ble Ullvin fredet. 

Ullvin skal nå gjennom en omfattende rehabilitering og  
oppgradering, som innebærer å tilbakeføre villaen fra kontor 
til boligformål, de øvrige byggene på tomten skal rives. Målet 
med oppgraderingen er blant annet å ivareta byggets  
opprinnelige kvaliteter og å forsterke bygningens identitet. 

Prosjektet Villa Ullvin består av åtte unike leiligheter, med  
tilhørende inn- og utvendige fellesarealer. De fleste 
 leilighetene går over to plan inkludert underetasje og 
 loftsetasje, med unntak av to leiligheter i andre etasje.  
Leilighetene varierer i størrelse fra 101 til 208 kvm BRA.  
Leilighetene på bakkeplan vil få direkte adkomst til private 
hager, fra underetasje via trapp og/eller fra første etasje via 
trapp fra loggia. Leilighetene i andre etasje vil få balkonger.

Det planlegges oppført tre frittstående garasjebygg på  
tomten, som vil bestå av totalt 10 parkeringsplasser. Én stk 
gjesteparkeringsplass / HC-plass på terreng. Sykkelparke-
ringsplasser vil bli etablert under tak på terreng.
 
Det følger en bod til hver leilighet enten i leiligheten eller i 
byggets underetasje. Det følger en parkeringsplass til hver 
leilighet.

Leilighetene er planlagt etablert som et eierseksjonssameie.

Arkitekt for prosjektet er Grape Architects. 
Interiørarkitekter er Paulsen & Nilsen.

SELGER
Selger er Sognsveien 9 AS, org. nr.917 934 142, som er eid av  
Heimstaden Bostad Invest 10 AS, org. nr. 819 330 492.  
Prosjektet gjennomføres i regi av Fredensborg Bolig AS, org. 
nr. 919 998 296.

ENTREPRENØR
Entreprenør er ikke bestemt. 

AREALER OG PRISER
Arealer og priser per leilighet og diverse øvrig informasjon 
kommer frem av den til enhver tid gjeldende prisliste. Salgs-

prisene på solgte leiligheter og parkeringsplasser kan ikke 
justeres etter avtaleinngåelse. Selger står til enhver tid fritt til 
å endre prisene på usolgte leiligheter og parkeringsplasser. 

EIENDOMMEN 
Villa Ullvin ligger i Sognsveien 9A-B, på gnr. 47, bnr. 342 i Oslo  
kommune («Eiendommen»). Det pågår en delesak der den 
østre delen av tomten skal fradeles for fremtidig utvikling av  
naboeiendommen. Det østre arealet (“tomteparsellen”) skal 
dermed ikke inngå i eiendommen som selges. Det gjenvæ-
rende tomtearealet etter fradeling vil være ca. 3 880 m² og er 
markert på kartet som er vedlegg til salgsprospektet. Dersom 
fradelingstillatelse til tomteparsellen ikke gis, eller ikke er gitt i 
tide før overtakelse, så vil det aktuelle arealet bli beheftet med 
en tinglyst rett til fradeling og utbygging. En slik heftelse vil gi 
uttrykk for at Selger har rett til å disponere over det aktuelle 
arealet, fradele (evt. arealoverføre) og bygge dette ut. Den  
enkelte kjøper plikter å medvirke til gjennomføring av  
fradeling/arealoverføring av tomteparsellen for utbygging på 
Selgers hånd, om dette skjer etter overtakelse. Selger har rett 
til å overdra fradelings- og utbyggingsretten av tomteparsel-
len.
 
I forbindelse med fradeling/utbygging av tomteparsellen er 
det aktuelt at dette arealet får adkomstrett over Eiendommen 
med felles utkjøring i stikkveien. I tillegg kan det være behov 
for øvrige rettigheter for tomteparsellen eksempelvis knyttet 
til etablering av infrastruktur slik som vann- og avløpslednin-
ger over Eiendommen. Kjøper er kjent med at slike rettigheter 
vil kunne tinglyses og etableres på eiendommen.
 
Eiendommen skal seksjoneres, endelig seksjonsnummer  
fastsettes av kommunen. Selger besørger og bekoster  
seksjonering.

VILLA ULLVIN ER FREDET
Eiendommen er fredet etter kulturminneloven av 9.juni 1978, 
§22a.
Vernestatus: Forskriftsfredet, kulturminne ID: 148673-1.

Lov om kulturminner («kml.”») fra 1978 verner om kulturmin-
ner og kulturmiljøer. Det vil si objekter og områder som har 
kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi.

Det er ikke tillatt å rive, flytte, påbygge, endre eller forandre  
materialer eller farger, annet enn det som følger av normalt  
vedlikehold, jf. kml. §15, §15 a og §16. Eier og bruker av byg-
get/leilighetene har en vedlikeholdsplikt, jf. kml. § 17(1).

INFORMASJON TIL KJØPER 

Det er gitt dispensasjon fra kulturminneloven i forbindelse med 
rehabiliteringen. Dette gjelder bl.a. for  forhold som påvirkes av 
lyd- og brannkrav, praktisk bruk av leiligheten, oppgradering til 
moderne standard og leilighetsinndeling. 

Løpende avklaringer med byantikvar pågår og vil legge føringer for 
valg og utførelse i prosjektgjennomføringen.
 
EIERSEKSJONSSAMEIET VILLA ULVIN
Leilighetene vil bli organisert som et eierseksjonssameiet etter  
eierseksjonsloven av 16. juni 2017. Som seksjonseier i et  
eierseksjonssameiet vil kjøper bli sameier i eiendommen med 
tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. Seksjonseierne får felles 
bruksrett til sameiets fellesareal. 

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for Sameiet Villa Ullvin. 
Vedtektene regulerer forholdet mellom seksjonseierne, herunder 
ansvar for drift og vedlikehold samt fordeling av drifts- og ved-
likeholdskostnader. Utkast kan fås ved henvendelse til megler. 
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 plikter å rette seg 
etter vedtektene. 

Sameiets årsmøte beslutter om det skal utarbeides husordens-/ 
trivselsregler for sameiet.

FORBEHOLD KNYTTET TIL ORGANISERING M.M. 
Selger forbeholder seg retten til å beslutte endelig organisering av 
Villa Ulvin, herunder å etablere flere eller færre seksjoner/ 
leiligheter. 

Det er selger som fordeler parkeringsplasser og boder. Selger  
forbeholder seg retten til å bestemme utforming og plassering av 
parkeringsplasser og boder, samt avgjøre endelig organisering. 
Private hager, boder og parkeringsplasser planlegges etablert som 
tilleggsareal til den enkelte seksjon. 

Selger vil eie og fritt disponere over alle usolgte parkeringsplasser 
og boder, herunder ved salg og utleie til andre enn seksjonseierne. 
Usolgte parkeringsplasser kan bli etablert som en eller flere  
næringsseksjoner. 
 
Parkeringsplasser og boder er ikke ferdig prosjektert. Selger tar  
derfor forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/
eller nødvendige, herunder endring av antall parkeringsplasser 
og boder, samt plassering og utforming av parkeringsplasser og 
boder.

BYGGETID – ANTATT TIDSPUNKT FOR OVERTAKELSE 
Det er mottatt rammetillatelse for prosjektet. Rammetillatelsen 
innebærer riving av eksisterende boligbrakker og uthus, samt
oppføring av garasjebygg og bruksendring for villaen fra kontor
til boligformål. 

Grunnarbeider er igangsatt og varslet dagmulktsbelagt slutt-
fristdato er 01. juli 2024. Selger kan kreve overtakelse inntil fem 
måneder før den opprinnelige ferdigstillelsesdato. Selger skal i så 
fall skriftlig varsle kjøper om dette minimum to måneder før den 
nye overtakelsesdatoen. Ved forsinkelse beregnes det dagmulkt 
fra den nye overtakelsesdatoen. Det eksakte overtakelses-
tidspunktet (klokkeslett, oppmøtested m.m.) skal gis med minst
14 kalenderdagers varsel. 

Ferdigstillelse av utomhusarealene på Eiendommen vil kunne bli 
utført etter overtakelse, bl.a. annet avhengig av årstiden. 

Selger skal informere kjøper dersom det kan påregnes endringer i 
forhold til tidspunkt for overtakelse, herunder som følge av
endrings- eller tilleggsarbeider bestilt av kjøper. 

GENERELLE FORBEHOLD KNYTTET TIL PROSJEKTETS  
GJENNOMFØRING
Selger tar forbehold i prosjektperioden om kansellering av kjøpe-
kontrakten dersom uforutsette forhold hindrer at prosjektet blir 
gjennomført, eller resulterer i at prosjektet ikke blir regnings-
svarende å gjennomføre. 

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

Ved kansellering av kjøpekontrakten, vil kjøper få alle innbetal-
te beløp tilbakebetalt med tillegg av påløpte renter på meglers 
klientkonto. Ut over dette har partene ingen krav mot hverandre. 
Når det gjelder forbehold knyttet til selve gjennomføringen av 
prosjektet (kvaliteter, utforming m.m.), vises det til kvalitets-
beskrivelsen i prospektet.

BETALINGSPLAN 
Kontantbeløpet, kr 100 000, innbetales etter påkrav med syv 
dagers betalingsfrist. Innbetalingen må være fri egenkapital og 
forutsetter at selger har stilt garanti i henhold til § 12 i buofl. 
Delbetalingen er å anse som depositum og vil tilhøre kjøper og 
være under kjøpers instruksjonsrett fram til hjemmelsoverføring, 
eller inntil selger har stilt forskuddsgaranti i henhold til § 47 i 
buofl. Dersom selger stiller forskuddsgaranti i henhold til buofl. § 
47 blir beløpet å anse som forskudd, og kan utbetales selger. Dette 
avviker fra prinsippet om ytelse mot ytelse. Renter på  
klientkonto tilfaller kjøper frem til bufl. § 47 garanti er stilt, eller 
skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Resterende 
del av kjøpesum og kjøpsomkostninger samt  
eventuelle tilvalg og endringer innbetales til megler senest 7 
virkedager før overtakelse. 

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.

OMKOSTNINGER
Omkostninger kommer i tillegg til kjøpesummen, og inkluderer 
bl.a. dokumentavgift med 2,5 % av kjøpesum.

Omkostninger består av følgende:

Dokumentavgift til staten, 2,5% av 
kjøpesum                    kr 
Tinglysingsgebyr for skjøte                                  kr       585
Eventuelt gebyr for tinglysning av
pant/heftelse (inkl. pantattest)               kr       785

Sum omkostninger                kr  
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Det tas forbehold om endring av omkostningene, herunder som 
følge av endringer i satsene for offentlige avgifter og gebyrer 
eller beregningsgrunnlaget for dokumentavgift. 

Det gjøres oppmerksom på at megler evt. forretningsfører vil 
kreve innbetaling av oppstartskapital for Sameiet Villa Ullvin 
tilsvarende fire måneders felleskostnader.

GARANTI ETTER BUOFL. § 12 OG § 47
Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til 
overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for 
reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jf. buofl. § 12. 
Det stilles ikke garanti dersom kjøper er å anse som profesjonell 
part / næringsdrivende. 

Det er tatt forbehold om blant annet igangsettingstillatelse, 
antall solgte leiligheter og åpning av byggelån, og det er da 
tilstrekkelig at selger stiller garanti straks etter at forbeholdene 
er bortfalt, jf. buofl. § 12 niende ledd. Det samme gjelder dersom 
kjøper har tatt forbehold med tilsvarende virkning. Garanti skal 
uansett stilles før fysisk oppstart av grunnarbeider. Dersom  
selger ønsker å få utbetalt beløp innbetalt av kjøper før  
hjemmelsoverføring stilles det garanti etter buofl. § 47 for  
utbetalingen.

FELLESKOSTNADER 
Felleskostnader består av drifts- og vedlikeholdskostnader for 
sameiet. Stipulerte månedlige felleskostnader for hver enkelt 
leilighet fremkommer av prislisten. 

Drifts- og vedlikeholdskostnadene vil avhenge av hvilke  
tjenester Sameiet Villa Ullvin ønsker utført i felles regi.  
Månedlige felleskostnader for sameiet det første driftsåret er 
stipulert til ca. kr 36 per m² BRA per måned, hvor blant annet 
kommunale avgifter, forsikring på byggene, vedlikehold og drift 
av sameiets fellesarealer, vaktmester, renovasjon, forretnings-
førsel, snømåking, styrehonorar, renhold og strøm på felles-
arealer er inkludert.
 Kostnader for drift- og vedlikehold fordeles etter areal (BRA). 

Kostnader til oppvarming og varmt tappevann måles individuelt 
for hver leilighet. À konto innbetaling til sameiet med ca. kr 9 per 
m² BRA per måned kommer som tillegg til felleskostnaden, med 
individuell avregning etter forbruk. 

Kostnader til digital-TV/bredbånd kommer i tillegg til  
felleskostnadene. Kostnaden er stipulert til kr 349 per måned 
for grunnpakke. 

I tillegg kommer også drifts- og vedlikeholdskostnader for de 
som kjøper parkeringsplass. Kostnaden er stipulert til ca. kr 100 
per måned per parkeringsplass for første driftsåret.  
Kostnadene betales av de som eier parkeringsplass.  
Strømkostnader for lading av elbil inklusive eventuelle  
abonnementskostnader belastes den enkelte bruker i henhold til 
forbruk. 

Det tas forbehold om endringer i stipulerte kostnader, da dette 
er basert på erfaringstall. Det understrekes at flere faktorer 
påvirker størrelsen på felleskostnadene, bl.a. endringer i  
lønns-, pris- og avgiftsnivå på de faste tjenestene og produkter 
som sameiet enten må ha, eller som samiet selv velger å inngå 
avtaler med. De faktiske kostnadene kan derfor avvike betydelig 
fra anslagene angitt over. 

Styret i sameiet  har ansvar for og plikt til å tilpasse de  
månedlige felleskostnadene til de reelle utgifter. Styret har også 
ansvar for at sameiet til enhver tid har en sunn økonomi.

Selger garanterer for betaling av fellesutgifter for alle usolgte 
leiligheter og parkeringsplasser helt frem til alle er solgt og 
overtatt av ny eier.

Selger har engasjert OBOS Eiendomsforvaltning AS som  
forretningsfører for Sameiet Villa Ullvin. Kostnader for dette er 
medtatt i budsjettet. Forretningsfører vil innkalle  
seksjonseierne i sameiet til ekstraordinært sameiermøte med 
blant annet valg av nytt styre etter at seksjonene/leilighetene er 
ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til møtet belastes  
sameiet.

Selger forbeholder seg retten til før overlevering å inngå  
nødvendige driftsavtaler med bindingstid på vegne av  
sameiet, herunder avtale om levering av signaler til internett til 
alle boligene, vaktmestertjenester for sameiets fellesarealer, 
drift- og vedlikehold av ventilasjonsanlegg og garasjeporter, 
avtale om bygningsforsikring, forretningsføreravtale  
(fakturering og inndriving av felleskostnader, bistand med  
årsregnskap, likningsrapportering mv), driftsavtale for  
avfallsanlegg, samt andre nødvendige drifts- og serviceavtaler 
for felles installasjoner. Ovennevnte dekkes gjennom drifts- og 
vedlikeholdskostnadene. 

I forbindelse med innflytting vil selger sørge for tilstrekkelig med 
avfallscontainere. Kostnader forbundet med dette vil bli  
belastet sameiet.

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

SALGSBETINGELSER
Kjøpet reguleres av buofl. i tilfeller hvor selger er profesjonell, 
og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper 
har krav på garantier ihht. buofl. § 12.

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

Prosjektets standard kjøpekontrakter skal legges til grunn for 
avtale med forbruker. Kjøpekontrakten må gjennomgås av kjø-
per før inngivelse av bud. 

TILVALG OG ENDRINGER VILLA ULLVIN
Villa Ullvin er fredet gjennom kulturminneloven. Det vil av den 
grunn ikke være mulig å gjøre endringer i leiligheten som bl.a. 
innebærer planendringer, som flytting eller fjerning av vegger/
dører el.l. 

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 kjø-
per har krav til tilvalg eller endringer som kjøper forutsetter skal 
være mulig å få utført.

Fakturering av eventuelle 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 endringer. 

For mer informasjon rundt tilvalg henvises det til  
kvalitetsbeskrivelsen.

EIENDOMSMEGLER
Allé Eiendomsmegling AS
Org.nr. 914 594 863
Besøksadresse: Gange-Rolvs gate 1 C, 273 Oslo

Ansvarlig megler: 
Lillian Ch. Nerlinger
Partner / Daglig Leder / Eiendomsmegler
905 69 431
lcn@privatmegleren.no

Meglers vederlag utgjør 1% inkl. mva. av Kjøpesum pr enhet. I til-
legg tilkommer oppstartshonorar på kr 50 000. Oppgjør belastes 
med kr 6 950 per oppgjør. Utlegg dekkes av selger og består bl.a. 
av innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instan-
ser, markedsføring, tinglysingskostnader, pantattester, tinglyste 
servitutter/erklæringer, m.m.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV EN 
TRANSAKSJON, TILTAK MOT HVITVASKING M.M.
Iht. hvitvaskingsloven av 1. juni 2018 om hvitvasking og  
terrorfinansiering er megler pliktig å gjennomføre  
legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og kjøper.  
Reelle rettighetshavere skal også kartlegges. Dersom  
partene ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon, kan megler 
ikke etablere kundeforhold. Er det mistanke om at transaksjonen 
har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, eller forhold 
som rammes av straffeloven §§ 131 til 136 A kan megler stan-
se gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes 
ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre. 
Kjøper oppfordres til å innbetale den del av kjøpesummen som 
ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen 
konto i norsk bank.

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV BUD
Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre 
til oppdragsgiver. Megler har utarbeidet eget kjøpeskjema for 
prosjektet som skal benyttes ved inngivelse av bud. Et bud bør 
inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, 
budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist og 
eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg 
av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold 
bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med 
megler før bud avgis.

Viktige avtalerettslige forhold ved budgiving:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

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

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud,  
herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt 
om de vil akseptere salg av flere seksjoner til samme kjøper.

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

5. Kopi av budjournalen vil bli oversendt kjøper og selger etter 
budaksept, jf. forskrift om eiendomsmegling § 6-4. Dersom det er 
viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes 
gjennom fullmektig. Øvrige budgivere kan få utlevert anony-
misert budjournal.

AVTALEMESSIGE FORHOLD
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert kjøpetilbud, 
herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt 
om de vil akseptere salg av flere seksjoner til samme kjøper. 
Eierseksjonsloven gir ikke anledning til at mer enn to seksjoner 
overskjøtes til samme juridiske person. 

AVBESTILLINGER
Kjøper har avbestillingsrett etter buofl. § 52 etter at bindende 
avtale er inngått gjennom bud og budaksept. Ved kjøpers avbe-
stilling reguleres erstatningen av buofl. § 53, slik at selger skal ha 
erstattet hele sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen. 
Kjøper gjøres oppmerksom på at det økonomiske tapet kan bli 
betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra kjøpekontrak-
tens inngåelse. Kontakt gjerne megler for nærmere informasjon 
dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbei-
der må uansett betales i sin helhet.

FORHOLDET TIL ENDELIGE OFFENTLIGE PLANER
Eiendommen er avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg 
i kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015. 
Tidligere reguleringsplan S-2255, vedtatt 28.07.1977 er delvis 
opphevet, jf. vedlegg 5 i kommuneplanen. 

Underformålet offentlig bygning med tilhørende anlegg blir 
videreført uten tilhørende bestemmelser, jf. kommune-
planen kap. 15 pkt. 15.3.

Det er gitt dispensasjon fra reguleringsformål offentlig  
bygning med tilhørende anlegg i reguleringsplan S-2255,  
datert 28.07.1977. Dispensasjonen omfatter bl.a.  
bruksendring fra kontor til boligformål. 

Hovedbygningen på eiendommen er fredet etter  
kulturminneloven.

Reguleringskart med bestemmelser er tilgjengelig hos  
megler.

VANN OG AVLØP
Vann og avløp er offentlig tilknyttet. Det tas forbehold om eta-
blering av pumpekum. Pumpekummer m.m. er i så fall inkludert i 
selgers kontraktsleveranse. Avtale om service og vedlikehold for 
sameiet må i så fall påregnes. Eventuelt  
privat vann- og avløpsnett mellom det offentlige  
tilknytningspunktet og frem til bygningskroppen skal driftes og 
vedlikeholdes i fellesskap av de sameier som er tilknyttet dette.
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TINGLYSTE FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER
Hjemmelshaver til Eiendommen er Sognsveien 9 AS, org. nr. 
917 934 142. 

Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser 
som fremgår av grunnboken. Seksjonene vil ved overtakelse 
være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt 
panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den 
enkelte sameiers felles forpliktelser, jf. eierseksjonsloven § 
25. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende 
sameiet, adkomstrettigheter, rettigheter knyttet til vann-
og avløp, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. 
Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/
erstatning for tinglysning av denne typen erklæringer/
servitutter.

Leiligheten/seksjonen selges med følgende tinglyste
rettigheter og forpliktelser (servitutter) på Eiendommen:

2001/30412-9/105 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
   Bestemmelse om anlegg og vedlike 
   hold av ledninger m.m.
   Kan ikke slettes uten samtykke fra  
   Oslo kommune v/Plan- og
   bygningsetaten
   GJELDER DENNE  
   REGISTERENHETEN MED FLERE 
2005/25859-2/105 ERKLÆRING/AVTALE
   Bestemmelse om adkomstrett og  
   parkering
   Bestemmelse om gjerde
   Bestemmelse om vann/ 
   kloakkledning
   Med flere bestemmelser
   GJELDER DENNE  
   REGISTERENHETEN MED FLERE

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 sameiets regning  
besørge bygningsforsikring (skadeforsikring) fra og med 
første overtakelse. Kjøperen må selv sørge for forsikring av 
eget innbo og løsøre.

FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest før 
overtakelse. Manglende ferdigattest er likevel ikke til hinder 
for overtakelse dersom de gjenstående arbeider er mindre 
vesentlige, for eksempel knyttet til ferdigstillelse av  
utomhusarbeider. I midlertidig brukstillatelse skal det  
fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for  
ferdigstillelse. 

For overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret må det 
påregnes utstedelse av midlertidig brukstillatelse og ikke 
ferdigattest ettersom utomhus arbeider som planering,  
tilsåing, beplantning etc. ikke kan gjennomføres før  
klimatiske forhold gjøre det mulig. Ved overtagelse på  
bakgrunn av midlertidig brukstillatelse bortfaller kjøpers 
krav på dagmulkt for dette forhold.

I tillegg kan det bli holdt tilbake et forholdsmessig beløp til 
sikkerhet for de gjenstående arbeidene som må utføres for 
at ferdigattest skal bli utstedt.

ENERGIMERKE
Alle nye/rehabiliterte leiligheter skal energimerkes.  
Energimerking av hver leilighet utføres av selger før  
overtakelse. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt 
ferdigattest. Selger antar at prosjektet vil oppnå  
energiklasse E-oransj for alle leilighetene. Energiklasse  
beregnes før overtakelse.

SKOLEKRETS
Villa Ullvin sogner til Ullevål barneskole 1. til 7. trinn og  
Marienlyst ungdomsskole 8. til 10. trinn.

EIENDOMSSKATT
Oslo kommune har innført eiendomsskatt på bolig. Fra og 
med 2021 vil Oslo kommune bruke Skatteetatens beregne-
de markedsverdi for boliger som grunnlag for beregning av 
eiendomsskatt. Se Skatteetatens sider om eiendomsskatt 
for mer informasjon om hva dette innebærer.

Eiendomsskatteverdi for prosjektet Villa Ullvin er ikke fast-
satt ved salgsstart. Eiendomsskatt faktureres direkte til hver 
enkelt seksjonseier og kommer i tillegg til felleskostnadene. 

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 skatteetaten.no eller kontakte megler for nær-
mere informasjon om fastsettelse av formuesverdi. Det tas 
forbehold om at regelendringer kan medføre endret formu-
esverdi for leilighetene.

VIDERESALG OG ENDRING I EIERSKAP/NAVNEENDRING
Kjøpekontrakten gjelder individuelt for kjøper. Videresalg/
transport av kontraktsposisjon før overtakelse krever 
selgers samtykke og godkjenning av ny kjøper. Samtykke 
kan nektes på fritt grunnlag, og selger kan stille betingelser 
for et eventuelt samtykke. Ved selgers eventuelle skriftlige 
samtykke påløper et gebyr på kr 55 000. Ny kjøper trer inn 
i de samme rettigheter og forpliktelser som følger av denne 
kjøpekontrakt, og vil være bundet av eventuelle bestillinger 
av tilvalg og endringer. 

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt 
markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og 
illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets  
markedsmateriell i sin markedsføring for videresalg eller 
transport av kjøpekontrakt uten selgers/meglers samtykke.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses 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 og kjøpekontrakt), vil det 
påløpe et gebyr på kr 15 000 for endring av skjøte. Eventuell 
endring krever selgers samtykke.

FØLGENDE DOKUMENTER UTGJØR EN DEL AV PRO-
SJEKTETS SALGSOPPGAVE:

1. Informasjon til kjøper
2. Kvalitetsbeskrivelse og produktbeskrivelse
3. Etasjeplaner og salgstegninger
4. Utomhusplan
5. Kart som viser fradeling av tomteparsell
6. Kart og reguleringsbestemmelser
7. Prisliste
8. Utarbeidet budsjett for Sameiet Villa Ullvin
9. Utkast til vedtekter for Sameiet Villa Ullvin
10. Selgers standard kjøpekontrakter
11. Grunnboksutskrift 

Megler har tilgjengelig for kjøper reguleringskart med 
bestemmelser, utkast til vedtekter, utkast til budsjett, 
pantattest med servitutter, og de andre vedlegg som følger 
kjøpekontrakten.

Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil i prospekt og 
prisliste.

Oslo, 16. november 2022.
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KVALITETSBESKRIVELSE

FORSKRIFTSKRAV
Leilighetene rehabiliteres iht. TEK17, men med enkelte 
dispensasjoner. 

Dispensasjoner omfatter bl.a. forhold som påvirker lyd- og 
brannkrav, praktisk bruk av leiligheten, oppgradering til 
moderne standard og leilighetsinndeling. 

Villa Ullvin er fredet gjennom kulturminneloven.

GENERELT
Villa Ullvin er et omfattende rehabiliteringsprosjekt. Denne 
beskrivelsen er overordnet og bør leses sammen med  
produktbeskrivelsen og øvrige kvalitetsangivelser i  
salgsprospektet, herunder plantegning for å få et  
helhetsbilde av leiligheten. Illustrasjoner viser detaljer og  
innredningsforslag og gir et visuelt inntrykk av hvordan 
bygget og leilighetene er planlagt tilbakeført med sine 
opprinnelige kvaliteter. Illustrasjoner kan vise tilvalg, avvik 
vil forekomme. Generelt for leveransen gjelder bevaring og 
fornyelse av byggets eksisterende materialer og overflater. 

Innervegger består av tegl eller stenderverk av tre kledd 
med en variasjon av panel, brystningspanel og gips/mur. 
Gulvene er unike for hver leilighet og utførelsen kan være 
ulik fra rom til rom innenfor samme leilighet, se den enkelte 
plantegning. Du vil finne en variasjon av heltre fiskebein, 
rutestav og 1-stavs bord. Gulvene vil bli gjenskapt for å sikre 
holdbarhet. Gulv og vegger vil bli modernisert og oppgradert 
for å komme nært opp mot dagens lydkrav. Det kan  
forekomme nivåforskjell/terskel mellom rom, og fra  
innvendige arealer til balkong eller mot hage. Det kan  
forekomme noe skjevheter i gulv samt enkelte trappinger. 
Det vil bli nivåforskjell/terskel inn til bad og WC. 

Himlinger av gips, med stukkaturer og rosetter i enkelte 
rom. Innvendig takhøyde varierer for de ulike etasjene.  
Høydene kan avvike noe grunnet oppretting samt  
oppbygging av rehabiliterte etasjeskillere.

Underetasje, takhøyde min 240 cm
1. etasje, takhøyde cirka 320 cm. 
2. etasje, takhøyde cirka 270 cm.
3. etasje (loftsetasje), skråtak med høyeste takpunkt på cirka 
440 cm.

Leilighet 201 og 204 har åpen himling i stue som går over to 
plan ink. loftsetasjen.

Innvendige dører bevares og fornyes, dørvridere blir valgt ut 
i samråd med byantikvar. De originale vinduene bevares og 
fornyes, hasper på åpningsbare vinduer. Det vil bli søkt om å 
bytte ut innerglasset med et nytt varevindu for å  
redusere potensielt kulderas, som kan oppstå fra eldre 
vinduer. Generelle veggfarger og detaljer avklares i samråd 
med interiørarkitekt og byantikvar i forbindelse med  
detaljprosjekteringen.

Det leveres ikke garderobeskap eller klesskap som standard, 
men det er avsatt plass til garderobe i entré og på soverom. 

Kjøkken- og baderomsinnredning leveres fra Nordiska Kök. 
Integrerte hvitevarer fra Siemens.

TILVALGS- OG ENDRINGSMULIGHETER
Villa Ullvin er fredet gjennom kulturminneloven. Det vil av 
den grunn være begrensede tilvalgsmuligheter. Alle  
kjøpere vil bli kontaktet av en kunderådgiver for veiledning 
gjennom tilvalgsprosessen. Avhengig av fremdrift, vil kjøper 
ha anledning til å gjøre tilvalg/endringer innenfor følgende 
kategorier:

- Kjøkken; farger på innredning, håndtak, benkeplate,  
 vask, armatur, hvitevarer
- Bad; farger på innredning, servant, armatur, dusj                  
 garnityr, dusjvegger, fliser, toalett, speil og  
 belysning/lamper
- Elektro; el- punkter, TV-/internett punkt,  
 downlights underetasje
- Smarthus (utvidet pakke)
- Garderobe
- Veiledning interiørarkitekt - pris pr. time

Endringer i leiligheten som innebærer planendringer, som 
flytting eller fjerning av vegger/dører el.l. vil ikke være 
mulig. Kjøper vil derfor få begrenset anledning til å bestille 
endringer utover prosjektets tilvalgsmeny mot tillegg i pris. 
Ønske om endringer må vurderes og prises i hvert enkelt  
tilfellet. Kjøper må dekke kostnadene for disse  
vurderingene, uavhengig om endringene blir bestilt eller 
ikke. Kjøper må dekke kostnadene knyttet til endringer. 

Endringer utover prosjektets tilvalgsmeny kan ikke  
gjennomføres dersom det berører fredningen, rammetilla-
telsen eller gir forsinkelser i prosjektet. Kjøper kan heller 
ikke kreve endringer som utgjør mer enn 15 % av avtalt 
kjøpesum. Det vises også til bustadoppføringslova § 9. 

Etter igangsetting vil det bli satt frister for tilvalg og 
endringer. Fristene som oppgis er endelige, og kjøper er 
selv ansvarlig for å iverksette bestillinger innenfor de gitte 
frister. Oversittes fristene, vil leiligheten bli levert i henhold 
til prosjektets kvalitetsbeskrivelse og standard leveranse. 
Tilvalg og endringer avtales mellom kjøper og prosjektets 
kunderådgivere. Fakturering av tilvalg og endringer skjer 
etter at tilvalgsprosessen er avsluttet, og skal være innbetalt 
til megler før overtakelse. Selger kan kreve at kjøper stiller 
sikkerhet for betaling av tilvalg og endringsarbeider.

Våre priser på tilvalg og endringer gjenspeiler erfarings-
priser, innhentede pristilbud fra leverandører, konsulenter 
og egne arbeider. Sammenligning av priser man får oppgitt 
i butikk for tilsvarende vare blir misvisende da montering, 
tilpassing, transport, vask, emballasjehåndtering,  
koordinering, kvalitetssikring etc. ikke er medregnet i  
butikkenes utsalgspris.

TEKNISKE ANLEGG

PORTTELEFON
Det leveres porttelefon ved hovedinngangsdørene. Utenfor 
inngangsdør til hver leilighet monteres ringeknapp.

ELEKTRISK ANLEGG OG SMARTHUS 
Det legges opp til skjult elektrisk anlegg i den utstrekning 
som er tillatt. Der fredningen setter begrensninger for skjult 
anlegg, vil det legges åpent ledningsnett. 

Automatsikringer i eget sikringsskap  med overbelastnings-
vern og jordfeilvarslingsenhet/ bryter. Sikringsskap og 
individuelle målere monteres i teknisk rom i kjeller eller i 
trapperom per etasje. Endelig plassering  
besluttes under detaljprosjekteringen.

Det vil bli installert et trådløst styringssystem, type 
Xcomfort, i alle leiligheter, tilrettelagt for app styring via  
mobile enheter. Det leveres trådløse dimmere og  
termostater som kobles opp til lyskilder og varmesløyfer. 
Dette gir fleksibilitet i forhold til plassering/montering av 
brytere. Dersom kjøper ønsker vil brytere (dimmere og  
termostater) kunne bli levert umontert, slik at kjøper selv 
kan velge ønsket plassering. Ved installasjon av Xcomfort vil 
det bli levert en gateway (Bridge) som gjør at lys og  
varmekilder kan styres via en app på mobile enheter (telefon 
eller Ipad). Xcomfort er kompatibelt med andre DIY (do it 
yourself) plattformer som Google Home, Apple og  
Amazone. Dette gjør det enkelt og integrere egne løsninger 
med systemet slik at du enkelt får samlet og styrt alle  
funksjoner fra en og samme app. 

Det leveres belysning i form av tak- og/eller vegglamper på 
bad, kjøkken og i entré. I leiligheten for øvrig leveres det 
lyspunkter som angitt i elektrotegning.
 
TV/BREDBÅND
Det leveres ett stk. komplett data- og TV-punkt i stue. 

Opplegg og tilkobling bestilles av utbygger. Router og 
Xcomfort Bridge plasseres i innvendig bod evt. skjult i
garderobe. I større leiligheter kan det være aktuelt at kjøper 
selv må installere en nettverksforsterker (mesh el. l.) for å få 
god nok dekning i hele leiligheten. Selger tar forbehold om 
wifi-dekning og pålagt bindingstid for TV/bredbånd. 

SANITÆRUTSTYR/RØRLEGGER
Alle vannledninger til tappesteder er rør i rør system. 
Plassering av rør i rør i fordelerskap til den enkelte leilighet 
besluttes av selger under detaljprosjekteringen. Kjøper må 
være klar over at skapet må plasseres slik at det er lett  
tilgjengelig for avstengning av vann dersom en lekkasje 
skulle oppstå.

Det leveres opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk og 
opplegg for vaskemaskin på ett bad. Èn stk. stikkontakt på 
bad for tørketrommel. Det leveres vegghengt toalett på bad.  
Sisternen vil forsøkes skjult inn i vegg, men kan også bli l 
evert utenpåliggende vegg for å sikre membran bak  
sisternen i henhold til forskriftskrav.

BRANN
Det monteres røykvarslere og brannslange eller  
pulverapparat i henhold til forskrift. Sprinkleranlegg for 
leiligheter, fellesarealer og eventuelt balkonger i henhold 
til gjeldende krav. Det må påregnes synlige sprinkelrør. Det 
tilstrebes å legge disse skjult så langt det lar seg gjøre.

OPPVARMING OG TAPPEVANN
Leilighetene oppvarmes med radiatorer tilknyttet  
fjernvarmeanlegg. Radiatorene blir nye, men utformes som 
stilkopier av de gamle radiatorene. I leilighetene i  
underetasjen og på bad blir det gulvvarme. Tappevann  
kommer fra sentral(e) varmtvannsbereder(e) i kjeller.  
Endelig varmekilde avklares under detaljprosjekteringen.

VENTILASJONSANLEGG
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det leveres 
separate ventilasjonsaggregater plassert i hver leilighet eller 
et felles sentralanlegg i underetasje. For avtrekk på kjøkken 
blir det benkeventilator koblet til sentralanlegg eller  
kullfilter. Aggregatets endelige plassering avklares under 
detaljprosjekteringen.

BYGNINGER 

UTVENDIG
Alle bærekonstruksjoner er fra byggetiden og består  
hovedsakelig av tegl og tre. Fasader planlegges tilbakeført til 
sitt opprinnelige uttrykk og består av malte pussede  
fasader. Endelig utførelse avklares under  
detaljprosjekteringen. Yttertak er belagt med skifer. 

BALKONGER OG PRIVATE HAGER 
Tremmegulv på balkonger. Steinbelagt dekke i form av skifer, 
granitt eller tilsvarende på loggias. Balkonger vendt mot  
sørøst med brystning i samme utførelse som fasade,  
håndløper i støpejern. Balkonger på gavlvegg og loggias får 
rekkverk og håndløper i støpejern. Totalhøyden på  
rekkverket varierer avhengig av forskriftskrav. Balkonger/
loggias er å anse som utvendig konstruksjon slik at mindre 
ansamlinger av vann og drypp fra eventuelle overliggende 
balkonger må påregnes. Prinsippet og utforming for  
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avrenning fra balkong/loggias avklares under  
detaljprosjekteringen.

Leilighetene på bakkeplan vil få romslige hager, helt eller 
delvis steinbelagt med skifer, granitt eller tilsvarende. 
Hagene skjermes i form av hekker eller beplantning.

FELLESANLEGG

UTOMHUS
En foreløpig utomhusplan er inntatt i prospektet. Det vil 
bli opparbeidet hekker/beplantning, sittebenker og felles 
sosiale oppholdssoner med hyggelige sittegrupper, pergola 
og utekjøkken. På gårdsplassen på forsiden av bygget er det 
planlagt grusdekke, og delvis steinbelagt dekke mot fasade i 
form av skifer, granitt eller liknende. En utvendig bocciabane 
vil bli etablert for beboerne. Det leveres utvendig belysning 
på fellesarealer i form av pullerter og lamper eller  
tilsvarende ved inngangspartiene. Det leveres en frostsikker 
utekran for leilighetene i 1. etasje, samt en felles utekran til 
sameiet. Endelig plassering avklares under  
detaljprosjekteringen.

Utomhusplanen vil bearbeides videre under  
detaljprosjekteringen, og er derfor ikke å anse som bindende 
for selger. Utforming og materialvalg blir levert i henhold til 
endelig godkjent utomhusplan. 

Det tas forbehold om kommunal godkjenning av oppdatert 
utomhusplan fra rammetillatelsen.

PARKERINGSPLASSER 
Det vil bli bygget tre garasjebygg på tomten, bestående av 
to, tre og fem parkeringsplasser. Én gjesteparkeringsplass / 
HC-plass på terreng. Parkeringsplassene vil oppføres som 
enheter i kjede med tette vegger. Fasadene forblendes med 
skifer. På garasjetak etableres sedumdekke. Garasjeport i 
tre med motordrift. En fjernbetjent portåpner leveres per 
parkeringsplass. Grusbelagt dekke i kjøresoner. Høyde på 
garasjeport vil bli min. 215 cm. 

INNGANGSPARTI OG TRAPPEROM
Velkommen til Villa Ullvin, et ærverdig gammelt  
inngangsparti med et flott tregulv og en luftig takhøyde. 
Hvitmalt vinkeltrapp av tre med inntrinn i samme utførelse 
som gulv, opptrinn og rekkverk i hvit utførelse.  
Brystningspanel på vegg i kombinasjon med malte  
gipsvegger. Vinduer i to høyder med sprosser/ 
glassmaleri. Enkelte av de gamle dørene som tidligere ledet 
inn til leilighetene vil byantikvaren bevare, dørene vil bli 
plombert med en glassfasade mot fellesarealet for å sikre 
lyd- og brannkrav. Bevaringen av rommets ærverdige  
kvaliteter i kombinasjon med det vakre lysinnslippet gir 
rommet en helt spesiell atmosfære. 

Leilighet 101 og 104 har i tillegg egen inngang fra  
gårdsplassen.

POSTKASSER
Endelig løsning og plassering er ikke avklart og vil bli  
besluttet i forbindelse med detaljprosjekteringen. 

SYKKELPARKERING
Det er planlagt avsatt plass for sykkelparkering under tak på 
terreng.

BODER
Boder i felles bodanlegg i byggets underetasje eller inn-
vendig i leiligheten. Bodene i bodanlegget utføres med 
delvis tette vegger, åpning mot himling for å sikre brannfor-
skriftskrav. Tette dører mellom bod og felles gang. På gulv 
i felles bodarealer, ganger og i teknisk rom vil det leveres 
epoxy eller tilsvarende. Bodene i underetasjen er å anse som 
sportsboder og egner seg kun for oppbevaring av utstyr som 
tåler temperatur- og fuktsvingninger.  Arealene får varme-
kilder og ventilasjon. 

LÅSSYSTEMER
Låssystem er ikke avklart med byantikvar, men det  
planlegges for en nøkkelfri adkomst. 

RENOVASJON
Det vil bli levert avfallsbeholdere som vist på utomhusplan. 
Det tas forbehold om endelig plassering og løsning. 

ØVRIGE OPPLYSNINGER

AREALANGIVELSER
Arealer per leilighet fremkommer i vedlagte prisliste.  
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA), som er  
leilighetens areal innvendig målt ved leilighetens omsluttede 
vegger inklusive innvendige vegger, bod, og også medtatt 
areal for sjakter i leiligheten. Det er ikke medregnet  
yttervegger i BRA.

P-ROM er regnet som BRA fratrukket innvendig bod/ 
sekundærrom. 

På plantegningene er det angitt romareal, som er  
nettoarealet innenfor omsluttende vegger for det enkelte
rom.

Areal på boder i kjeller vil være min. 5,0 m2.

Arealer for leiligheter, balkonger, loggias og hager er angitt 
så nøyaktig som mulig. Selger tar forbehold om mindre 
avvik blant annet som følge av at beregninger er foretatt på 
tegninger og at prosjektet per i dag ikke er detaljprosjektert. 
Det vil også forekomme rørføringer og sjakter i  
leilighetene som ikke er vist på tegning. Eventuelle mindre 
avvik gir ikke kjøper rett til å kreve prisavslag. Selger skal 
informere kjøper dersom det oppstår vesentlige avvik.

FDV DOKUMENTASJON
Til hver leilighet vil det medfølge 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.

GENERELLE FORBEHOLD KNYTTET TIL UTFØRELSEN AV 
PROSJEKTET
Prosjektet er per i dag ikke detaljprosjektert. Alle  
opplysninger om leilighetene og prosjektet for øvrig er 
derfor gitt med forbehold om rett til endringer som er 
hensiktsmessige og nødvendige i forbindelse med nærmere 

detaljering av prosjektet og leilighetene, herunder som følge 
av pålegg fra myndighetene eller tiltak for å tilfredsstille 
aktuelle forskriftskrav. Generelt står utbygger fritt til å 
velge løsninger i den grad det ikke forringer standarden på 
prosjektet eller leilighetene. Selger har videre rett til, uten at 
kjøperen kan kreve endring i pris, å foreta mindre endringer 
i oppgitte spesifikasjoner, produkter og beskrivelser som 
anses hensiktsmessige og/eller nødvendige, og som ikke 
forringer prosjektets eller leilighetenes kvalitet og funksjon 
i vesentlig grad.

Selger forbeholder seg også retten til å bestemme endelig 
utforming av utomhusarealer, fellesarealer og materialvalg i 
og på bygningene. 

Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende 
for detaljutforming og farger av leilighetene eller prosjektet 
for øvrig. Opplysninger gitt i salgsprospektet kan fravikes 
dersom selgeren anser det nødvendig eller ønskelig, men 
endringene skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard.

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 produktbeskrivelsen i prospektet.

På de enkelte plantegningene er det vist forslag til plassering 
av møbler og utstyr. Det samme gjelder garderobe-
innredning i entré og på soverom, vaskemaskin/tørke-
trommel på bad og eventuelle stiplede løsninger, samt utstyr 
og innredning på balkonger, loggias og i hager. Dette er ikke 
en del av leveransen. Forslagene er kun av illustrativ
karakter og ment som eksempler.

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 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/ 
produktbeskrivelsen og tegninger, skal 
kvalitetsbeskrivelsen/produktbeskrivelsen gå foran.

Det tas forbehold om skrive- og trykkfeil.

Oslo, 12. november 2021
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KJØPEKONTRAKT

Oms.nr.     Oppdr.nr.186-21-9003 

Leilighetsnr:

Mellom Sognsveien 9 AS, org. nr.917 934 142
 
heretter kalt selger, og

Navn:      Født:
Adresse:
E-post: 
Tlf.

Navn:      Født:
Adresse:
E-post: 
Tlf.

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

1. INNLEDNING
Selger skal rehabilitere og oppgradere 8 leiligheter i  
prosjektet “Villa Ullvin”. Villa Ullvin ligger i Sognsveien 9A-B, 
beliggende på gnr. 47, bnr. 342 i Oslo kommune  
(”Eiendommen”). Det pågår en delesak der den østre delen 
av tomten (“tomteparsellen”) skal fradeles for fremtidig 
utvikling av naboeiendommen. Tomteparsellen skal dermed 
ikke inngå i eiendommen som selges. Gjenværende  
tomteareal etter fradeling vil være ca. 3 880 kvm.
Leilighetene er planlagt etablert som et sameie, med  
tilhørende inn- og utvendige fellesarealer, Sameiet Villa  
Ullvin (“Sameiet”). Villa Ullvin vil bestå av 8 leiligheter/ 
eierseksjoner. Endelig seksjonsnummer vil foreligge før 
overtakelse. Partene gir Megler fullmakt til å føre  
seksjonsnummer på skjøte når seksjonsnummer foreligger.
Kjøpekontraktens omfang fremgår av denne kjøpekontrakt 
med bilag. Selger har gjort kontrakten som ledd i  
næringsvirksomhet, og kjøper er en fysisk person som 
ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. 
Avtaleforholdet er følgelig regulert av lov om avtaler med 
forbruker om oppføring av ny bustad av 13. juni 1997 nr. 43 
(”buofl.”).

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
Selger overdrar til kjøper leilighet nr……….,   [én bod i felles 
bodanlegg], samt rett til bruk av sameiets fellesareal.  
[Kjøpekontrakten omfatter også kjøp av én parkeringsplass 
[…] i felles garasjebygg.] 
Leiligheten overleveres kjøper i samsvar med spesifikasjo-
ner i kvalitetsbeskrivelse og produktbeskrivelse, samt  
eventuelle tilvalg og endringer som er avtalt skriftlig mellom 
selger, eller den selger har utnevnt, og kjøper. Når det  
gjelder selgers forbehold om rett til endringer m.m., vises 
det til kvalitetsbeskrivelsen i prospektet.

3. KJØPESUMMEN OG OMKOSTNINGER

3.1 KJØPESUMMEN
Pris for leiligheten                          kr         
Eventuell parkeringsplass  kr         

Til sammen («Kjøpesummen»)      kr          

Kjøpesummen forfaller til betaling som angitt i punkt 4.1.

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

3.2 OMKOSTNINGER
Kjøper skal betale følgende omkostninger i tillegg til  
kjøpesummen: 

Dokumentavgift til staten, 2,5% av 
kjøpesum       kr 
Tinglysingsgebyr for skjøte     kr                 585
Eventuelt gebyr for tinglysning av
pantedokument (inkl. pantattest)        kr                 757

Til sammen                                                                 kr             

Det tas forbehold om endring av omkostningene, herunder 
som følge av endringer i satsene for offentlige avgifter og 
gebyrer eller beregningsgrunnlaget for dokumentavgift. 

FOR EIERSEKSJONSLEILIGHET UNDER OPPFØRING

Det gjøres oppmerksom på at megler evt. forretningsfører 
vil kreve innbetaling av oppstartskapital for Sameiet Villa 
Ullvin tilsvarende fire måneders felleskostnader.

All tinglysning av dokumenter på leiligheten skal foretas av 
megler. Dokumenter som skal tinglyses må kjøper  
overlevere til megler i undertegnet og tinglysingsklar stand. 
Dersom pantedokumentet ikke er kommet megler i hende 
tidsnok til overtagelsen, anses kjøpers betaling ikke for å 
være befriende. Dette vil påvirke kjøpers rett til å overta 
boligen. 

4. OPPGJØR

4.1 BETALING AV VEDERLAGET
Oppgjøret etter denne kontrakten skjer gjennom Allé Ei-
endomsmegling AS, org.nr. 914 594 863 (”Megler”). Megler 
overtar ikke noe ansvar for partenes riktige oppfyllelse av 
denne kontrakten.

Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt  
innbetales til meglers klientkonto nr. [….] og merkes med 
«Kid […]». Innbetalinger regnes ikke som betalt med  
befriende virkning for kjøper før de er godskrevet (valutert) 
meglers klientkonto. Valuteringsdato er  utgangspunkt for 
renteberegning mellom partene. Kopi av alle innbetalinger 
skal mailes til […] merket med KID. Husk å sladde  
personopplysninger, men de siste 5 siffer i kontonummer må 
fremgå. 

Kjøper innbetaler Kjøpesummen og omkostninger slik: 
Kontantbeløp, innbetales etter                     kr    100 000 
påkrav med syv dagers betalingsfrist  
(”Forskudd”)        
Rest Kjøpesum (inkl. evt. tilvalg og endringer) 
senest 7 virkedager før overtakelse                       kr
Omkostninger senest 7 virkedager  
før overtakelse                                       kr

Til sammen                                                                           kr       

Kjøpesummen og øvrige innbetaling(er) fra kjøper skal  
settes på klientkonto i meglers bank.

Kontantbeløpet, kr 100 000, innbetales etter påkrav med 
syv dagers betalingsfrist. Innbetalingen må være fri  
egenkapital og forutsetter at selger har stilt garanti i  
henhold til § 12 i buofl. Delbetalingen er å anse som 
depositum og vil tilhøre kjøper og være under kjøpers 
instruksjonsrett fram til hjemmelsoverføring, eller inntil 
selger har stilt forskuddsgaranti i henhold til § 47 i buofl. 
Dersom selger stiller forskuddsgaranti i henhold til buofl. § 
47 blir beløpet å anse som forskudd, og kan utbetales selger. 
Dette avviker fra prinsippet om ytelse mot ytelse. Renter på 
klientkonto tilfaller kjøper frem til bufl. § 47 garanti er stilt, 
eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. 
Resterende del av kjøpesum og kjøpsomkostninger samt 
eventuelle tilvalg og endringer innbetales til megler senest 7 
virkedager før overtakelse. 

Dersom selger ikke stiller sikkerhet skal beløpet bli stående 
på meglers klientkonto frem til endelig oppgjør. Kjøper  
opptjener renter av beløpet frem til hjemmelen til  

leiligheten er overskjøtet til kjøper, jfr. buofl. § 46 første 
ledd. Kjøper og selger samtykker i at beløpet utbetales mot 
tinglyst skjøte.

Selger samtykker i at megler kan trekke sitt tilgodehavende 
etter oppdragsavtalen, herunder vederlag og utlegg, så snart 
Kjøpesummen og øvrige innbetalinger er underlagt selgers 
instruksjonsrett. Selger samtykker også i at megler løpende 
kan trekke fakturerte utlegg m.v. etter hvert som de forfaller.
 
Dersom hele eller deler av Kjøpesummen ikke er innbetalt 
til megler til rett tid, betaler kjøper forsinkelsesrente etter 
forsinkelsesrenteloven til selger av ubetalt del av  
kjøpesummen til fullt oppgjør er mottatt på meglers  
klientkonto. Dersom eventuelle pantedokumenter i  
tinglysningsklar 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 tinglysningsklar 
stand. Kjøper godskrives i disse tilfellene innskuddsrenter 
av eventuelt beløp innbetalt til meglers klientkonto. Denne 
bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge  
betalingsfristen utover de frister som er avtalt. Ved  
vesentlig forsinket betaling vil selger også kunne stanse 
arbeidet og/eller heve kontrakten.

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

Kjøper må innbetale fullt oppgjør inklusive Kjøpesummen, 
omkostninger, eventuelt vederlag for tilvalgs- og  
endringsarbeider samt eventuelle forsinkelsesrenter før 
kjøper kan få overta leiligheten eller nøkler blir overlevert.

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

- Overtakelse er gjennomført
- Pantedokument og skjøte er tinglyst jf. buofl. § 1b)

Selger tar forbehold om å heve avtalen som følge av  
manglende betaling også etter overtakelse eller etter at 
skjøtet er tinglyst, 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. Selger har tatt forbehold om blant 
annet igangsettingstillatelse, 60 % solgte leiligheter av  
totalverdi iht. prisliste og åpning av byggelån. Det er da 
tilstrekkelig at selger stiller garanti straks etter at  
forbeholdene er bortfalt, jf. buofl. § 12 andre ledd. Det 
samme gjelder dersom kjøper har forbehold med tilsvarende 
virkning. 
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Selgeren skal i alle tilfeller stille garanti før  byggearbeidene 
starter.  

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

Garantien stilles i kjøpers navn og følger leiligheten, kopi 
sendes til megler. Til det er dokumentert at det er stilt ga-
ranti har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag. 

4.3 INNFRIELSE AV LÅN OG SLETTING AV  
PENGEHEFTELSER
Kjøper er forelagt utskrift av grunnboken for Eiendommen, 
datert xx.xx.xxxx, og har gjort seg kjent med denne.  
Leiligheten selges med de tinglyste rettigheter og  
forpliktelser (servitutter) på Eiendommen som følger av 
grunnboken.

I tillegg kan selger tinglyse ytterligere erklæringer/  
servitutter mellom kjøpstidspunktet og ferdigstillelse av 
prosjektet Villa Ullvin, herunder knyttet til adkomstretter, 
rør, ledninger og lignende som er nødvendig for  
gjennomføringen av prosjektet, bestemmelser som vedrører 
sameier/realsameier, naboforhold eller lignende, drift og 
vedlikehold m.m. av fellesarealer, forhold pålagt av offentlig 
myndighet knyttet til prosjektet Villa Ullvin.Kjøper kan ikke 
motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for  
tinglysning av denne type erklæringer/servitutter.

Megler skal besørge sletting av eventuelle pengeheftelser 
på Eiendommen, slik at Eiendommen ved overlevering vil 
være fri for andre pengeheftelser enn de som kjøper  
eventuelt skal overta i henhold til denne kontrakt. Innfrielse 
av pengeheftelser skjer ved at megler etter å ha mottatt 
Kjøpesummen, benytter de nødvendige deler av  
Kjøpesummen til å innfri pantegjeld som ikke skal overtas 
av kjøper, og påser at panthaver besørger panteheftelsene 
slettet. Selger gir ved denne kontrakts underskrift megler 
ugjenkallelig fullmakt til å innfri de lån som fremgår av  
bekreftet grunnbok og som kjøper ikke skal overta. 

Eierseksjonen vil ved overlevering være fri for  
pengeheftelser.

Kjøper gjøres oppmerksom på at megler vil tinglyse en 
sikkerhetsobligasjon pålydende minimum total salgssum 
for prosjektet samt tinglysingssperre i Eiendommen. Sik-
kerhetsobligasjonen vil bli besørget slettet av megler når 
oppgjøret er gjennomført. 

4.4 TINGLYSING AV SKJØTE
Tinglysing vil først finne sted når vederlaget, inklusive 
omkostninger og eventuelle tilvalg og renter, i sin helhet er 
betalt og kjøper har overtatt leiligheten. 

5. FREMDRIFT
Det er mottatt rammetillatelse for prosjektet. 
Ferdigstillelse av utomhusarealene på Eiendommen vil 
kunne bli utført etter overtakelse, bl.a. annet avhengig av 
årstiden.

Dagmulktsbelagt sluttfristdato er 01.07.2024. 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 over-
takelsesdatoen. Det eksakte overtakelsestidspunktet
(klokkeslett, oppmøtested m.m.) skal gis med minst 14
kalenderdagers varsel. 

Selger skal informere kjøper dersom det kan påregnes 
endringer i forhold til den planlagte perioden for over-
takelse, herunder som følge av endrings- eller tilleggs-
arbeider 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. 

Leiligheten og eventuell parkeringsplass skal overtas ved 
overtakelsesforretning. 

Selger innkaller til overtakelsesforretning med frist som 
angitt i punkt 5. Overtakelsesforretningen gjennomføres 
mellom kl. 08.00 og 16.00. Ved overtakelse foretas en felles 
befaring av leiligheten hvor 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. 

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 overtakelses-
forretningen, må dette skje så snart som mulig for at
reklamasjonsretten skal være i behold.

Selger plikter å rette eventuelle feil/mangler som inngår i 
protokollen, og som selger har akseptert å rette, så snart 
arbeidet kan gjøres av hensyn til årstidene og rasjonell  
fremdriftsplan. Kjøper plikter å gi selger eller dennes  
representanter adgang til leiligheten og mulighet for å  
gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 
07.00 og 18.00.

Det er selgers ansvar å fremskaffe midlertidig brukstillatelse 
og ferdigattest på leiligheten. Kjøper er gjort oppmerksom 
på at ferdigattest normalt foreligger lang tid etter  
overtakelse. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 
skal foreligge før overtakelse. 

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 overtakelsesforretning, med mindre  
overtakelsesprotokollen angir noe annet. 

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. Selgers garanti ovenfor kjøper gjelder 
også som sikkerhet for at disse arbeider utføres. 
 
Dersom det ikke foreligger ferdigattest, eller fellesarealene 
ikke blir ferdigstilt innen kjøpers overtakelse av leiligheten, 
gir kjøper og selger megler rett til å oppnevne en takstmann 
på sameiets vegne som foretar befaring og fastsetter et  
felles tilbakeholdsbeløp for sameiet/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. 

Ved forsinket overlevering kan kjøper kreve dagmulkt  
tilsvarende 0,75 promille av vederlaget, jfr. buofl. § 18. 
Dagmulkt kan ikke 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 ret-
tigheter iht. buofl. Dersom selger er forsinket iht. buofl. § 17, 
kan kjøper etter lovens kapittel 3 også kreve å holde igjen 
vederlag, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Risikoen for leiligheten går over på kjøper når han har  
overtatt bruken av den. Hvis kjøper ikke overtar bruken til 
avtalt tid og årsaken til dette ligger hos ham, har han  
risikoen fra det tidspunkt han kunne ha fått overta bruken.

Hvis kjøper etter behørig varsling uten gyldig grunn ikke 
møter til overtakelsesforretning, kan selger gjennomføre 
overtakelsesforretningen på egen hånd, jf. buofl. §§ 14 og 15.
 
Kjøper plikter å overta boligen mot midlertidig  
brukstillatelse, selv om det foreligger juridiske mangler ved 
selgers ytelse, dette kan eksempelvis være at sameiet ikke 
er etablert, eller at den formelle hjemmelen til boligen ikke 
kan tinglyses per overtagelsestidspunktet. 

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. 

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.

8. RETT TIL TILLEGGSFRIST
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 pro-
spektet. Det gjøres oppmerksom på at tegninger og illustra-
sjoner m.m. er av illustrativ karakter og at avvik fra disse kan 
forekomme. 

9.2 TILVALG OG ENDRINGSARBEIDER
Villa Ullvin er fredet gjennom kulturminneloven. Det vil av 
den grunn ikke være mulig å gjøre endringer i leiligheten 
som bl.a. innebærer planendringer, som flytting eller fjerning 
av vegger/dører el.l. 

Kjøper vil få anledning til å bestille endringer utover  
prosjektets tilvalgsmeny mot tillegg i pris. Ønske om 
endringer må vurderes og prises i hvert enkelt tilfellet.  
Kjøper må dekke kostnadene for disse vurderingene,  
uavhengig om endringene blir bestilt eller ikke. Kjøper må 
dekke kostnadene knyttet til endringer. Selger vil utarbeide 
en tilvalgsmeny som angir aktuelle muligheter for tilvalg. 
Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre tilvalgs- eller 
endringsarbeider som 

i) overstiger 15 % av Kjøpesummen,

ii) ikke står i sammenheng med ytelsen som er avtalt, 

iii) som i omfang eller karakter skiller seg vesentlige fra den
avtalte ytelsen, 

iv) som er til hinder for rasjonell fremdrift, eller

v) som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til 
kjøpers interesse i å kreve arbeidet utført.

Ønsker kjøper tilvalg eller endringer må kjøper inngå en 
skriftlig avtale om dette med selger eller selgers represen-
tant. Avtalen skal bl.a. klargjøre for kjøper kostnadsmessige 
og eventuelle tidsmessige konsekvenser, f.eks. fordi entre-
prenøren må vente på leveranser o.l. som kjøper har bestilt. 
Avtalen skal undertegnes av begge parter. Selger har rett til 
å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v., 
jfr. buofl. § 44. 
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Fakturering av tilvalg og endringer skjer etter at tilvalgs-
prosessen er avsluttet, og skal være innbetalt til megler før 
overtakelse. Selger kan kreve at kjøper stiller sikkerhet for 
betaling av tilvalg og endringsarbeider. 

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

9.3 MANGLER
Dersom kjøper etter overtakelsen vil gjøre gjeldende at det 
foreligger mangel ved leiligheten, må han reklamere skriftlig 
overfor selger innen rimelig tid etter at han har oppdaget 
eller burde ha oppdaget mangelen. Kjøper plikter å  
iverksette de tiltak som med rimelighet kan forlanges for 
å begrense omfanget av eventuelle skader som følge av 
mangelen.

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

Mangler som er påberopt i rett tid, vil bli utbedret av selger 
innen rimelig tid. Utbedring skjer vederlagsfritt for  
kjøper. Kjøper plikter å gi selger eller dennes representanter 
adgang til leiligheten og mulighet for å gjennomføre  
utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 16.00.

Dersom det foreligger en mangel iht. buofl. kan kjøper etter 
lovens kapittel 4 holde igjen vederlag på meglers klientkon-
to, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstat-
ning eller heve avtalen. Et eventuelt tilbakehold på meglers 
klientkonto anbefales anført på  
overtakelsesprotokollen med beløp og hvilken mangel  
beløpet er knyttet til. Det tilbakeholdte beløpet skal  
gjenspeile nødvendige utbedringskostnader for mangelen. 
Kjøper bærer risikoen for tilbakehold av et for høyt beløp. 
Tilbakeholdt beløp kan etter hjemmelsovergang ikke  
benyttes til tilbakehold eller motregning for andre mangler, 
eller nye reklamasjoner eller krav som fremmes. For mangler 
eller krav som fremmes etter hjemmelsovergang gjelder 
alminnelige reklamasjonsregler og garantien stilt iht. buofl. 
§ 12. 

Kjøper har også rett til å deponere et omtvistet beløp etter 
buofl. § 49, 1. ledd. Kjøper kan ved deponering kreve  
overtagelse og hjemmelsoverføring, men selger kan kreve 
forsinkelsesrente dersom beløp er uberettiget / for mye 
deponert. 
 
Dersom partene er uenige om størrelsen på eventuelt beløp 
som skal tilbakeholdes, kan partene avtale å engasjere en 
uavhengig takstmann eller lignende til å vurdere beløpets 
størrelse. 

Dersom konklusjonen til den engasjerte er rimelig i samsvar 
med det enten kjøper eller selger har gjort gjeldende som et 
riktig beløp, skal den annen part dekke kostnadene til den 
engasjerte.

Dersom det ikke er til klar ulempe for kjøper, eller medfører 
forringelse av leiligheten, kan selger kreve at utbedring av 
mangler som er reklamert etter overtakelsen skjer samlet 
etter kontrollbefaringen.

Skulle det være oppstått mangler hvor kostnadene ved 
utbedring er urimelig i forhold til den betydning manglene 
har for leilighetens bruksverdi, har selger rett til å gi kjøper 
prisavslag basert på den verdireduksjon mangelen  
representerer i stedet for å foreta utbedring, jfr. buofl. §§ 32 
og 33.

Selgers plikt til å utbedre feil gjelder ikke følgende forhold;

 - Krymping av betong, treverk eller plater og derav 
    sprekkdannelser i tapet, maling og lignende med  
    mindre sprekkdannelsene skyldes dårlig   
    håndverk eller feilaktig behandling av materialer.
 - Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold.
    Mangler som oppstår på grunn av mangelfullt  
    vedlikehold og/eller uforsvarlig bruk av leiligheten  
    med utstyr.
 - Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter  
    overtakelse som selger ikke kan lastes for.

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. 

11. FORBEHOLD – SÆRLIGE BESTEMMELSER
Selger tar forbehold i prosjektperioden om kansellering av 
kjøpekontrakten dersom uforutsette forhold hindrer at
prosjektet blir gjennomført, eller resulterer i at prosjektet 
ikke blir regningssvarende å gjennomføre. 

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

Ved kansellering av kjøpekontrakten vil kjøper få alle inn-
betalte 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 nektes på fritt grunnlag, og selger kan stille betingelser 
for et eventuelt samtykke. Ved selgers eventuelle skriftlige 
samtykke påløper et gebyr på kr 55 000. Ny kjøper trer inn 
i de samme rettigheter og forpliktelser som følger av denne 

kjøpekontrakt, og vil være bundet av eventuelle bestillinger 
av tilvalg og endringer. 

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt 
markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og 
illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets 
markedsmateriell i sin markedsføring for videresalg eller 
transport av kjøpekontrakt uten selgers/meglers samtykke.
Det forutsettes at leiligheten tinglyses 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 og kjøpekontrakt), vil 
det påløpe et gebyr på kr 15 000 for endring av skjøte.
Eventuell endring krever selgers samtykke.

Selger vil når som helst ha rett til å justere Kjøpesum for de 
usolgte leilighetene og parkeringsplassene både opp og ned. 
En slik justering skal ikke påvirke Kjøpesum etter denne 
kontrakt. 

Selger vil beholde eiendomsretten til og fritt disponere over 
eventuelle usolgte parkeringsplasser og boder, herunder ved 
utleie eller salg til andre enn leilighetskjøpere i Villa Ullvin.

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

13. EIERSEKSJONSSAMEIET
Leilighetene vil bli organisert som et eierseksjonssameiet 
etter eierseksjonsloven av 16. juni 2017. Som seksjonseier i 
et eierseksjonssameiet vil kjøper bli sameier i eiendommen 
med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. Seksjons-
eierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. Parke-
ringsplasser, boder og private hager er planlagt etablert som 
tilleggsdeler til seksjonene.

Kjøper plikter å betale månedlige felleskostnader, som  
består av drifts- og vedlikeholdskostnader for sameiet.  
Kjøper er innforstått med at felleskostnadene vil bli  
påvirket av sameiets vedlikeholdsbehov og driftsavtaler 
sameiet inngår m.m. Kjøper er også kjent med at sameiets 
drifts- og vedlikeholdskostnader først vil bli endelig fastsatt 
etter konstituering, og etter hvert som sameiet får erfaring 
med de utgifter/kostnader som påløper. 

Månedlige felleskostnader for sameiet det første driftsåret 
er stipulert til ca. kr 36 per m² BRA per måned. 
 
Kostnader for drift- og vedlikehold fordeles etter areal 
(BRA).

Kostnader til oppvarming og varmt tappevann måles 
individuelt for hver leilighet. À konto innbetaling til sameiet 
med ca. kr 9 per m² BRA per måned kommer som tillegg til 
felleskostnaden, med individuell avregning etter forbruk. 

Kostnader til digital-TV/bredbånd kommer i tillegg til felles-
kostnadene. Kostnaden er stipulert til kr 349 per måned for 
grunnpakke. 

I tillegg kommer også drifts- og vedlikeholdskostnader for 
de som kjøper parkeringsplass. Kostnaden er stipulert til ca. 
kr 100 per måned per parkeringsplass for første driftsåret. 
Kostnadene betales av de som eier parkeringsplass.  
Strømkostnader for lading av elbil inklusive eventuelle  
abonnementskostnader belastes den enkelte bruker i  
henhold til forbruk.

Selger har engasjert OBOS som forretningsfører for  
sameiet. Kostnader for dette er medtatt i budsjettet.  
Forretningsfører vil innkalle andelseierne i sameiet til et 
konstituerende møte med blant annet valg av nytt styre 
etter at leilighetene er ferdigstilt. Kostnader knyttet til  
konstituerende møte belastes sameiet. Selger forbeholder 
seg retten til å inngå andre nødvendige driftsavtaler for 
sameiet før overtakelse.

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for Sameiet Villa 
Ullvin. Vedtektene regulerer forholdet mellom sameierne, 
herunder ansvar for drift og vedlikehold samt fordeling av 
drifts- og vedlikeholdskostnader. Endelige vedtekter fast-
settes før overlevering/ferdigstillelse/overskjøtning. 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. 

Sameiets årsmøte beslutter om det skal utarbeides  
husordens- /og eller trivselsregler for sameiet.

14. 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. 

15. TVISTER
Tvister mellom partene skal primært søkes løst ved  
forhandlinger mellom partene. 

Fører ikke forhandlinger frem, skal saken avgjøres av de 
ordinære domstolene ved leilighetens verneting.
 
16. BESTEMMELSER TILTAK MOT HVITVASKING / 
KJØPERS INNBETALING
Iht. lov av 1. juni 2018 om tiltak mot hvitvasking og  
terrorfinansiering er megler pliktig å gjennomføre l 
egitimasjonskontroll 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 gjennom-
føres. Er det mistanke om at transaksjonen har tilknytning til 
utbytte av en straffbar handling, eller forhold som rammes 
av straffeloven §§ 131 til 136 A kan megler stanse gjennom-
føringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes  
ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre.  
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Kjøper oppfordres til å innbetale den del av kjøpesummen 
som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling 
fra egen konto i norsk bank. 

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

Bilag 1: Salgsprospekt med bl.a. kvalitetsbeskrivelse,  
produktbeskrivelse, utomhusplan og informasjon til kjøper.
Bilag 2: Prisliste
BIlag 3: Kart som viser fradeling av tomteparsell
Bilag 3: Utskrift av grunnboken datert …..
Bilag 4: Kart og reguleringsbestemmelser
Bilag 5: Situasjonsplan
Bilag 7: Utkast til vedtekter for sameiet Villa Ullvin
Bilag 8: Foreløpig budsjett for sameiet Villa Ullvin 
Bilag 9: Bustadoppføringslova
Bilag 10: Kontraktstegning datert….

Dersom det er motstrid mellom kvalitetsbeskrivelsen/ 
produktbeskrivelsen og tegninger skal kvalitetsbeskriv-
elsen/ produktbeskrivelsen gå foran. For øvrig gjelder yngre 
bestemmelser foran eldre, spesielle bestemmelser foran 
generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne 
avtale foran standardiserte bestemmelser.

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

[Sted], den […]           

For Selger                        For Kjøper
      

______________________  ______________________

For Sognsveien 9 AS
Iht. firmaattest / full-
makt                                                                            
       For Kjøper
     

    ______________________
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NYTENKENDE
Vi er sannferdige, forutsigbare

og rause. Tar ansvar for hverandre 
og samfunnet vi lever i.

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

ANSVARLIGE

V I  S K A P E R  B E D R E  H J E M

Vi utfordrer etablerte
sannheter og er ikke redd for å

gjøre feil. Skaperkraft og 
innovasjon ligger i vår natur.

Fredensborg Bolig er en landsdekkende boligbygger og har
9 900 boliger under utvikling, salg og oppføring i Oslo,

Akershus og Trondheimsregionen.

Ved å være best på det vi gjør og ha våre kunder, ansatte og 
samfunnet i fokus skaper vi bedre hjem.

UTHOLDENDE
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KONTAKT MEGLER

Lillian Ch. Nerlinger 
Eiendomsmegler

90 56 94 31
lillian.nerlinger@privatmegleren.no

Anne May Guerrero-Wilner 
Eiendomsmegler

46 63 43 69
annemay.guerrero-wilner@privatmegleren.no




