OVER HOLTET
EKEBERGVEIEN 138D-G

EN HELT NY VERDEN
TIL SALGS

Innhold
06

12

INFORMASJON OM
EIENDOMMEN

VELKOMMEN TIL OVER
HOLTET

14

18

STANDARD

NØKKELINFORMASJON

26
GARASJEOG
UTOMHUSPLAN

OVER HOLTET EN SJELDEN ANLEDNING
6 store, eksklusive vestvendte selveierleiligheter med fantastiske sol- og
utsiktsforhold! Her får du heis, garasje, peis balkong/terrasse og sentral beliggenhet.
P-ROM/P-ROM TIL

BOLIGTYPE

EIERFORM

111-137kvm

Selveierleilighet

Eierseksjon

Kjøpesum
og omkostninger
Hus 1-1. etasje: 15 500 000,- + omk. (15 626 369,50- ink omk.)
Hus 1-2. etasje: SOLGT
Hus 1-3. etasje: SOLGT

Prisantydning
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Se vedlagt
prisliste

Hus 2-1. etasje: 14 500 000,- + omk. (14 626 369,50- ink. omk.)
Hus 2-2. etasje: SOLGT
Hus 2-3. etasje: SOLGT
Avgiftsgrunnlag av tomteverdi kr 5 000 000,- er lagt til grunn for
beregning av dokumentavgift. Det gir følgende oppsett:
Dokumentavgift (2,5% av 5 000 000), kr 125 000,Tinglysning pantedokument, kr 585,Tinglysning skjøte, kr 585,Grunnboksutskrift, kr 199,50Totale omkostninger utgjør kr 126 369,50-. Disse betales i tillegg til
kjøpesummen. Se oppsett i prospekt for full oversikt.

Informasjon
om eiendommen

Meglerprofil
Ansvarlig megler
Anders Hartwig Thoresen
Partner/Eiendomsmegler MNEF
tlf. 93 45 91 50
anders@privatmegleren.no
Panorama Eiendomsmegling
Lambertseterveien 2
1112 Oslo
tlf. 23 12 71 90
Panorama Eiendomsmegling AS
Org. nr 990329923
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Velkommen til Over Holtet

Flotte nye utsiktsleiligheter!
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Når det først skal bygges leiligheter på Holtet så vet du at får noe
helt spesielt - både når det gjelder beliggenhet og kvalitet. Denne
gangen er det seks store, flotte selveierleiligheter som skal bygges hver i egen etasje fordelt på to bygninger med heiser og
garasjeanlegg. Boligene skiller seg godt ut ved at de vil ligge høyt i
terrenget med en flott fjordutsikt. Mht beliggenhet og utsikt
kvalifiserer Over Holtet til beskrivelsen "en sjelden anledning"!
Adressen er Ekebergveien 138 D-G, så det sier seg selv at
beliggenheten er upåklagelig - rett ved handlesenter, buss og trikk
på Holtet. I tillegg er det kort gangavstand til skoler, barnehager,
nydelige tur- og friluftsområder med mer.
Det bygges fem 3-roms leiligheter og en 4-roms, alle med to
delikate bad. Stue og kjøkken får store utsiktsvinduer og utgang til
solrik uteplass - lys og luft er stikkord.
Kort fortalt:
- Store, flotte selveierleiligheter med fjordutsikt.
- I hver sin etasje fordelt på to bygg.
- Fem 3-roms og en 4-roms leilighet.
- Moderne stil, smakfull innredning.
- Leveranse av høy kvalitet.

- Tilvalgsmuligheter.
- En parkeringsplass i felles garasje er inkludert.
- Det er heis opp til hver leilighet.
- Mulighet for elbil-lader som tilvalg.
- Flott beliggenhet på Holtet.
- Umiddelbar nærhet til turområder.
- Kort vei til både buss og trikk.
- Pent opparbeidet fellesområde.
- Kort gangavstand til alle skoler.
- Solrike uteplasser, nydelig utsikt.
- Stue og kjøkken i åpen løsning.
- Nydelige rom med eikeparkett.
- Kvalitetskjøkken fra Expo Nova.
- Integrerte hvitevarer fra Siemens.
- Hver leilighet får to delikate bad.
- Ett bad tilknyttet hovedsoverommet.
- Felles varmtvann.
- Balansert ventilasjonsanlegg.
- Høyeffektiv varmegjenvinning.
- Robotstøvsuger av type Iromba e.l.
- Oppført i henhold til TEK17.

Beliggenhet
Eiendommen ligger i et meget attraktivt og veletablert område på

Holtet/Bekkelagshøgda i Oslo kommune. Her bor du i rolige
omgivelser, samtidig som det er kort vei til byen. Det er også
nærhet til sjøen og fantastiske turmuligheter. Fra boligen er det kort
gangavstand til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon,
butikker og idrettsanlegg.
Det er flere idrettslag i nærområdet, blant annet Bekkelaget, KFUM
og Nordstrand IF. Bekkelaget sportsklubb har et fantastisk tilbud
innen de fleste idrettsgrener for barn og ungdom. I tillegg er det
tennisklubb i Jomfrubråtveien, og du har også Ormøya roklubb og
Bundefjorden seilforening i rekkevidde. I tillegg har området EKT
Rideskole og Husdyrpark. De fleste av disse aktivitetene ligger bare
5-10 min gange fra eiendommen.
Brannfjell er et av de første skogsområdene i hovedstaden som blir
bart på vårparten. Det er stier over hele åsen, alt fra brede lysløyper
til trange skogstier og svabergpartier. Ekebergsletta og
Skulpturparken på Ekeberg gir også gode rekreasjonsmuligheter
både sommer og vinter.
Ballsletta er et yndet turmål med aktiviteter som Husdyrparken,
Minigolf og diverse andre muligheter for barna. Det er også kort vei
til fjorden med flere populære badeplasser langs Bunnefjorden,
inkludert Nordstrand Bad, Katten og Sydstranda på Ulvøya med det

kjente stupetårnet. Østmarka ligger bare en liten kjøretur unna med
ubegrensede turmuligheter sommer og vinter, kanoutleie på
Nøklevann og fiskemuligheter.
Dagligvarehandelen kan gjøres på blant annet ærverdige Jacobs på
Holtet. I tillegg har du Joker, en hyggelig nærbutikk som også har
åpent på søndager. Ønsker du ytterligere servicetilbud er det kort
vei til Sæter, Manglerud og Lambertseter kjøpesenter som alle
innehar et godt og variert utvalg butikker og forretninger.
Området byr på offentlig kommunikasjon i form av buss, trikk og Tbane. Nærmeste bussholdeplass er Holtet og ligger ca. 50 meter
unna, og nærmeste trikkestopp (også Holtet) ligger ca. 300 meter
unna. I tillegg er det kun ca. 15 minutter til T-bane. Ved å benytte bil
tar det ca. 4 min til Ryen, 4 min til Lambertseter, 7 min til Oslo S, 10
min til Hvervenbukta og 33 min til Oslo Lufthavn.
Fra eiendommen er det kort gangavstand til Bekkelaget barneskole
og Brannfjell ungdomsskole. Det finnes flere videregående skoler i
nærliggende områder, blant annet Holtet, Kongshavn og
Lambertseter videregående skoler, samt et godt utvalg av både
private og kommunale barnehager.
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Standard

Leilighetene leveres blant annet med enstavs, hvitpigmentert
eikeparkett type Kährs Eik Springfield, delikate fliser levert av
Bergersen Flis i serien LB Ekstra, kjøkken og bad fra Expo Nova og
integrerte kvalitetshvitevarer fra Siemens. Alt av innredning og
materialer er nøye tilpasset leilighetenes utforming og moderne stil.

nydelig rom med store vinduer og fantastisk utsikt. Rommet får
enstavs, hvitpigmentert eikeparkett på gulvet, type Kährs Eik
Springfield eller tilsvarende, og veggene sparkles og males to strøk
i fargen Diskret. Det leveres gulvlist i samme farge som veggene, og
det blir listefritt mot tak og vinduer.

Samtidig vet vi at de fleste ønsker å sette sitt personlige preg på
boligen, så avhengig av hvor langt man har kommet i
byggeprosessen når avtale om kjøp inngås, kan det være mulighet
for dette gjennom tilvalg av gulv, farger, innredning, hvitevarer med
mer.

Det monteres også en stemningsfull peisovn type Rais Pilar 190 cm i
valgfri farge. Fra stuedelen blir det utgang til terrasse eller balkong,
og leilighetene i tredje etasje får to balkonger.
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Entré
Fra garasjen har leilighetene en felles oppgang med trapp og heis
til etasjene i hus 1.
Entreene får fliser på gulvet levert av Bergersen Flis i serien LB
Ekstra. Det kan velges mellom seks forskjellige farger, og flisene er i
størrelsen 120x60. Gulvet får varmekabler, og veggene sparkles og
males to strøk i fargen Diskret. Taket males hvitt og får downlights
(til sammen 10 fordelt på bad og entré).
Stue og kjøkken
Alle leilighetene får stue og kjøkken i en moderne, åpen løsning - et

Kjøkkeninnredning leveres fra Expo Nova - en lekker innredning til
en samlet verdi av 350 000 kroner inkl. mva. Det kan velges
detaljer, farger og materialer som tilvalg, og det leveres integrerte
hvitevarer. Hvitevarene er fra Siemens og består av induksjonstopp
med eksklusiv integrert ventilator, samt stekeovn, oppvaskmaskin
og kombinert kjøleskap/fryseskap.
Bad/wc/vaskerom
Alle leilighetene får to bad, og det ene badet vil ligge i tilknytning til
hovedsoverommet. Begge badene får delikate fliser på gulv og
vegger levert av Bergersen Flis i serien LB Ekstra, og det kan velges
mellom seks forskjellige farger. Gulvflisene leveres i størrelse
60x60, og veggflisene leveres i størrelse 30x60. I tillegg får badene
gulvvarme og downlights.

Badene leveres med vegghengt toalett fra Scarabeo Teorema 8701
eller tilsvarende. Standard innredning leveres av Expo Nova og
består av en heldekkende servant og innredning av type Montana
med underskuffer, overskap og speil. Innredning utover standard
kan leveres som tilvalg. Badene får også dusjhjørner med
innfellbare glassdører, og det ene badet får opplegg for
vaskemaskin.
Soverom og garderobe
Soverommene blir lyse og pene med samme enstavs eikeparkett
som stue/kjøkken. Veggene sparkles og males to strøk i fargen
Skumring. Annet gulv og andre farger kan velges som tilvalg.
Garderobeskap kan leveres som tilvalg fra leverandørens
varesortiment. I hus 1 leveres det standard garderobeskap på ca.
120 cm til plassering av ventilasjonsaggregat i gang. I hus 2
plasseres ventilasjonsagregat forskjellige steder, endelig plassering
blir avklart i prosjekteringsfasen. Ellers får leilighetene gode
lagringsmuligheter i blant annet kjellerbod.
Se også leveransebeskrivelse som er vedlagt salgsoppgaven for
ytterligere informasjon.
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Prosjekt hovedoppdrag

om de ønsker denne tjenesten som en del av
fellesutgiftene.

Oppdragsansvarlig
Panorama Eiendomsmegling AS / Anders Hartwig
Thoresen

Annet: 5 kvm bod og garasjeplass i felles garasje.

Bebyggelse
Bygninger

Selger/Utbygger
Opsahl Bolig AS

Sameiet vil bestå av to bygg på tre etasjer pluss garasje.
Området består i all hovedsak av småhus- og
leilighetsbebyggelse

Byggemåte
Prosjektet blir oppført iht TEK-17 som gjeldende forskrift.
Grunnmur i passiv utførelse, elementer eller plassbygget.
Grunnmursplast og grunnmursisolasjon som avsluttes over
terreng. Radontiltak iht. til TEK. Dekke i garasje består av
asfalt, drenerende masser mot yttervegg. Etasjeskillere av
hulldekker, plattendekker eller tilsvarende. Tradisjonelle
yttervegger iht. gjeldende krav. Innvendig side med
gipsplate-kledning, utvendig side ubehandlet malmfuru
bord/trepanel 22mm tykkelse. Yttertak iht. tegninger,
kompaktløsning med papptekke. Hus 1 leveres med
Sedum tak. Hus 2 leveres tak med papptekke. For
ytterligere beskrivelse vises det til leveransebeskrivelse
som er vedlagt salgsoppgaven.
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Betegnelse

Arealer og fordeling per etasje

Gnr. 157 Bnr. 220 i Oslo kommune. Eiendommen skal
seksjoneres.

Hus 1 - første etasje:
BRA 136 / P-ROM 136 / S-ROM 0 kvm:
S-ROM utgjør bod, forøvrig P-ROM.

Byggeår
2021

Annet: 5 kvm bod og garasjeplass i felles garasje.

Forretningsfører

SOLGT - Hus 1 - andre etasje:
BRA 137 / P-ROM 137 / S-ROM 0 kvm:

Forretningsfører er ikke valgt. Det er opp til de nye eierne

Ingen S-ROM, hele leiligheten utgjør P-ROM.

SOLGT - Hus 1 - tredje etasje:
BRA 132 / P-ROM 132 / S-ROM 0 kvm:
Ingen S-ROM, hele leiligheten utgjør P-ROM.
Annet: 5 kvm bod og garasjeplass i felles garasje.
Hus 2 - første etasje:
BRA 120,5 / P-ROM 111 / S-ROM 8,5 kvm:
S-ROM utgjør bod, for øvrig P-ROM.
Annet: 5 kvm bod og garasjeplass i felles garasje.
SOLGT - Hus 2 - andre etasje:
BRA 116 / P-ROM 116 / S-ROM 0 kvm:
Ingen S-ROM, hele leiligheten utgjør P-ROM.
Annet: 5 kvm bod og garasjeplass i felles garasje.
SOLGT - Hus 2 - tredje etasje:
BRA 119 / P-ROM 119 / S-ROM 0 kvm:
Ingen S-ROM, hele leiligheten utgjør P-ROM.
Annet: 5 kvm bod og garasjeplass i felles garasje.

Innhold
Felles for leilighetene er at alle har godt gjennomtenkte
planløsninger som passer dagens bo- og levemønster.
Proporsjonene på rommene i boligene har en god
balanse. For øvrig er alle fasader vendt mot vest/fjorden
og her kommer de flotte sol- og utsiktsforholdene virkelig

til sin rett!
Boligene har følgende planløsninger:
Hus 1 - første etasje:
Entre, garderobe, gang, gang/bi-inngang, bad/vaskerom,
soverom og en-suite bad, soverom og stue/kjøkken med
utgang til platting.
SOLGT - Hus 1 - andre etasje:
Entre med to innganger, gang, bad/vaskerom, soverom
med en-suite bad, soverom og stue/kjøkken med utgang til
balkong.
SOLGT - Hus 1 - tredje etasje:
Entre, gang, bad/vaskerom, soverom, soverom, soverom
med en-suite bad og stue/kjøkken med utgang til to
balkonger.
Hus 2 - første etasje:
Entre, soverom med garderoberom, gang, bod,
bad/vaskerom, soverom med en-suite bad og stue/kjøkken
med utgang til platting.
SOLGT - Hus 2 - andre etasje:
Entre, gang, bad/vaskerom, soverom, soverom med ensuite bad og stue/kjøkken med utgang til balkong.
SOLGT - Hus 2 - tredje etasje:
Entre med trapp, gang, bad/vaskerom, soverom, entre via
heis, soverom med en-suite bad, stue/kjøkken med utgang
til to balkonger.
Leiligheter i hus 1 har heis- eller trappeadkomst fra garasje
til etasjeplan. Leiligheter i hus 2 har heis- eller

trappeadkomst fra garasje i hus 1 med kort gange over til
hus 2 som har en egen personheis til boligene i andre og
tredje etasje.

Kort om selger
Opsahl Bolig er en kvalitetsleverandør, kjent for sitt fokus
på solide bygg som er ment for å vare i generasjoner.
Opsahl Bolig leverer hus de er stolte av, med praktiske og
energieffektive løsninger tilpasset en moderne hverdag.
Trivsel, høy kvalitet, ærlighet, respekt for kundene og godt
faglig håndverk er kjennetegn som har fulgt bedriften de
siste 25 årene.
Opsahl Bolig velger miljøvennlige løsninger. Den faglige
kompetansen er perfeksjonert over lang tid, og de
håndterer hele prosessen fra kjøp av tomt, til du står med
nøkkelen i hånden. Ved å velge et hjem fra Opsahl Bolig er
du sikret mot ubehagelige overraskelser - her er det
kvalitet og kontroll i alle ledd!

Hvorfor kjøpe nytt?
- Boligen er i forskriftsmessig stand med mange års
reklamasjonsfrist.
- Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
- Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.
- Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.
- Ingen andre som har bebodd boligen.

Arkitektens tanker
Man kan si mye pent om Holmenkollåsen, men man kan
ikke se Holmenkollåsen derfra. Det kan man derimot fra
vårt nye prosjekt, Over Holtet. Fra Bunnefjorden i sør, via
sentrum til Nordmarka i nord, henter disse unike,
vestvendte boligene inn et utsyn som er sjelden vare i

Oslo. Man har, bokstavelig talt, byen for sine føtter - og sol
hele dagen.
Vi i Skapa arbeider med å tegne en moderne, leken og
bærekraftig arkitektur. Nå har vi laget et prosjekt som
utnytter tomtens potensiale, uten å drive rovdrift på den.
Som vanlig har vi satt mennesket i sentrum. Design og
løsninger inviterer til individuell livsutfoldelse i harmonisk
tilpassede inne- og uteplasser. Vi har utnyttet tomtens
skrånende beskaffenhet på en måte som integrerer
boligene i nærmiljøet, samtidig som de får sin unike
personlighet gjennom en arkitektur som blant annet byr på
fasader kledd i vakker og bestandig malmfuru.
Byggenes volumer er brutt opp og forskjøvet i plan. På
denne måten har vi skapt private terrasser og uteplasser
samtidig som vi har tonet ned byggenes volum. Resultatet
er blitt arkitektur til å leve i og med i generasjoner. Både
for de som blir så heldige å få bo Over Holtet, for
nabolaget og for byen.

Oppvarming/ teknisk
Leilighetene får elektrisk oppvarming med gulvvarme i alle
boligrom, og det monteres ildsted i stue/kjøkken. I tillegg
får leilighetene selvfølgelig balansert ventilasjonsanlegg
med høyeffektiv varmegjenvinning. Det elektriske
anlegget får jordfeilautomater og overspenningsvern.
Brannsikkerheten er ivaretatt med bl.a. sprinkelanlegg.
Hver leilighet leveres med robotstøvsuger av type Iromba
eller tilsvarende. I tillegg får sameiet felles
varmtvannsbereder. Det legges også klart opplegg for tv
og internett.
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Parkering / Garasje

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Hver leilighet får en parkeringsplass i felles garasjeanlegg.
Garasjene leveres med elektrisk portåpner, og det er
mulighet for installasjon av elbil-lader som tilvalg. Sameiet
disponerer ellers en garasjeplass og tre utvendige pplasser til fordeling mellom beboere og besøkende. Øvrig
parkering etter områdets gjeldende bestemmelser.

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

Eiendom/Hage
Adkomst
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Enkel adkomst. Se vedlagt kartskisse på høyre side i
nettannonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang
til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til
eiendommen. På visningsdagen vil det bli skiltet med
visningsskilter fra eiendomsmegler. Velkommen til visning!

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot
sameieren som følge av sameieforholdet, jf.
eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G
(Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste
ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant
tinglyses i seksjonene.

Beskrivelse av tomt/hage

Servitutter / rettigheter

Bygningene får en moderne arkitektur som passer fint inn i
omgivelsene, og fellesområdet blir meget pent
opparbeidet. Innkjørsel asfalteres og får varmekabler, og
det lages tre utvendig parkeringsplasser til sameiet.
Gangarealer leveres som støpt betong med varmekabler
og granittkantstein.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak
av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal
følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få
prioritet etter disse.
Servitutter i grunn:
- 18.03.1927 Bestemmelse om veg
- 01.09.1933 Best. om vann/kloakkledn.
- 28.10.1963 Erklæring/ avtale

Ellers får fellesområdet ferdigplen med fin boltreplass, og
leilighetene i første etasje får terrasseplatting på ca. 9 kvm.
Leilighetene i andre etasje får balkong, og leilighetene i
tredje etasje får to balkonger. Balkongrekkverk leveres i
sømløst glass, noe som ivaretar lys og utsikt på en fin måte
- både inne og ute. Eiendommen har fantastiske sol- og
utsiktsforhold.

Ekebergveien. Servitutten er fra 1927 og fortau er
oppbygd. Det antas at servitutten er gått ut på dato, men
mindre kommunen hevder motsatte evnt ifbm sykkelfelt
e.l. Servitutt om vann/kloakkledning er en eldre erklæring
som ga E138D og naboer anledning til å føre vann og
kloakk over hverandres naboeiendommer. Servitutt fra
1927 gjelder gjerde, uten ytterligere kommentarer.

Offentlige forhold
Vei / Vann / Avløp
Privat tilknyttet offentlig nett.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse
Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest. Til
overtagelse aksepterer kjøper at det foreligger
brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke er på plass til
overtagelse anbefales kjøper et tilbakehold til ferdigattest
er utstedt.

Verdi ved skattefastsetting

Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien
ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter
beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en
såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert
bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men
ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke
www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for
nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Det er ingen rettigheter registret på eiendommen.

Reguleringsforhold

Det fremgår av servituttene:
Servitutten gir kommunen rett til å opparbeide fortau langs

Gjeldende regulering er S-4220. Kopi av reguleringskart
med bestemmelser er vedlagt salgsoppgaven.

Utdrag fra reguleringsbestemmelser:
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en
utvikling i planområdet med bebyggelse med
småhuskarakter, og å opprettholde og styrke
småhusområdenes kvaliteter. Planen skal ivareta
områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og
miljømessige kvaliteter knyttet til eksisterende
bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold.
Det tillates inntil 24 % bebygd areal (BYA) på den enkelte
tomt. Gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil
9,0 meter. For bebyggelse med pulttak tillates høyeste
gesims inntil 7,5 meter, laveste gesims inntil 6,5 meter. For
bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0
meter. Anlegg under bakken skal i hovedsak plasseres
under bygningens fotavtrykk, og maksimalt utgjøre 30 %
av tomtens areal. For mer informasjon se reguleringskart
og bestemmelser som er vedlegg til prospekt.
Iht. planinnsyn er det følgende pågående byggesaker i
nærheten pr. 02.03.21:
- Ekebergveien 138 E-G - Oppføring av to tremannsboliger
med felles underjordisk garasjeanlegg og riving av
eksisterende bebyggelse
- Ekebergveien 138 B - Oppføring av to boliger med seks
boenheter og parkeringskjeller (prosjektet ferdigstilt)
Selger har mottatt nabovarsel ifbm utvidelse av Jacobs på
Holtet. Ut i fra tegninger som er sendt inn skal bygget
forlenges mot parkeringsplassen som ligger mot nord.
Endelig godkjennelse foreligger ikke pr 28/7/21. Kontakt
gjerne megler for ytterligere opplysninger.
Rammetillatelse til prosjektet er gitt 03.09.2019 . BYA er
23,96%. Kopi av rammetillatelse kan fås ved henvendelse
til megler. Igangsettingstillatelse for riving av eksisterende

bolig foreligger også.

Energimerking
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t.
Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med
utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er
gjennomført. Etter dette vil energiattester for den enkelte
bolig kunne innhentes hos megler.

Det er ikke innhentet kostnadsoverslag på ovennevnte.
Kommunale avgifter ligger historisk i størrelse omfang +/kr 15 000,- pr. husstand. Øvrige kostnader må kjøper
undersøke selv.

Andel fellesgjeld / formue
Ingen gjeld eller formue.

Oppgjør

Sameiet
Beskrivelse av sameiet
Sameiet Ekebergveien 138D-G vil bestå av 6
boligseksjoner og en garasje del. Sameiet er forelagt
vedtekter men ikke husordensregler eller
budsjett/regnskap osv. Normalt ligger felleskostnader for
dette type bolig mellom 30 og 40 kr pr kvm. Beløpet
avhenger dog av hva de nye sameierne bestemmer seg
for som skal være endel av fellesutgiftene.

Økonomi
Faste, løpende kostnader
Det er ikke lagt opp til fellesutgifter. Dette blir opp til de
nye eiere å eventuelt etablere. Kjøper må påregne
kostnader til:
- TV og internett.
- Privat strømforbruk.
- Kommunale avgifter.
- Forsikringer.
- Andre normale utgifter.
- Eiendomsskatt.

Det forutsettes at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen
ved signering av kjøpekontrakt/innen fem virkedager etter
kontraktsignering. Beløpet skal tjene som kjøpers
sikkerhet etter bustadoppføringsloven § 46 annet ledd, og
kjøper vil ikke ha råderett over beløpet. Rentene på
innbetalingen vil tilfalle kjøperen. Beløpet avregnes mot
restkjøpesummen i forbindelse med overtagelse og
innbetaling av kjøpers sluttoppgjør. Utbygger kan også
stille forskuddsgaranti etter § 47 for innbetalingen, og
beløpet kan da fritt disponeres av selgeren. Kjøper vil få
skriftlig varsel dersom utbygger velger å stille § 47-garanti
for innbetalingen. Beløpet skal dog ikke innbetales før
selgers forbehold om 3 enheter er solgt og kjøper har
mottatt §12 garanti. Megler vil varsle når innbetaling skal
skje.
Rest kjøpesum og omkostninger overføres før overtagelse.
Tilvalg skal også gå via meglers klientkonto og tilvalg kan
bli krevd innbetalt meglers klientkonto. Utbygger tar
forbehold om å kunne stille § 47-garanti også for
sluttoppgjøret i perioden fra overtagelse til overskjøting.

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

Diverse
Annen nyttig informasjon
Ikke inkludert i leveransen: Hvitevarer, panelovner der det
ikke er påkrevd, badekar, møbler og ellers det som
ovenfor ikke er medtatt. Det leveres ikke lamper utover
det som er beskrevet under pkt. elektroinstallasjoner (i
leveransebeskrivelsen).
Interessenter henvises til å sette seg godt inn i selgers
leveransebeskrivelse.

Adgang til utleie (boligformål)
22

Adgang til utleie (boligformål) - Det vil normalt være
anledning til utleie av hele eiendommen, utleiedel eller
enkeltrom (hybel) så fremt utleiearealet er bygningsmessig
godkjent for varig opphold, og rommet leies ut til det
formålet det er byggemeldt som. Vedtekter, tinglyste
erklæringer e.l. kan begrense utleieadgangen. Ev. utleiedel
er søknadspliktig. Det finnes ingen egne godkjente
utleiedeler i leilighetene.

Konsesjon / Odel
Ingen konsesjon eller odel.

Sikkerhetsstillelse
Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av
klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er
forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon
krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner,
må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene

forbundet med dette.

medfører endring i pris eller kvalitet.

Øvrige kjøpsforhold

Husets ytre grenser er gitt og er endelig. Arealer kan dog
variere på grunn av tykkelser av
isolasjon/rørgjennomføringer og lydvegger, dette gir ikke
rett til prisavslag.

Planlagt overtagelse
Antatt byggetid er ca. 16-18 måneder fra byggestart. Selger
varsler byggestart når grunnarbeidene er i gang, forutsatt
at 3 boliger er solgt og igangsettingstillatelse foreligger.
Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at tidsanslaget
ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse i
henhold til buofl. § 10.
Selger skal med ca. 3 måneders varsel angi antatt periode
for overtakelse innenfor et tidsintervall på ca. 30 dager.
Perioden gjelder ikke som bindende og dagmulktsbelagt
frist. Endelig tidspunkt for overtakelse (dato og klokkeslett)
vil bli gitt med ca. 30 dagers varsel.

Forbehold om mulige feil ved tegningsmaterialet og
beskrivelse. Det tas forbehold om mindre justering av
størrelse av enhetene. Kjøper aksepterer uten prisjustering
at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler
på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg,
i forbindelse med nye isoleringskrav, plassering og
størrelse på trappegang etc., mindre endring av boligens
areal eller liknende. Dersom den endelige godkjennelsen
for tiltaket slik det er beskrevet ikke blir gitt kan utbygger
velge å fratre avtalen uten videre. Kjøper vil i så tilfelle få
tilbakebetalt ev. innbetalt forskudd.

Selgers forbehold
Det gjøres oppmerksom på at
illustrasjonsmateriell/prospekt kan og vil avvike noe i
forhold til virkelig utførelse, både utvendig og innvendig.
Fargevalg på utvendig kledning i prospektet vil
nødvendigvis ikke samsvare med farge på utvendig
kledning som leveres til boligen. Tegninger og 3D bilder i
prospektet er å anse som en illustrasjon og kan/vil avvike
noe i forhold til den endelige utførelsen.
Eiendommen er under seksjonering og det tas forbehold
om endelig godkjennelse og justeringer. Endelig
grensejustering kan avvike noe. Utbygger forbeholder seg
retten til å gjøre endringer på konstruksjoner og evt.
materialer som er hensiktsmessige og nødvendige uten at
den generelle standarden eller verdien forringes eller

Plantegninger i prospekt samsvarer nødvendigvis ikke
med leveransebeskrivelsen. Endring av plassering av for
eks. vinduer eller andre fasademessige endringer som
avviker fra grunnlaget her, er utbyggers rett, forutsatt
godkjennelse hos kommunen.
Transport av kjøpekontrakt før overtagelse skal på forhånd
aksepteres av utbygger og kan nektes på fritt grunnlag.
Ved eventuell transport av kontrakt fra kjøpers side etter
bud/aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr på kr 100
000,-. Eventuell endring krever utbyggers samtykke.
Utomhusplanen er av en slik karakter at det ikke kan
ansees som et kart, men en illustrasjonsskisse. Endelig
leveranse samsvarer nødvendigvis ikke mht hva som blir
levert av plantevekster.

Kontrakts dokument vedlagt salgsoppgave forutsettes
gjennomgått før bud gis. Selger tar forbehold om å foreta
justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til
grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for
eierseksjonssameiet og driften av dette.

Husk å bestille salgsoppgave via eiendommens
hjemmeside eller finn annonse. Nettannonse er kun et
utdrag av salgsoppgaven.

Garantier
Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn, hvis
interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av
skjøte, må det tas forbehold om dette i midlertidig
kjøpsavtale/ bud.
Dersom en klage fører frem hos Fylkesmannen, vil
utbygger forbeholde seg retten til å omprosjektere
boligene og partene vil da erklære seg fri fra alle
rettigheter og forpliktelser under inngått kjøpsavtale
(terminere). Kjøper vil da få tilbakebetalt forskudd sammen
med opptjente renter. Ut over dette skal ingen av partene
kunne reise krav om kostnadsdekning eller annet overfor
den annen part.
Selger forbeholder seg retten til å tildele garasjeplassene.
Selger har forbehold om tre solgte enheter før krav om
garanti plikt og videre planlegning før byggestart. Selger
kan også når som helst justere prisen på usolgte enheter.

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas
bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse
med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3%
av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter
overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47
forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt
forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før
hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av
garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres
ikke og bekostes ikke av selger.
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Forsikring
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av
selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres av den
enkelte eller via en fellespolise for sameiet. Kjøper må selv
besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle
særskilte påkostninger.

Meglers vederlag og utlegg
Det forutsettes at kjøper setter seg inn i fullverdig
salgsoppgave med vedlegg før bud inngis. Nettannonse er
ikke å anse som fullverdig salgsoppgave.

Meglers vederlag utgjør 1% av salgssummen. Selger
dekker ellers kostander til oppgjør, tilrettelegging og andre
faste kostnader.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Spørsmål?

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som
regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved
avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der
bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til

Kontakt ansvarlig megler:
Anders Hartwig Thoresen
Mobil: 93459150
E-post: anders@privatmegleren.no

Hus 1 - 1. etasje
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Hus 2 - 1. etasje
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Hus 2- 3. etasje
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Garasjeplan

27

28

29

30

31

VIL DU VITE HVA
BOLIGEN DIN
ER VERDT?
PRØV VÅR
STEMMESTYRTE TJENESTE
PÅ GOOGLE ASSISTANT.

privatmegleren.no/voice

Stå sterkere
KJØP er en tjeneste for deg som skal kjøpe bolig.
La en av Norges beste eiendomsmeglere bistå deg med strategi og taktikk når du skal kjøpe bolig.
Vi vurderer aktuelle boliger sammen med deg og er din rådgiver helt frem til overtakelse.
Les mer om tjenesten på privatmegleren.no/kjop

SÆRPREG
TIL SALGS

VEDLEGG OVER HOLTET

Vedlegg

Leveransebeskrivelse
Vedtekter for sameiet
Nabolagsprofil
Utkast kjøpekontrakt
Arealbekreftelse
Reguleringskart
Reguleringsbestemmelser
Bud og budgivning

LEVERANSEBESKRIVELSE

OVER HOLTET

opsahlbolig.no

GENERELT

Leilighet 1 og 4 leveres tre platting på terreng ca
9m2 på hageside. Terrassebord i kvalitet
tilsvarende utvendig kledning.

Denne leveransebeskrivelsen er ment som
orientering om byggets bestanddeler og
funksjoner. Avvik mellom leveransebeskrivelsen
og øvrig salgsmateriell kan forekomme. I slike
tilfeller gjelder denne leveransebeskrivelsen foran
annet materiell. 3D bilder og illustrasjoner i
salgsmateriellet vil vise elementer som ikke er
inkludert i leveransen. Eksempler på dette er
tilvalg, møbler, kjøkken og garderobeløsninger,
innvendige vinduer, dører, fasadedetaljer,
utomhusdetaljer etc.

Overvann og vann fra innvendig nedløp dreneres
til terreng, eller fordrøyningsmagasin. Ved
ferdigstillelse vil eiendommen inneholde ulike
løsninger for håndtering av overvann. Dette kan
være fordrøyningmagasiner, steinfyllinger eller
dreneringsrør. Det vil også legges ulike trekkerør
for strøm og annen infrastruktur. Det må derfor
ikke graves på tomt/hage uten å sjekke hvor dette
er plassert.

3D-tegninger i prospektet er illustrasjoner og kan
avvike fra den endelige leveransen. Blant annet er
sjakter, evt. innkassinger, nedforinger/utforinger,
VVS-føringer ikke ferdig prosjektert og det kan/vil
bli endringer. Salgstegningene er derfor heller ikke
egnet for måltaking da det er de endelige
prosjekterte tegningene det bygges etter. Det kan
også bli enkelte avvik fra salgstegningene med
tanke på plassering av vinduer som følge av
arkitektonisk utforming av bygget, krav til bæring,
isolasjonskrav etc.
Eiendommen blir seksjonert som et sameie med 6
boenheter og en garasje seksjon.
Det medfølger en parkeringsplass i garasjekjeller
per seksjon. Resterende plasser fungerer som
gjeste og beboerparkering.
Boligprosjektet er rammesøkt etter teknisk
forskrift TEK 17.

GRUNNARBEIDER/UTOMHUS
Tomten leveres maskinplanert med stedlige
masser med matjord og ferdigplen. Det leveres
gruslagt felt rundt grunnmur på bredde ca. 30 cm.
Det som på situasjonskartet er vist som vei leveres
med asfalt med varmekabler i 2 kjørespor i bakken
foran garasjeport. Gangarealer leveres støpt i
betong med varmekabler og kantstein i granitt.

Beplantning leveres iht. utomhusplan. Ved Avvik
på 3d illustrasjoner så gjelder utenomhusplanen.
Situasjonskartet viser plassering av bygninger og
veier.

MUR, BETONG- OG PUSSARBEIDER
Grunnmur i passiv utførelse, elementer eller
plassbygget. Grunnmursplast og
grunnmursisolasjon som avsluttes over terreng.
Radontiltak iht. til TEK.
Godkjente fasadetegninger ligger til grunn for
hvordan terrenget utføres rundt huset. Det
leveres ikke andre støttemurer eller trapper
utvendig utover der dette er påkrevd. Utvendig
trapp og gangarealer i betong leveres grovstøpt
og varmekabel og reposer med forskriftsmessig
rekkverk. (som grovstøpt menes ikke-pussede
overflater) Grunnmur, trappevanger og
støttemurer/lyskasser som produseres i
sprøytebetong leveres med pussede og
plane/glatte overflater. Det må derfor påregnes at
synlige avslutninger, som f.eks.
ender/avslutninger mot terreng og topp kan
stedvis være ujevne og med støpesår.
Dekke i garasje består av asfalt, drenerende
masser mot yttervegg.

opsahlbolig.no
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Standard serie flis leveres serien LB Ekstra - fritt
valg fra seriens 6 farger fra Bergersen Flis.
Veggflis bad strl. 30x60.
Gulvflis bad, bad/vaskerom levers i strl. 60*60.
Gulvflis i gang levers i strl. 120*60.
Gangareal i fellesarealer flislegges med flis og
sokkelflis i serie FIO FRAMMENTA G.SCURO Ceppo de Gre i strl. 60,4x60,4.
Trapper i fellesareal /yttergang og trapp til hus 2 3 etg. støpes i betong og trinn og opptrinn
flislegges med serie FIO FRAMMENTA G.SCURO Ceppo de Gre i strl. 30,2X60,4 universell
utforming og trappeneser etter TEK17 i Hoba Steel
oval antrazite i farge sort- fra Bergersen Flis.

BYGG- OG TØMRERARBEIDER
Etasjeskillere av hulldekker, plattendekker eller
tilsvarende.
Parkett Kährs Eik Springfield- Matt lakkhvitpigmentert bredde:187 x lengde:2420 X15 mm
parkett eller tilsvarende, og sparklet og malt
og/eller gips i himling.
Tradisjonelle yttervegger iht. gjeldende krav.
Innvendig side med gipsplate-kledning, utvendig
side ubehandlet malmfuru bord/trepanel 22mm
tykkelse. Sag- og skjæresnitt i utvendig kledning
må påregnes.
Vertikale og horisontale innkassinger for tekniske
føringer og bæresystemer må påregnes. Disse er
ikke anmerket på tegning og tilstrebes anlagt på
minst synlig måte.
Gulvlist 195 mm høyde malt i samme farge som
vegg- se overflateskjema.
Dørkarm levers standard rett utførelse malt i farge
RAL 7043.
Leveres listefritt mot tak og vinduer.

Der det leveres listverk må synlige spikerhoder og
sagsnitt påregnes.
Trapper leveres i henhold til tegning til alle
etasjer.
Trapper leveres med håndløpere i eik og sort
spilerekkverk.
I fellesarealer vil det bygges heis fra garasjekjeller
i hus 1 og liten personheis/løfteplattform i hus 2
fra 1-3 etg.
Yttertak iht. tegninger, kompaktløsning med
papptekke. Hus 1 leveres med Sedum tak. Hus 2
leveres tak med papptekke.
Balkongrekkverk i glass – sømløst /stolpefritt og
håndløper i RAL 7043 eller tilsvarende. Leveres
barnesikret med hensyn til spaltebredde og
høyder.
Øvrige beslag leveres i overflatebehandlet/plastbelagt stål i RAL 7043.
Ventilasjonshatter på tak inklusive
gjennomføringsbeslag leveres i RAL 7043.
Trevinduer, balkongdører/skyvedører fra Nordan
med trinnløs luftestilling, 3-lags lavenergiglass.
Vinduer/balkongdører/skyvedører leveres med
samme farge utvendig og innvendig, farge
RAL7043. Dører mot trappeoppgang leveres i glatt
utførelse med kikkhull i farge RAL7043.
Ytterdører leveres i glass med karmer i farge RAL
7043 tilsvarende Gilje ytterdør modell Gaia med
frostet glass, eller tilsvarende. Rom med fransk
balkong leveres med sømløst glassrekkverk.
Innerdør i Swedoor Unique eller lignende. Døren
er malt i farge RAL 7043.
Dørvridere - Formani Basics LB11 -19 - sort ellereller tilsvarende.
Innvendige skillevegger i tradisjonelt bindingsverk
med isolasjon og gipsplatekledning. Dimensjoner
avhenger av funksjon og tilpasninger.

opsahlbolig.no
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Det leveres motorisert leddport/garasjeport med
dør i stål/aluminium i farge RAL 7043. Det
medfølger en garasjeport åpner per seksjon

OPPVARMING
Boligen leveres med elektrisk gulvvarme i alle
boligrom.
Det leveres stålpipe med peisovn, type Rais Pilar
190cm valgfri farge med glassdør.
Pipen er ikke prosjektert og fremkommer ikke på
3d materiell- eksteriører og det tas forbehold om
enkelte endringer.

KJØKKENINNREDNING
Kjøkkeninnredning og hvitevarer i henhold til
tegning fra Expo Nova inkluderes i leveranse til en
samlet verdi pålydende kr. 350.000,- inkl. mva.
Merk at 3d-illustrasjoner inneholder tilvalg.
Illustrert benkeplate og backsplash kan velges som
tilvalg. For standard leveranse se kjøkkentegning
leilighet 3.etg -hus 1. Avvik kan forekomme.

VENTILASJON / SENTRALSTØVSUGER
Balansert varmegjenvinnende ventilasjonsanlegg
med høy gjenvinningseffekt av varmeforbruket.
Rørføringer må stedvis påregnes innkasset.
Ventilasjonsanlegget plasseres iht. tekniske
forhold og avklares etter detaljprosjektering.
Avtrekk i våtrom og kjøkken samt tilluft i alle
oppholdsrom iht. plantegning.
Det leveres en robotstøvsuger pr. seksjon av type
Iromba eller tilsvarende.

SANITÆR

montasjekostnader kommer i tillegg.
Garderobeskap kan leveres etter eget ønske fra
leverandørens varesortiment som tilvalg. I hus 1
leveres det standard garderobeskap a ca. 120cm
til plassering av ventilasjonsaggregat i gang.
Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i
kjøkkenbenk og ett opplegg for vaskemaskin og
tørketrommel på vaskerom/bad. Det leveres
fellesløsning for varmtvann som plasseres i
teknisk rom/bod i kjeller. Nødvendige
fordelerskap plasseres under prosjektering.
Toalett: Vegghengte toaletter fra Scarabeo
Teorema 8701 med softclose sete eller
tilsvarende.
Det leveres servant 106cm med skuffer og vask,
tilhørende overskap og speil fra Montana til bad
og bad/vaskerom i farge Coffee levert av Expo
Nova. Farge kan endres uten tillegg fra Montanas
utvalg.
Det leveres 2. stk Element Rett dusjdør eller
tilsvarende pr. bad.
For øvrig ett-greps blandebatterier til servanter og
dusj av type:
Tapwell Effe EF 071 servantbatteri m/ pop-up
(krom) eller tilsvarende.
Tapwell LES8300 takdusj Edition 2 (krom) eller
tilsvarende.
1 stk. utekran med kaldt- og varmtvannstilkobling
leveres til hvert hus og en utomhus med
kaldtvannstilkobling i tilknytning til
garasjeanlegg/parkeringsplasser, totalt 3 til felles
bruk. Leilighet 1 og 4 får ekstra utekran med
kaldtvannstilkobling i tilknytning til platting.
Rørføringer må stedvis påregnes innkasset og med
inspeksjonsluke der dette er påkrevd.
Det må påregnes eventuelle rørføringer, sjakter
og sprinkelhoder i tak/vegg til sprinkelanlegg.

Eventuell baderomsinnredning utover standard
kan leveres som tilvalg fra leverandørens
varesortiment av rørlegger. Frakt og

opsahlbolig.no
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Flere punkter, kurser, TV/datauttak, design og
belysing kan leveres som tilvalg.

ELEKTROINSTALLASJONER

Utvendig el-skap i tilknytning til boligen.

Det elektriske anlegget blir utført med produkter
fra Elko av autorisert installatør og leveres i
henhold til NEK400. Anlegget leveres som skjult
anlegg, men noen synlige føringer kan
forekomme. Det vil bli utarbeidet elektrotegning
som viser standard plassering av punkter i boligen.
Alle stikkontakter leveres med jording og
barnesikring.

El-lader leveres som tilvalg, kurs avhengig av
kapasitet.

Anlegget leveres trefaset og dimensjonert for
elektrisk oppvarming. Det leveres kombiskap
(svakstrøm og sterkstrøm) med
overbelastningsvern (hovedsikring),
jordfeilautomater, ringetransformator og dobbel
stikkontakt i svakstrømsdel. Svakstrømsdel er ikke
egnet for plassering av trådløs router grunnet
signaldemping.

Det leveres boks og trekkerør for kabler til TV,
bredbånd og telefon avsluttet med dekklokk.
Avtale med leverandør opprettes av
utbygger/sameiet.

Brann- og røykvarslere i henhold til gjeldene
forskrift.
Det leveres ringeknapp med tilhørende
ringeklokke hovedinngangsdør. En utelampe av
type Roya vegglampe firkantet IP44 TRIO grå eller
tilsvarende ved inngangsdør, terrasse 1.etasje og
ved utgangsdør i kjeller. Det leveres lysarmatur på
bod /teknisk rom i kjeller.
I oppgang i fellesarealer leveres egnet innfelt
belysning i himling.
Det leveres utvendig belysning/pullerter langs
gangarealer og belysning ved garasjeanlegg/port.
Det leveres 10 downlights fritt plassert i
gang/bad/vaskerom til hver leilighet.
Varmekabelanlegg og leveres med elektronisk
termostat.
Elektromateriell leveres i hvit utførelse som
standard.

Det vil legges klart trekkerør til utvendig
solskjerming.

TLF/DATA OG TV

OFFENTLIGE AVGIFTER OG GEBYRER
Tilknytningsavgifter for vann, avløp og elektrisk
installasjon er med i leveransen.
Tinglysingsgebyr og dokumentavgift (av
tomteverdien) er ikke med og dekkes av kjøper.
For utregning, se prospekt eller kontakt megler.

ANNET
Det kan leveres andre materialer og standard mot
pristillegg, såfremt de valgte materialer er av
minst like god kvalitet som de beskrevne.
Det vil utarbeides tilvalgslister for boligen som vil
inneholde mulighet for oppgradering /utvidelse av
kjøkken, sanitæranlegg, el-punkter og endrede
valg av overflatematerialer.
Boligen leveres ryddet og bygge-rengjort. Dette
innebærer at det vil kunne være rester av finstøv
etter at det er vasket.
Treverk/plateprodukter er levende materialer
som påvirkes av temperatursvingninger og
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luftfuktighet. Dette vil medføre at det kan oppstå
sprekkdannelser på vegg, gulv og
takflater.
Vegger leveres sparklet, grunnet og malt (farge -se
overflateskjema) med to strøk etter NS 3420.
Enkelte småmerker, rifter o.l. kan forekomme.
Hovedforsyning av strøm til boligen/boligene vil
medføre påkrevet felles fordelingsskap fra
nettleverandør i tillegg til utvendige el-hovedskap
pr. hus. Plassering av felles eventuelt utvendig
fordelingsskap tilstrebes mest fordelaktig, men
kan i enkelte tilfeller tilfalle en av seksjonene.
Fordelingsskapet vil i så fall plassers inntil
tomtegrense eller annet egnet sted.
Vann og avløpstrasé prosjekteres av rørlegger og
legges forskriftsmessig frem til nærmeste
tilknytningspunkt for offentlig vann og avløp. Der
terrenget eller dybde på kjeller vanskeliggjør
tilstrekkelig selvfall mot hovedledning, må pumpe
for vann og avløp påregnes. Utgifter til drift og
vedlikehold av pumpeanlegg betales av sameiet.
Prosjektet prosjekteres etter gjeldende forskrifter
på søknadstidspunktet, TEK 17.

PROSJEKTERING OG UTFØRELSE

energiberegninger samt annen nødvendig
tilpasning iht. gjeldene lovverk og standarder.
Det kan derfor være avvik fra rammetegninger lift.
Endelig utførelse. Arealer og planløsning kan i
visse tilfeller måtte endres for å imøtekomme de
endelige kravene og vil således presenteres
kjøpere i prosessen underveis.

IKKE INKLUDERT I LEVERANSEN
Panelovner, badekar, møbler og ellers det som
ovenfor ikke er medtatt. Det leveres ikke lamper
utover det som er beskrevet under pkt.
elektroinstallasjoner. Det som er stiplet på tegning
medfølger ikke.
Det gjøres oppmerksom på at
illustrasjonsmateriell/prospekt og
arkitekttegninger kan og vil avvike noe i forhold til
virkelig utførelse, både utvendig og innvendig.
Fargevalg på utvendig kledning i prospektet vil
nødvendigvis ikke samsvare med farge på
utvendig kledning som leveres til boligen.
Tegninger og 3D bilder i prospektet er å anse som
en illustrasjon og kan/vil avvike noe i forhold til
den endelige utførelsen. Dette gjelder også angitt
terreng, selger forbeholder seg retten til å
prosjektere dette innenfor gitte godkjenninger fra
kommunen.

Prosjekter selges før all nødvendig
detaljprosjektering er klart. Det skal før oppstart
prosjekteres for brann/lyd, rømning og
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OVERFLATESKJEMA EKEBERGVEIEN 138D
Hvit = Klassisk hvit S0500-N Grå: Diskret-5302-y32R

TYPE ROM

GULV

Fellesarealer

Fliser

Lysgrå: Skumring S1000-N

VEGGER

HIMLING

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
Diskret
Netting

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling,
hvit
Betong/gips

Asfalt

Betong hvitmalt

Betong hvitmalt

Bad

Fliser

Fliser

Bad /Vaskerom

Fliser

Fliser

Entré

Fliser

Soverom

1 stavs hvitpigmentert
eikeparkett

Stue /Kjøkken

1 stavs hvitpigmentert
eikeparkett

Balkong

Terrassebord
Kvalitet tilsvarende
utvendig kledning

Sparklet, grunnet
2 strøk maling* i
farge Diskret
Sparklet, grunnet
2 strøk maling* i
farge Skumring
Sparklet, grunnet 2
strøk maling* i
farge Diskret
Panel

Bod/
teknisk
Garasje

Asfalt

Sparklet, grunnet
2 strøk maling*,
farge hvit
Sparklet, grunnet
2 strøk maling*,
farge hvit
Sparklet, grunnet
2 strøk maling*,
farge hvit
Sparklet, grunnet
2 strøk maling*,
farge hvit
Sparklet, grunnet
2 strøk maling*,
farge hvit
Panel malt

LISTER
Sokkelflis

19,5 cm bred
fotlist farge
Diskret
19,5 cm bred
fotlist farge
Skumring
19,5 cm bred
fotlist farge
Diskret

*med grunnet utførelse menes dekkende hvit påsprøytet vannbasert maling. Dette er ikke å anse som ferdigmalt, ref.
produsenters anvisning, og kan overflatebehandles av kjøper etter overtakelse. Enkelte små sår og ujevnheter må derfor
aksepteres og vil således ikke være gjenstand for reklamasjon.
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Vedtekter for
Boligsameiet Ekebergveien 138 D-G
§ 1 Formål
Boligsameiet 138 D-G består av 2 boliger med til sammen 6 leiligheter på gnr.157, bnr.220 i
Oslo kommune. Hver leilighet har 1 stemme, totalt 6 stemmeberettigede i sameiet. Sameiet
danner et styre med formann og 2 styremedlemmer. Boligsameiets formål er å:
• Ivareta drift av boligsameiet
• Administrere og vedlikeholde sameiets fellesanlegg og fellesareal

§ 2 Rettslig råderett
Den enkelte sameier rår som eier over sin seksjon inkl. eventuelle seksjonerte tilleggsdeler,
med full rettslig råderett, herunder rett til overdragelse, utleie og pantsettelse, med mindre noe
annet følger av lov eller disse vedtektene. Det kreves ikke samtykke fra styret ved
overdragelser. Sameiets styre og forretningsfører skal underrettes skriftlig om alle
overdragelser og leieforhold.
Parkeringsplasser for boenhetene ligger i parkeringskjeller på sameiets fellesareal.
Parkeringsplassene er tildelt av selger i forbindelse med salget av seksjonene. (Plassene blir
tinglyst som tilleggsdel bolig til hver enkelt leilighet.) Midlertidig utleie av parkeringsplass
skal underrettes styret.
Seksjon 1 og 4 har eksklusiv bruksrett til platting iht. utenomhusplanen.

§ 3 Bruk av den enkelte bruksenhet og fellesarealer
Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealer til det
de er beregnet for.
Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med sitt formål. Endring av bruken fra boligformål til
annet formål må ikke foretas uten etter samtykke fra sameiermøte og reseksjonering etter
eierseksjonslovens bestemmelser.
Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig måte være til skade eller
ulempe for andre sameiere.
Alle installasjoner på fellesarealene herunder montering av solskjerming, parabolantenne,
varmepumpe eller andre utvendige endringer krever forhåndsgodkjennelse fra styret.
Dersom det skal lades el-bil i garasjekjelleren skal dette skje via godkjent el-bil lader.

§ 4 Ordensregler
Sameiermøtet kan fastsette vanlige husordensregler.

§ 5 Sameiernes vedlikeholdsplikt
Den enkelte sameier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som tilhører boligen
forsvarlig vedlike, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for andre sameiere. Sameierne
skal vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første
hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive
vannklosett, varmtvannsbereder, og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes
og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt som rør,
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør,
varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker,
apparater, vegg og gulvoverflater, himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og
innvendige dører og karmer.
Sameierne har også ansvar for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til
og fra egen vannlås/sluk og frem til sameiets felles/hovedledning. Sameier skal også rense
eventuelle sluk på verandaer, balkonger ol.
Sameieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
Oppdager sameieren skade i boligen som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter sameieren
straks å sende melding til sameiet. Sameierne kan bli erstatningsansvarlig overfor sameiet og
andre sameiere for tap som følger av forsømt vedlikehold.

§ 6 Sameiets vedlikeholdsplikt
Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke
ligger på sameierne.
Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal
sameiet holde ved like. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen
dersom det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter
også utvendig vedlikehold av vinduer.
Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting
av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag,
bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende
konstruksjoner med unntak av varmekabler.
Sameieren skal gi adgang til boligen slik at sameiet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder
ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomgås slik at det
ikke er til unødig ulempe for sameieren eller annen bruker av boligen.
Sameierne kan kreve erstatning fra sameiet for skader som følger av forsømt vedlikehold fra
sameiet.

§ 7 Felleskostnader
Kostnader med eiendommen som ikke er opplistet under dette punkt, og som ikke knytter seg
til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre
særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller
etter forbruk.
Nedenfor stående kostnader skal fordeles etter følgende fordelingsnøkkel:
• Drift og vedlikehold av heis bekostes og fordeles iht. sameiebrøk.
• Drift og vedlikehold av felles garasjeanlegg bekostes og fordeles etter hvor mange
garasjeplasser hver enkelt sameier disponerer.
• Styrehonorar, forretningsførsel og revisjon bekostes og fordeles likt mellom
sameierne.
• Kabel-Tv og bredbånd – standard pakke, bekostes og fordeles likt mellom sameierne.
• Drift og vedlikehold av alarm/brannanlegg bekostes og fordeles likt mellom
sameierne.
• Strøm i fellesarealer bekostes og fordeles etter sameierbrøk.
• Varmtvann til forbruk bekostes og fordeles etter sameiebrøk.
• Forsikring av bygningsmasse bekostes og fordeles etter sameierbrøk.
• Kommunale avgifter (vann, avløp og renovasjon) bekostes og fordeles etter
sameierbrøk.
• Bygningsmessig vedlikehold og påkostninger bekostes og fordeles etter sameiebrøk.
• Eventuell vaktmestertjeneste bekostes og fordeles etter sameierbrøk.

§ 8 Panterett for sameiernes forpliktelse
De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger
av sameieforholdet iht. eierseksjonens bestemmelser. Pantekravet kan ikke overstige et beløp
som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da
tvangsdekningen besluttes gjennomført.
For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameierbrøk.

§ 9 Mislighold
Sameiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold
regnes bland annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig
bruk, samt brudd på sameiets vedtekter og ordensregler.
Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen, jfr. Eierseksjonslova §26. Advarsel skal gis skriftlig og
opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.
Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens

øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens
bestemmelser.

§ 10 Styret og dets vedtak

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 andre medlemmer.
Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er 2 år.
Styret skal velges av sameiermøtet. Sameiermøtet velger styreleder ved særskilt valg. Styret
velger nestleder blant sine medlemmer.
Styrets skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøte. Styret har
herunder å treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de
fremmøtte styremedlemmene.
Styreleder og et styremedlem i felleskap representerer sameiet utad og tegner dets navn.
Selskapet kan melde prokura.

§ 11 Sameiermøte
Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøte.
Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april mnd.
Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 2
sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir
hvilke saker de ønsker behandlet.
I sameiermøte har sameierne stemmerett med 1 – stemme for hver seksjon de eier.
§ 12 Forholdet til eierseksjonsloven
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av
27.mai 1997 nr. 31.

Oslo, 21.04.2021

DEMOGRAFI

FAMILIESAMMENSETNING
Nabolag

39% er gift

Norge

38% er barnefamilier

21.4%

39.9%

34.5%

29.6%

28%

30.4%

54% har høyskoleutdanning
33% har inntekt over 500.000

9,1 / 10

74% eier sin egen bolig

Opplevd trygghet
Veldig trygt

20% eier hytte
67% har bolig på over 120 kvm
76% av boligene er eldre enn 20 år

Flerfamilier

Par m/barn

Par u/barn

1% av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5
mill

5.6%

3.8%

3.4%

3.4%

44% bor i enebolig

Enslig m/barn

38.1%

43.8%

Familier med barn

16.4%

8,9 / 10

Husdyreiere

Kvalitet på skolene
Veldig bra

12.5%

15.7%

18.8%

14.6%

13-18 år

Etablerere

* Basert på vurderinger fra 84 lokalkjente

«Rolig. Sentralt. Solsiden. Variert.
Bynært. Markanært. Gode
naboer. Fortetning.»

5.5%

9.6%

7.0%

16.8%

29.0%

41.1%

NABOLAGET SPESIELT
ANBEFALT FOR

14.8%

16.2%

Under 12 år

Naboskapet
Godt vennskap

Enslig u/barn

BEFOLKNING

6,9 / 10

19-34 år

OMRÅDE

35-64 år

PERSONER

Grunnkrets: Brannfjell
Bydel: Nordstrand
Kommune: Oslo

Over 65 år

Sitat fra lokalkjent

Matvareutvalg
Stort mangfold

HUSHOLDN.

1896

772

52044

24002

681067

360614

SKOLER OG BARNEHAGER

NIVÅ

KLASSER

ELEVER

Bekkelaget skole

1-7 kl

28 kl

535

AVSTAND
5 min

Kastellet skole

1-10 kl

-

610

13 min

Karlsrud skole

1-10 kl

22 kl

540

18 min

Nedre Bekkelaget skole

1-7 kl

11 kl

235

23 min

8-10 kl

16 kl

477

10 min

Holtet videregående skole

-

21 kl

325

7 min

Lambertseter videregående skole

-

30 kl

825

18 min

Lønneberget familiebhg avd. Lukas

-

-

-

9 min

Bekkelaget Kirkes barnehage

1-6 år

3 avd

36

9 min

Saturn familiebarnehage

1-3 år

-

-

9 min

Brannfjell skole

9,2 / 10

9,2 / 10
Gateparkering
Lett

9,2 / 10
Støynivået
Lite støynivå

TRANSPORT
Oslo Gardermoen

40 min

Oslo S

11 min

Nordstrand stasjon

6 min

Karlsrud

17 min

Holtet

4 min

Holtet i Ekebergveien

1 min

LADEPUNKT FOR EL-BIL
Jacobs på Holtet, Oslo
Birger Olivers vei

1 min
11 min

SPORT
Bekkelaget skole

5 min

Bækkelagshallen

5 min

Best Trening
Mudo Nordstrand

2 min
13 min

VARER/TJENESTER
Lambertseter Senter
Sæter senter
Apotek 1 Holtet
Lambertseter Vinmonopol
Manglerud Vinmonopol

24 min
5 min
4 min
24 min
8 min

Jacobs Holtet

1 min

Joker Holtet

6 min

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil
eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje).
Kart er levert av Geodata AS. Kartet skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks.
fradelinger, sammenføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for
dette formålet. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Kilder: SSB 2019,
Nabolag.no m.fl. Eiendomsprofil AS eller PrivatMegleren v/Panorama
Eiendomsmegling AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

Kjøpekontrakt
Bolig under oppføring
(selveier/eierseksjon)

Ekebergveien 138D – Bolig x

Megler:
Type oppdrag:
Eierform:
Oppdragsnr:
Omsetningsnr:

Panorama Eiendomsmegling AS Foretaksregisteret orgnr. 990329923MVA
04.Salg eiendom-prosjektert(buoppflov)
Eierseksjon / Fellestomt
xx-xx-xxx
xx-xx-xxx

KJØPEKONTRAKT
Om rett til selveiet bolig under oppføring

Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl.) av 13. juni nr. 43 1997 og annen
bakgrunnsrett. Kontrakten gjelder avtale etter lovens § 1, første ledd b), avtale om bolig eller
fritidsbolig under oppføring og hvor avtalen også omfatter rett til grunn.
Utbyggers prospekt med beskrivelse av eiendommen, samt meglers salgsoppgave og vedlegg med
informasjon om rettigheter og forpliktelser for kjøper av bolig under oppføring, er en del av
denne kontrakt.

Mellom

Opsahl Bolig AS
Salg
Olav Helsets vei 2
0694 Oslo
Mob: 41 76 07 80 E-post: baardar@aoe.no
heretter kalt selgeren, og

heretter kalt kjøperen, er i dag inngått følgende avtale

Org nr: 982170834

§1
SALGSOBJEKT OG TILBEHØR
Type eiendom
Matrikkel
Eierform tomt

Selveierleilighet i eierseksjonssameiet «Over Holtet»
Gnr. 157 Bnr. 220 i Oslo kommune
Eiendommen er under seksjonering
Fellestomt

Til boligen medfølger:
❑
❑
❑

Garasjeplass
Bruksrett til del av fellesarealer, se vedlegg
Gjesteparkering felles for sameiet, se vedlegg

Prosjektet er planlagt med 6 seksjoner.
Hjemmelshaver til eiendommen er Opsahl Bolig AS Org nr: 982170834
Boligen leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, prospekt mv. som kjøper er kjent med og
som følger som vedlegg til denne kontrakt.
Ved et eventuelt videresalg av kontrakts posisjon forbeholder selger seg retten til å godkjenne ny
kjøper. Avtale om tilvalg må også dekkes i videresalg. Ved et slikt tilfelle betales et gebyr stort
kr 100 000,- til selger.
Selger har forbehold om tre solgte enheter før krav om garanti plikt og videre planlegning før
byggestart.

Sign kjøpere

Side 3 av 10

Sign selgere

§ 2 KJØPESUM OG OMKOSTNINGER
Kjøper må betale omkostninger uoppfordret til meglers klientkonto samtidig med sluttoppgjøret.
Under følger en total oppstilling:
Kjøpesum og omkostninger
Kjøpesum
Tinglysning sikringsobligasjon
Tinglysning skjøte
Grunnboksutskrit
Dokumentavgift (av tomteverdi x xxx xxx,-)

Beløp
x ,585,00585,00199,50x,00-

Totalt kr.

Innbetalingsplan
Etter signering av kontrakt
Før overtagelse

10% innbetaling
Resterende beløp

Beløp,x,x,-

Hertil kommer tinglysingsgebyr og attestgebyr (med satser som i oppstillingen over) for hvert
pantedokument kjøper ytterligere må la tinglyse i forbindelse med etablering av lån. Omkostningen
forfaller til betaling samtidig med restvederlaget. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter
og gebyrer. Fullt oppgjør må være disponibelt på meglers klientkonto før overtagelse.
Kjøpesummen er kun gjenstand for justeringer på bakgrunn av endrings- og tilleggsarbeider ved
skriftlig avtale mellom partene. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeid
nedenfor som endrer kjøpesummen mer enn 15 %, jf. buofl. § 9. Alle endrings- eller tilleggsarbeider
som kreves av kjøper skal avtales skriftlig mellom partene. Avtalen skal redegjøre for pris og ev.
fristforlengelse som følge av endringene.
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§ 3 OPPGJØR
Oppgjøret mellom partene foretas av megler eller oppgjørsforetak og gjennomføres i henhold til
inngått avtale mellom kjøper og selger.
Oppgjør mellom partene foretas av:
Panorama Eiendomsmegling AS
Postboks 54 Nordstrand
1112 Oslo.
Orgnr: 990329923
Tlf 23 12 71 90 / E-post: panorama@privatmegleren.no
Evt. bruk av eksternt oppgjørsforetak endrer ikke ansvarsforholdet som meglerforetaket har overfor
kjøper og selger.
Avtalte forskudd, fakturerbare tilleggsarbeid, sluttoppgjør, omkostninger og evt. forsinkelsesrenter
skal i sin helhet overføres eiendomsmeglers klientkonto nr 60050550454, og merkes med KID-kode
xxxxxxxxxxxxx.
Hvis forskudd eller depositum innbetales i ligningsåret før sluttoppgjør, skal kjøper oppgi beløpet
som formue i skattemeldingen.
Dersom beløpet ikke kommer samlet overført fra èn, norsk bank på vegne av kjøper, forutsettes det at
kjøper avklarer forholdet skriftlig med megler i god tid før oppgjør.
Kjøper har ingen plikt til å innbetale noen del av kjøpesummen før selger har stilt garanti etter buofl.
§ 12, og evt. forskuddsgaranti etter buofl. § 47.
Selger samtykker i at megler, så snart forskuddsbeløpet er underlagt selgers instruksjonsrett, kan
trekke sitt tilgodehavende etter oppdragsavtalen.
Når selger har oppfylt vilkåret om å stille forskuddsgaranti etter buofl. § 47, godskrives selger renter
av innestående forskuddsbetalinger på klientkonto, bortsett fra renter av omkostninger som er innbetalt
av kjøper. Kjøper og selger godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre
enn et halvt rettsgebyr, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 (3).
Kjøpesummen regnes ikke som betalt før denne er godskrevet (valutert) meglerforetakets klientkonto.
Dette innebærer at sluttoppgjøret (restsaldo etter betaling av forskudd) må overføres til klientkonto
senest en virkedag før overtagelse. Dette gjelder også vederlag for endringer og tilvalg som er avtalt
mellom kjøper og selger.
Dersom kjøpet skal finansieres ved lån med pant i eiendommen, skal pantedokument(er) i
tinglysingsklar stand være mottatt av meglerforetaket eller oppgjørsforetaket i god tid før overtagelse.
Kjøper må svare forsinkelsesrente av hele kjøpesummen ved forsinket innbetaling. Dersom
forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes med 4 uker eller mer,
betraktes oversittelsen som et vesentlig kontraktsbrudd, som gir selgeren rett til å heve. Mislighold
som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr.
86 § 13-2, 3. ledd bokstav e).
Selgeren har rett til å heve kontrakten og dekke sitt dokumenterte tap gjennom dekningssalg dersom
kjøperen vesentlig misligholder betalingsbetingelsene eller øvrige forpliktelser etter denne kontrakt.
Dersom kjøper påberoper seg mangler ved overtagelse, skal det omtvistede beløp likevel betales til

Sign kjøpere

Side 5 av 10

Sign selgere

klientkonto (eller til sperret konto iht. buofl. «§ 49 Deponering av omtvista vederlag») innen fastsatt
frist for at overtagelse skal kunne gjennomføres. Selger er da forpliktet til å avholde overtagelse, og
megler vil etterkomme kjøpers instruksjon om tilbakehold av (deler av) kjøpesummen som sikkerhet
retting av manglene. Alternativt blir partene enige om at deler av kjøpesummen sperres inntil
manglene er utbedret. Meglerforetaket vil i slike tilfeller kun foreta utbetaling iht. skriftlig enighet
mellom partene, eller rettskraftig dom.
Oppgjør og utbetaling til selger gjennomføres ikke før hjemmel til eiendommen er tinglyst på kjøper,
jf. buofl. § 46, 1. ledd, og avtalte forbehold er oppfylt. Utbetaling til selger kan likevel gjennomføres
ved tidspunkt for overtagelse, dersom selger har stilt forskuddsgaranti iht. buofl. § 47 for hele
kjøpesummen.
Det tar vanligvis 10 virkedager fra overtakelsesprotokoll er mottatt hos megler til oppgjør og
utbetaling til selger kan gjennomføres. Eventuelle transaksjonsdager banker imellom kommer i tillegg.
Rundt enkelte datoer og på sommeren kan det ta opptil 20 virkedager før oppgjør overfor selger
foretas. Dette varierer etter hvor lang behandlingstid Statens Kartverk har, og megler/oppgjørsavdeling
kan på ingen måte påvirke dette. Uavklarte problemstillinger kan forsinke tinglysing og påfølgende
oppgjør.
Meglerforetaket omfattes av regelverket knyttet til hvitvasking. Dette medfører at megler må
gjennomføre identitetskontroll av kjøper(ne) før oppgjør og overskjøting kan skje.

§ 4 GARANTIER
Selger plikter å stille garanti overfor kjøper i henhold til bestemmelsene i buofl. § 12. Ved avtale om
forskuddsbetaling skal selger også stille garanti etter buofl. § 47. Garanti etter buofl. § 12 skal stilles
umiddelbart etter selgers aksept av kjøpers bud. Hvis selger har tatt forbehold om enten a) åpning av
byggelån, b) salg av et bestemt antall boliger eller c) igangsettingstillatelse, skal garanti stilles straks
etter at forbehold er oppfylt og under enhver omstendighet innen byggearbeidene starter. Det kan
stilles en samlet garanti for alle seksjonene med fellesarealer. Garantibeløpet for den enkelte
seksjon/kjøper skal angis. Kjøper har rett til å holde tilbake kjøpesummen til det er dokumentert at
garanti er stilt.
Garantien skal gjelde i fem år etter overtakelsen og dekke en sum tilsvarende 5 % av kjøpesummen.
For krav som blir gjort gjeldende før overtakelse, skal garantisummen være 3 % av den opprinnelige
kjøpesummen.
Som sikkerhet for kjøpers forskuddsbetaling skal selger stille forskuddsgaranti, jf. buofl. § 47.
Forskuddsgarantien skal minst dekke innbetalt forskudd. Det kan ikke avtales at mer enn 90% av
kjøpesummen skal betales før overtagelse, jf. buofl. § 47, første ledd c).
Det kan avtales at kjøper skal stille garanti eller annen sikkerhet for rett oppfyllelse av avtalen, jf.
buofl. § 46, 2. ledd.

§ 5 HEFTELSER
Kjøper har mottatt utskrift av grunnboken for eiendommen og har gjort seg kjent med innholdet av
denne.
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Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Eksisterende pengeheftelser skal slettes for selgers
regning. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom utleggsforretninger varsles
eller blir avholdt innen overtagelse.
Eiendommen overdras fri for heftelser, med unntak av erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank
vil få prioritet etter disse.
Øvrige pengeheftelser skal slettes for selgers regning.
Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utpantings- og/eller
utleggsforretninger, utover det som grunnbokutskriften viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å
underrette megler dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet skal finne sted.
Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter mv. som vedrører eiendommen og som er forfalt
eller forfaller før overtagelsen (jf. § 9).
Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri, eventuelt midlertidig innfri for overføring
til annet pantobjekt, de lån som fremgår av grunnbokutskriften/ oppgjørsskjema og som det ikke er
avtalt at kjøper skal overta.
Kjøper er kjent med anmerkninger av betydning som foreligger på Eiendommen grunnboksblad, via
opplysninger i salgsoppgaven.
Det gjøres oppmerksom på at kjøpers pantedokument vil få prioritet etter overnevnte tinglyste
rettigheter/servitutter. Kjøper aksepterer å overta disse slik de fremgår av de tinglyste dokumenter.

§ 6 TINGLYSING/SIKKERHET
Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Dersom det er to eller flere
kjøpere som kjøper sammen, utstedes skjøtet med like andeler til hver kjøper med mindre det er gitt
uttrykkelig beskjed til megler om annen fordeling av eierbrøk. Skjøtet skal oppbevares hos megler,
som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inklusive omkostninger. Partene gir
megler/oppgjørsavdeling anledning til å påføre seksjonsnummer på skjøte når dette foreligger.
Selger har forpliktet seg til å utstede pantedokument m/urådighet (sikringsobligasjon) tilsvarende
salgssummen, (eventuelt pålydende anslått verdi + 25% ved oppdragsinngåelse) til Panorama
Eiendomsmegling som har foretatt tinglysing av denne for selgers regning i salgsobjektet.
Sikringsobligasjonen inneholder urådighetserklæring.
Meglerforetaket, eventuelt oppgjørsselskapet, skal vederlagsfritt besørge sikringsobligasjonen slettet
etter at oppgjøret mellom partene er avsluttet og skjøtet tinglyst på kjøper.
All tinglysing av dokumenter skal foretas av megler. Dokumenter som kjøper skal la tinglyse på
eiendommen må snarest, og i god tid før overtagelse, overleveres megler i undertegnet og
tinglysingsklar stand.
Selgerens kreditorer kan ikke søke dekning i kjøpesummen på meglers klientkonto før samtlige vilkår
for frigivelse av kjøpesummen er oppfylt, jf. eiendomsmeglingsloven § 3-2 og dekningsloven § 2-2.
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§ 7 BOLIGEN
(1) Boligen leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, prospekt mv. som kjøper er gjort kjent
med og som er en del av denne kontrakt.
(2) Alle arbeider skal utføres etter god håndverksmessig standard i samsvar med den
bygningsbeskrivelse som er gitt i vedlagte prospekt og med det utstyr mv. som følger prospektet.
Selger har likevel rett til å foreta endringer som beskrevet i pkt. 5 og 10.
(3) I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og
sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i
materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse
ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.
(4) Ca. 1 år etter at eiendommen er overlevert, vil selgeren foreta kontrollbefaring og deretter utføre
eventuelle justeringer og etterarbeider snarest mulig, ifølge protokoll som settes opp ved befaring.
(5) Dersom kjøperen krever endringer eller tilleggsarbeider, skal selgeren komme med en skriftlig
redegjørelse for hva dette vil medføre av økte kostnader og endringer av tidsbruk. Endringer og
tilleggsarbeider som skal utføres på eiendommen, skal avtales skriftlig med selger med angivelse av
tilleggsvederlag samt endrede tidsfrister. Endringer og tilleggsarbeider som avtales mellom kjøper og
selger, blir en del av denne kontrakt.
(6) Som et vedlegg til denne kjøpekontrakten vil det utarbeides en tilvalgliste. Som følge av at
prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis
serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer, kan endringer
utover tilvalgsliste medføre uforholdsmessige kostnader for kjøper og forsinke fremdriften for
ferdigstillelse av leiligheten. Selger har rett til å kreve tilleggsfrist ved endringer og tilleggsarbeid som
forsinker fremdriften jf. buofl. § 11. Avtale mellom kjøper og selger om tilvalg, blir en del av denne
kontrakt.
(7) Kjøper kan ikke kreve utført endringer og tilleggsarbeid som endrer selgers vederlag med mer enn
15 prosent jf. buofl. § 9.
(8) Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. i henhold til buofl. §
44. Selger har videre rett til å kreve at kjøper stiller sikkerhet for betaling av endrings- og
tilleggsarbeider før arbeidene påbegynnes.
(9) Ekstra vederlag som følge av endringer, tilleggsarbeider og tilvalg som kjøper bestiller fra selger,
innbetales til meglers klientkonto før overtagelse, se denne kontrakts § 3 Oppgjør. Beløpet utbetales til
selger når kjøper har overtatt eiendommen og skjøtet er tinglyst på kjøper, jf. buofl. § 46. Avtale om
forskuddsbetaling forutsetter at selger stiller forskuddsgaranti etter buofl. § 47.
(10) Selgeren har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materialvalg, uten at dette gir rett
til endring av avtalt pris, forutsatt at endringene ikke reduserer boligens kvalitet. Slike endringer er
ikke å anse som mangler, og gir derfor ikke kjøper rett til prisavslag, retting eller andre
mangelsbeføyelser. Selger skal, så langt det er mulig, informere kjøper om endringer som nevnt over.
(11) Kjøper er kjent med forpliktelsene knyttet til å dekke boligens løpende kostnader etter
overtagelse.
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§ 8 TOMT OG UTENDØRSARBEIDER
Utomhusarealer leveres i henhold til utomhusplanen og kjøpsinformasjon vedlagt denne kontrakt.
Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidene nødvendigvis ikke er ferdigstilt ved overtagelse.
Selger forplikter seg til å gjøre ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/feltet er ferdig.
Inntil samtlige hus/seksjoner i byggetrinnet er ferdigstilt, har selger rett til å ha stående
anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle brakker mv., samt ha stående skilt på den solgte eiendom.
Eventuelle skader som dette måtte påføre eiendommen, skal selger snarest utbedre.
Hvis det på tidspunkt for overtagelse gjenstår utomhusarbeider, har kjøper rett til å holde tilbake så
mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at gjenstående arbeider ferdigstilles, jf. buofl. § 31.
Kjøper aksepterer at tilbakehold gjøres på meglers klientkonto.

§ 9 FREMDRIFT OG OVERTAKELSE
Eiendommen overtas av kjøper med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger etter
overtagelse. Antatt byggetid er ca. 16-18 måneder fra byggestart. Selger varsler byggestart når
grunnarbeidene er i gang, forutsatt at 3 boliger er solgt og igangsettingstillatelse foreligger. Det gjøres
uttrykkelig oppmerksom på at tidsanslaget ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse i
henhold til buofl. § 10.
Selger skal med ca. 3 måneders varsel angi antatt periode for overtakelse innenfor et tidsintervall på
ca. 30 dager. Perioden gjelder ikke som bindende og dagmulktsbelagt frist. Endelig tidspunkt for
overtakelse (dato og klokkeslett) vil bli gitt med ca. 30 dagers varsel. Kopi av varselet sendes
meglerforetaket. Dette tidspunktet vil være en dagmulktsbelagt frist i henhold til
bustadoppføringslova. Selger er ansvarlig for at det skrives overtagelsesprotokoll fra
overtagelsesforretningen.
Dersom byggestart ikke er igangsatt innen 01.06.2022 kan kjøper kostnadsfritt trekke seg fra avtalen.
Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig og byggerengjort stand, uten leieforhold av
noen art, slik at hele eiendommen leveres ledig for kjøper. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
skal foreligge før overlevering til kjøper.
Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt bruken av eiendommen. Overtar
kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har kjøper risikoen fra det tidspunktet
eiendommen kunne vært overtatt.
Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen
bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.
Fra overtagelse av eiendommen svarer kjøper for alle eiendommens utgifter, og kjøper har fra dette
tidspunkt rett til eventuelle inntekter av eiendommen.
§ 10 KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD – REKLAMASJON
Dersom eiendommen har mangel eller selgeren ikke overleverer eiendommen til avtalt tid, kan
kjøperen på de vilkår som følger av bustadoppføringslova kreve oppfyllelse, retting, prisavslag,
erstatning, dagmulkt, heving og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.
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Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen, kan
selgeren på de vilkår som følger av bustadoppføringslova kreve oppfyllelse, heving, erstatning,
forsinkelsesrenter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate bruken av eiendommen til kjøperen.
Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts oppfyllelse
av plikter etter avtalen, må vedkommende gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende
og hvilket avtalebrudd det gjelder, innen rimelig tid etter at misligholdet/mangelen ble oppdaget eller
burde vært oppdaget, jf. buofl. §§ 17 og 29.

§ 11 FORSIKRING
Eiendommen er fullverdiforsikret via selger.
Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til overtakelsesdagen.
Dersom eiendommen før overtakelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av
forsikringen, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

§ 12 AVBESTILLING
Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted, jf. buofl. §§ 52-54. Ved
avbestilling vil selger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til
bustadoppføringslova kapittel VI.

§ 13 BILAG
Kjøper har mottatt følgende bilag, og har forut for avtaleinngåelsen gjort seg godt kjent med innholdet
i disse:
❑
❑
❑
❑

Meglers salgsoppgave med informasjon til kjøper av bolig under oppføring
Grunnbokutskrift for eiendommen
Budjournal
Oppgjørsinstruks

Denne kontrakt er utferdige i 3 - tre - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar og
ett beror hos eiendomsmegler.
Sted/dato: Oslo,
Kjøper:

Selger:

………………………………………………

……………………………………………
Opsahl Bolig AS v. Bårdar Hopland
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Panorama Eiendomsmegling
Dato: 03.02.2021
Deres ref:
Bestillingsnr.: 86419827
18864 / WM120_3000034_3004869

Vår ref (Saksnr):

Saksbehandler: Siraj, Tariq

AREALBEKREFTELSE FOR GNR.157 BNR. 220
Vi viser til bestilling av 20210202 for EKEBERGVEIEN 138D.

GNR. 157 BNR. 220
er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den 06.07.1923.
Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er

1649 m²
Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt.
Målestokk= 1: 1000.
Eiendommen består av 1 teig.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for Geodata
Matrikkelenheten
Kristin Tveit
Enhetsleder

Produsert: 03.02.2021 Målestokk 1: 1000
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*=regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.
Reguleringsklrt
Dato: 03.02.2021
Bruker: tas
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m

– Klrtutsnittet gjelder vertikllnivå 1 (dvs. under blkken). I tillegg finnes det
regulering i vertikllnivå 2
– Gjeldende kommunedelpllner: KDP-17
– Det er ikke registrert nlturmlngfold innenfor klrtutsnittet.
– Klrtet er slmmenstilt for: Eiendomsomsetning. Kln ikke brukes til
byggeslk.

Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32

PlottID/Best.nr: 202940/ 86419827

Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000

Adresse: EKEBERGVEIEN 138D

Originalformat: A3

Gnr/Bnr: 157/220

Deres ref.: 18864 /
WM120_3000034_3004869
Kommentar:

600200
© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt
bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da
reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte
reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon.
Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark
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OSLO KOMMUNE
S-4220, 15.03.2006, rev. 12.06.2013 og 17.3.2015.
Se endret reg.best. ,vedt. 17.11.2008 (V171108).
Mindre vesentlig reguleringsendring for tre eiendommer (gnr.125 bnr.128, gnr.58 bnr.47 og
gnr.27 bnr.465). Slik at arkeologisk utgravning av berørte automatisk fredete kulturminner sikres
før søknad om tiltak kan behandles.
Se endret reg.best. ,vedt.04.07.2011(V040711)
Små reguleringsendringer for tre eiendommer, (gnr.48/ bnr.21, gnr. 48/ bnr.27, gnr.10/ bnr.281).
Slik at det foretas arkeologisk undersøkelse, for at berørte automatisk fredete kulturminner
ivaretas og sikres før tiltak igangsettes".
Se endret reg.best., vedt.02.10.2012 (V021012)
Små reguleringsendringer for eiendommen gnr.27/ bnr.482. Slik at det foretas arkeologisk
undersøkelse for at berørte automatisk fredete kulturminner ivaretas og sikres før tiltak
igangsettes.
Se endret reg.best., vedt. 24.06.2014 (V240614)
I Bergsalléen 8A, gnr 48,bnr. 331, skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte
automatisk fredete kulturminner, id 170362, før iverksetting av byggetiltak. Det skal tas kontakt
med Byantikvaren i Oslo umiddelbart etter søknad om tiltak har kommet inn, slik at omfanget av
den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes.
Se endret reg.best., vedt. 05.11.2014 (V051114)
Før iverksetting av byggetiltak som berører kulturminne id 176633 i Nils Lauritssøns vei 18 skal
det foretas arkeologisk utgravning av dette. Anleggsarbeid kan iverksettes før utgravningen
gjennomføres i de delområder, der dette ikke er til hinder for gjennomføringen av utgravningen,
eller utgjør en fare for å påføre kulturminne skade, jf. avmerking på kart datert 10. september
2014.
Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at
omfanget av de arkeologiske granskningene kan fastsettes.
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY
(S-4220) (Med endrede §§ 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18 og 20).
Paragraf 1 – 20
§ 1 Avgrensning
Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket BOP200401057 (i målestokk 1:5000), datert 01.03.2004 og revidert 10.02.2006.
§ 2 Reguleringsformål
Området reguleres til byggeområde for boliger. Innenfor planområdet opprettholdes gjeldende
reguleringsplaner for andre formål enn byggeområder for boliger.
Automatisk fredete kulturminner som er avmerket på plankartet reguleres til spesialområder
bevaring/automatisk fredete kulturminner/boliger.
§ 3 Hensikten med reguleringsplanen
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en utvikling i planområdet med
bebyggelse med småhuskarakter, og å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen
skal ivareta områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og miljømessige kvaliteter
knyttet til eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold.
§ 4 Bebyggelsesplan
Tiltak med 10 eller flere nye boenheter kan bare oppføres på grunnlag av godkjent
bebyggelsesplan.
§ 5 Utomhusplan
Ved innsendelse av søknad om tillatelse til tiltak kreves utomhusplan. Denne skal vise både
eksisterende og planert terreng for eiendommen og terrengtilpasning til naboeiendommene, samt
opparbeiding av utearealene.
Terrengbehandling, beplantning og annen opparbeiding i samsvar med godkjent utomhusplan må
være utført før midlertidig brukstillatelse gis.
For mindre tiltak som ikke endrer utomhusarealet kan kommunen forenkle kravet til
dokumentasjon.
§ 6 Plassering av bebyggelse og terrengtilpasning
6.1
Nærområdets landskap/terreng, grøntdrag og bebyggelsesstruktur skal være førende ved
plassering og gruppering av ny bebyggelse og ved fradeling av eiendommer.
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Følgende definisjoner legges til grunn:
a. Med nærområde menes et område som omfatter tilgrensende eiendommer, eiendommer
som er gjenboere, samt eiendommer langs begge sider av tilliggende vei/veier, som følger
av figur 1a-c. Kommunen kan fastsette et utvidet eller redusert nærområde der det er
naturlig at et større eller mindre område ses i sammenheng.

Figur 1a :
Nærområde der tiltak ligger
langs vei/gate

Figur 1b:
Nærområde der tiltak ligger i
vei-/gatekryss

Figur 1c:
Nærområde der tiltak ligger bak
bebyggelse langs vei/gate

b. Med bebyggelsesstruktur menes måten bygningene er plassert og gruppert på den enkelte
eiendom, i forhold til bebyggelsen i nærområdet og i forhold til veier, ferdselslinjer,
bekkeløp, landskap/terreng og grøntdrag.
c. Enhetlig bebyggelsesstruktur betyr at minst 3/4 av bygningene i nærområdet har lik
plassering og gruppering i forhold til ovennevnte elementer.
d. Med grøntdrag menes vegetasjonsbelter som strekker seg over flere eiendommer.
6.2
Kommunen skal godkjenne tiltakets plassering. Ved plassering av tiltak skal bebyggelsesstruktur
for eiendommer langs samme side av vei i nærområdet vektlegges. Dersom tiltaket ikke er
lokalisert langs vei skal plassering av bebyggelse på tilgrensende eiendommer være førende.
I områder med større bygningsvolumer i eksisterende bebyggelse skal nye boligenheter samles i
volumer av tilsvarende størrelse.
6.3
Tiltak innenfor nærområder med enhetlig bebyggelsesstruktur skal videreføre denne. Der
bebyggelsen i nærområdet har enhetlig avstand til vei skal denne avstanden opprettholdes.
Ny bebyggelsesstruktur innenfor enhetlige områder kan tillates, dersom denne kan videreføres
over flere eiendommer i nærområdet på en slik måte at en enhetlig bebyggelsesstruktur sikres.
6.4
I nærområder uten dominerende bebyggelsesstruktur eller ved ubebygde arealer kan bebyggelse
plasseres i nyskapende strukturer, og disse skal binde området sammen.
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6.5
Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av
eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen
plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for
tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.
Følgende unntak tillates:
a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller
skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.
b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller
skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.
c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller
skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.
Ved terrassering av terrenginngrep som nevnt i b og c skal maksimal utstrekning og minste
avstand mellom terrenginngrepene være 6 m i terrengets fallretning.
Terrengmessig overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. Det skal ikke
etableres støttemurer, fyllinger, og/eller skjæringer med samlet høyde på mer enn 0,5 meter
nærmere enn 4 meter fra nabogrense.
Mindre avvik kan tillates for adkomst/avkjørsel og parkering.
6.6
Maksimalt 40 % av tomtens areal, inklusive bebygd areal (BYA), kan opparbeides med harde,
vann-ugjennomtrengelige overflater. Overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom.
6.7
Nye tiltak skal plasseres slik at større trær bevares. Med større trær menes trær med
stammeomkrets over 90 cm, målt 1 meter over terreng. Det skal avsettes plass på eiendommen i
plan og dybde til utvikling av rotsystem og krone. Treets rotsone regnes som største omkrets for
treets krone. Tiltak eller byggegroper innenfor denne sonen tillates ikke.
§ 7 Utforming av bebyggelse
Nye tiltak skal ha god bruksmessig, fysisk og estetisk kvalitet.
Nye tiltak skal ha småhuskarakter og størrelse/volum tilsvarende eksisterende bebyggelse i
nærområdet. Flertallet av følgende formingsfaktorer skal hentes fra eksisterende bebyggelse:
Høyde, lengde/bredde, grunnflate, volumoppbygging, takform og materialbruk, hvorav takform
og/eller materialbruk skal være et av elementene.
I nærområder med i hovedsak ensartet bebyggelse skal alle ovennevnte formingsfaktorer hentes
fra eksisterende bebyggelse.
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§ 8 Bevaringsverdig bebyggelse
Ved behandlingen av søknadspliktige tiltak samt ved behandling av bebyggelsesplaner skal
spørsmålet om bevaring avklares med antikvarisk myndighet (Byantikvaren).
Der det er enkeltbygg av særlig arkitektonisk eller historisk betydning på eiendommen, eller
eiendommen inngår i grupper av bygninger som sammen utgjør et spesielt verdifullt kulturmiljø,
skal nybygg plasseres slik at eksisterende bevaringsverdig bebyggelse kan bevares.
”Moderhusets” (det eksisterende bevaringsverdige huset) ordensprinsipper og formingsfaktorer
skal være førende for plassering og utforming av ny bebyggelse, slik at bebyggelsen på
eiendommen samlet får en helhetlig karakter og ”moderhuset” et romslig uteareal foran sin
hovedfasade.
§ 9 Bevaring av strandlinje mot sjø og vassdrag
Åpne strekninger av bekker, elver, vann, dammer og tjern skal opprettholdes. Der nye tiltak
berører lukkede elver eller bekker skal gjenåpning av disse vurderes.
Tiltak må ikke gjennomføres nærmere enn 20 m fra vannkant mot vassdrags hovedløp eller 12 m
fra vannkant mot vassdrags sideløp. De samme avstandene gjelder også for graving, sprenging og
andre fyllingsarbeider. Avstand måles ut fra normal vannstand. Hovedløp og sideløp defineres
som i kommende Grøntplan i Oslo.
I områder markert A på plankartet gjelder byggegrense mot bekk som vist på plankartet.
I områder på Bygdøy som ikke omfattes av S-4726 ”Reguleringsplan med
reguleringsbestemmelser for villaområdet Huk aveny” vedtatt 12.06.2013, og som er markert B
på plankartet, gjelder byggegrense mot sjøen som vist på kartet. I disse områdene kan det likevel
tillates brygge, utenfor byggegrense, på inntil 8 m2 pr. eiendom. Største lengde langs strandlinje
skal ikke overstige 6 meter. Største lengde fra strandlinje, eller største utstikk fra strandlinje ved
normal vannstand, skal ikke overstige 6 meter. Brygger skal utformes og plasseres slik at allmenn
ferdsel på sjøen ikke hindres.
§ 10

Bebyggelse, høyder og grad av utnyttelse

Det tillates inntil 24 % bebygd areal (BYA) på den enkelte tomt. Områder langs bekkedrag
(markert A på plankartet) og områder på Bygdøy (markert B på plankartet) som ikke omfattes av
S-4726, ”Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for villaområdet Huk aveny” vedtatt
12.06.2013, tillates bebygd areal (BYA) inntil 18 %.
Følgende høyder tillates:
a. Gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9,0 meter. For bebyggelse med pulttak
tillates høyeste gesims inntil 7,5 meter, laveste gesims inntil 6,5 meter. For bebyggelse
med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter. Med flate tak menes tak med
maksimalt 4 graders takvinkel. Alle høyder måles ut fra eksisterende terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
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b. De tillatte gesims- og mønehøyder i pkt. a) forutsetter at tiltakets totale høyde (HT) ikke
overstiger 10,5 meter. Tiltakets totale høyde er samlet høyde på bygning og laveste punkt
for støttemurer, skjæringer og fyllinger maksimalt 6 meter fra fasade, og måles som vist
på figur 2a og 2b:

Figur 2a

Figur 2b

c. Der et flertall av bygningene langs samme side av vei i nærområdet har gesims- og
mønehøyder som overstiger de angitte høyder angitt under a) med mer enn 1 meter, kan
kommunen ut fra disse høydene fastsette gesims- og mønehøyde for det omsøkte tiltaket
opp til den høyde som er dominerende for området.
I søknad om tiltak skal gesims- og mønehøyder, samt høyder for eksisterende og planert terreng
angis med kotetall.
Anlegg under bakken skal i hovedsak plasseres under bygningens fotavtrykk, og maksimalt
utgjøre 30 % av tomtens areal.
Parkeringsplasser på terreng, dvs. frittstående, i carport eller garasje, skal være minimum 18 m2
per plass og medregnes i bebygd areal (BYA). Ved fire eller flere boenheter skal minimum 25 %
av parkeringsplassene, dog minst en plass, ligge på terreng og være felles for beboerne. Felles Pplasser på terreng skal ikke være overbygd. Ved parkeringsanlegg i kjeller skal hver plass ha en
minstestørrelse på 2,5 x 5,0 meter.
§ 11 Minste størrelse på boligtomter
Minste tomtestørrelse skal være 600 m2.
Tomter på under 600 m2 kan likevel fradeles hvis det foreligger godkjent søknad om tillatelse for
nytt tiltak eller det ligger eksisterende bygning på eiendommen som ønskes fradelt.
Slik fradeling, eller fradeling til tomter på over 600 m2, kan godkjennes hvis øvrige krav i planog bygningsloven og reguleringsbestemmelsene er oppfylt.
§ 12

Uteoppholdsareal

Det skal settes av uteoppholdsareal etter følgende norm.:
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a. Minimum 200 m2 for eneboliger og 300 m2 for tomannsboliger.
b. Minimum 100 m2 per boenhet/leilighet der BRA er lik eller større enn 55 m2 i annen
boligbebyggelse/ boligtype enn ene- eller tomannsbolig.
c. Minimum 50 m2 per boenhet/leilighet der BRA er mindre enn 55 m2 i annen
boligbebyggelse/ boligtype.
Arealnormen gjelder både for nye boliger og for eksisterende boliger på eiendommer hvor det
skal gjennomføres tiltak. Arealnormen gjelder også ved endring av antall eller størrelse på
leiligheter i eksisterende bebyggelse og ved fradeling av eiendommer.
Minst 3/4 av uteoppholdsarealet skal være på terreng. Takterrasser medregnes i uteoppholdsareal.
Arealer brattere enn 1:3 etter planering tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal.
Uteoppholdsareal skal plasseres best mulig i forhold til sol og støy/andre miljøbelastninger, skal
være egnet for aktivitet og lek og skal ligge godt tilgjengelig fra boligen. Ved 2 – 4 boenheter skal
uteoppholdsareal på terreng innbefatte ett samlet areal med en minste størrelse på 8 x 8 meter per
boenhet.
Ved tiltak med fem eller flere boenheter skal minimum 1/4 av uteoppholdsarealet være et felles
uteoppholdsareal på terreng med en minste størrelse på 8 x 12 meter. Felles uteoppholdsareal på
nordsiden av bebyggelse tillates ikke.
Takterrasser kan godkjennes hvis disse er trukket minimum 1 meter tilbake fra fasadelivet.
Arealer som er ment å tjene som felles oppholds-, leke- eller parkeringsareal, jfr.§10, for
eiendommen, kan ikke tillegges enkeltseksjoner som tilleggsareal dersom eiendommen blir
seksjonert, jfr. § 20b.
§ 13 Parkering
Parkeringsplasser skal opparbeides i henhold til de til enhver tid gjeldende parkeringsnormer for
Oslo kommune, åpen by.
§ 14 Veier
Langs veier med kapasitetsproblemer eller trafikkfarlige strekninger kan den nye bebyggelsens
påvirkning på trafikksituasjonen kreves utredet av utbygger.
Ved tillatelse til deling av eiendom eller byggetiltak kan det settes krav til veiopparbeidelse.
Kommunen kan kreve oppført gjerde langs vei som betingelse for midlertidig brukstillatelse og gi
bestemte krav til utforming, høyde, osv.
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§ 15 Støy
Der støyforholdene overstiger laveste grense i de til enhver tid gjeldende retningslinjer for støy,
må plan for tiltak som dokumenterer tilfredsstillende støynivå foreligge sammen med søknad om
tillatelse til tiltak. Aktuelle terrengtiltak innarbeides i utomhusplanen, jfr. § 6. Alle
støybeskyttelsestiltak skal være ferdig opparbeidede før midlertidig brukstillatelse gis.
§ 16 Luftforurensing
I områder der grenseverdiene for lokal luftkvalitet kan bli overskredet, skal arealer ikke fradeles
eller bebygges uten at det gjennomføres tiltak som vil gi tilfredsstillende luftkvalitet.
§ 17 Jordforurensning
Arealer med forurensning i grunnen kan ikke bebygges uten at nødvendige tiltak gjennomføres.
§ 18

Automatisk fredete kulturminner – forholdet til lov om kulturminner og
rekkefølgebestemmelser

De automatisk fredete kulturminnene som er regulert til spesialområder bevaring/automatisk
fredete kulturminner/boliger skal forvaltes i henhold til lov om kulturminner av 09.06.1978 nr. 50
(kulturminneloven).
Før tillatelse etter plan- og bygningsloven kan gis, må forholdet til automatisk fredete
kulturminner være avklart i samsvar med kulturminneloven, jfr. kulturminneloven §§ 8, 9 og 10.
Dette innebærer at automatisk fredete kulturminner for det samlede tiltaket må registreres. Hvor
slike kulturminner påvises må kulturminnemyndighetene vurdere om tillatelse til inngrep kan gis
og eventuelt fastsette vilkår for dette, jf. kulturminneloven §§ 8 og 9, og kommunen må følge opp
med nødvendige reguleringsendringer (formål og/eller bestemmelser).
§ 19 Strøkstjenlig virksomhet
Ny eller utvidelse av eksisterende strøkstjenlig virksomhet samt bruksendring til disse formål
tillates, forutsatt at kommunen finner virksomheten tjenlig for boligstrøket. Tiltaket forutsettes
ikke å medføre vesentlig økning av miljøbelastninger på nærområdet.
Med strøkstjenlig virksomhet menes tiltak som forsterker kvaliteten på området og støtter opp om
hensikten med planen selv om tiltaket ikke inngår i reguleringsformålet.
§ 20

Dokumentasjon

Søknad om tiltak skal inneholde:
a. Analyse og beskrivelse av nærområdets bebyggelsesstruktur med ny bebyggelse
innplassert.
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b. Disponering av eiendommen til bebyggelse, atkomst, parkering og uteoppholdsareal med
vegetasjon. Ved felles uteoppholdsareal skal avgrensning av private og felles
uteoppholdsareal og hvordan 60 % vanngjennomtrengelige arealer sikres, vises. Større,
eksisterende trær med avsatt plass til rotsone skal inntegnes.
c. Eksisterende og ny bebyggelses nøyaktige plassering på eiendommen i forhold til
nabogrenser, veier, annen bebyggelse, stier, bekker med mer.
d. Kotesatt eksisterende og planert terreng på eiendommen og tilstøtende arealer.
e. Bebyggelsens høyder, kote- og målsatt, og utforming sammen med eksisterende
bebyggelse på naboeiendommer i nærområdet.
f. Analyse og beskrivelse av tiltakets innvirkning på naboeiendommer i forhold til sol ved
jevndøgn kl. 15:00, samt miljøbelastninger, herunder lokale trafikkforhold.
g. Tiltakets plantegninger, snitt og fasader med tilgrensende nabobebyggelse vist.
h. Dokumentasjon som viser at tiltaket, jf. § 18, 2. ledd, ikke kommer i konflikt med
automatisk fredete kulturminner etter kulturminneloven.
i. Dokumentasjon som viser hvordan tiltaket hensyntar naturmangfold.
j. Marksikringsplan som redegjør for sikring av større trær og terreng i byggeperioden.
k. Redegjørelse for lokal håndtering av overvann.
Der kommunen finner det nødvendig kan det kreves ytterligere dokumentasjon.
For fradeling av eiendom, mindre byggetiltak og andre mindre anlegg kan kommunen forenkle
kravene til dokumentasjon.

Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser ble egengodkjent ved
bystyrets vedtak av 15.03.2006, sak 80,
revidert ved
bystyrets vedtak av 12.06.2013, sak 238,
byutviklingskomiteens vedtak av 17.03.2015, sak 57.
Bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak.
Byrådsavdeling for byutvikling, den 06.04.2006 og 28.06.2013.
Signy Volden, bem
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GI BUD MED BANKID

IDENTIFISER MED BANKID

REGISTRERING AV BUD

ELEKTRONISK SIGNERING

BUDRUNDEN

På eiendommens
annonse vises det
en “Gi bud”-knapp
for elektronisk
budgivning.

Innlogging fungerer på
samme måte som i din
nettbank. Du kan også
bruke BankID App (iOS/
Android) eller BankID
på mobil.

Nettsiden hjelper deg
med korrekt utfylling
av budmeldingen.

BankID lar deg signere
budmeldingen elektronisk.
Budmeldingen overføres
til eiendomsmegleren.

Etter signering vil du
motta en SMS-kvittering.
Gi budforhøyelser med
BankID eller ved å svare
på SMS-kvitteringen.

BUDREGLEMENT
Benytt “Gi bud”-knappen på eiendommens annonse
for å registrere ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen
åpner nettsiden TryggBudgivning.no som er integrert
i megler-systemet.Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk inn i budjournalen på den
respektive eiendommen.
Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke
BankID. Det er derfor viktig å huske å ta med deg din
BankID-brikke på budgivningsdagen. Du kan gi bud
fra datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du
ikke å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema
til megler. Etter at bud er registrert med BankID får du
en kvittering pr. SMS om at budet er mottatt.
Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt
med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som
du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres
også automatisk inn i meglersystemet.

Lykke til

!

LØSNINGEN ER EN DEL AV MEGLERSYSTEMET WEBMEGLER
OG LEVERES OG DRIFTES AV WEBSYSTEMER AS

KJØPETILBUD
FOR EIENDOMMEN:
Adresse:
Ekebergveien 138D-G
Gnr. 157 Bnr. 220 i Oslo kommune
Oppdragsnummer:
38-21-9000

Meglerforetak:

Panorama Eiendomsmegling AS

Saksbehandler:

Anders Hartwig Thoresen

Telefon/Faks:

23 12 71 90

E-post:

andershartwig.thoresen@privatmegleren.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:
Kjøpesum

Kr

Beløp med bokstaver

Kr

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven
Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den

Kl.

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn
til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger
Eventuelle forbehold:

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver
når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent
med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.
Ønsket overtakelsesdato:
Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert:

Kjøpet vil bli finansiert slik:
Låneinstitusjon:

Referanse og tlf nr:

Lånt kapital:

Kr

Egenkapital:

Kr

Totalt:

Kr
 Salg av nåværende bolig eller fast eiendom

Egenkaptitalen består av:

 Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)
Navn:

Navn:

Fødselsdato:

Fødselsdato:

Adr:

Adr:

Postnr:

Sted:

Postnr:

Sted:

Tlf:

E-post:

Tlf:

E-post:

Dato:

Sign:

Dato:

Sign:

Er budgiver(e) omfattet av regelverket om politisk eksponerte personer (PEP)?

Kopi av legitimasjon

☐ JA ☐ NEI

Kopi av legitimasjon

Forbrukerinformasjon om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges
Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort
oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med
vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle
bud på eiendommen, herunder om relevante
forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som
formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet
til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og
motbud, aksept eller avslag fra selger. Før
formidling av bud til oppdragsgiver skal megler
innhente gyldig legitimasjon og signatur fra
budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er
oppfylt for budgivere som benytter e-signatur,
eksempelvis BankID eller MinID. Med
skriftlige bud menes også elektroniske
meldinger som e-post og SMS når
informasjonen i disse er tilgjengelig også for
ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse
(eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers
kontaktinformasjon, finansieringsplan,
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold som for eksempel usikker

finansiering, salg av nåværende bolig ol.
Normalt vil ikke et bud med forbehold bli
akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer
gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig
avvikling av budrunden. I forbrukerforhold
(dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal
megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter
siste annonserte visning. Etter denne fristen bør
budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at
megler har mulighet til, så langt det er
nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere
og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller
utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis
med en frist som åpenbart er for kort til at
megleren kan avvikle budrunden på en
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og
interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine
handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å
stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det
enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet
er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og
mulig holde budgiverne skriftlig orientert om
nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig
overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom
en budrunde avsluttes uten at handel er kommet
i stand, kan en budgiver kreve kopi av
budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger
uten ugrunnet opphold etter at handel er
kommet i stand. Dersom det er viktig for
budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet
fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD
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, og er for eksempel ikke forpliktet
til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til
budgiver innen akseptfristens utløp er det
inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til
kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et
bindende tilbud som medfører at det foreligger
en avtale om salg av eiendommen dersom budet
i rett tid aksepteres av kjøper.

Notater

Notater

