Familievennlige rekkehus på Jessheim

Åsmoen

Velkommen til Åsmoen, Jessheim

3D illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Bildet er kun ment som en illustrasjon
Fasadeututrykk vil kunne avvike fra ferdig bygg. Andre bygg, beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.
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IKEA + Skanska

BoKlok
et boligkonsept
som står ut i
mengden
BoKlok er utviklet i tett samarbeid
mellom våre eiere Skanska og IKEA.
Dette gjør oss ulikt alle andre
boligutbyggere – vårt mål er å skape
bærekraftige hjem for alle.

Våre eiere tilfører oss store mengder kunnskap og
erfaringer, noe vi bruker aktivt når vi utvikler konseptet
vårt. Skanska bygger enkelt og kostnadseffektivt, IKEA
vet hvordan mennesker ønsker å bo. Når vi kombinerer
erfaringene fra disse to banebrytende aktørene, får du
som boligkjøper det beste av to verdener; moderne,
smarte og bærekraftige hjem i skandinavisk stil, som er
funksjonelle og i solid kvalitet.

Boligbygging tenkt på nytt
Erfaringen og verdisynet vårt legger klare føringer for
hvordan vi bygger boliger. Løsningene er gjennomtenkte
og basert på mer enn 30 års erfaring, hver kvadratmeter
er plassert der den vil gjøre best nytte for seg. Kvalitetene
og det spennende formspråket er vi verdenskjente for, og
er bokstavelig talt innebygget. En ny start betyr at du får
mulighet til å tenke helt nytt.
I et nytt hjem fra BoKlok har vi tenkt mange av tankene
for deg. Vi er effektive og kostnadsbevisste, men går aldri
på kompromiss med kvaliteten på hjemmene vi bygger.
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Historien om BoKlok

Rom for flere
Våre boliger er utformet klokt og
produsert kostnadseffektivt for å tilby
hjem for flere. Det er et utmerket
boligkonsept for vanlige lommebøker
og et attraktivt tilbud for alle.

BoKlok er et etablert og vellykket samarbeid mellom
Skanska og IKEA. Vår visjon er å bygge bærekraftige
hjem, med god design og kvalitet, og til riktig pris
for alle. Vi har allerede en imponerende merittliste.
I Norge, Sverige og Finland har BoKlok levert over
14.000 nye hjem siden oppstarten tidlig på 1990-tallet,
og i 2019 ble BoKlok etablert i Storbritannia.
Boklok bygger boliger fra A til Å , fra tomtekjøpet
til boligen står ferdig. Vi bygger i tre og vi bygger i
Norge. Fabrikken som produserer modulene ligger
i Steinkjer. Bærekraftig og kortreist. Vi har et stort
spillerom, og kan trekke veksler på de rundt oss, som
Skanska, og den øvrige BoKlok-familien i Sverige,
Finland og Storbritannia.

6 | BoKlok Åsmoen

BoKlok Åsmoen | 7

Bli kjent med BoKlok Åsmoen
Et annerledes boligkonsept		

4

Historien om BoKlok		

6

Velkommen til Åsmoen på Jessheim		

10

Ditt nye boligområde		

18

Utomhusplan		32
Boligene - utviklet for godt naboskap		

34

Plantegninger og interiører		

36

Vedleggsdokumenter		76
Fra skog til hus - vår verdikjede		

102

Å bygge industrielt		

105

Hvorfor kjøpe nytt?		

107

Kontaktinfo		111

BoKlok Åsmoen | 9

BoKlok Åsmoen, Jessheim

I Markvegen på Åsmoen kommer det 26
splitter nye og funksjonelle rekkehus fra
Boklok. Dette kan bli et nytt kapittel i historien
om livet ditt, med noe som blir ditt eget. Her
får du tilgang til en sjelden grad av valgfrihet.
Du bor barnevennlig og landlig til sammen
med dine aller nærmeste, og får hage og
natur tett på. Samtidig kan du dra på konsert
eller treffe venner over et glass eller en matbit
på Jessheim, i Lillestrøm eller i Oslo – alt innen
godt under en times avstand. På Åsmoen
trenger ikke det ene utelukke det andre.
Du blir boende i et helt nytt naboskap med
mennesker som flytter inn samtidig med deg,
dette vil gjøre det lett å få nye bekjentskaper
og venner. Både for store og små. Du bor
trygt, godt, og kan få oppleve den gode
nabolagsfølelsen bare slike boforhold kan
føre med seg.

3D illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Bildet er kun ment som en illustrasjon
Fasadeututrykk vil kunne avvike fra ferdig bygg. Andre bygg, beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.
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Jessheim sentrum/togstasjon - 5 min.

Oslo Gardermoen - 16 min.

3D illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Bildet er kun ment som en illustrasjon
Fasadeututrykk vil kunne avvike fra ferdig bygg. Andre bygg, beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.
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3D illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Bildet er kun ment som en illustrasjon
Fasadeututrykk vil kunne avvike fra ferdig bygg. Andre bygg, beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.
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Familievennlig!
På Åsmoen bor du landlig og idyllisk til. Samtidig har
du Jessheim sentrum rett i nærheten med et stort
utvalg av butikker, restauranter
og varierte kulturopplevelser.
Det er lett å være spontan når du ønsker, med hyppige avganger
med tog til Lillestrøm (26 min) eller Oslo (39 min). Du kjører til Oslo
Gardermoen på ca 15 minutter hvor toget tar deg til Oslo sentrum på
ca 20. Med buss er du i Oslo på 40. Det er mange som bor på Jessheim
og jobber i Oslo – du kan fint bli en av dem.
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Det nye
boligområdet
ditt
Her kan du nyte godt av alle kvalitetene som
både landskapsområdene, naturen og bylivet
kan by på. Du blir boende midt i mellom alt,
og får kort vei til det aller meste.
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Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data
basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Advokatene Sem og Johnsen Avd. Bekkestua Eiendomsmegling AS kan ikke holdes ansvarlig for
feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022
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Et område
med
positiv
vekst
Ullensaker har hatt jevn høy tilflytting og
befolkningsvekst de siste årene, og det
samme forventes i tiden som kommer.
Jessheim har opplevd stor vekst og mange satsninger
etter at Oslo Lufthavn Gardermoen ble hovedflyplass i
1998. Mye har skjedd de siste årene og du som flytter
til Jessheim kan dra nytte av nye skoler, barnehager,
butikker og Jessheim Storsenter for å nevne noe.
Åsmoen blir et spennende boligtilskudd i et område
i sterkt utvikling hvor flere og flere velger å etablere seg.

Du kjører til Oslo Lufthavn Gardermoen på ca. 15 minutter
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Jessheim

Gardermoen

15 min

Jessheim
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Oslo

40 min

Lillestrøm

Oslo

26 min

39 min
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Gode shoppingmuligheter og caféliv både i sentrum og på Jessheim storsenter.

Få det slik du ønsker
Jessheim er en attraktiv og koselig by med et tilbud alle kan sette pris på, enten det er friluft
eller det litt mer urbane som ligger hjertet ditt nærmest. Jessheim storsenter har blitt en
sosial møteplass for mange, med mer enn 150 butikker og serveringssteder. Kultur er viktig i
Jessheim, og Kultursenteret med dans, teater, revyforestillinger, kino og bibliotek ligger like
i nærheten.

Mange gode fritidstilbud
Åsmoen er sentrumsnært, men samtidig
tilbaketrukket og med grønne lunger på alle
kanter. Det er masse å finne på, nærmest uansett
hva du har interesse for. Jessheim Ridesenter
ligger rett ved siden av tomta, og de tilbyr masse
hyggelige aktiviteter for barn som elsker alt som
har med hester å gjøre.
Rett utenfor døra finner du et vell av turstier og
skiløyper. Barnehage og skole er i barnevennlig
gåavstand.

Jessheim Ridesenter.
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Det er mange gode grunner til at Jessheim har
blitt en av Norges raskest voksende byer – og på
Åsmoen har du mange av dem rett i nærheten.
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Jessheim stadion

For de aktive
Det lokale idrettslaget Ull/Kisa tilbyr fotball, håndball, friidrett og innebandy. Ull/Kisa IL
Fotball er nok den mest kjente delen av idrettslaget, iført gule trøyer og grønne shortser.
De spiller i dag i OBOS-ligaen. Rett øst for Jessheim sentrum ligger Jessheim stadion hvor
du også finner friidrettstadionen, som blant annet arrangerte NM i friidrett i 2014.

Vær ute og nyt naturen
Nordbytjernet er et yndet
friluftsted for Ullsokningene
hele året, med badeplass
om sommeren og akebakke
om vinteren. Rundt tjernet
er det anlagt turveg for
rullestol og barnevogn. Du
kan også bruke Nordby som
utgangspunkt for lengre
turer, - herfra strekker det
seg en rekke turstier som
inviterer til bruk, sommer
som vinter. Og lenger inn
ligger de dype skogene og
venter, med bær, fiskevann
og jaktmuligheter.
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Nordbytjernet
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Oversiktskart
Prosjektet består av til sammen 26 rekkehus med tilhørende carport. Innkjøring
til feltet er via Markvegen og det er enkel adkomst til hvert hus. Det er ingen
gjennomgangstrafikk. Det kommer lekeplass og sosiale soner. Landskapet
rundt er landlig og består av skog, grønne lunger og hyggelig nærmiljø med
variert bebyggelse.
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3D illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Bildet er kun ment som en illustrasjon
Fasadeututrykk vil kunne avvike fra ferdig bygg. Andre bygg, beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.
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Boliger
utviklet
for godt
naboskap

Rekkehusene
•

Ca. 99 kvm

•

To etasjer

•

3 soverom

•

1 bad

•

1 WC-rom

•

Terrasse

•

Hage

•

Carport 15 kvm

•

Utvendig bod 5 kvm

•

Gjesteparkering

Rekkehusene på Åsmoen er utviklet spesielt for dette
prosjektet, og er gjennomtenkte boliger med smarte løsninger.
Alt for at du skal trives best mulig!
Trekledning utvendig vil gi et varmt inntrykk som står godt til omgivelsene. Bredde,
dybde og relieff på kledningen vil skape dynamikk i det arkitektoniske uttrykket.
Rekkene fargesettes, hvor rekkehus innenfor samme rekke får samme fargepalett.
Boligene har enten vestlig eller sørvestlig beliggenhet og har god tilgang på sol. Hvert
rekkehus får egen carport med tilknyttet sportsbod.
Innvendig er boligene lyse og romslige. Store vinduer sørger for godt med lysinnslipp.
Første etasje består av entré og wc, adskilt kjøkken og stue. Herfra er det utgang til romslig
markterrasse og videre ut i hagen. Trappen tar deg videre opp til andre etasje der du finner
tre gode soverom, bad og bod.
“Å få mest mulig kvalitet og brukervennlighet ut av hver eneste kvadratmeter som bygges, er en
klassisk og svært viktig arkitektoppgave. Å bruke en rasjonell og industrialisert byggeprosess som
grunnlag og grep for å senke den økonomiske terskelen for boligkjøpere, er et tema arkitekter
har vært opptatt av i rundt hundre år. Og det er minst like viktig i dag som det var for hundre år
siden. Desto mer man klarer å minimere byggekostnadene, desto flere mennesker får mulighetene
til å bo i gode, sunne og vakre hjem.”
–Tom Sletner i LPO Arkitekter
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Hus nr. 1

Hus nr. 2

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10,5 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

95 kvm

1

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

95 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Bad:		2

Hage:

Bad:		2

Hage:

49,5 kvm

Utebod/
Carport

2

21,9 kvm

Utebod/
Carport
Platting inngangsparti
11.5 m2

Entré
3.5 m2

Platting inngangsparti
11.0 m2

Kjøkken
7.0 m2

Kjøkken
7.0 m2

Soverom 1
14.5 m2

Entré
3.5 m2

WC
1.5 m2

Soverom 1
14.5 m2

WC
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2
Bad
6.0 m2

Bad
6.0 m2
Gang
10.5 m2

Carport

Stue
33.0 m2

Bod
1.0 m2

Bod
1.0 m2
Stue
33.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Utebod
5.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Utebod
5.0 m2

Platting
inngangsparti

Platting
inngangsparti

Terrasse
10.5 m2

CARPORT/BOD

Gang
10.5 m2

Carport

PLAN 1

PLAN 2

CARPORT/BOD

Terrasse
10 m2

PLAN 1

PLAN 2

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme.
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.
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Hus nr. 3

Hus nr. 4

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

95 kvm

3

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

95 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Bad:		2

Hage:

Bad:		2

Hage:

22,8 kvm

Utebod/
Carport

4

26,9 kvm

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

Entré
3.5 m2

Platting inngangsparti
11.0 m2

Kjøkken
7.0 m2

Kjøkken
7.0 m2

Soverom 1
14.5 m2

Entré
3.5 m2

WC
1.5 m2

Soverom 1
14.5 m2

WC
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2
Bad
6.0 m2

Bad
6.0 m2
Gang
10.5 m2

Carport

Gang
10.5 m2

Carport

Bod
1.0 m2

Bod
1.0 m2

Stue
33.0 m2

Stue
33.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Utebod
5.0 m2

Utebod
5.0 m2

Platting
inngangsparti

CARPORT/BOD

Soverom 3
7.0 m2

Platting
inngangsparti

Terrasse
10 m2

PLAN 1

PLAN 2

CARPORT/BOD

Terrasse
10 m2

PLAN 1

PLAN 2

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme.
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.
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Hus nr. 5

Hus nr. 6

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

95 kvm

5

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10,5 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

95 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Soverom:		3

P-plass:

Bad:		2

Hage:

Bad:		2

Utv. bod:		5 kvm

38,2 kvm

Hage:

Utebod/
Carport

6

1
179 kvm

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.5 m2

Platting inngangsparti
11.0 m2

Entré
3.5 m2

Kjøkken
7.0 m2

Kjøkken
7.0 m2

Soverom 1
14.5 m2

Entré
3.5 m2

Soverom 1
14.5 m2

WC
1.5 m2

WC
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Bad
6.0 m2

Bad
6.0 m2
Gang
10.5 m2

Gang
10.5 m2

Carport

Carport
Bod
1.0 m2
Stue
33.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Utebod
5.0 m2

Utebod
5.0 m2

Platting
inngangsparti

CARPORT/BOD

Bod
1.0 m2

Stue
33.0 m2

Platting
inngangsparti

Terrasse
10 m2

PLAN 1

PLAN 2

CARPORT/BOD

Terrasse
10.5 m2

PLAN 1

PLAN 2

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme.
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.
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Hus nr. 7

Hus nr. 8

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10,5 kvm

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Bad:		2

Hage:

Bad:		2

Hage:

95 kvm

204,7 kvm

95 kvm

26,5 kvm
8

7

Utebod/
Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.5 m2

Kjøkken
7.0 m2

Platting inngangsparti
11.0 m2

Entré
3.5 m2

Entré
3.5 m2

Soverom 1
14.5 m2

WC
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2

Soverom 1
14.5 m2

WC
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2
Bad
6.0 m2

Bad
6.0 m2
Gang
10.5 m2

Gang
10.5 m2

Carport

Carport
Bod
1.0 m2

Bod
1.0 m2

Stue
33.0 m2

Stue
33.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Utebod
5.0 m2

Utebod
5.0 m2

Platting
inngangsparti

CARPORT/BOD

Soverom 2
7.0 m2

Platting
inngangsparti

Terrasse
10.5 m2

PLAN 1

PLAN 2

CARPORT/BOD

Terrasse
10 m2

PLAN 1

PLAN 2

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme.
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.
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3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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Hus nr. 9

Hus nr. 10

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10 kvm

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Bad:		2

Hage:

Bad:		2

Hage:

95 kvm

25,2 kvm

95 kvm

21,2 kvm

10

9

Utebod/
Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

Platting inngangsparti
11.0 m2

Kjøkken
7.0 m2

Entré
3.5 m2

Entré
3.5 m2

Soverom 1
14.5 m2

Kjøkken
7.0 m2

Soverom 1
14.5 m2

WC
1.5 m2

WC
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Bad
6.0 m2

Bad
6.0 m2

Gang
10.5 m2

Gang
10.5 m2

Carport

Carport
Bod
1.0 m2

Bod
1.0 m2

Stue
33.0 m2

Stue
33.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2
Utebod
5.0 m2

Utebod
5.0 m2

Platting
inngangsparti

CARPORT/BOD

Soverom 2
7.0 m2

Platting
inngangsparti

Terrasse
10 m2

PLAN 1

PLAN 2

CARPORT/BOD

Terrasse
10 m2

PLAN 1

PLAN 2

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme.
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.
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Hus nr. 11

Hus nr. 12

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10 kvm

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10,5 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Soverom:		3

P-plass:

Bad:		2

Hage:

Bad:		2

Utv. bod:		5 kvm

95 kvm

20,3 kvm

11

95 kvm

Hage:

1
12

154 kvm

Utebod/
Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.5 m2

Platting inngangsparti
11.0 m2

Kjøkken
7.0 m2

Entré
3.5 m2

Entré
3.5 m2

Soverom 1
14.5 m2

Kjøkken
7.0 m2

Soverom 1
14.5 m2

WC
1.5 m2

WC
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Bad
6.0 m2

Bad
6.0 m2
Gang
10.5 m2

Carport

Gang
10.5 m2

Carport
Bod
1.0 m2

Stue
33.0 m2

Stue
33.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Utebod
5.0 m2

Utebod
5.0 m2

Platting
inngangsparti

CARPORT/BOD

Bod
1.0 m2

Platting
inngangsparti

Terrasse
10 m2

PLAN 1

PLAN 2

Terrasse
10.5 m2

CARPORT/BOD

PLAN 1

PLAN 2

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme.
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.
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Hus nr. 13

Hus nr. 14

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10,5 kvm

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

Soverom:		3

P-plass:

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Bad:		2

Utv. bod:		5 kvm

Bad:		2

Hage:

95 kvm

Hage:

1

13

95 kvm

14

20,4 kvm

148 kvm

Utebod/
Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.5 m2

Kjøkken
7.0 m2

Platting inngangsparti
11.0 m2

Entré
3.5 m2

Entré
3.5 m2

Soverom 1
14.5 m2

WC
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2

Soverom 1
14.5 m2

WC
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2
Bad
6.0 m2

Bad
6.0 m2
Gang
10.5 m2

Gang
10.5 m2

Carport

Carport
Bod
1.0 m2

Bod
1.0 m2

Stue
33.0 m2

Stue
33.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Utebod
5.0 m2

Utebod
5.0 m2

Platting
inngangsparti

CARPORT/BOD

Soverom 2
7.0 m2

Platting
inngangsparti

Terrasse
10.5 m2

PLAN 1

PLAN 2

CARPORT/BOD

Terrasse
10 m2

PLAN 1

PLAN 2

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme.
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.
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Hus nr. 15

Hus nr. 16

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10 kvm

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

95 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Bad:		2

Hage:

15

21,4 kvm

95 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Bad:		2

Hage:

16

25,2 kvm

Utebod/
Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

Platting inngangsparti
11.0 m2

Kjøkken
7.0 m2

Entré
3.5 m2

Entré
3.5 m2

Soverom 1
14.5 m2

Kjøkken
7.0 m2

Soverom 1
14.5 m2

WC
1.5 m2

WC
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Bad
6.0 m2

Bad
6.0 m2

Gang
10.5 m2

Gang
10.5 m2

Carport

Carport
Bod
1.0 m2

Bod
1.0 m2

Stue
33.0 m2

Stue
33.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2
Utebod
5.0 m2

Utebod
5.0 m2

Platting
inngangsparti

CARPORT/BOD

Soverom 2
7.0 m2

Platting
inngangsparti

Terrasse
10 m2

PLAN 1

PLAN 2

CARPORT/BOD

Terrasse
10 m2

PLAN 1

PLAN 2

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme.
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.
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3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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Hus nr. 17

Hus nr. 18

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

95 kvm

17

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10,5 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

95 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Bad:		2

Hage:

Bad:		2

Hage:

26,6 kvm

18

171,8 kvm

Utebod/
Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.5 m2

Platting inngangsparti
11.0 m2

Kjøkken
7.0 m2

Entré
3.5 m2

Entré
3.5 m2

Soverom 1
14.5 m2

Kjøkken
7.0 m2

Soverom 1
14.5 m2

WC
1.5 m2

WC
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Bad
6.0 m2

Bad
6.0 m2
Gang
10.5 m2

Carport

Gang
10.5 m2

Carport
Bod
1.0 m2

Stue
33.0 m2

Stue
33.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Utebod
5.0 m2

Utebod
5.0 m2

Platting
inngangsparti

CARPORT/BOD

Bod
1.0 m2

Platting
inngangsparti

Terrasse
10 m2

PLAN 1

PLAN 2

Terrasse
10.5 m2

CARPORT/BOD

PLAN 1

PLAN 2

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme.
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.
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Hus nr. 19

Hus nr. 20

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10,5 kvm

P-rom:

19

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10 kvm
Carport:		15 kvm

Carport:		15 kvm

P-rom:

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Bad:		2

Hage:

Bad:		2

Hage:

95 kvm

172 kvm

95 kvm

Utebod/
Carport

20

42,3 kvm

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.5 m2

Kjøkken
7.0 m2

Platting inngangsparti
11.0 m2

Entré
3.5 m2

Entré
3.5 m2

Soverom 1
14.5 m2

WC
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2

Soverom 1
14.5 m2

WC
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2
Bad
6.0 m2

Bad
6.0 m2
Gang
10.5 m2

Gang
10.5 m2

Carport

Carport
Bod
1.0 m2

Bod
1.0 m2

Stue
33.0 m2

Stue
33.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Utebod
5.0 m2

Utebod
5.0 m2

Platting
inngangsparti

CARPORT/BOD

Soverom 2
7.0 m2

Platting
inngangsparti

Terrasse
10.5 m2

PLAN 1

PLAN 2

CARPORT/BOD

Terrasse
10 m2

PLAN 1

PLAN 2

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme.
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.
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Hus nr. 21

Hus nr. 22

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10 kvm

P-rom:

21

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10,5 kvm
Carport:		15 kvm

Carport:		15 kvm

P-rom:

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Soverom:		3

P-plass:

Bad:		2

Hage:

Bad:		2

Utv. bod:		5 kvm

95 kvm

44,8 kvm

95 kvm

Hage:

22

1
170 kvm

Utebod/
Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.5 m2

Platting inngangsparti
11.0 m2

Kjøkken
7.0 m2

Entré
3.5 m2

Entré
3.5 m2

Soverom 1
14.5 m2

Kjøkken
7.0 m2

Soverom 1
14.5 m2

WC
1.5 m2

WC
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Bad
6.0 m2

Bad
6.0 m2
Gang
10.5 m2

Carport

Gang
10.5 m2

Carport
Bod
1.0 m2

Stue
33.0 m2

Stue
33.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Utebod
5.0 m2

Utebod
5.0 m2

Platting
inngangsparti

CARPORT/BOD

Bod
1.0 m2

Platting
inngangsparti

Terrasse
10 m2

PLAN 1

PLAN 2

Terrasse
10.5 m2

CARPORT/BOD

PLAN 1

PLAN 2

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme.
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.
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3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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Hus nr. 23

Hus nr. 24

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10,5 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

95 kvm

Soverom:		3

P-plass:

Bad:		2

Utv. bod:		5 kvm
Hage:

23

1

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

95 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Bad:		2

Hage:

24

24,7kvm

112 kvm

Utebod/
Carport

Utebod/
Carport
Platting inngangsparti
11.5 m2

Entré
3.5 m2

Platting inngangsparti
11.0 m2

Kjøkken
7.0 m2

Kjøkken
7.0 m2

Soverom 1
14.5 m2

Entré
3.5 m2

WC
1.5 m2

Soverom 1
14.5 m2

WC
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2
Bad
6.0 m2

Bad
6.0 m2
Gang
10.5 m2

Carport

Stue
33.0 m2

Bod
1.0 m2

Bod
1.0 m2
Stue
33.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Utebod
5.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Utebod
5.0 m2

Platting
inngangsparti

Platting
inngangsparti

Terrasse
10.5 m2

CARPORT/BOD

Gang
10.5 m2

Carport

PLAN 1

PLAN 2

CARPORT/BOD

Terrasse
10 m2

PLAN 1

PLAN 2

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme.
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.
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Hus nr. 25

Hus nr. 26

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

95 kvm

25

BRA:		99 kvm

Terrasse: 10,5 kvm

P-rom:

Carport:		15 kvm

95 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Soverom:		3

Utv. bod:		5 kvm

Bad:		2

Hage:

Bad:		2

Hage:

24,7 kvm

26

52,0 kvm

Utebod/
Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.5 m2

Platting inngangsparti
11.0 m2

Entré
3.5 m2

Kjøkken
7.0 m2

Kjøkken
7.0 m2

Soverom 1
14.5 m2

Entré
3.5 m2

Soverom 1
14.5 m2

WC
1.5 m2

WC
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Bad
6.0 m2

Bad
6.0 m2
Gang
10.5 m2

Gang
10.5 m2

Carport

Carport
Bod
1.0 m2
Stue
33.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Soverom 3
7.0 m2

Utebod
5.0 m2

Utebod
5.0 m2

Platting
inngangsparti

CARPORT/BOD

Bod
1.0 m2

Stue
33.0 m2

Platting
inngangsparti

Terrasse
10 m2

PLAN 1

PLAN 2

CARPORT/BOD

Terrasse
10.5 m2

PLAN 1

PLAN 2

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme.
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.
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Et hus - mange muligheter

3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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Et hus - mange muligheter

3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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Leveransebeskrivelse

Entre

Stue

Innredning: Ytterdør med vindu i
sort farge S9000-N.

Gulv: Hvitlasert 3-stavs eikeparkett
med fotlist i tre i hvit farge S0500-N
og med synlige spikerslag.

Gulv: Lysegrå 30x30 fliser med fotlist
i tre i hvit farge S0500-N og med
synlige spikerslag.
Vegger: Sparklet og malt gips i hvit
farge S0500-N. Innerdører i hvit
farge S0500-N med listverk rundt
dør i samme farge og med synlige
spikerslag.
Himling: Sparklet og malt gips i
hvit farge S0500-N. Taklister i hvit
farge S0500-N leveres med synlige
spikerslag. Nedkassing av ventilasjon.
Elektro: NEK 400 angir antall ELpunkter og annet elektrisk utstyr.
Lysarmatur i tak.

Vegger: Sparklet og malt gips i hvit
farge S0500-N. Innerdør i hvit farge
S0500-N med listverk rundt dør og
vindu i samme farge og med synlige
spikerslag. Dekkbord i hvit farge
S0500-N.
Himling: Sparklet og malt gips i
hvit farge S0500-N. Taklister i hvit
farge S0500-N leveres med synlige
spikerslag. Synlig bjelke og dekkbord
males likt som tak i hvit farge
S0500-N.
Elektro: NEK 400 angir antall ELpunkter og annet elektrisk utstyr.
Lysarmatur i tak og uttak for tv/
internett.

Oppvarming: Varmekabler i gulv.

WC
Innredning: Hvit innredning og
servant fra IKEA med skuffer og ettgreps blandebatteri. Speilskap fra
IKEA med integrert LED-belysning eller
annet lysarmatur. Vegghengt WC.
Gulv: Lysegrå 30x30 fliser med fotlist
i tre i hvit farge S0500-N og med
synlige spikerslag. Varmekabler i gulv.
Vegger: Sparklet og malt gips i
hvit farge S0500-N. Innerdør i hvit
farge S0500-N med listverk rundt
dør i samme farge og med synlige
spikerslag. Dørlåsvrider type rød/hvit.
Himling: Sparklet og malt gips i
hvit farge S0500-N. Taklister i hvit
farge S0500-N leveres med synlige
spikerslag. Nedkassing av ventilasjon.
Elektro: NEK 400 angir antall ELpunkter og annet elektrisk utstyr.
Lysarmatur i tak samt belysning i
forbindelse med speilskap.
Oppvarming: Varmekabler i gulv.
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Oppvarming: Varmepumpe og
mulighet for ettermontering
av peis. Peis er ikke en del av
standardleveransen.

Kjøkken
Innredning: Hvit kjøkkeninnredning
fra IKEA med lys grå betongmønstret
laminat benkeplate. Overskapene
får trykklås og øvrig innredning
får knotter og håndtak. Kjøkkenet
leveres klart for integrerte hvitevarer,
det leveres ventilator, skuff for
avfallssortering under vask og
kjøkkenvask fra IKEA med ett-greps
blandebatteri. Hvitevarer er ikke en
del av standardleveransen.
Gulv: Hvitlasert 3-stavs eikeparkett
med fotlist i tre i hvit farge S0500-N
og med synlige spikerslag.
Vegger: Sparklet og malt gips i hvit
farge S0500-N. Innerdør i hvit farge
S0500-N med listverk rundt dør og
vindu i samme farge og med synlige
spikerslag. Kitchen Board over
kjøkkenbenk.

Himling: Sparklet og malt gips i
hvit farge S0500-N. Taklister i hvit
farge S0500-N leveres med synlige
spikerslag. Nedkassing/foring av
ventilasjon over innredning og over
døråpning.
Elektro: NEK 400 angir antall ELpunkter og annet elektrisk utstyr.
Lyslist i LED under overskap,
lysarmatur i tak og komfyrvakt.
Oppvarming: Varmepumpe.

Teknisk/Bod
Innredning: Sikringsskap,
varmtvannsbereder,
vannfordelerskap, sluk og
ventilasjonsaggregat. Alle tekniske
installasjoner er montert åpent.
Gulv: Grått gulvbelegg med oppbrett.
Vegger: Ferdigbehandlede MDFplater i hvit farge S0500-N. Innerdør i
hvit farge S0500-N med listverk rundt
dør i samme farge og med synlige
spikerslag.
Himling: Ferdigbehandlede MDFplater i hvit farge S0500-N. Taklister
i hvit farge S0500-N leveres med
synlige spikerslag.
Elektro: NEK 400 angir antall ELpunkter og annet elektrisk utstyr.
Lysarmatur.

Trapp
Innredning: Hvitmalt furutrapp i
farge S0500-N med beisede trinn.

Soverom 1
Gulv: Hvitlasert 3-stavs eikeparkett
med fotlist i tre i hvit farge S0500-N
og med synlige spikerslag.
Vegger: Sparklet og malt gips i hvit farge
S0500-N. Innerdør i hvit farge S0500-N
med listverk rundt dør og vindu i samme
farge og med synlige spikerslag.
Dekkbord i hvit farge S0500-N.
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Himling: Sparklet og malt gips i
hvit farge S0500-N. Taklister i hvit
farge S0500-N leveres med synlige
spikerslag, synlig bjelke males likt som
tak og dekkbord i hvit farge S0500-N.
Elektro: NEK 400 angir antall ELOppvarming: Panelovn.

Soverom 2
Gulv: Hvitlasert 3-stavs eikeparkett
med fotlist i tre i hvit farge S0500-N og
med synlige spikerslag.
Vegger: Sparklet og malt gips i hvit
farge S0500-N. Innerdør i hvit farge
S0500-N med listverk rundt dør og
vindu i samme farge og med synlige
spikerslag.
Himling: Sparklet og malt gips i hvit
farge S0500-N. Taklister i hvit farge
S0500-N leveres med synlig spiker.

Bad 2.etg

Gang 2.etg

Innredning: Hvit innredning og
servant fra IKEA med skuffer og ettgreps blandebatteri. Speilskap fra
IKEA med integrert LED-belysning
eller annet lysarmatur. Vegghengt WC,
rett dusjhjørne med dusjgarnityr og
blandebatteri.

Gulv: Hvitlasert 3-stavs eikeparkett
med fotlist i tre i hvit farge S0500-N og
med synlige spikerslag.

Gulv: Lysegrå matte 20x20 fliser og
lysegrå matte 10x10 fliser i dusjnisje.
Vegger: Hvite matte 20x40 fliser.
Innerdør i hvit farge S0500-N med
listverk rundt dør i samme farge og
med synlige spikerslag. Dørlåsvrider
type rød/hvit.
Himling: Sparklet og malt gips i
hvit farge S0500-N. Taklister i hvit
farge S0500-N leveres med synlige
spikerslag. Nedsenket himling.

Elektro: NEK 400 angir antall ELpunkter og annet elektrisk utstyr.
Oppvarming: Panelovn.

Oppvarming: Varmekabler i gulv.

Soverom 3

Bod 2.etg

Gulv: Hvitlasert 3-stavs eikeparkett
med fotlist i tre i hvit farge S0500-N og
med synlige spikerslag.

Gulv: Hvitlasert 3-stavs eikeparkett
med fotlist i tre i hvit farge S0500-N og
med synlige spikerslag.

Vegger: Sparklet og malt gips i hvit
farge S0500-N. Innerdør i hvit farge
S0500-N med listverk rundt dør og
vindu i samme farge og med synlige
spikerslag.

Vegger: Ferdigbehandlede MDF-plater
i hvit farge S0500-N. Innerdør i hvit
farge S0500-N med listverk rundt
dør i samme farge og med synlige
spikerslag.

Himling: Sparklet og malt gips i
hvit farge S0500-N. Taklister i hvit
farge S0500-N leveres med synlige
spikerslag.

Himling: Ferdigbehandlede MDFplater i hvit farge S0500-N. Taklister i
hvit farge S0500-N leveres med synlige
spikerslag.

Elektro: NEK 400 angir antall ELpunkter og annet elektrisk utstyr.

Elektro: NEK 400 angir antall ELpunkter og annet elektrisk utstyr.
Lysarmatur. Synlige tekniske
installasjoner.

78 | BoKlok Åsmoen

Himling: Sparklet og malt gips i
hvit farge S0500-N. Taklister i hvit
farge S0500-N leveres med synlige
spikerslag.
Elektro: NEK 400 angir antall ELpunkter og annet elektrisk utstyr.
Lysarmatur.

Carport
Gulv: Grus.

Elektro: NEK 400 angir antall ELpunkter og annet elektrisk utstyr.
Opplegg for oppvaskmaskin og
tørketrommel. Spotter i tak samt
belysning i forbindelse med speilskap.

Oppvarming: Panelovn.

Vegger: Sparklet og malt gips i
hvit farge S0500-N. Innerdør i hvit
farge S0500-N med listverk rundt
dør i samme farge og med synlige
spikerslag.

Elektro: NEK 400 angir antall ELpunkter og annet elektrisk utstyr.
Opplegg til eventuell fremtidig kurs for
elbillader. Elbillader er ikke en del av
standardleveransen.

Tekniske
installasjoner
generell:
NEK 400 angir antall EL-punkter og
annet elektrisk utstyr. Det plasseres
utelamper med bryter, ringeklokke,
utekran og utvendig stikk. Uttak på
lydvegg legges med åpne føringer
langs list, uttak for tv/internett,
trekkrør for internett, røykvarsler
seriekobles, balansert ventilasjon
m.m.

Utvendige
overflater:
Kledning/lektepanel er behandlet
på 3 sider med ett eller to strøk med
vannbasert maling. Det kan stå i
3-5 år før videre behandling med
toppstrøk. Sterk anbefaling om at
kjøper allikevel behandler kledning
så fort som mulig – gjerne første
malingssesong.

Planløsning og
generelle forbehold:
•

•

•

•
•

•
•

•

Boligene er ikke detaljprosjektert
og mindre endringer på
leveransen kan forekomme.
Dette gjelder også elektriske
punkter.
Det kan forekomme mindre
endringer på arealene som følge
av detaljprosjektering.
Kjøkken og våtrom leveres
i henhold til tegninger fra
leverandør.
Stiplede objekter inngår ikke i
leveransen.
Det vil forekomme innkassinger/
nedsenket himling/foringer som
følge av detaljprosjektering.
Det vil forekomme synlige
ventilasjonskanaler i bod.
Plassering av
varmtvannsbereder, EL-skap og
øvrige tekniske installasjoner
kan bli endret som følge av
teknisk prosjektering.
Ved flikkarbeider/utbedringer
vil malte overflater bli utbedret
med flikkmaling og ikke maling
av hele flater.

Sportsbod
Innredning: Dør i sort farge S9000-N.
Gulv: Betong.
Vegger: Uisolert trevegg med synlige
stenderverk.
Himling: Uisolert tretak med synlige
tilfarere.
Elektro: NEK 400 angir antall ELpunkter og annet elektrisk utstyr. Åpne
elektriske installasjoner.
Oppvarming generell: Varmepumpe
og panelovner. Mulighet for å
ettermontere peis. Peis er ikke en del
av standardleveransen.
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Salgsoppgave

Selger/
hjemmelshaver

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

Skanska Eiendomsutvikling v. Boklok,
org.nr. 979476256
Lakkegata 53, 0187 Oslo

Midlertidig brukstillatelse eller ferdig
attest skal foreligge innen over
tagelse av boligene. Det er selgers
ansvar å fremskaffe ferdigattest
på boligene selv etter at boligen er
overlevert kjøper. Kjøper er gjort opp
merksom på at slik ferdigattest ofte
foreligger lang tid etter overtagelse
og avhenger av blant annet årstid
for opparbeidelse av uteareal eller
felles infrastruktur. Midlertidig bruks
tillatelse gir imidlertid 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 overlevet i etapper. Vet overtakelse
på vinterstid vil væravhengige utomhusarbeider gjenstå til våren.

Overtagelse og innflytting
Antatt byggestart er 4. kvartal 2022.
Antatt ferdigstillelse er 2. kvartal
2023, men dette tidspunktet er fore
løpig estimat og ikke bindende, og
utløser ikke dagmulkt. Ved senere
byggestart endres overtagelse til
svarende. Med byggestart menes
fra det tidspunkt støp av plate til
det aktuelle hus faktisk igangsettes.
Gravearbeider i grunnen er ikke å
anse som byggearbeid.
Når selger har opphevet forbeholdene
stilt i avtalen 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 ferdig
stillelse av eiendommen skal selger
gi kjøper skriftlig melding om endelig
overtagelsesdato. Denne dato gjelder
da som partenes avtalte overtagelsesdato.
Selger kan kreve overtagelse inntil fire
måneder før den avtalte fristen til å
ha Eiendommen klar til overtagelse.
Selgeren skal skriftlig varsle om dette
minimum to måneder før det nye over
tagelsestidspunktet, og det eksakte
overtakelsestidspunktet skal gis med
minst 14 dagers skriftlig varsel.
Hver kjøper vil ved overtagelse få
tildelt en elektronisk håndbok (FDVdokumentasjon) som viser hvilke
materialer, produkter og fargevalg
som er benyttet i boligen, og i tillegg
adresselister med oversikt over
kontaktpersoner/firma som er
ansvarlig for de forskjellige arbeider/
produkter.
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Felleskostnader
Størrelsen på felleskostnadene
baserer seg på budsjett med grunnlag
i erfaringstall fra liknende prosjekter.
Felleskostnader skal dekke sameiets
ordinære driftskostnader. Det legges
til grunn et moderat omfang av nødvendige tjenester. Etter at sameiet er
etablert og konstituert, vil sameiet
kunne vurdere omfang av tjenester
og derved hvilket kostnadsnivå
sameiet ønsker. Fellesutgiftene skal
dekke blant annet felles forsikring,
forretningsførsel, styrehonorar, drift
og vedlikehold av fellesarealer.
Erfaringsmessig vil felleskostnadene
beløpe seg til ca. kr 13,- per kvm BRA
per måned.
Tv og bredbånd er stipulert til kr.
350,- per måned og kommer i tillegg.
Kommunale avgifter kommer i tillegg.
Det er pt. ikke eiendomsskatt i Ullens
aker kommune.
Det tas forbehold om endringer i stipulerte kostnader, da dette er basert
på erfaringstall.

Første års driftsbudsjett og felleskostnader fremlegges på konstituerende
årsmøte og er fastsatt av selger/vedtas i forbindelse med konstituerende
årsmøte. Kjøper vil være forpliktet til
å dekke sin forholdsmessige andel
av sameiets fellesutgifter i henhold
til eierseksjonsloven og sameiets
vedtekter.

Priser
Boligprisene fremgår av vedlagte
prisliste. Selger står til enhver tid fritt
til å endre prisen.

Kjøpsomkostninger
Dokumentavgift til staten: 2,5 % av
andel tomteverdi, ca. kr 124,- per
kvm BRA (se prisliste). Gebyr for
tinglysning av skjøte, f.t. kr 585,-.
Tinglysningsgebyr og attestgebyr for
pantobligasjoner i forbindelse med
etablering av eventuelle lån, f.t.
kr 793,- per obligasjon inkl. attest.
Seksjoneringsgebyr kr 5 000,-. Se
prisliste for total kjøpesum inklusive
kjøpsomkostninger for den enkelte
bolig. Det tas forbehold om endring
av satsene for offentlige gebyrer og
avgifter i tiden frem til hjemmels
overgang finner sted.
I tillegg innbetales à konto kr 50,per kvm BRA til sameiet for likviditet i oppstartsfasen. Dette er ikke
en kjøpsomkostning og beløpet
vil innkalles fra den enkelte kjøper
av sameiets forretningsfører i
forbindelse med fakturering av
fellesutgifter fra og med overtagelse.

Betalingsplan
Det betales ikke forskudd. Kjøpesum
og omkostninger skal innbetales før
overtagelse. Kjøper plikter ikke å innbetale noen del av kjøpesummen før
selger har stilt garanti iht. bestemmelsene i bustadoppføringslova § 12.
Alle renter på beløp innbetalt til
meglers klientkonto tilfaller i sin
helhet selger under forutsetning av
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at selger har stilt garanti i henhold
til bustadoppføringslova § 47. Stilles
ikke slik garanti tilfaller rentene på
innbetalt beløp kjøper.
Hovedoppgjør (kjøpesum, kjøpsomkostninger og tilvalg) skal innbetales
til meglers klientkonto senest 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 forskudd/del
innbetaling, herunder også for renter
og andre omkostninger, som påløper
på grunn av kjøpers mislighold.

Garantier
Boligene selges i henhold til bustad
oppføringslova, 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 (gjelder kun kjøpere som er
forbrukere). Dette følger av bustad
oppføringslova § 12, og slik garanti
skal være stilt av selger snarest etter
avtaleinngåelse.
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
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www.skatteetaten.no eller kontakte
megler for nærmere informasjon om
fastsettelse av ligningsverdi og eiendomsskatt. Det tas forbehold om at
regelendringer kan medføre endret
ligningsverdi for boligene.
Det er p.t. ikke eiendomsskatt på
bolig i Ullensaker kommune.

Forretningsførsel
Utbygger har inngått en tidsbegrenset
avtale med Obos Eiendomsforvaltning
AS som forretningsfører for sameiet.

Forsikring
Bygg og eiendom vil være forsikret av
selger frem til overtagelse, deretter
tegnes fullverdiforsikring gjennom
eierseksjonssameiet. Kjøper må selv
tegne innbo- og løsøreforsikring.

Matrikkel/adresse

Gnr. 81, Bnr. 380 i Ullensaker kommune. Seksjonsnummer for hver bolig
fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. Prosjektet er planlagt med i
alt 26 boligenheter (kan endres). Endelig adresse og husnummer fastsettes
av kommunen på et senere tidspunkt,
før overtakelse.

Tomt
Eiet tomt på ca. 7415 kvm. Det vil
bli foretatt grensejusteringer og
sammenslåing av eiendommene i
forbindelse med utbyggingen.
Det tas forbehold om mindre justeringer i tomtearealet.

Heftelser/
erklæringer/
rettigheter/
forpliktelser
Seksjonene overdras med de rettig
heter og forpliktelser som grunn
boken viser. Grunnboksutskrift følger
som vedlegg til denne salgsoppgave.
De fremtidige seksjonene vil være
fri for pengeheftelser med unntak
av lovpålagt panterett til sameiet
som sikkerhet for oppfyllelse av den
enkelte sameiers fellesforpliktelser
(Eierseksjonslovens § 31). Det kan
forekomme at servitutter/erklæringer
blir tinglyst som pengeheftelser
uten at dette har begrensninger for
råderetten. Selger kan også tinglyse
bestemmelser som er nødvendige
for å gjennomføre prosjektet, pålagt
av offentlige myndigheter eller
nødvendige bestemmelser knyttet til
sameiet eller naboforhold. Det er per
i dag tinglyst heftelser/erklæringer
på eiendommen. Pantedokument til
selgers bank og til megler (pant og
urådighetserklæring) tinglyses også,
men disse heftelsene vil bli innfridd i
forbindelse med kjøpers overtagelse
av seksjonen.
For det tilfelle at nødvendige
erklæringer ikke er tinglyst før over
tagelse, plikter kjøper å medvirke til
tinglysning av slike erklæringer.
Kontakt megler for nærmere informasjon.

Reguleringsforhold

Avtalemessige
forhold

Gjeldende reguleringsbestemmelser
kan mottas fra megler ved henvendelse.

Selger står fritt til å akseptere eller
avslå ethvert kjøpetilbud, herunder
bestemme om de vil akseptere salg
til aksjeselskaper, samt om de vil
akseptere salg av flere seksjoner til
samme kjøper. Merk at eierseksjons
lovens § 23 ikke gir anledning til at
mer enn to seksjoner eies av en og
samme juridiske person. Vedtekter
for sameiet vil bli utarbeidet av selger

Eiendommen er regulert til bolig,
veg/kjøreveg, lekeplass.
Tilstøtende eiendommer er regulert
til boligbebyggelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte megler ved spørsmål til reguleringen i området.

i samarbeid med forretningsfører og
sendes kjøperne i forbindelse med
innkalling til konstituerende årsmøte.
Det forutsettes at dokumentene
aksepteres som grunnlag for handelen. Eventuelle ønskede endringer
kan skje i henhold til vedtektene på
senere generalforsamlinger/sameier
møter.
Selger vil benytte egen standard
kjøpekontrakt for alle salg i prosjektet.
Det forutsettes at bud er lagt inn på
grunnlag av denne kjøpekontrakten
og en eventuell aksept av bud fra
selger gis under samme forutsetning.
Standard kjøpekontrakt følger som
vedlegg til denne salgsoppgave.
Det kan være aktuelt med reseksjonering frem til siste seksjon er solgt,
og kjøper/sameier kan ikke motsette seg å undertegne nødvendige
begjæringer/erklæringer i denne
sammenheng. Kjøper/sameier plikter
å medvirke til slik reseksjonering så
fremt dette ikke vesentlig forringer
verdien av kjøpers/sameiers egen
seksjon.

Lovgrunnlag
Boligene selges i henhold til Bustad
oppføringslova som regulerer kjøpers
(gjelder kun forbrukere) 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, ikke Bustadoppføringslova.
For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) for eier
seksjonssameiet og driften av dette.

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. Bestilte tilvalg og en-

dringer 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 etter
dette punkt.

Eierform og
organisering
Eierseksjonen vil tilhøre et sameie
som omfatter 26 boliger og uteareal.
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 bruksretter,
seksjonert som tilleggsareal til den
enkelte seksjon eller som en særskilt
næringsseksjon. I forbindelse med
overtagelser beholder selger fordelingsrett til parkeringsplasser inntil
alle seksjoner er overlevert.
Seksjonsnummer og eierbrøk
bestemmes i forbindelse med
seksjoneringen. Sameiet vil ivareta
forvaltning av fellesarealer innenfor
eiendommen.
Vedtekter vil bli utarbeidet av selger
i samråd med forretningsfører før
konstituerende årsmøte. Dokumentene vil i sin endelige form fremlegges
i forbindelse med konstituerende
årsmøte og kan senere endres.
Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til
bruk av sin boenhet. Seksjonseierne
får felles bruksrett til sameiets
fellesareal. De andre sameierne har,
i henhold til Eierseksjonslovens § 31,
panterett i seksjonen for krav mot
sameieren som følger av sameie
forholdet.
Privat ute/hageareal tilhørende
Boligen (jfr. Utomhusplan) vil fremkomme som tilleggsareal i seksjo
neringsbegjæring.

Adgang til utleie
Boligene leveres ikke med separat
utleieenhet.
Det vil normalt være anledning til
utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er
bygningsmessig godkjent for varig
opphold. En evt. leietaker må følge
sameiets vedtekter og evt. ordensregler på lik linje med eier.

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. I tillegg
opplyses P-rom – dette er boligens
bruksareal (BRA) fratrukket innvendige
boder og veggene til disse.
Arealer påført i prospektets plan
tegninger er i noen tilfeller avrundet
til nærmeste halve kvadratmeter.
Arealer oppgitt på de enkelte rom
på kontraktstegning kan bli justert i
forbindelse med detaljprosjektering.
Det presiseres at verken sportsbod
areal eller privat balkong-/terrasse
areal er medregnet i bruksarealene
oppgitt for den enkelte bolig i prospekt og prisliste.

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 elektronisk håndbok ved
overtagelsen.

Tilvalg og endringer
Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til å gjøre
tilvalg til boligene. Mulige tilvalg
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vil bli presentert i en egen tilvalgs
brosjyre. 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 samtidig med
sluttoppgjøret.
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.
Det er ikke mulig med egeninnsats
og det er heller ikke anledning til å
fravike prosjektets leverandører.
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.
Alle kostnader forbundet med tilvalg
skal være innbetalt før overtagelse.

Eiendomsmegler
Sem & Johnsen Nyeboliger AS
Org.nr.: 997 812 824
Pb. 1488 Vika, 0116 Oslo
v/ ansvarlig megler
Tom Z. Bliksmark
Eiendomsmegler/Prosjektleder
Telefon: 909 25 904
E-post: tzb@sem-johnsen.no
Lene H. Markegård
Eiendomsmegler
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Telefon: 918 23 923
E-post: lhm@sem-johnsen.no
Megler har et vederlag på kr. 43.750,inkl. mva. per solgte enhet i prosjektet.
I tillegg kommer et oppgjørshonorar
på kr. 3.750,- inkl. mva. Dersom handel ikke kommer i stand, har megler
ikke krav på provisjon. Vederlag og
utlegg betales 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.

Forbehold
Byggestart avhengig av at ramme- og
igangsettelsestillatelse blir gitt fra
myndighetene i god tid før planlagt
byggestart. Det tas generelt forbehold om myndighetenes saks
behandlingstid og eventuell justering
i fremdriften for overtagelse/innflytting,
hjemmelsoverføring med videre som
følge av dette.
Det kan forekomme avvik mellom
leveransebeskrivelsen og plan
tegninger. I slike tilfeller er det
alltid leveransebeskrivelsen som er
retningsgivende. Det gjøres opp
merksom på at tegninger, herunder
plantegninger, ikke er godkjent av
kommunen. 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 på kjøkken og bad, møbler,
lamper, garderober mm., 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 innlevering av kjøpetilbud.
Alle opplysninger i leveransebeskrivelse og salgsoppgave 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 lignende.

boliger til samme kjøper.
Kjøpetilbud forutsettes inngitt på
selgers standard kjøpekontrakt og
budskjema/midlertidig kjøpekontrakt
som vil bli benyttet ved salg. Selgers
standard kjøpekontrakt forutsettes
gjennomgått før kjøpetilbud inngis.
Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kjøpekontrakten som følge
av offentlige krav m.m.
Transport av Kjøpekontrakt er kun
tillatt etter skriftlig godkjenning fra
Selger. Selger kan uten nærmere
begrunnelse nekte slik godkjenning.
Ervervet vil etter slik godkjenning
kunne tinglyses direkte til tredjemann, men Selger vil i forhold til
oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig
kun forholde seg til Kjøper. Det vil
ikke bli gitt samtykke til transport av
Kjøpekontrakten avtalt senere enn
1 – en – måned før overtagelse. Ved
transport av kjøpekontrakt påløper et
gebyr til selger på kr. 25.000,-.

Utomhusplanen i prospektet er av en
slik karakter at den ikke kan anses
som et kart, men en illustrasjons
skisse fra landskapsarkitekt.
Utomhusplanen er utarbeidet for
å illustrere tomtens planlagte opp
arbeidelse, men er ikke endelig
fastsatt og kan endres i forbindelse
med detaljprosjekteringen og den
offentlige saksbehandlingen. Selger
står fritt til å endre boligbetegnelse
i prosjekteringsprosessen og det
tas forbehold om eventuell mindre
endring av antall boliger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses
i kjøpers navn. Hvis kjøper 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 kun forholde seg til
førstegangskjøper. Oppgjør etter salg
vil skje gjennom megler eller meglers
underleverandør.

Selger forbeholder seg retten til
å akseptere eller forkaste ethvert
kjøpetilbud, herunder bestemme om
de vil akseptere salg til aksjeselskaper
samt om de vil akseptere salg av flere

Selger forbeholder seg retten til å
foreta kredittvurdering av kjøpere.
Det tas forbehold om trykkfeil i
prospekt, leveransebeskrivelse og
salgsoppgave.

Følgende dokumenter utgjør en
del av denne salgs
oppgaven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leveransebeskrivelse
Plantegning og fasadetegninger
Prisliste
Foreløpig utomhusplan
Budskjema/Midlertidig kjøpekontrakt
Selgers standard kjøpekontrakt
Grunnboksutskrift
Reguleringsplan- og bestemmelser
Utkast til vedtekter

Oslo, 14.07.2022
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3D illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Bildet er kun ment som en illustrasjon
Fasadeututrykk vil kunne avvike fra ferdig bygg. Andre bygg, beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.
justeringer: hekk, nummering av bygg, påføring av tekst, utvide tomteareal

Tilpasning til justert bebyggelse

Verket 22
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09.05.2

04.04.2

1534 Mo

Kjøpekontrakt

Omsetningsnummer:
Oppdragsnummer:
Dato:
Bolignummer:

KJØPEKONTRAKT
Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring
§1
KONTRAKTENS PARTER
Selger:

Skanska Eiendomsutvikling v. Boklok Org.nr.: 979476256
Lakkegata 53, 0187 Oslo

Kjøper:

Fnr.:

Adresse:
Telefon:
E-post:

§2
KONTRAKTENS BAKGRUNN
Selger er eier av eiendommen gnr, 81 bnr 380 i Ullensaker kommune. Eiendommen skal seksjoneres.
Prosjektet er planlagt med i alt 26 boligenheter (kan endres).
Kjøper er innforstått med og aksepterer at sameiebrøk kan bli gjenstand for endringer som følge av
eventuelle endringer i Selgers planer for utbygging og utnyttelse av området.
I den grad det er nødvendig for gjennomføring av Selgers utbyggingsrettigheter i medhold av
Kjøpekontrakten plikter Kjøper å medvirke til evt. nødvendige vedtak i sameiets besluttende organer.
Denne avtalen regulerer kjøp av ny selveiet boligseksjon med ideell andel av tomt i Åsmoen (heretter kalt
Sameiet), samt
-

tilleggsareal grunn, som omfatter privat ute-/hageareal.
x Parkeringsplass
andel i fellesareal

1
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Kontraktsobjektet omtales i det følgende som Eiendommen eller Boligen.

Kjøper har risikoen for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Avtalen utfylles av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad, lov av 13. juni 1997 nr. 43
(bustadoppføringslova), og Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 28 (eierseksjonsloven).

Omkostningene nevnt ovenfor forfaller til betaling samtidig med restvederlaget i henhold til § 5 nedenfor.
I tillegg innbetales à konto kr 50,- per kvm BRA til sameiet for likviditet i oppstartsfasen. Dette er ikke en
kjøpsomkostning og beløpet vil innkalles fra den enkelte kjøper av sameiets forretningsfører i forbindelse
med fakturering av fellesutgifter fra og med overtagelse.

§3
EIENDOMMEN
Selger overdrar til Kjøper bolig med betegnelse ,samt ideell andel av sameiets fellesareal. Privat
ute/hageareal tilhørende Boligen vil fremkomme som tilleggsareal grunn i seksjoneringsbegjæring.
Seksjonsnummer vil bli tildelt i det Eiendommen seksjoneres.

4.3
Justeringer av Kjøpesummen
Selger kan kreve tilleggsvederlag ved endringer og tilleggsarbeid etter bustadoppføringslova § 42.

Boligen overtas som beskrevet i vedleggene Bilag 1 og 2. Den samlede ytelse som overdras til Kjøper er
heretter kalt ("Eiendommen").

Likeledes kan Selger kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som forårsaket av forhold på
forbrukerens side etter bustadoppføringslova § 43.

Selger tar forbehold om mindre endringer i utførelse, konstruksjon og materialvalg mv., dog slik at nivå på
kvalitet og utførelse skal være tilsvarende eksisterende beskrivelse i vedleggene bilag 1 og 2. Det tas
dessuten forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter. Endringer av denne
karakter gir ikke Kjøper rett til prisavslag eller annet vederlag.
§4
KJØPESUM OG OMKOSTNINGER
4.1
Vederlag
Kjøpesummen for Eiendommen er:

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Dersom det inngås kjøpekontrakt etter
igangsetting, er Kjøper kjent med at frister for tilvalg kan være utgått.

NOK ,Kjøpesummen forfaller til betaling etter bestemmelsen i § 5. Kjøpesum skal ikke indeksreguleres.

Endringene blir en del av kjøpekontrakten, på samme måte som det opprinnelig avtalte salgsobjektet.

Alle gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse med utbyggingen, herunder utgifter til vei- og
ledningsanlegg, alle prosjekterings- og byggekostnader, tilknytningsavgift til offentlig vann og avløp,
elektrisitet og mva. er inkludert i kjøpesummen. Dette gjelder dog ikke for omkostninger nevnt under pkt.
4.2.
4.2

Beløp

5.1
Betaling av vederlaget
Kjøperen betaler vederlaget (inkl. Kjøpesummen, omkostninger og eventuelle forsinkelsesrenter) på
følgende måte:
• Kjøper betaler kjøpesum og kjøpsomkostninger senest 1 -en- uke innen overtagelse.

,,,,,,-

Betaling for endrings- eller tilleggsarbeider faktureres særskilt av utførende entreprenør til meglers
klientkonto før overtagelse.

I tillegg kommer tinglysingsgebyr for ytterligere obligasjon(er) Kjøperen må la tinglyse på Eiendommen i
forbindelse med etablering av lån.

2
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§5
OPPGJØR
Oppgjøret etter denne kontrakt skjer via megler. Denne overtar imidlertid ikke noe ansvar for partenes
riktige oppfyllelse av denne kontrakt.

Omkostninger

Kjøpesum og omkostninger
Kontraktssum
Seksjoneringsgebyr
Dokumentavgift
Tingl.gebyr skjøte
Tingl.gebyr pantedokument
Panteattest kjøper
Totalt kr.

Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer Selgers vederlag med mer enn 15%,
jf bustadoppføringslova § 9. Kjøper er innforstått med at bestilling av og oppgjør for tillegg skjer direkte
overfor utførende entreprenør med mindre annet avtales mellom partene. Det utarbeides en egen
tilvalgsliste for boligene. Kjøper er innforstått med at Selger i liten grad har mulighet for individuelle
tilpasninger utover de som fremgår av tilvalgslisten. Ved eventuelle tilvalg utover tilvalgslisten vil pris
inkludere kostnader knyttet til vurdering av konsekvenser for alle fagområder, prosjekteringskostnader,
byggekostnader, kvalitetsikringskostnader, rigg og drift samt påslag for risiko og fortjeneste. Ved
alternativutredninger initiert av tilvalg må også arbeid med dette bekostes av kjøper. Alle tilvalg må også
leveres av entreprenørens underleverandører for prosjektet.

Oppgjøret mellom partene foretas av megler eller meglers oppgjørsavdeling, som kontraktsmedhjelper.
Alle innbetalinger skal skje til klientkonto nummer 9380.07.25176. Alle innbetalinger skal merkes med
KID-kode . Betaling anses å ha skjedd den dato pengene er disponible på meglers konto og eventuelt
pantedokument fra kjøpers bank er kommet megler i hende. Dersom pantedokumentet ikke er kommet

3
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megler i hende tidsnok til overtagelsen, anses kjøpers betaling ikke for å være befriende. Dette vil påvirke
kjøpers rett til å overta boligen.
Det er en forutsetning for utbetaling til Selger av noen del av kjøpesum og for tilleggsarbeid at Selger har
stillet tilfredsstillende bankgaranti for beløpet, jf bustadoppføringslova § 47, 3.ledd.
Stilles ikke slik garanti kan eventuelt innbetalt og deponert del av Kjøpesummen først utbetales sammen
med det resterende av Kjøpesummen etter at skjøte er tinglyst og Kjøper har hatt anledning til å overta
seksjonen.

5.6
Sikkerhet
Selger utsteder til megler en pantobligasjon med urådighetserklæring som lyder på Kjøpesummen for
Eiendommen tillagt ca. 25 %, samlet eller for hver seksjon. Obligasjonen tjener som sikkerhet for den del
av Kjøpesummen som er betalt av Kjøper. Obligasjonen skal tinglyses på Eiendommen og slettes så snart
alle formaliteter er i orden. Obligasjonen skal ha prioritet etter byggelån og foranstående heftelser. Selger
kan ikke kreve oppgjør før obligasjonen er tinglyst.

Påløpte renter på meglers klientkonto tilfaller kjøper, med mindre selger stiller garanti iht.
bustadoppføringslova § 47.
For eventuelt omtvistet beløp gjelder bustadoppføringslova § 49.
5.2
Betalingsmislighold
Ved innbetaling etter forfall svarer Kjøper forsinkelsesrenter inntil betaling finner sted, i henhold til den til
enhver tid gjeldende lovgivning.
Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager
for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Selger vil holde
Kjøper ansvarlig for Selgers eventuelle økonomiske tap som følge av Kjøpers mislighold. Selger har rett
til dekning av sitt tilgodehavende etter denne Kjøpekontrakt i Kjøpers innbetalte delbetaling, herunder
også for renter og andre omkostninger, som påløper på grunn av Kjøpers mislighold.
Hvis Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Boligen før fullt oppgjør har funnet sted, og Kjøper ikke kan
prestere fullt oppgjør etter denne kontrakt, vedtar Kjøperen utkastelse fra Boligen uten søksmål og dom,
idet han da ikke har rett til å besitte eiendommen, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd (e).
5.3
Innfrielse av lån og sletting av heftelser
Kjøper har fått seg forelagt elektronisk utskrift fra grunnboken og har gjort seg kjent med denne. Kjøper er
gjort kjent med at grunnboksutskriften omfatter hele eiendommen (før seksjonering).
På overtagelsestidspunktet skal heftelsesbildet være som angitt i grunnboksutskriften, med unntak av de
heftelser som er merket med et kryss. Heftelsene som er merket med et kryss skal slettes av Selger. Selger
garanterer at seksjonen overleveres fri for pantelån, utlegg, legalpant eller utpantinger av noen art på
eiendommen, foruten sameiets avtalte panterett, jf § 12, 2. ledd nedenfor. Dersom det på
overtagelsestidspunktet er øvrige pengeheftelser på seksjonen, skal megler besørge sletting av disse. I
praksis skjer dette ved at megler innestår for at eventuelle panteheftelser som ikke skal overtas av Kjøper
blir innfridd og slettet før det resterende av kjøpesummen blir utbetalt Selger.
Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysning av nødvendige erklæringer
knyttet til gjennomføringen av prosjektet.

5.7
Avslutning av oppgjøret
Kjøpesummen blir utbetalt til Selger ved hjemmelsovergang, eller når det er stilt tilstrekkelig garanti etter
bustadoppføringslova § 47. Det vil normalt være en behandlingstid på inntil 5 dager for meglers
oppgjørsfunksjon.
Dersom Kjøperen gjør gjeldende tilbakeholdsrett på grunn av mangel ved eiendommen, plikter megler å
tilbakeholde slik del av kjøpesummen, jf bustadoppføringslova § 31. Tilbakeholdsretten gjennomføres ved
deponering av beløpet på meglers klientkonto og gjøres gjeldende ved påtegning på
overtagelsesprotokollen av hvilket beløp og hvilke mangler ved Eiendommen tilbakeholdelsen gjelder.
Protokollen skal signeres av begge parter. Beløpet kan ikke motregnes for andre eller nye krav, feil eller
mangler. For mangler som måtte avdekkes etter overtagelsesforretningen, gjelder de alminnelige
reklamasjonsregler.
5.8
Avbestilling
Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52-54. Dersom slik rett benyttes vil
kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Bestilte
tilvalg og endringer skal i slike tilfeller, i sin helhet, uansett betales av kjøper
§6
FREMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE
Antatt overtagelse er fra 2. kvartal 2023. Dette under forutsetning av byggestart 4. kvartal 2022. Ved
senere byggestart endres overtagelse tilsvarende. Med byggestart menes fra det tidspunkt støp av plate til
det aktuelle hus faktisk igangsettes. Gravearbeider i grunnen er ikke å anse som byggearbeid.
Ved frafall av selgers forbehold vil siste frist for overtagelse bli meddelt skriftlig. Siste frist vil bli gitt
innenfor et tidintervall på tre måneder. Endelig overtagelse meddeles skriftlig ca. 10 uker før overtagelse.
Denne dato gjelder da som partenes avtalte overtagelsesdato.

I forbindelse med utbygging av tomten vil det kunne bli tinglyst erklæringer som sikrer muligheten for
adkomst, legging av vann- og avløpsledninger, samt tilknytning av disse og legging av el-kabel over
eiendommen. Det er ingen registrerte heftelser på eiendommen pt.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha Eiendommen klar til
overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye
overtagelsestidspunktet, og det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig
varsel.

5.4
Samtykke til Kjøpers pantsettelse
Selger gir megleren ugjenkallelig fullmakt til på hjemmelshavers vegne å samtykke i Kjøperens
nødvendige pantsettelse av eiendommen.

4

92 | BoKlok Åsmoen

5.5
Tinglysing av skjøte
Ved undertegning av denne kontrakt utstedes skjøte til Kjøperen. Skjøtet skal oppbevares hos megler
inntil tinglysing finner sted.
Tinglysing av skjøtet skjer når Kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter denne kontrakt fullt ut, herunder
betalt fullt oppgjør, inklusive omkostninger og eventuelle forsinkelsesrenter, til meglers klientkonto og
megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll.
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Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtagelse
i forhold til bustadoppføringslova § 10.
Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til fremdrift og gjennomføring i byggeprosjekter som det
foreliggende, herunder mht. om offentlige godkjennelser oppnås og om en adekvat, tilfredsstillende
entreprisekontrakt inngås.

Risikoen for Eiendommen går over på Kjøperen når han har overtatt bruken av den. Hvis Kjøperen ikke
overtar bruken til avtalt tid og årsaken til dette ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt han
kunne ha fått overta bruken. Når risikoen for Eiendommen er gått over på Kjøper, faller ikke hans plikt til
å betale kjøpesummen bort ved at Eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av hendelse som han
ikke svarer for.

Dersom oppstart eller arbeidene forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har Selger rett til tilleggsfrist og
dekning av sine merkostnader, jf bustadoppføringslova §§ 11 og 43. Dersom oppstart eller arbeidene
forsinkes av forhold utenfor Selgers kontroll har Selger krav på fristforlengelse, jf bustadoppføringslova
§ 11.

Selger plikter å rette erkjente feil/mangler som inngår i protokollen, så snart arbeidet kan gjøres med
hensyn til årstidene og en rasjonell fremdriftsplan. For øvrig vises til bustadoppføringslova § 10 og 11.
Kjøper plikter å gi Selger eller dennes representanter adgang til Eiendommen og mulighet for å
gjennomføre eventuelle utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 17.00.

Dersom Selger oversitter avtalt overtagelsesdato i henhold til fjerde ledd ovenfor, gjelder bestemmelsene i
bustadoppføringslova § 18 om dagmulkt og § 19 om erstatning. Dagmulkt og/eller erstatning som følge av
forsinkelse kan settes ned dersom det ut fra omfanget av arbeidet, størrelsen av tapet og forholdene ellers
ville være urimelig.

Skulle det for øvrig være feil/mangler ved Eiendommen som det vil falle uforholdsmessig kostbart å
utbedre, har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag istedenfor å foreta utbedring, dersom feilen/mangelen
ikke vesentlig reduserer boligens bruksverdi.

Ca. 2-3 uker før overtagelse innkaller Selger til en forhåndsbefaring hvor protokoll føres. Kjøper er kjent
med at påberopte mangler iht. forhåndsbefaringen kan gi Selger fristforlengelse i forhold til varslet
overtagelsesdato.

Inntil byggeprosjektet, herunder bl.a. samtlige boliger, er ferdigstilt, har Selger rett til å bruke og ha
stående anleggsmaskiner, materialer og utstyr på sameiets eiendom. Eventuelle skader dette måtte påføre
Eiendommen, skal Selger snarest utbedre.
Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på at slik
ferdigattest normalt foreligger lang tid etter overtagelsen. Manglende ferdigattest vil ikke være til hinder
for at overtagelse og oppgjør kan skje.

§7
OVERTAGELSE
Når Eiendommen er ferdig og det foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, skal det avholdes
overtagelsesforretning hvor det føres overtagelsesprotokoll som underskrives av begge parter.
Overtagelsesforretning kan holdes selv om det måtte gjenstå mindre arbeider, dog skal ikke arbeidene
være til hinder for at hele Boligen kan bebos.
Kjøper er kjent med at utomhusarbeider, avhengig av årstid, vil kunne bli ferdigstilt etter Kjøpers
overtakelse av boligen.
Eiendommen anses for overlevert på dato for overtagelsesforretning. Hvis Kjøper etter behørig varsling, jf
bustadoppføringslova § 15, uten gyldig grunn ikke møter til overtagelsesforretning, anses Eiendommen
som godkjent og overtatt, jf bustadoppføringslova § 14 og 15. Dersom Kjøperen tar Eiendommen i bruk
uten at overtagelsesforretning er avholdt, er Eiendommen likevel å anse som overtatt av Kjøperen, jfr.
bustadoppføringslova § 14.
Kjøper har ikke rett til å overta Boligen før hele kjøpesummen, inklusive endringer/tilleggsbestillinger,
omkostninger og eventuelle forsinkelsesrenter er innbetalt og registrert på meglers konto. Såfremt fullt
oppgjør er bekreftet innbetalt, og Kjøper i overtagelsesprotokollen har bekreftet at kjøpesummen (med
fradrag for eventuelt deponert del av vederlaget) kan utbetales så snart tilfredsstillende garantistillelse er
stillet eller skjøte er tinglyst, utleveres nøkler til Eiendommen ved overtagelsesforretningen. Selger sørger
for å innhente bekreftelse på at fullt beløp er innbetalt fra megler.

§8
KONTROLLBEFARING
Når det er gått ca. 1 år etter overtagelse vil Selger innkalle til kontrollbefaring på eiendommen, jf
bustadoppføringslova § 16. Ved slik kontrollbefaring plikter Kjøperen å påvise de mangler som måtte
være oppdaget siden overtagelsen og som ikke skyldes Kjøperens eget forhold.
Selger hefter ikke for mangler som skyldes uriktig bruk av Eiendommen, skader som Kjøperen selv har
påført denne, eller skader som skyldes tilfeldig begivenhet etter overtagelsen som Selger ikke kan lastes
for.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter
reparasjoner som er å anse som ordinært vedlikehold, eller sprekkdannelser som oppstår som følge av
naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgerens side.
Mangler og feil som blir avdekket under denne kontrollbefaringen plikter Selger å utbedre så snart som
mulig og senest innen 3 måneder etter kontrollbefaringen.
Kjøper plikter å gi Selger eller dennes representanter adgang til Eiendommen og mulighet for å
gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 17.00.
§9
GARANTI, REKLAMASJONSRETT

Eiendommen overleveres i byggrengjort stand.
Ved besiktigelse skal Kjøperen protokollføre de reklamasjoner han påberoper seg vedrørende
eiendommen. Kjøper kan ikke senere påberope seg mangler han med rimelighet burde ha oppdaget i
forbindelse med besiktigelsen. Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og
overflatebehandlinger kan ikke påberopes av Kjøper etter overtagelsen.

9.1
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Garanti fra Selger
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Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter Kjøpekontrakten en garanti frem til
overtakelse eller tilsvarende fra finansinstitusjon straks etter avtaleinngåelsen jf. bustadoppføringslova §
12.
Garantibeløpet og garantiens varighet skal tilsvare det som til enhver tid er minstekravene i
bustadoppføringslova § 12. Det skal stilles garanti for et beløp tilsvarende 3 % av kjøpesummen for krav
som fremsettes mot Selger før overtakelse. Videre innebærer minstekravene at det for krav som fremsettes
mot Selger på et senere tidspunkt, men senest fem år etter overtakelse, skal stilles garanti tilsvarende 5 %
av kjøpesummen. Vederlag for tilvalg/endringer vil ikke påvirke størrelse på Selgers garantistillelse.
Garantien skal utstedes som samlegaranti for kjøperne i Prosjektet, eller personlig til hver enkelt kjøper.

9.2
Reklamasjon
Foreligger det mangler ved Selgers ytelse, kan Kjøper i henhold til bustadoppføringslova kapittel IV holde
igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved eiendommen, må han reklamere skriftlig
overfor Selger innen rimelig tid etter at han har oppdaget mangelen.

Kjøper må være innforstått med den usikkerhet som foreligger med hensyn til fremdrift og overtagelse, og
kan ikke påberope seg overskridelser av de her angitte estimerte overtagelsestidspunkt som avtalt frist for
ferdigstillelse/overtagelse. En forsinkelse i forhold til disse estimatene vil således ikke kunne danne
grunnlag for krav om dagmulkt eller annen erstatning.
Alle illustrasjoner, 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 frem-komme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke
inngår i leveransen.
Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene i
prosjektet. Interessent oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i
forhold terreng og omkringliggende bygningsmas-se mv.) før budgivning.
Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige,
likevel slik at den generelle standard og utførelse ikke forringes eller endres vesentlig. Kjøper aksepterer
uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være
innkassinger av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal og lignende.

Kjøper er innforstått med at han ikke har rett til å reklamere på grunnlag av forhold som han er blitt gjort
oppmerksom på, eller som han på tross av oppfordring om det motsatte har unnlatt å sette seg inn i.
Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år fra overtagelsen, selv om manglene ikke kunne ha vært
oppdaget tidligere. Mangler som er påberopt i rett tid, vil bli utbedret av Selgeren så snart som praktisk
mulig etter at reklamasjonen er fremsatt og akseptert. Utbedring skjer vederlagsfritt for Kjøper.

Det kan være avvik mellom de plantegninger og skisser som er presentert i prospektet, og den endelige
leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller
erstatning. Ved vesentlige endringer har kjøper rett til å heve avtalen, og kreve kjøpesummen tilbakeført.
Kjøper kan ikke kreve erstatning ut over dette.

Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes Kjøpers bruk av eiendommen,
krymping av betong, trevirke eller plater og derav følgende sprekker i tapet, maling eller liknende. Slike
forhold er ikke å anse som en mangel.

Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige
kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til
denne.

§ 10
FORSIKRING
Eiendommen vil bli fullverdiforsikret i byggeperioden, og vil av Selger bli holdt tilsvarende forsikret frem
til overtagelsen. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført eiendommen, jf bustadoppføringslova
§ 13 siste ledd.
Dersom Eiendommen helt eller delvis skades av brann eller utsettes for annen erstatningsmessig skade
som dekkes av forsikringen før overtagelsen, eller som skyldes forhold utenfor Selgers kontroll, skal
avtalen likevel opprettholdes fullt ut. Skadeerstatningen tilfaller i tilfelle Selger, som på sin side plikter å
foreta gjenoppbygging etter opprinnelige tegninger innen rimelig tid. Selger vil ved tilfelle som nevnt her
ikke ha noe ansvar for Kjøpers forsinkede innflytting, jf bustadoppføringslova § 17.

Selger står fritt til å bestemme bolignummer samt endre antall eierseksjoner i sameiet. Selger forbeholder
seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte boliger og biloppstillingsplasser.
Det utearealet som hører til de respektive byggetrinn vil bli ferdigstilt i den grad det er mulig.
Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil, blant annet på grunn av løpende
byggevirksomhet, kunne medføre enkelte ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige
byggetrinn.
Det tas forbehold om trykkfeil i prospekt og salgsoppgave.
Som følge av Coronaviruset gjøres det oppmerksom på at det kan oppstå utfordringer knyttet til leveranser
og forsinkelser som følge av endrede betingelser i leverandørkjedene og nasjonale og internasjonale tiltak
og retningslinjer/råd. Selger vil for holde seg til retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet og/eller andre
relevante nasjonale instanser. Selger tar som følge av dette forbehold om konsekvenser for fremdrift og
dato for ferdigstillelse. Selger vil varsle kjøper uten ugrunnet opphold dersom slike konsekvenser
inntreffer. Tilsvarende forbehold gjøres gjeldende dersom fremdriften hindres som følge av krigen i
Ukraina. Norge har sluttet seg til EUs sanksjonspakke og omfanget av de økonomiske og politiske
virkningene av krigen er ikke mulig å forutse, herunder tilgang på varer og arbeidskraft.

Kjøper må selv tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra og med overtagelsesdatoen.
§ 11
FORBEHOLD
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten:
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Byggestart er avhengig av at ramme- og igangsettelsestillatelse blir gitt fra myndighetene i god tid før
byggestart. Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i
fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette.
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SVINNSPREKKER/SVINNRISS
Svinnsprekker og riss skyldes setninger/bevegelser i konstruksjon pga ytre påvirkninger, eller er naturlig
krymping/uttørking av materialer, omfattes normalt ikke av reklamasjonsretten.
SKJEGGKRE
Selger tar ikke ansvaret for skjeggkre i boligen. Skjeggkre er et beslektet insekt av sølvkre. Det lever kun
innendørs og trives best ved høy fuktighet, men sammenlignet med sølvkre kan de klare seg også i tørrere
miljøer.
Skjeggkre er observert i bygg over hele landet, og mange av funnene er fra nyere og moderne boliger.
Selv om det per i dag ikke er en kjent metode for å utrydde skjeggkre, finnes det tiltak som bringer
forekomst av skjeggkre ned på et akseptabelt nivå.
Anbefalte tiltak er bl.a. bruk av limfeller og hyppig renhold for å fjerne næringstilgangen. Skjeggkre gjør
liten skade, men kan virke sjenerende.
§ 12
SAMEIET
Ved tinglysning av seksjonen blir Kjøper og hans rettsetterfølgere sameier i et eierseksjonssameie i
henhold til lov om eierseksjoner. Sameiet har til oppgave å ivareta sameiernes felles interesser, herunder
driften av fellesarealene. Vedtekter for sameiet utarbeides av Selger. Det tas forbehold om at det kan bli
nødvendig med endringer i vedtektene som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter som vilkår for
omregulering/igangsettelse. Kjøper plikter å rette seg etter og følge lov om eierseksjoner og de til enhver
tid gjeldende sameievedtekter. Dette innebærer bl.a. at Kjøper skal betale sin andel av sameiets utgifter
(fellesutgifter). Sameie har pliktig medlemskap i områdets velforening.
Kjøper er kjent med at sameiet, i henhold til lov om eierseksjoner § 25, har legalpant som sikkerhet for
sameierens forpliktelser overfor sameiet.

Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og skal kun skje etter
forutgående avtale med Selger eller utførende entreprenør. Eventuelle besøk fra Kjøper skal være avtalt på
forhånd, og en representant fra Selger eller utførende entreprenør skal være tilstede.
§ 14
ANNET
Transport av Kjøpekontrakt er kun tillatt etter skriftlig godkjenning fra Selger. Selger kan uten nærmere
begrunnelse nekte slik godkjenning. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til
tredjemann, men Selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til Kjøper.
Det vil ikke bli gitt samtykke til transport av Kjøpekontrakten avtalt senere enn 1 – en – måned før
overtagelse. Ved transport av kjøpekontrakt påløper et gebyr til selger på kr. 25.000,-.
Ved en eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side, vil det påløpe et administrasjonsgebyr
til megler på kr. 30.000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto.
Partene er enige om at e-post kommunikasjon kan benyttes mellom partene og at dette regnes som skriftlig
kommunikasjon, jf. Bustadoppføringslova § 6 a.
§ 15
TVISTER
Partene har gjennomgått Kjøpekontrakten samt bilag og medfølgende dokumenter, jf § 17, og bekrefter at
den inneholder alt hva partene har avtalt. Diskusjoner, alternativer, muligheter mv. som ikke er tatt med,
er således ikke avtalt mellom partene.
Avtalen kan kun endres skriftlig og ved undertegning av begge parter.

Selger står fritt til å engasjere forretningsfører for sameiet og for sameiets regning. Evt. avtale inngått med
forretningsfører kan ikke sies opp før etter 2 år fra og med overtagelse.

Skulle det oppstå tvist om forståelsen av denne kontrakt eller gjennomføringen av denne handel, skal
partene søke å løse den oppståtte konflikt i minnelighet.

Selger skal påse at det blir innkalt til et konstituerende sameiermøte, og at det i møtet velges et styre. Det
er ikke tatt stilling til om området vil bestå av et eller flere sameier.

Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses ved domstolsbehandling ved den faste eiendoms verneting.

§ 16
Sanksjonslister

Etter at sameiet er etablert, skal Selger innkalle styret til overtagelsesforretning for sameiets fellesarealer.
Selger kan beslutte at overtagelsen gjennomføres trinnvis, eksempelvis at innvendige fellesarealer overtas
før de utvendige. Det føres protokoll fra overtagelsesbefaringen(e) og eventuelle mangler som skal
utbedres av Selger protokolleres. Fremdriften og ferdigstillelsen av disse arbeider skal også protokolleres.
Som sikkerhet for at disse arbeider utføres, skal det avtales et beløp som skal deponeres på meglers
klientkonto. Selger kan alternativt stille bankgaranti for hele beløpet. Av praktiske grunner avtales det et
samlebeløp for hele byggetrinnet eller Prosjektet. Styret plikter å kvittere ut fortløpende for utførte
arbeider i henhold til protokoll slik at tilbakeholdt beløp kan nedkvitteres tilsvarende. Kjøper gir ved
underskrift på denne Kjøpekontrakt fullmakt til styret til å overta fellesarealene og fortløpende nedkvittere
evt. tilbakeholdt beløp med bindende virkning.

Sanksjoner og restriktive tiltak er virkemidler i internasjonal politikk for å få personer, enheter,
grupper eller stater til å endre politikk eller handlemåte ved trussel mot fred, sikkerhet og terror.
Kjøper garanterer at verken Kjøper (eller dets eiere) er oppført på sanksjonslister eller restriktive
tiltakslister vedtatt av den Europeiske Union, Norge, FN, Storbritannia eller USA og at Kjøper
ikke vil bli overført til personer eller juridiske enheter som er oppført på slike lister. Dersom
Kjøper (eller dets eiere) blir oppført på slike lister, har Selger rett til å heve kontrakten med
umiddelbar virkning.

§ 13
FERDSEL PÅ BYGGEPLASSEN

§ 17
OPPLYSNINGER/BILAG

10
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Kjøper erklærer ved inngåelsen av denne kontrakt å ha satt seg inn i prospekt/salgsoppgave,
reguleringsplaner, byggebeskrivelse, og annen dokumentasjon som har vært tilgjengelig hos megler.

Instruks om oppgjør
[1]

Sem & Johnsen Oppgjør AS
Postboks 1613 VIKA
0119 Oslo.
Orgnr: 999638996
Tlf 22 83 22 00 Fax: 21 03 01 40 Epost: oppgjor@sem-johnsen.no

[2]

Snarest etter kontraktsmøtet bes Kjøper instruere sin bank/finansieringskilde om å ta kontakt med
Sem & Johnsen Oppgjør AS ved behov for inneståelseserklæringer.

[3]

Det er Kjøpers ansvar å sørge for at betaling skjer iht. til Kjøpekontrakt. Innbetalinger skal skje til
meglers klientkonto 9380.07.25176. og merkes med KID-kode. Kvittering(er) sendes til
oppgjor@sem-johnsen.no.

[4]

Det kan ikke tas pant i det kjøpte objektet for forskuddsinnbetalingen.

I den utstrekning avtalebestemmelser ellers kan tolkes slik at de er i motstrid med preseptoriske
bestemmelser i bustadoppføringslova vil lovens regler ha forrang.

[5]

Kjøper må sørge for at kjøpesummen og omkostninger er innbetalt på meglers klientkonto innen 1
uke før overtagelse, jfr. Kjøpekontrakten.

I tillegg til kontraktsdokumentene har Kjøper blitt forelagt Bustadoppføringslova og Eierseksjonsloven.

[6]

All tinglysning av dokumenter på Eiendommen skal foretas av Sem & Johnsen Oppgjør AS. Kjøper
må påse at panterettsdokumenter til banken er sendt over til Sem & Johnsen Oppgjør AS i god tid
før overtagelse.
NB! Dette må være på plass før oppgjør kan tas!

[7]

Selger er innforstått med at det ikke vil bli foretatt oppgjør før:
Kjøper har overtatt eiendommen, og at megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll.
Skjøte og Kjøpers evt. pantedokument er tinglyst.
(Evt. garanti iht. bustadoppføringslova § 47 er stilt av selger)

Kjøper har fått seg forelagt følgende bilag:
1. Leveransebeskrivelse
2. Kontraktstegning
3. Fasadetegninger og snitt
4. Prospekt og salgsoppgave m/vedlegg og salgstegninger
5. Skisse til utomhusplan
6. Elektronisk utskrift av grunnboken
7. Vedtekter
8. Reguleringsbestemmelser og kartutsnitt
Disse dokumenter følger som bilag til denne kontrakt, og sammen med denne Kjøpekontrakten utgjør de
alle kontraktsdokumentene. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider med hverandre,
skal dokumentene gjelde i ovennevnte rekkefølge. Skriftlige tilleggsavtaler til denne Kjøpekontrakten som
er signert av begge parter og datert etter Kjøpekontrakten, gjelder foran Kjøpekontrakten.

§ 17
UNDERSKRIFT

Kjøpekontrakten, som består av 13 - tretten - sider inkludert instruks om oppgjør, er undertegnet
elektronisk med BankID.
Kjøper:

Selger:

Sted, dato: …………………………..

Sted, dato: …………………………..

..................................................................

...........................................................

Oppgjør kan ta inntil 10 dager fra overtagelsesprotokoll er megler i hende. Eventuelle
transaksjonsdager banker imellom kommer i tillegg.

………………………………………
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Fra skog
BoKlok er ansvarlig for hele verdikjeden. Det gjør at vi kan
skape hjem av god kvalitet som har så liten påvirkning på
miljø og klima som mulig, for så mange mennesker som mulig.

Slik bygger vi - steg for steg
I fabrikken
I fabrikken går treet til forproduksjon hvor de ulike delene til modulene produseres. Deretter
settes de ulike delene sammen til moduler, og det tar omtrent to arbeidsuker å klargjøre én
modul. Vi ferdigstiller også kjøkken og bad med fliser og alle installasjonene.

På byggeplassen
Fra fabrikken fraktes modulene rett til byggeplassen, her monteres de etasje på etasje
– en husrekke av gangen. Hver husrekke monteres på kun et par dager.

Området
Etter at husene er montert, starter vi på utomhusarealene. Ambisjonen er at områdene våre
skal lyse opp med trygghet, trivsel og felleskap. Her skal naboene ha muligheter til å treffes
og barna skal kunne leke.

Innflyttning
Omtrent ett år etter at første spadetak er satt, skal du kunne flytte inn. Vi holder oss tett
ved din side – både på innflyttingsdagen, og i den første tiden etterpå for å kunne svare på
spørsmål og gi deg best mulig service.
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Fordeler med
å bygge industrielt
Dette er noen av fordelene med
å bygge industrielt:
•
•
•

Effektiv og smart produksjon sikrer
kostnadseffektive boliger av høy kvalitet.
Kontrollert miljø i fabrikken beskytter mot fuktighet,
vær og vind.
Redusert klimapåvirkning.

Vi har valgt å bygge i tre, da dette har
det laveste karbonutslippet av alle
byggematerialer. Dette gjør at husene våre
har en vesentlig lavere klimapåvirkning
enn gjennomsnittet for et nybygd hus. Vi er
overbevisste om at tre er en viktig del av den
nødvendige omstillingen til mer bærekraftig
boligbygging – i tillegg mener vi det er
hyggeligere å bo i et hus som er laget på en
naturlig måte.

“Å bygge med tre har mange fordeler.
Ikke bare for klima og miljø. Det er et
sterkt og fleksibelt materiale som passer
veldig godt til fabrikkbygde hus. Den lave
vekten gjør at transportutslippen blir lavere
enn transporten av tyngre materialer som er
prefabrikkerte. Den lave vekten gjør også at
vi kan bruke mindre betong i fundamentene
på husene våre, noe som ytterligere reduserer
klimapåvirkningen.”
Jenny Adholm
Bærekraftssjef i BoKlok

3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.

Hvorfor
kjøpe nytt?
Det finnes mange fordeler med
nybygde boliger! Listen er lang, alt fra
energisparing til god design og høy
kvalitet. Her har vi samlet de mest
attraktive fordelene ved kjøp av et helt
nytt hjem.
Nybygd er vedlikeholdsfritt
I tillegg til den fantastiske følelsen av å være den
første til å bo i et nytt hjem, er det også mange
praktiske fordeler:
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•

Lavt innskudd ved signering av kontrakt.

•

Moderne løsninger og høy standard.

•

Lavere dokumentavgift (2,5% av tomteverdien).

•

Lavere energiutgifter i en nybygget bolig.

•

Ingen utgifter til oppussing, vedlikehold og
reparasjoner.

•

Lovfestet garanti på fem år sikrer utbedring av
eventuelle feil og mangler.

... og energieffektivt
Energieffektiviteten i nybygde BoKlok-boliger
handler om:
•

Moderne isolasjon som skaper god termisk
ytelse. Du får lydisolering og redusert
støyforstyrrelse.

•

Moderne vinduer som minimerer varmetap.

•

Energiklasse A for kjeler og andre
energikrevende maskiner som oppvaskmaskiner
og vaskemaskiner.

•

Lavspylende kraner, dusjer og toaletter.

•

Ingen skryt. Ved å bare bygge de kvadratmeterne
som trengs, sparer vi mye energi, de
kvadratmeterne vi aldri bygger er de mest
energibesparende. Både i byggeperioden, og i
hele hjemmets levetid.
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Trygt,
koselig
og tiltalende
Det er ordene som symboliserer livet i hjemmene våre,
nabolaget og i byen - tanker som alltid er en del av
utgangspunktet når vi utformer områdene våre.
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3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.

3D illustrasjoner kan vise elementer og materialer som ikke er en del av
standardleveransen. Bildene er kun ment som en illustrasjon. Fasadeuttrykk

Åsmoen, Jessheim

vil kunne avvike fra ferdig bygg. Andre bygg, beplantning, vegetasjon og
lekeapparater på tomten ellers er ikke endelig prosjektert. Omkringliggende

Les mer om Åsmoen på vår nettside:

naboeiendommer er vist med eksisterende eller antatt fremtidig
bebyggelse. Bakgrunn og utsikt er kun ment som illustrasjon og avvik
vil kunne forekomme. Boligene kan vise elementer som er ikke en del av
standardleveransen. Avvik og endring på interiør vil kunne forekomme.
Design: vY Communication. 3D: Eve Images.
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EIENDOMSMEGLER/PARTNER

EIENDOMSMEGLER/PARTNER

Lene H. Markegård

Tom Z. Bliksmark

Tlf.
E-post

Tlf.
E-post

91 82 39 23
lhm@sem-johnsen.no

90 92 59 04
tzb@sem-johnsen.no
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