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Utomhusplanen er ikke å anse som et kart men kun ment for å orientere om
tomtens planlagte opparbeidelse og arrondering. Tomtens opparbeidelse og
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Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å
orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og
funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og plantegningene. I slike tilfeller er det
alltid denne leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Selger har rett til å foreta endringer for å
ivareta offentlige krav.
Illustrasjoner og tegningsmaterialet vil vise forhold som
ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering,
kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobeløsninger, fargevalg, tepper, dør og vindusform, bygningsmessige
detaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg,
belysning, blomsterkasser, beplantning, solavskjerming/
markiser, lekeutstyr etc. Det presiseres spesielt at
kjøkken leveres iht. egen kjøkkentegning. Stiplet
innredning og garderobeskap medfølger ikke i standardleveranse. Sjakter og VVS-føringer er ikke endelig
dimensjonert. Salgstegningene i prospektet er ikke
egnet for måltaking, da det er de ferdig prosjekterte
og detaljerte arbeidstegninger det bygges etter.
Videre kan vindusplasseringen i den enkelte bolig
avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant
annet den arkitektoniske utformingen av bygget,
krav til bæring, isolasjonskrav og branntekniske krav.
Boligene vil bli organisert som selveierboliger. Tiltakshaver er Tanum Boligutvikling AS. Boligprosjektet
bygges etter teknisk forskrift TEK 17.
KONSTRUKSJON
Bygningen utføres med bærekonstruksjon i tre og
stål (enkelte ståldragere). Fasader utføres i beiset
stående kledning (Grunnet + ett strøk. Krympesprekker
kan forekomme). På terrasser/balkonger/markterrasser
utenfor hagestuer leveres impregnert tremmegulv.
Terrassegulv er å anse som utvendig konstruksjon.
Innvendige vegger utføres med stenderverk, kledd
med gipsplater. Mineralull i vegger mot våtrom, øvrige
innervegger er ikke isolert. Konstruksjonssystem er
ikke ferdig prosjektert og vil kunne avdekke behov
for justeringer av sjakter, nye sjakter og påforinger.
Yttertak med plater eller takstein.
STANDARD INNVENDIG BEHANDLING
Gulv: Alle rom med unntak av entré, entré/trapperom,
wc, bad/vaskerom, bad og bod under trapp leveres
med 13 mm 1-stavs hvitlasert eikeparkett som standard.

Det vil bli anledning til å velge tilsvarende eikeparkett
i natur utførelse, uten tillegg i pris (forutsetter bytte i
hele boligen og innen nærmere fastsatte frister).
I husrekke I og J og tomannsboligene K og O leveres
keramiske fliser i format 30x60 cm i entré. I tomannsboligene G og husrekke H leveres keramiske fliser i
format 60x60 cm i entré/trapperom. Standard éntreflis
er av typen Ash mate (lys grå matt) fra Minos, men
kjøper kan vederlagsfritt velge fargene Day mate (lys
beige/sandstein matt), Night mate (mørk grå matt)
og Minos Dawn mate (mørk beige/sandstein matt).
På bad, wc og vaskerom leveres det keramiske fliser
i format 30x30 cm. I nedsenket sone i dusj leveres
tilsvarende flis i et mindre flisformat iht. flisprogram
tilrettelagt av selger. Standard gulvflis er av typen
Minos Ash mate (lys grå matt), men kjøper kan
vederlagsfritt velge fargene Day mate (lys beige/
sandstein matt), Night mate (mørk grå matt) og
Dawn mate (mørk beige/sandstein matt) fra Minos.
Flisene nevnt over er utstilt i visningslokalet på tomten.
Selger tar forbehold om å levere flis i tilsvarende
kvalitet fra annen leverandør. I bod under trapp
(husrekke I og J og tomannsboligene K og O) leveres
gulvbelegg. I sportsbod leveres asfalt eller betong.
Vegger: Alle innvendige vegger med unntak av bad
og sportsbod leveres med gipsplater, sparklet og
malt i lys farge. På bad leveres keramiske fliser i
format 30x60 cm iht. flisprogram tilrettelagt av
selger. Standard veggflis er av typen Minos Ash mate
(lys grå matt), men kjøper kan vederlagsfritt velge
fargene Day mate (lys beige/sandstein matt), Night
mate (mørk grå matt) og Dawn mate (mørk beige/
sandstein matt) fra Minos. På bad/vaskerom i plan 1
i tomannsboligene G og husrekke H leveres keramiske
fliser i format 30x60 cm i dusjsonen, type Minos Ash
mate (lys grå matt). Sportsbod leveres uisolert og
med åpent stenderverk.
Himlinger: Hvitmalt gips i alle etasjer som sparkles
og males hvit. Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult
bak innkassinger og som helt eller delvis nedforede
gipshimlinger, fortrinnsvis i entré, bad og over
kjøkkenskap. Det vil være noen synlige dragere
(bærebjelker) i boligen. Dragere kasses inn med gips,
sparkles og males.
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KJØKKEN
Kjøkkeninnredning type Kiffa i sort matt utførelse
fra Mobalpa leveres som standard. Kjøper kan velge
mellom ytterligere 18 forskjellige standardfarger uten
tillegg i pris. 20 mm lux laminat benkeplate med rett
forkant i sort farge som standard, med mulighet for å
velge mellom ytterligere 18 ulike laminatbenkeplater
fra Mobalpa sitt sortiment, uten tillegg i pris. Selger
kan velge å levere tilsvarende kvalitet fra annen
anerkjent leverandør. De kostnadsfrie alternativene
tilbys under forutsetning av at kjøkkenløsningen/
mengden ikke endres i tilvalgsprosessen. Egen
kjøkkentegning for den enkelte bolig vil bli utarbeidet
og overlevert i forbindelse med tilvalgsprosessen.
Kjøkken leveres forberedt for integrerte hvitevarer,
med hel benkeplate uten hulltaking for platetopp.
Det leveres høyskap for innbygging av stekeovn og
mikrobølgeovn, samt skrog og fronter til oppvaskmaskin, og kombiskap kjøl-/frys. Videre leveres
oppvaskbenk med underlimt vaskekum type Blanco
Subline med mørk/sort overflate og ettgreps
kjøkkenarmatur i sort matt utførelse. Hvitevarer
og montering av hvitevarer er ikke inkludert i
leveransen, men kan bestilles i forbindelse med
tilvalgsprosessen. Slimline ventilator medfølger.
GARDEROBE
Det leveres ikke garderobeskap som standard.
Mulig plassering av garderobeskap er stiplet på
salgstegning/kontraktstegning. Garderobeskap
kan bestilles i forbindelse med tilvalgsprosessen.
INNVENDIGE DØRER
Innvendige dører type Swedoor Unique 01L eller
tilsvarende, med hvite karmer og dørvridere i blank
eller børstet utførelse. Terskler med luftoverstrømning
for ventilasjon.
INNREDNING WC OG BAD
WC: Innredning type Vita fra Foss bad med hvite
underskap i bredde 50 cm, i henhold til kontraktstegning. Ettgreps servantbatteri, speil og stikkontakt,
samt downlights i himling. Vegghengt klosett i hvitt
porselen med dempesete.
Bad: Innredning fra Foss bad med servantskap i hvit
matt utførelse og integrert grep. Bredde 60 cm eller

120 cm, i henhold til kontraktstegning. Speilskap med
integrert stikkontakt. Lys over speil samt downlights i
himling. Ettgreps servantbatteri og ettgreps dusjbatteri.
På masterbad og familiebad leveres takdusj (Damixa
Pine takdusj eller tilsvarende). På bad i tilknytning til
hagestue i tomannsboligene G og husrekke H leveres løst
dusjgarnityr på stang. Dusjvegger i glass, 80x80 cm,
90x90 cm eller dusjnisje som vist på masterbad i
tomannsboligene G og husrekke H. Dusjsone er nedsenket med en flishøyde. Vegghengt klosett i hvitt porselen
med dempesete. Det er avsatt plass, og leveres opplegg
for vaskemaskin og tørketrommel på familiebad i husrekke
I og J og tomannsboligene K og O og på bad i tilknytning
til hagestue i tomannsboligene G og husrekke H
(forutsetter kondenstørketrommel). I tomannsboligene
G og husrekke H leveres i tillegg opplegg for vaskemaskin
og tørketrommel på bad/vaskerom i plan 1. Det kan bli
terskel/nivåforskjell fra bad til tilliggende rom.
Opplegg for eventuelt badekar (fremføring av
vann/avløp, sluk og armatur) samt selve badekaret
er ikke inkludert, men kan bestilles i forbindelse
med tilvalgsprosessen.
Bad/vaskerom: (tomannsboligene G og husrekke H):
Innredning type Kiffa i sort matt utførelse fra
Mobalpa leveres som standard. Kjøper kan velge
mellom ytterligere 18 forskjellige standardfarger uten
tillegg i pris. 20 mm lux laminat benkeplate med rett
forkant i farge sort som standard, med mulighet for
å velge mellom ytterligere 18 ulike laminatbenkeplater
i Mobalpa sitt sortiment uten tillegg i pris. Selger kan
velge å levere tilsvarende kvalitet fra annen anerkjent
leverandør. De kostnadsfrie alternativene tilbys under
forutsetning av at vaskeromsløsningen/mengden ikke
endres i tilvalgsprosessen. Egen vaskeromstegning
for den enkelte bolig vil bli utarbeidet og overlevert i
forbindelse med tilvalgsprosessen.
Vaskerom/bad leveres med opplegg for, og avsatt
plass til, vaskemaskin og tørketrommel (forutsetter
kondenstørketrommel). Benkeskap med nedfelt
stålkum fra Blanco. Vaskemaskin og tørketrommel er
ikke inkludert i leveransen.
Ettgreps dusjbatteri med løst dusjgarnityr på stang
og dusjvegger i glass. Dusjsone er nedsenket med
en flishøyde. Vegghengt klosett i hvitt porselen med
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dempesete. Det blir terskel/nivåforskjell fra bad/
vaskerom til tilliggende rom. Varmtvannstank
plassert åpent i rommet. Lampepunkt i tak.
VINDUER/VINDUSDØRER
Dører og vinduer i tre med energiglass i henhold til
forskriftskrav. Vinduer leveres ferdig malt fra fabrikk i
mørk grå eller sort utførelse både innvendig og utvendig.
HOVEDINNGANGSDØR
Slett hovedinngangsdør med vindu. Sort eller mørk
grå utførelse.
LISTVERK
Alt listverk/gerikter rundt gulv, tak, vinduer og dører
leveres ferdig hvitmalt fra fabrikk med synlige stifter.
Overgang mellom vegg og tak utføres med hvitmalte
skyggelister fra fabrikk med synlige stifter.
TRAPPER
Det leveres hvitmalt furutrapp med hvitmalte trinn,
vanger og rekkverk. Spiler i tre. Tett opptrinn i rom
med bod under trapp.

Energi/oppvarmingskarakter for den enkelte bolig kan
innhentes hos megler etter at detaljprosjektering
er gjennomført, og vil for øvrig utgjøre en del av
FDV-dokumentasjonen den enkelte kjøper får ved
ferdigstillelse.
ELEKTRISK
Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i boligen, bortsett
fra enkelte fremføringer til lys og stikk under overskap
på kjøkken og i boder, samt kabelføringer langs
yttervegger og vegger med lyd og brannkrav. Som
tilvalg kan det velges ekstra punkt som kan bli trukket
åpent. Det vil bli montert stikkontakt forberedt for
vaskemaskin og tørketrommel. Alle rom får
stikkontakter og lampepunkter etter NEK400:2018.
Det leveres belysning i boder og sportsbod.
Ved inngangsparti, sportsbod og markterrasser
leveres 1 stk. utelampe. På markterrasse leveres
stikkontakt med to uttak. Det leveres downlights på
balkong i plan 2 i tomannsboligene G og husrekke H.

DIVERSE UTSTYR
Brannslukkingsutstyr og røykvarslere leveres i
henhold til forskriftskrav. Alle boliger får frostsikker
utvendig vannkran (kaldtvann) på kjøkkensiden av
den enkelte bolig.

TV/RADIO/TELEFON
Det leveres fremføring med trekkerør for totalt to TV-uttak.
I husrekke I og J og tomannsboligene K og O leveres slike
uttak i stue i plan 1 samt i loftstue i plan 3. I tomannsboligene G og husrekke H leveres uttak i stue i plan 2
samt i TV-krok i plan 1. Anlegget leveres ferdig kablet med
kollektiv avtale og 3-års binding til anerkjent leverandør.

VENTILASJON OG OPPVARMING
Det leveres vannbåren gulvvarme i alle rom, med
unntak av boder og gang/trapperom i soveromsetasje.
Balansert ventilasjon. På kjøkken leveres slimline
ventilator med avkast via yttervegg.

TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG
Alle tekniske anlegg og fremføringer til disse blir
ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt, men det utarbeides punktplaner for
elektro i forbindelse med tilvalgsprosessen.

I husrekke I og J og tomannsboligene K og O leveres
peisovn av typen Nordpeis Duo 5DV, eller tilsvarende.
I tomannsboligene G og husrekke H leveres peisinnsats
av typen Nordpeis Q-23FL, eller tilsvarende. Peisinnsatsen kasses inn. Innkassingen males i tilsvarende
farge som veggfargen i rommet.

Det tas forbehold om mindre endringer på plantegninger
for blant annet fremføring av sjakter for vann/avløp,
ventilasjonskanaler og elektriske føringer. Slike endringer
kan også medføre avvik fra de arealer som fremkommer
av plantegningene i prospekt og kontraktstegning.

I husrekke I og J og tomannsboligene K og O leveres
varmtvannsbereder på 200 liter, plassert i bod under
trapp. I tomannsboligene G og husrekke H leveres
bereder på 300 liter, plassert på vaskerom i plan 1.

GARASJEANLEGG
Med alle boligene i andre salgstrinn (Hus G–K og O)
følger én parkeringsplass i felles garasjeanlegg.
Det vil være anledning til å kjøpe ekstra parkeringsplasser (begrenset antall plasser) i henhold til den
enhver tid gjeldende prisliste.
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Parkeringsplassene i garasjeanlegget vil ha en
bredde på ca. 2,5 m fra delelinje eller senter av
tilliggende søyle. Parkeringsplasser med vegg på
den ene langsiden vil ha en bredde på ca. 2,8 m.
Parkeringsplassene vil være ca. 5 m dype.
Selger leverer infrastruktur for lading av el- og
hybridbiler, herunder også kabling og ladeboks
på alle parkeringsplasser for beboere. Ladeinfrastrukturen driftes av bensinstasjonskjeden
Circle K og for å kunne benytte ladepunktet må
kjøper tegne et abonnement hos dette selskapet.
Kjøpere må videre betale en engangskostnad på
ca. kr 14.000,- for styringsenhet (innmat) til ladestasjonen. Denne styringsenheten kan enten bestilles
i forbindelse med tilvalgsprosessen eller i etterkant,
når behov for ladepunkt oppstår. Styringsenheten
kan enkelt monteres, uten behov for elektriker.
Abonnementstjenesten koster kr 62,-/mnd per
aktive abonnement og dekker blant annet drift- og
faktureringsløsning, 24/7 support, proaktivt vedlikehold og rabatt på Circle K sine hurtigladestasjoner.
Strøm faktureres etter medgått forbruk. Circle K
beregner ikke noe påslag på ordinære strømpriser. Nærmere informasjon blir gitt i forbindelse
med tilvalgsprosessen.
Systemet kan levere inntil 22 kW per punkt, dog vil
tilgjengelig effekt på det enkelte ladepunkt variere
som følge av antall biler som lader samtidig og øvrig
strømforbruk i sameiet. I perioder med høyt samlet
strømforbruk i sameiet innebærer dette at tilgjengelig
effekt på hvert enkelt ladepunkt reduseres for at
tilgjengelig kapasitet ikke skal bli overskredet.
Det leveres én portåpner per parkeringsplass i garasjeanlegget. Gulv leveres med asfalt, drensasfalt eller
betong. Vegger i støvbundet betong og himling i
støvbundet betong/isolasjon. Fri kjørehøyde vil være
2,1 m med stedvis lavere takhøyde grunnet tekniske
installasjoner. Det etableres ikke sluk med oljeutskiller.
Vannansamling kan forekomme som følge av
snøsmelting på biler og i tilfeller med kraftig nedbør.
UTOMHUSARBEIDER
Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet. Private
hagearealer anlegges med gressbakke/ferdiggress.

Felles hagearealer vil bli tilsådd (delvis stedstypisk
vegetasjon). Det vil bli etablert uteplasser, lekeplasser,
tuftepark og utebelysning, men omfang/typer er
ikke endelig bestemt. Bærum kommune stiller krav
til at regnvann skal fordrøyes lokalt på tomten.
Ved større nedbørsmengder må det påregnes noen
vannansamlinger på private gressbakker, samt
deler av fellesareal.
Selger forbeholder seg retten til å bestemme
endelig levering, utforming og materialvalg for
utomhusanlegget.
SPORTSBOD
I tillegg til bod i boligen får hver bolig én stk. sportsbod i tilknytning til boligen. Boden leveres med gulv
i betong eller asfalt. Sportsbod leveres uisolert, og
med synlig stenderverk.
POSTKASSER OG AVFALLSCONTAINERE
Postkasser blir plassert på fellesstativer inne på feltet.
Det blir lagt opp til delvis nedgravd avfallsystem.
Glass- og metallcontainere på feltet skal være
tilgjengelig for allmenheten.
EL-SKAP
Hver bolig får et strømskap plassert på fasaden, i tillegg
til sikringsskap inne i boligen. Plassering av skap
besluttes av selger i forbindelse med detaljprosjektering.
FORDELERSKAP FOR FORBRUKSVANN
OG GULVVARME
Hver bolig får fordelerskap for forbruksvann og
gulvvarme inne i boligen, i tillegg til vanninntak.
Plassering av skap og inntak besluttes av selger i
forbindelse med detaljprosjektering.
FORDELERSKAP TIL STRØM OG TV/INTERNETT
Det vil bli satt opp fordelerskap for strøm og tv/
internett inne på tomten. Endelig plassering av disse
blir besluttet ved detaljprosjektering av prosjektet.
KUMMER
Det vil bli etablert kummer i forbindelse med spredenett for forbruksvann, overvann samt avløp inne på
tomten. Endelig plassering av disse blir besluttet ved
detaljprosjektering av prosjektet. Kummer kan bli
etablert i private hager.
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BRANNSTIGE
Det vil bli montert brannstige fra plan 3 på husrekke
I og J og tomannsboligene K og O. Brannstiger er
illustrert på tegning, men plassering av stige kan
endres i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig
plassering blir gjort med bakgrunn i anbefaling fra
brannkonsulent.
FELLES SMØRE-/MEKKEROM
Smøre-/mekkerom leveres i tilknytning til garasjekjeller. Gulv i betong eller asfalt samt vegger og
himling i støvbundet betong/isolasjon. Av utstyr
leveres 2 stk. smørebukker, varmeskap for skipreparering samt mekkestativ for sykkel. Det leveres
3 stk. doble stikkontakter samt belysning.
Rommet leveres med standard garasjeventilasjon og
vil ikke være egnet for påføring av gliderprodukter og
annet som avgir giftige gasser (eksempelvis fluorprodukter). Fra rommet vil det være åpent ut mot
garasjekjelleren.
TRENINGSHUS
Treningshuset leveres med gulvbelegg eller
gummifliser på gulv samt vegger og tak i beiset
interiørpanel. Wc og bøttekott.
Av utstyr leveres:
• Tre tredemøller
• To spinningssykler
• Romaskin
• To stakemaskiner
• Nedtrekksapparat
• Skråbenk
• Stativ for benkpress og knebøy
• Manualer, 2 – 30 kg med tilhørende stativ
• Vektstenger og vektskiver med tilhørende stativ
• Matter og annet løsøre
Det leveres videre TV samt musikkanlegg med
mulighet for bluetooth-tilkopling. Det leveres
fremføring av TV og internettsignal til rommet.
Sameiet må selv tegne eget abonnement for
kabel-tv og internett.
Rommet leveres med standard boligventilasjon
(eget aggregat).

TILVALGSMULIGHETER
Utover de kostnadsfrie valgalternativer som er
beskrevet i prospektet, vil det bli gitt mulighet for å
gjøre enkelte individuelle tilpasninger. Entreprenør vil
i god tid før innredningsarbeidene starter, utarbeide
en tilvalgsbrosjyre hvor priser og frister for beslutning
vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på
tekniske installasjoner, som ventilasjonskanaler,
elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel.
Det gis heller ikke anledning til å endre på utvendig
fasade eller vindusform. Inngås kjøpsavtale etter
igangsetting av prosjektet, må interessent/kjøper
være kjent med og akseptere at frister for tilvalg og
endringer kan være utgått. Det må da tas forbehold
i kjøpetilbudet dersom interessent/kjøper har ønske
om tilvalg/endring som denne mener skal være mulig
å få levert av selger.
ANNET
Det kan bli høydeforskjell (trinn) fra stue og ut på
balkong i plan 2 i tomannsboligene G og husrekke H.
For husrekke I og J og tomannsboligene K og O er
det i salgstegninger vist en mulighet for å dele
soverom i plan 3 i to adskilte rom. Slik deling tilbys i
forbindelse med tilvalgsprosessen mot et vederlag.
Det gjøres oppmerksom på at disse rommene,
ved en oppdeling, vil få et målbart areal vesentlig
under anbefalingen i TEK 17. Også soverom i plan 1
i tomannsbolig G, samt boligene H1 og H3 har et
areal under anbefalingen i TEK17.
Oslo, 02.12.2019
Solon Bolig AS
v/ Tanum Boligutvikling AS
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SELGER/HJEMMELSHAVER
Tanum Boligutvikling AS, org.nr. 922 340 269
C/O Solon Bolig AS, Postboks 1847 Vika, 0123 Oslo.
Hjemmelshaver er Erling Staver. Selger besitter
generalfullmakt til å råde over eiendommen.
EIENDOMSMEGLER
Nyeboliger AS
Org.nr. 997 812 824
Postboks 1488 Vika, 0116 Oslo
v/ ansvarlig megler
Vegar Skredlund
Mobil: 95 40 84 49
E-post: vs@sem-johnsen.no
Christopher Lejonberg
Mobil: 47 37 10 31
E-post: cl@sem-johnsen.no
Megler har et vederlag på 1,0 % av salgssum. Dersom
handel ikke kommer i stand, har megler ikke krav på
vederlag. Vederlag og utlegg betales i sin helhet av
selger. I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak
mot hvitvasking og terrorfinansiering mv., er megler
pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av
involverte parter. Dersom partene ikke oppfyller
krav til legitimasjon eller megler har mistanke om
at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en
straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen.
OVERTAGELSE OG INNFLYTTING
Byggestart forventes 1. kvartal / 2. kvartal 2020.
Forventet ferdigstillelse er 4. kvartal 2021 (1. kvartal
2022 for bygg O), men dette tidspunktet er foreløpig,
ikke bindende, og utløser ikke dagmulkt.
Når selger har opphevet forbeholdene som selger
har satt i kjøpekontrakten, skal selger fastsette en
overtagelsesperiode som ikke skal være lenger enn
3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når
overtagelsesperioden begynner og slutter. Senest
ca. 10 uker før ferdigstillelse av eiendommen
skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig
overtagelsesdato. Denne endelige datoen er
bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge
innenfor overtagelsesperioden.

Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt dersom
ikke byggearbeidene er igangsatt per 31.12.2020.
Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt dokumentasjon
som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg
som er benyttet i boligen, og i tillegg adresselister
med oversikt over kontaktpersoner/firma som er
ansvarlige for de forskjellige arbeider/produkter.
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal
foreligge innen overtagelse av boligene. I motsatt fall
anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper
ikke overtar. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen, selv etter at boligen er overlevert
kjøper. Kjøper er gjort oppmerksom på at slik ferdigattest ofte kan foreligge lang tid etter overtagelse
og blant annet avhenger av årstid for opparbeidelse
av uteareal og endelig ferdigstillelse av felles
infrastruktur. Midlertidig brukstillatelse gir kjøper
anledning til å ta boligen i bruk. Manglende ferdigattest skal ikke være til hinder for selgers oppgjør
i forbindelse med overtagelsen. Boligene på feltet
kan bli overlevert i etapper.
PRISER
Priser på boligene fremgår av vedlagte prisliste.
Selger står til enhver tid fritt til å endre prisen på
usolgte boliger og parkeringsplasser.
KJØPSOMKOSTNINGER
Dokumentavgift til staten: 2,5 % av andel tomteverdi,
ca. kr 230,- per kvm BRA (se prisliste). Gebyr for
tinglysning av skjøte, f.t. kr 525,-. Tinglysningsgebyr
og attestgebyr for pantobligasjon i forbindelse med
etablering av eventuelle lån, f.t. kr 729,- per obligasjon
inkl. attest. Seksjoneringsgebyr kr 5 000,-. Det tas
forbehold om endring av satsene for offentlige
gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.
I tillegg innbetales à konto kr 50,- per kvm BRA til
sameiet for likviditet i oppstartsfasen. Dette er ikke
en kjøpsomkostning, men et likviditetstilskudd til
sameiet som vil bli innkalt av forretningsfører.
BETALINGSPLAN
Det forutsettes at 10 % av kjøpesummen innbetales
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ved kontraktinngåelse til meglers klientkonto. Skriftlig
dokumentasjon på finansiering må fremlegges
av kjøper. Kjøper plikter ikke å betale noen del av
kjøpesum før selger har stilt lovpålagt garanti etter
bustadoppføringslova § 12. Det kan ikke tas pant i
kjøpt bolig for delinnbetalingen.
Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto
tilfaller i sin helhet selger under forutsetning av at
selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Stilles ikke slik garanti, tilfaller rentene på
innbetalt beløp kjøper.
Hovedoppgjør (rest kjøpesum, kjøpsomkostninger
og evt. tilvalg) skal innbetales til meglers klientkonto
én uke før overtagelse av eierseksjonen. Forsinkes
betaling med mer enn 21 dager for beløpet som
forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for
øvrige avtalte innbetalinger har selger rett til å heve
handelen og foreta dekningssalg av boligen. Selger
vil holde kjøper ansvarlig for selgers eventuelle
økonomiske tap som følge av kjøpers mislighold.
Selger har rett til dekning av sitt tilgodehavende i
kjøpers innbetalte delinnbetaling, herunder også
for renter og andre omkostninger, som påløper på
grunn av kjøpers mislighold.
FELLESUTGIFTER
Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men
stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære
driftsutgifter. Hvor store kostnadene blir vil blant
annet avhenge av hvor mange ytelser sameiet
rekvirerer og utviklingen av markedsprisen for disse
ytelsene. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til
ca. kr 15,- til kr 20,- per kvm BRA per måned. Fellesutgiftene skal blant annet dekke kommunale avgifter,
forsikring (ikke innbo), forretningsførsel, revisjon,
strøm fellesarealer, vedlikehold av fellesarealer og
internveier samt brøyting og strøing. Felleskostnadene tar ikke høyde for oppbygging av
vedlikeholdsfond, eksempelvis til beising av
boligene og andre større vedlikeholdsoppgaver.
Utgifter til basisabonnement for internett/kabel-TV
kommer i tillegg. Selger vil budsjettere driftskostnadene
for første driftsår, og på bakgrunn av dette beregne
andel av felleskostnader som kjøper er forpliktet til å
dekke. Eierseksjonsloven og sameiets vedtekter forplikter

kjøperen i forbindelse med dette. Driftskostnadene er
budsjettert på bakgrunn av erfaringstall fra lignende
boligprosjekter og vil kunne være gjenstand for
senere endringer etter vedtak i årsmøtet.
GARANTIER
Boligene selges i henhold til bustadoppføringslova,
og selger plikter å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesum i byggetiden og 5 % av kjøpesum i 5 år etter
overlevering av boligen til kjøper.
Overføring av kjøpers delinnbetaling fra megler til
selger er avhengig av at selger har stilt garanti i
henhold til bustadoppføringslova § 47.
Kostnader ved eventuelle påkrevde endringer av
garantier knyttet til videresalg eller transport av
kjøpekontrakt bekostes ikke av selger.
LIGNINGSVERDI OG EIENDOMSSKATT
Ligningsverdien er foreløpig ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Skatteetaten etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt
«primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert
bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man
måtte eie). Interessenter oppfordres til å sjekke www.
skatteetaten.no eller kontakte megler for nærmere
informasjon om fastsettelse av ligningsverdi. Det tas
forbehold om at regelendringer kan medføre endret
ligningsverdi for boligene. Bærum kommune har per
tid ikke innført eiendomsskatt på bolig.
FORSIKRING
Bygg og eiendom vil være forsikret av selger frem til
overtakelse. Det vil, på vegne av sameiet, bli inngått
forsikringsavtale som løper fra overtakelsen, slik
at sameiet er løpende forsikret også når kjøperne
flytter inn og har overtatt sine boliger. Kjøper må selv
tegne innbo- og løsøreforsikring.
MATRIKKEL/ADRESSE
Gnr. 56 Bnr. 97 i Bærum kommune. Seksjonsnummer
for hver bolig fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. Adresse er ikke fastsatt per tid, men vil bli
endelig fastsatt av kommunen innen overtagelse.
TOMT
Eiet tomt på ca. 38.345 kvm. Ballsletta vil bli fradelt
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og overført til Bærum kommune (se mer informasjon
under «reguleringsforhold» nedenfor). Tomteareal for
sameiet, etter fradeling vil bli ca. 36.000 kvm. Det tas
forbehold om mindre arealjusteringer i forbindelse
med evt. grensejusteringer.
REGULERINGSFORHOLD
Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger.
Foreløpig reguleringskart og reguleringsbestemmelser
utgjør en del av salgsoppgavens vedlegg. En mindre
reguleringsendring og rammesøknad er under
behandling i Bærum kommune og forventes
godkjent i løpet av 1. kvartal 2020.
Ballsletta midt på tomten er regulert til offentlig
friområde og eierskap, herunder også ansvar for drift
og vedlikehold, vil bli overført til Bærum kommune.
Aktuelt område fremkommer av plankartet (benevnt
oF). Veien over feltet (fV3) vil være privat, men skal
være åpen for allmenn ferdsel. Sameiet skal besørge
og bekoste drift og vedlikehold. I henhold til bestemmelser i reguleringsplanen er det ikke tillatt å foreta
inngrep i grøntstruktur i randsonen av tomten.
Eventuell skjøtsel skal skje etter skjøtselsplan godkjent
av Bærum kommune. Se for øvrig bestemmelser i
reguleringsplanen vedrørende dette.
Tilstøtende eiendommer er regulert
til følgende formål:
• Eiendommer på motsatt side av Billingstadveien
og Vestmarkveien er uregulerte, men er i gjeldende
kommuneplan avsatt til LNF.
• Eiendommene på motsatt side av veien Staversletta er delvis regulert til boligbebyggelse (åpen
villamessig bebyggelse) og delvis uregulerte.
Eiendommene er i gjeldende kommuneplan avsatt
til boligbebyggelse.
• Eiendommen nordøst for prosjektet (parsell av
gnr 56, bnr 1) er uregulert, men i gjeldende
kommuneplan avsatt til «tjenesteyting-fremtidig».
Det foreligger planer om regulering og bygging av
barnehage på eiendommen.
FORPLIKTELSER/RETTIGHETER/
ERKLÆRINGER/HEFTELSER
Seksjonene overdras med de rettigheter og
forpliktelser som grunnboken viser. Grunnboksutskrift følger som vedlegg til denne salgsoppgave

og er før seksjonering av eiendommen. Seksjonene
vil være fri for rene økonomiske heftelser med unntak
av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for
oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser.
Selger kan også tinglyse bestemmelser som er
nødvendige for å gjennomføre prosjektet, pålagt av
offentlige myndigheter eller bestemmelser knyttet til
sameiet eller naboforhold.
For det tilfellet at nødvendige erklæringer ikke er
tinglyst før overtagelse, plikter kjøper å medvirke til
tinglysning av slike erklæringer. Kontakt megler for
nærmere informasjon.
AVTALEMESSIGE FORHOLD
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert
kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil akseptere
salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av
flere seksjoner til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to
seksjoner eies av en og samme juridiske person.
Vedtekter for sameiet vil bli utarbeidet av selger
i samarbeid med forretningsfører og sendes
kjøperne i forbindelse med innkalling til konstituerende
årsmøte. Selger forutsetter at dokumentene
aksepteres som grunnlag for handelen. Eventuelle
ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene
på senere årsmøter/sameiemøter.
Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt for
alle salg i prosjektet. Det forutsettes at kjøpetilbud er
lagt inn på grunnlag av denne kjøpekontrakten og en
eventuell aksept av kjøpetilbud fra selger gis under
samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt er et
vedlegg til denne salgsoppgave.
LOVGRUNNLAG
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova
som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og
plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp
av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når
avtalen inngås.
Ved salg til aksjeselskap eller annen profesjonell part
legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn.
For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for
eierseksjonssameiet og driften av dette.
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AVBESTILLING
Kapittel VI i bustadoppføringslova gir kjøper en
avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil kjøper
bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap
som følge av en eventuell avbestilling, herunder
eventuell redusert salgspris på boligen ved et resalg.
Bestilte tilvalg og endringer kjøper måtte ha gjort
skal i slike tilfeller uansett betales av kjøper.
Selger kan kreve utbetaling av kjøpers delinnbetaling
til dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag.
EIERFORM OG ORGANISERING
Eierseksjonen vil tilhøre et eierseksjonssameie. Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i forbindelse
med seksjoneringen. Selger har til hensikt å etablere
ett eierseksjonssameie, men forbeholder seg retten
til å etablere flere eierseksjonssameier dersom dette
er hensiktsmessig for selger.
I forbindelse med overtagelser beholder selger
fordelingsrett til parkeringsplasser inntil alle
seksjoner er overlevert. Selger forbeholder seg
retten til å organisere og fordele parkeringsplasser
på den måten som for selger anses mest hensiktsmessig, for eksempel som en del av sameiets
fellesareal med dertil tilhørende vedtektsfestede
bruksretter, seksjonert som tilleggsareal til den
enkelte seksjon eller som næringsseksjon. Som
seksjonseier får kjøperen en enerett til bruk og
disponering av sin bolig. Sameiets tomt vil være
fellesareal og seksjonseierne får felles bruksrett
til denne, dog slik at kjøper får vedtektsfestet rett
til å disponere hage/terrasseareal i tilknytning til
egen boenhet (slik dette fremkommer av
utomhusplan). Alternativt vil hage/terrasseareal
i tilknytning til den enkelte boenhet bli seksjonert
som tilleggsareal til boenheten. De andre
seksjonseierne har, i henhold til eierseksjonsloven,
panterett i seksjonen for krav mot sameieren som
følger av sameieforholdet. Denne panteretten
(legalpanten) er fastsatt i eierseksjonsloven til
2 ganger folketrygdens grunnbeløp (2G).
Fellesarealene innenfor Staversletta vil bli utbygd
trinnvis, i sammenheng med de enkelte felt.
Fremdrift i utbyggingen vil blant annet avhenge
av etterspørselen etter boliger. Selger står fritt til å
gjennomføre hele eller deler av de ulike salgstrinn/

byggetrinn. Kjøper plikter til å medvirke til at
selger kan gjennomføre øvrige deler av prosjektet
Staversletta, herunder eventuelle endringer selger
finner hensiktsmessig/forsvarlig. Medvirkningsplikten
omfatter, men er ikke begrenset til, signering av
eventuelle private- og offentligrettslige søknader/
erklæringer i forbindelse med byggesak, deling/
seksjonering, grensejusteringer og tinglysing.
Medvirkningsplikten innebærer også at kjøper må
akspetere ulemper i forbindelse med gjennomføringen
av senere byggetrinn. Slike ulemper kan eksempelvis
være støy, strømutkobling for kortere perioder, tidvis
sperring av adkomst og at deler av fellesarealer
benyttes som riggplass.
FORRETNINGSFØRSEL
Selger vil på vegne av sameiet, inngå en avtale
med forretningsfører før konstituerende årsmøte.
Opphør/oppsigelse av forretningsfører er regulert i
vedtektene og eierseksjonsloven. Kjøper aksepterer
at selger står fritt til å velge forretningsfører.
ADGANG TIL UTLEIE
Eier får full råderett over egen seksjon og kan fritt
leie hele eller deler av boligen ut til boligformål.
AREALANGIVELSER
Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal
(BRA) som er boligens mål innvendig, innbefattet
innvendige boder, sjakter og vegger, men ikke
medregnet yttervegg. Sportsbod ved inngangsparti utgjør også en del av bruksarealet (BRA).
I tillegg opplyses P-rom i prislisten – dette er boligens
bruksareal (BRA) fratrukket sportsbod ved inngangspartiet, innvendige boder og veggene til disse.
Arealer påført i prospektets plantegninger er i noen
tilfeller avrundet til nærmeste halve kvadratmeter.
Arealer oppgitt på de enkelte rom på kontraktstegning
kan bli justert i forbindelse med detaljprosjektering.
BYGGEMÅTE/STANDARD/UTSTYR
Bygningen utføres med bærekonstruksjon i tre/stål/
betong. Fasader/yttervegger utføres med beiset
kledning (grunning og ett strøk fra fabrikk), bindingsverk og isolert med mineralull i henhold til TEK17.
Balkonger og terrasser på mark får impregnert
tremmegulv. Innvendige vegger utføres med
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stenderverk i stål eller tre, kledd med gipsplater.
Mineralull i vegger mot våtrom. For utfyllende
informasjon vises til leveransebeskrivelsen som
utgjør en del av denne salgsoppgaven.
ENERGIMERKING
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke per
tid. 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. Energiattesten vil for øvrig utgjøre en
del av informasjonen kjøper får i en håndbok ved
overtagelsen (FDV-dokumentasjon).
TILVALG OG ENDRINGER
Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til
å gjøre tilvalg til boligene. Mulige tilvalg vil bli
presentert i en egen tilvalgsbrosjyre og omfatter blant
annet ulike typer parkett, veggfarger, fliser på bad,
fronter på kjøkken- og baderomsinnredninger, vvsutstyr og endringer i elektroinstallasjoner. Adgang til
tilvalg er oppad begrenset til 15 % av kjøpesum i
henhold til bustadoppføringslova § 9. Alle tilvalg
avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør
i separat avtale. Eventuelle tilvalgsbestillinger
innbetales til meglers klientkonto, eller faktureres
direkte fra entreprenør/selger. Endringer ut over
de som fremkommer i tilvalgsbrosjyren må på fritt
grunnlag vurderes av selger, entreprenør og dennes
underleverandører. Det kan ikke påregnes at andre
endringer kan foretas og de kan uansett ikke utføres
om de er i strid med rammetillatelse eller vil kunne
medføre forsinkelse i prosjektets fremdrift. Typiske
endringer som ikke tillates er endring av fasade,
vindusform og plassering av vann og avløp.
Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet,
må interessent/kjøper være kjent med og akseptere
at frister for tilvalg og endringer kan være utgått.
Det må da tas forbehold i kjøpetilbudet dersom
interessent/kjøper har ønske om tilvalg/endring
som denne mener skal være mulig å få levert av
selger. Konferer megler for nærmere informasjon
innen budgivning.
Alle kostnader forbundet med tilvalg skal være
innbetalt før overtagelse.

FORBEHOLD
Byggestart forutsetter:
• Et tilfredsstillende forhåndssalg (minimum 60 %
av prosjektets totale antall boliger).
• At rammetillatelser og igangsettelsestillatelser,
i samsvar med selgers foreliggende planer for 		
eiendommen, blir gitt.
• At det inngås en for selger tilfredsstillende
entrepriseavtale.
Dersom overnevnte forutsetninger ikke er oppfylt
innen 31.12.2020 skal selger kunne kansellere inngått
kjøpekontrakt.
Det tas generelt forbehold om myndighetenes
saksbehandlingstid og eventuell justering i
fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette.
Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og plantegninger. I slike tilfeller er det
alltid leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/
internettside og leveransebeskrivelsen, er det
den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten
som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset
til dette.
Alle illustrasjoner, 3D-perspektiver, skisser, møblerte
plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk
av den ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses
som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar
medfølger ikke, så som f.eks. hvitevarer, og det vil
derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen.
Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og
markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boliger.
Innvendige 3D-perspektiver er tatt fra arkitekttegninger av ulike boliger og gjenspeiler ikke en
aktuell bolig. Interessenter oppfordres derfor særskilt
til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i
forhold til terreng og omkringliggende bygningsmasse mv.) før budgivning. Det gjøres videre særskilt
oppmerksom på at omfanget av murer og fyllinger,
samt bebyggelse på nabotomter, ikke fremkommer
korrekt av 3D-perspektiver.
Alle opplysninger i leveransebeskrivelse og salgs-
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oppgave er gitt med forbehold om selgers rett til
endringer som er hensiktsmessige og/eller
nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den
generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer
uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike
endringer. Eksempler på slike endringer kan være
innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av
boligens areal eller liknende.
Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter
at den ikke kan anses som et kart, men en
illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte
opparbeidelse, men er ikke endelig fastsatt og kan
endres i forbindelse med detaljprosjekteringen.
Selger står fritt til å endre boligbetegnelse i
prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om
eventuell mindre endring av antall boliger.
Illustrasjoner viser bebyggelse på øvrige delfelter
på Staversletta. Endelig bebyggelse, både med
hensyn til antall boliger, type boliger, kotehøyde
og plassering, vil kunne avvike fra illustrasjonene.
Selger presiserer særskilt at utforming og omfang
av gjerder, murer og støttemurer kan avvike fra
illustrasjonene samt fasadetegninger (herunder
kontraktstegning). Se også beskrivelse om
utomhus i leveransebeskrivelsen.
Selger vil oppfordre sameiet til å utarbeide en felles
vedlikeholdsplan for boligene, og at slikt vedlikehold
utføres i regi av sameiet. Dette omfatter blant annet
etterbehandling av fasader og bekledning, som bør
gjøres senest to år etter overtakelse.
Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller
forkaste et hvert bud/ kjøpetilbud, herunder
bestemme om de vil akseptere salg til selskaper
samt om de vil akseptere salg av flere boliger til
samme kjøper. Det vises for øvrig til Lov om
eierseksjoner.
Eventuelle bud forutsettes inngitt på selgers
standard kjøpekontrakt og budskjema/midlertidig
kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved salg. Selgers
standard kjøpekontrakt forutsettes gjennomgått
før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta
justeringer i kjøpekontrakten som følge av
offentlige krav m.m.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn.
Hvis interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det tas forbehold om dette i
budskjema/midlertidig kjøpekontrakt. Ved eventuell
endring i eierskap eller navnendring fra kjøpers side
etter bud/aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr
på kr 30 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers
driftskonto. Eventuell endring krever selgers
forutgående samtykke. Selger kan uten nærmere
begrunnelse nekte slikt samtykke. Ervervet vil etter
eventuelt samtykke kunne tinglyses direkte til
tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og
kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper.
Oppgjør etter salg vil skje gjennom megler eller
meglers underleverandør. Selger forbeholder seg
retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.
Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse,
prospekt og salgsoppgave.
FØLGENDE DOKUMENTER UTGJØR EN DEL AV
DENNE SALGSOPPGAVE
• Leveransebeskrivelse
• Plan- og fasadetegninger
• Foreløpig utomhusplan
• Prisliste
• Budskjema/Midlertidig kjøpekontrakt
• Selgers standard kjøpekontrakt
• Grunnboksutskrift
• Reguleringsplan- og bestemmelser
Oslo, 02.12.2019
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