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PRISLISTE
BJERKE ALLÉEN TRINN 2, BYGG 2, DATO 22.04.21

Leil. Etg BRA P-rom Balkong Felleskost** Rom Salgspris Omk.* Tot.pris

B401 4 82 78,0 25 + 12 3 616 3-roms 5 150 000 42 568 5 192 568

B402 4 59 58,0 12 2 911 2-roms Solgt

B403 4 40 39,0 8 2 329 2-roms Solgt

B404 4 40 39,0 8 2 329 2-roms Solgt

B405 4 67 60,5 15 3 218 3-roms 3 990 000 36 313 4 026 313

B406 4 78 74,0 24 3 494 3(4)-roms Solgt

B301 3 54 49,0 8,5 2 758 2-roms 2 650 000 30 892 2 680 892

B302 3 59 58,0 12 2 911 3-roms Solgt

B303 3 59 58,0 12 2 911 3-roms Solgt

B304 3 40 39,0 8 2 329 2-roms Solgt

B305 3 40 39,0 8 2 329 2-roms Solgt

B306 3 67 60,5 15 3 218 3-roms 3 850 000 36 313 3 886 313

B307 3 78 74,0 24 3 494 3(4)-roms 4 150 000 40 900 4 190 900

B201 2 54 49,0 8,5 2 758 2-roms 2 550 000 30 892 2 580 892

B202 2 59 58,0 12 2 911 3-roms Solgt

B203 2 59 58,0 12 2 911 3-roms Solgt

B204 2 40 39,0 8 2 329 2-roms Solgt

B205 2 40 39,0 8 2 329 2-roms Solgt

B206 2 67 60,5 15 3 218 3-roms 3 550 000 36 313 3 586 313

B207 2 78 74,0 24 3 494 3(4)-roms 3 950 000 40 900 3 990 900

B101 1 54 49,0 8,5 2 758 2-roms Solgt

B102 1 59 58,0 12 2 911 3-roms Solgt

B103 1 59 58,0 12 2 911 3-roms Solgt

B104 1 40 39,0 8 2 329 2-roms Solgt

B105 1 40 39,0 8 2 329 2-roms Solgt

B106 1 67 60,5 15 3 218 3-roms 3 450 000 36 313 3 486 313

B107 1 78 74,0 24 3 494 3(4)-roms Solgt

Det medfølger 1 stk. garasjeplass og bod i felles parkeringskjeller.

** Se neste side
* Se neste side



Omkostninger*
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
• Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi kr 417,- pr. kvm
• Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-
• Tinglysningsgebyr for pantedokument kr 585,-
• Grunnbok kr 204,-
• Tilkobling Tv/bredbånd Kr 5.000,-
• Etableringskostnader sameie kr. 2.000,-
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved  
overtakelse belastes sameiet.
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

Betalingsplan 
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at sel-
ger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller 
skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. 
bustadoppføringslova § 47. 

**Felleskostnader er stipulert månedlige kostnader, se prospekt for utfyllende informasjon.



SALGSOPPGAVE BJERKE ALLEEN 04.02.2021 

Selger/oppdragsgiver: 
Haugen Eiendom AS, org.nr. 979 892 888. 
Storgata 1, 2050 Jessheim.  

Eierform: 
Eier (selveier) 

Boligtype: 
Leilighet.  

Adresse og eiendomsbetegnelse: 
Eiendommen har i dag adresse: Nannestadvegen 522-528, 2032 Maura og består av Gnr. 
147, bnr. 56 og 64 i Nannestad kommune. Salgstrinn 2 omfatter bygg nr. 2 som er angitt 
på utomhusplan.  

Selger vil forestå sammenføyning og videre organisering/oppdeling av eiendommen
tilpasset prosjektet, samt forestå seksjonering av eiendommen. Hver bruksenhet blir ved
seksjonering tildelt eget seksjonsnummer.

Tomt: 
Tomten er eiet. Endelig tomtestørrelse for hele prosjektet etter fradeling/sammenføyning
antas å bli ca. 9105 kvm. Endelige grenser og tomtestørrelse vil fremkomme etter avståelse
av offentlig veigrunn, samt sykkel/gangsti, i henhold til kommunal oppmåling, samt
seksjonering. Selger og kjøper må akseptere arealet etter den kommunale oppmålingen 
som bindende for seg, dvs. uten tillegg eller fradrag i kjøpesummen.

Prosjektet er planlagt gjennomført med 4 separate bygninger med en felles
parkeringskjeller med boder. Selger tar forbehold om den endelige 
organiseringen av bebyggelsen, herunder med hensyn til tomtearrondering rundt hvert
bygg, seksjonering og organiseringen av fellesareal og parkeringskjeller. Dette kan således
skje enten som ett eller flere eierseksjonssameier.

Øvrig gjenværende tomteareal er planlagt organisert som fellesareal for alle beboerne med 
tilrettelagte ute- og gangareal, samt areal for lek, grøntareal mv, med unntak av enkelte
arealer utenfor byggene som eventuelt vil utgjøre terrasser på bakken for enkelte seksjoner 
som tilleggsareal. I bygg 1 er det i tillegg til leilighetene et næringsareal på ca. 220 kvm.  

Reguleringsforhold: 
Tomten er regulert til Boligbebyggelse – blokkbebyggelse, samt Bolig/forretning/kontor
planID: 17-08, se reguleringskart med tilhørende bestemmelser i denne salgsoppgaven.
I følge kommunekart ligger ikke denne eiendommen i faresone, dog er det flere faresoner i 
tilleggende områder.

Eierforhold/organisering: 
Kjøper blir som eier av boligen deltaker i et eierseksjonssameie. Kjøper vil ha enerett til bruk
av sin bolig (boligseksjon) med eventuelle tilleggsdeler. Som deltaker i eierseksjonssameiet
og i tråd med sameiets vedtekter, vil kjøper få rettigheter og forpliktelser i tilknytning til
eierseksjonssameiet.

Byggemåte:
Boligblokkene vil bli oppført i fire etasjer i betongkonstruksjon, se vedlagte
leveringsbeskrivelse for nærmere beskrivelse. 



   

Heftelser: 
De servituttene som i dag er tinglyst på eiendommen, følger med ved salg. 
Grunnboksutskrifter er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler. 

Grunnboksutskriftene viser følgende tinglyste heftelser: 

 
1947/3315-1/10 27.12.1947 ERKLÆRING/AVTALE  
Bestemmelse om benyttelse vedr bilverksted  
2000/4757-1/10 09.05.2000 ERKLÆRING/AVTALE RETT FOR KOMMUNEN TIL Å 
BYGGE OG VEDLIKEHOLDE AVTREKKSLEDNING MED UTDRAG I MINDRE BEKK 
M.FL.BESTEM 
 
1967/4291-1/10 24.08.1967 SKJØNN  
Med flere bestemmelser Bestemmelse om veg  
 
2000/11145-1/10 09.10.2000 ERKLÆRING/AVTALE OPSJONSAVTALE OM KJØP AV D.E. 
M.FL.BESTEM.  
Rettighetshaver HAUGEN EIENDOM AS 
 
Heftelser som ikke slettes følger eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt 
fra, kan det være tinglyst heftelser som erklæringer/avtaler som kan få betydning for denne 
eiendommen. 

Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere heftelser dersom offentlig 
myndighet krever det, eller det er vesentlig for organiseringen av prosjektet. Slike heftelser 
kan være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og 
vedlikehold av energi/nettverk el. 

Selger vil tinglyste følgende avtaler: 
• Det vil bli tinglyst en avtale for fordeling av vedlikeholdskostnader av adkomstvegen inn 
til sameiet da denne vegen deles med flere andre boliger i området. 
• Det vil bli tinglyst rettigheter som gir utbygger/entreprenør adkomst til hele p 
kjeller/tekniske rom, samt uteområder gjennom hele byggeperioden da dette blir trinnvis 
utbygd.
• Det tas forbehold om hvor plassering av moloker og trafo. Dette vil bli plassert der selger 
ser dette hensiktsmessig og i samarbeid med offentlige instanser. 

I forbindelse med utbygging og salg av bruksenheter, vil selger tinglyse pengeheftelser på 
eiendommen, men boligen vil overtas fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt 
og utinglyst panterett til sameiet på 2G. Sameiets panterett sikrer innenfor pålydende den 
enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser som deltaker i eierseksjonssameiet. 

Energimerking: 
Boligene er p.t. ikke energimerket, men hver seksjon vil få utdelt energimerking ved 
overtakelse. Boligene bygges etter TEK 17 og vil få minimum energimerke C og 
oppvarmingskode grønn. 

Selger er ansvarlig for at hver bolig etter overtagelse vil få en individuell energiattest som 
bekrefter energimerket. 

Lovanvendelse: 
Boligene selges etter bestemmelsene i Bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 43), 
loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakt, jfr.§3. 

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er juridisk person, profesjonell 
eller investor, eller etter at prosjektet er ferdigstilt. Boligen vil da selges etter 



   

bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger står 
likevel fritt til å selge etter Bustadsoppføringslova. 

Boligene vil i tillegg følge lov av 16.06.17 nr. 65 om eierseksjonen ”Eierseksjonsloven”. 

Ferdigstillelse / Overtagelse: 
Selgers frist til å ha boligen (boligseksjonen) klar til overtagelse i bygg 2 fastsettes til 15 
måneder etter at kjøper har fått meddelt tidspunkt for start av byggearbeidene på den nye 
bebyggelsen omfattende boligen. Byggearbeidene vil senest igangsettes 3 måneder etter at 
selger har varslet kjøper om at forbeholdene har falt bort, og at styret har besluttet 
igangsetting.  

Med byggestart menes tidspunktet for når støp av plate til bygget igangsettes. 
Gravearbeider i grunnen og teknisk infrastruktur er ikke å anse som byggearbeid.  

Forannevnte dato/tidsrom for ferdigstillelse kan bli endret dersom byggeprosjektet blir 
påvirket av koronapandemien. Forsinkelser som skyldes dette vil innebære rett for 
selger til fristforlengelse uten at det påløper dagbøter eller andre konsekvenser for 
selger. Det vil gis løpende informasjon om eventuell forsinkelse. 

Selger kan kreve overtagelse av boligen inntil fire måneder før den meddelte dato til å ha 
boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før 
det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet (endelig 
overtakelsesdato) skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel.  

Forsinket overtagelse i forhold til skriftlig meddelt endelig overtagelsesdato, gir kjøper krav 
på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen for boligen etter reglene i
Bustadoppføringslova § 18. Det beregnes dagmulkt fra den opprinnelige endelige meddelte 
overtakelsesdato. Eventuelt krav på dagmulkt avbrytes av overtagelse.  

Selger har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller 
dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt. 

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtagelse av boligen fortsatt vil 
foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige 
boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å 
overta boligen selv om seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er 
gjennomført på overtakelsesdagen. 

Selger er ansvarlig for at det foreligger ferdigattest på eiendommen senest på 
overtagelsesdagen. Det kan imidlertid bli aktuelt at overtagelse skjer på bakgrunn av 
midlertidig brukstillatelse fordi arbeider på utomhus fellesarealer ikke er ferdigstilt. Av 
midlertidig brukstillatelse skal fremgå hvilke arbeider som må ferdigstilles før ferdigattest 
kan gis. For å sikre eventuelle gjenstående arbeider har kjøper rett til å holde tilbake en 
forholdsmessig andel av kjøpesum inntil ferdigattest foreligger.  

Fellesarealer vil kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt etter overtagelse av 
boligen. Sameiets styre eller interimsstyre vil representere hver sameier/seksjonseier på 
overtagelsesforretning for fellesareal. Overtagelse av fellesarealer kan gjennomføres 
trinnvis, eksempelvis at innvendige fellesarealer overtas før de utvendige.   

Betalingsbetingelser:  
Per kontraktsignering skal det innbetales 10% av kjøpesummen så fremt garanti iht. 
Bustadoppføringslova §12 er stilt av selger.  
Kjøper vil få tilsendt egne varsler om innbetaling av 10% av kjøpesum samt innbetaling av 
restoppgjør. Resterende del av kjøpesum og omkostninger skal innbetales senest 2 
virkedager før overtagelse.  

Megler besitter kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før overskjøting 
av boligen foreta utbetalinger til selger, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti i 
henhold til bustadoppføringslova § 47. 



   

Garantier: 
For de boligene som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille lovbestemt § 12 
garanti. Selger kan stille § 47 garanti og på bakgrunn av denne garantistillelsen vil megler 
foreta delutbetaling av oppgjøret til selger eller byggelånsbank avhengig av den 
utbetalingsinstruks selger gir.  

Omkostninger: 
I tillegg til kjøpesum skal kjøper betale følgende omkostninger: 

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av andel tomteverdi: 
av selger beregnet til kr. 417,- kr/kvm. BRA  Kr Varierer,- 

- Tilkobling Tv/bredbånd  Kr 5.000,- 
- Etableringskostnader sameie kr 2.000,- 
- Tinglysingsgebyr for skjøte: kr 585,- 
- Tinglysingsgebyr for panterett (pr. stk):  kr 585,- 
- Grunnboksutskrift: kr 204,- 

Til sammen(i tillegg kommer dok.avgift): kr ,- 

Det tas forbehold om endringer av beløpene/satsene som følge av kommunalt eller statlige 
vedtak. 

I tillegg må det innbetales oppstartskapital til sameie tilsvarende 2. mnd. felleskostnader. 
Dette faktureres fra forretningsfører, OBOS ved innflytting.  

Leverandør av tv/telefoni/bredbånd samt forretningsfører er pt. ikke valgt. Selger har 
engasjert OBOS som forretningsfører for sameie.  

Arealberegning: 
Bruksarealet er beregnet iht. reglene i NS3940 og utgjør alt areal innenfor omsluttende 
yttervegger. P-rom er boligens bruksareal fratrukket innvendig sjakter og bodareal.  

Arealer angitt på tegninger for det enkelte rom, er rommets nettoareal og er eksklusiv 
innvendige vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer. 

Felleskostnader: 
Drifts- og vedlikeholdskostnader avhenger av hvilke tjenester sameiet ønsker utført. Det er 
også andre faktorer som påvirker størrelsen på driftskostnadene slik som endringer i lønns- 
og prisnivå på de tjenestene og produktene som sameiet har. Sameiet vil også kunne velge 
andre tjenester enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Fordelingsnøkkel for fordeling av 
utgifter reguleres i sameiets vedtekter. Kostnadene fordeles slik at 50 prosent av 
kostnadene fordeles etter størrelsen på leilighetene, mens 50 prosent av kostnadene 
fordeles likt. 

Driftskostnader dekker blant annet: 
• Kommunale avgifter 
• Strøm og oppvarming i fellesarealer 
• Snøbrøyting 
• Gressklipping 
• Trappevask 
• Innvendig og utvendig vedlikehold av fellesarealer 
• Forretningsførerhonorar 
• Revisjon 
• Forsikring av bygninger 
• Vaktmestertjeneste 
• Garasjeplass 



   

Kostnad til TV/internett er stipulert til kr 400,- pr. mnd. Kostnader for oppvarming og 
varmtvann er stipulert til kr 12,- pr m2 BRA pr. måned(a-konto betaling). Det er inkludert i 
oppgitte felleskostnader i prislisten. 

Kjøper forplikter seg til å respektere den organiseringen og kostnadsfordelingen som selger 
anser hensiktsmessig. Endelig budsjett fastsettes av styret. Det tas forbehold om endringer 
i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall og budsjett fra forretningsfører. 
Stipulerte månedlige kostnader for første driftsår fremkommer av prislisten. 

Selger har engasjert OBOS som forretningsfører for sameiet for første driftsår. 

Kjøper må forskuttere 2 mnd. fellesutgifter etter overtakelsen, slik at sameiet får nødvendig 
likviditetstilskudd.  

Utleie: 
Utleie av boligene er tillatt, dog skal styret før innflytting underrettes skriftlig om hvem som 
er leietaker.

Garasje/parkering/bod: 
Det medfølger 1 stk. garasjeplass og bod pr. leilighet.  
Garasjeanlegget inkl. bodarealet vil bli organisert som realsameie, eller tilleggsdel til 
boligen. Selger tar forbehold om den endelige organiseringen.   
El-bil lader kan bestilles som tilvalg.  

Det vil bli tinglyst en avtale mellom boligseksjonene og næringsseksjonen om delt bruk av 
parkeringsplassene på bakkeplan.   

Sameiets parkeringsplasser på bakkeplan sørvest for bygg merket nr. 1 på utomhusplan er 
felles for boligseksjonene og næringsseksjonen. Plassene kan brukes fritt med unntak av 
følgende:  

- For 5 av plassene (foran inngangs partiet til nærings lokalene) skal bruksretten være 
delt slik at næringsseksjonene har eksklusiv bruksrett mellom kl. 07.00 – 17.00 alle 
hverdager, mens at plassene skal være til felles bruk mellom boligseksjonene og 
næringsseksjonene kan bruke plassene utover disse tidspunktene.   

Plassene skal skiltes med nummer og tekst som spesifiserer bruksdelingen mellom bolig- og 
næringsseksjonene. 

Garasjeanlegget vil ha parkeringsplasser tilrettelagt for forflyttingshemmede (HC- plasser). 
HC-plassene skal til enhver tid være tilgjengelig for personer med forflyttingshemming, som 
kan fremlegge gyldig HC-bevis, i samsvar med denne bestemmelsen. Det påhviler styret å 
påse at HC-plassene er tilgjengelig for dem som dokumenterer behov for slik plass. For 
ytterligere informasjon se vedlagte vedtekter.  

Tilpassing av leiligheten/Tilvalg: 
Det vil, i en tidsbegrenset periode være anledning til å gjøre tilvalg i boligene. Mulige tilvalg 
vil bli presentert i en egen tilvalgsbrosjyre og omfatter blant annet ulike typer parkett, 
fronter på kjøkkeninnredning og endringer i elektroinstallasjoner.  

Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som står i sammenheng med 
ytelsen som er avtalt, og som ikke i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra denne 
ytelsen og som ikke er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. 

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som endrer 
vederlaget for boligen med 15 % eller mer av kjøpesum iht. bustadoppføringslova § 9. 
Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til 



   

ulempe for selger og som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller 
tilleggsarbeidet. 

Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jfr. 
bustadoppføringslovas § 44. Selger har ikke rett til å utføre 
endringer/tilleggsbestillinger som medfører konsekvenser for øvrige kjøpere. 

Selger eller den selger måtte oppnevne kan kreve betaling for endringer og tilleggsarbeider 
når arbeidene er utført. 

Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av selger eller den selger måtte oppnevne 
og betales direkte til meglers klientkonto.  

Kjøpstilbud: 
Kjøpstilbud skal innleveres skriftlig sammen med godkjent legitimasjon. 

Kjøpetilbud som leveres innen salgsstart 16. februar klokken 12:00, er det følgende som 
gjelder: Kjøpetilbud sendes skriftlig til eiendomsmegler med godkjent legitimasjon og 
finansieringsplan. Kjøpetilbudene organiseres etter tildelingsmetoden(dersom det er like 
bud på samme leilighet på salgsstart vil selger foreta og beslutte fordelingen av disse). 
Etter salgsstart vil det være «førstemann til mølla-prinsippet» som gjelder. 

Innlevert kjøpstilbud er bindende for kjøper. Selger har rett til å akseptere eller forkaste 
ethvert bud, megler vil meddele eventuell aksept skriftlig til kjøper.  

Selgers forbehold vedrørende igangsetting: 
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av prosjektet i henhold til inngått 
kjøpekontrakt:   

- at alle offentlige godkjenninger for den prosjekterte bebyggelse foreligger 

- at tilstrekkelig forhåndssalg på 70 % er oppnådd i salgstrinn 2, bygg 2 

- at prosjektet får en for selger tilfredsstillende byggelånsfinansiering   

- at selgers ledende organer beslutter igangsetting av prosjektet, eventuelt av det 
enkelte byggetrinn 

Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt 
prosjektet, eventuelt det enkelte byggetrinn blir igangsatt. Dersom prosjektet besluttes 
igangsatt vil kjøper samtidig få opplyst endelig dato for oppstart av byggearbeidene. 

Dersom forbeholdene ikke er avklart innen 01.08.2021, eller det blir klart før  
dette tidspunkt at forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen, har selger rett til ensidig  
å annullere kontrakten, uten at noen av partene kan gjøre noe krav overfor den andre som 
følge av bortfallet av kontrakten. 
Kjøper skal i så fall få eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter 
refundert av selger gjennom Megler, og stilt § 12-garanti vil bli kansellert og returnert 
garantisten. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. 

Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter uten varsel.  

Byggeaktivitet 
Det må påregnes byggeaktivitet i området etter innflytting, og utbygger har således rett til 
å ha maskiner/utstyr i området inntil alle boenheter og utomhusanlegg er ferdigstilt. 
Fordeling av kostnader til oppvarming/strøm i byggeperioden vil bli gjort i samråd med 
forretningsfører og styret. 

Ligningsverdi / eiendomsskatt: 
Eiendommens ligningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første 
ligningsoppgjør. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som 
årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå.  



   

Ligningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25% av 
den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Ligningsverdien for 
sekundærboliger utgjør 75%. For nærmere info, se www.skatteetaten.no.

Det er p.t. ikke innført eiendomsskatt i Nannestad kommune. 

Hvitvasking: 
Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking, med plikt til å melde fra til Økokrim om 
eventuelle mistenkelige transaksjoner.  

Særskilte bestemmelser: 
Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer 
reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. 

Kontrakten kan ikke transporteres og gjelder individuelt for hver kjøper. 
Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger. Selger kan betinge seg et 
administrasjonsgebyr stort kr. 20.000,-.

Skjeggkre: 
Selger tar ikke ansvaret for skjeggkre i boligen. Skjeggkre er et beslektet insekt av sølvkre. 
Det lever kun innendørs og tri-ves best ved høy fuktighet, men sammen-lignet 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 
me-tode 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. 

Generelle forutsetninger og forbehold:
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet 
leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. 
Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende 
krav: 

De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i 
teknisk forskrift. 

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og 
konstruksjonsløsninger, utomhusanlegg, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter 
hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøper. Endringene skal ikke 
redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som 
sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir 
nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter 
selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. 

Illustrasjoner i prospekt og nettsider har illustrativ karakter, og det tas forbehold om avvik i 
angitte detaljer. Utsikt vist i illustrasjoner kan avvike noe fra faktiske forhold.  

Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. 

Selger kan på hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om 
underliggende forutsetninger ikke er oppfylt. Selger skal uten ugrunnet opphold gi kjøper 
skriftlig melding om når (dato) forbehold er bortfalt/frafalt. 

Denne salgsoppgaven er først komplett sammen med prospektet for prosjektet. 
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt, salgsoppgave og prisliste. 



   

Meglers vederlag: 
Megler har fast provisjon pr. solgte enhet. Meglers vederlag dekkes av oppdragsgiver.

Meglerforetak: 
EiendomsMegler1 Oslo AS, avd. Jessheim, foretaksnummer: 976 756 673, Storgata 1, 2050 
Jessheim. 

Ansvarlig megler: 
Cathrine Gundersen  
Eiendomsmegler 
Telefon: 456 13 442 
Epost: cathrine.gundersen@em1oav.no

 



   

 

Kjøpekontrakt 
 for eierseksjon under oppføring

Oppdragsnr:   
Omsetningsnr:  

Mellom 

heretter kalt Selger, og 

heretter kalt Kjøper 

1. Beskrivelse av kontraktsobjektet  

1.1 Selger overdrar til Kjøper ny eierseksjon under oppføring. 

Eierseksjonen vil bli en del av et sameie som ligger på eiet tomt og som vil utgjøre: 

a. Bygg nr. 2, leilighet <nr> på eiendommen gnr. 147, bnr. 56 og 64 i Nannestad 
kommune med adresse Nannestadvegen, 2032 Maura (endelig adresse og 
eiendomsbetegnelse/snr vil fastsettes senere) med ideelle eierandel i 
eierseksjonssameiet som etableres for prosjektet, eventuelt byggetrinnet, 
omfattende boligen, og som omfatter innendørs og utendørs fellesareal [og bod 
mv i felles parkeringskjeller]. 

b. I tillegg omfatter kontrakten rett til bruk av 1 stk. biloppstillingsplass og 1 stk. bod 
i prosjektets parkeringskjeller. 

 
Parkeringskjelleren blir organisert enten som fellesarealer med vedtektsfestet rett 
til parkering, eller eventuelt som egen næringsseksjon eller anleggseiendom.  

Selger forbeholder seg retten til endelig å bestemmeorganiseringen av prosjektet 
gjennom ett eller flere eierseksjonssameier, og for parkeringskjelleren som fellesareal, 
tilleggsareal, næringseiendom eller en anleggseiendom. Organiseringen av prosjektet 
som angitt over vil skje uten forhøyelse eller reduksjon av kjøpesummen. Tilsvarende 
gjelder for bodareal der dette ikke kan inngå som et tilleggsareal. 2 stk 
parkeringsplasser vil i henhold til eierseksjonslovens krav bli etablert som særskilte 
HC plasser som etter behov og søknad til styret vil bli fordelt. Dette er nærmere 
regulert i eierseksjonssameiets vedtekter.  

Ovennevnte kontraktsobjekt, omfattende den ervervede boligseksjon, med ideell 
eierandel i eierseksjonssameiet omfattende boligen, benevnes i fortsettelsen som 
”Boligen”. 

1.2 Kjøper har fått seg forelagt en bygningsmessig beskrivelse av Boligen inntatt i 
prospekt med tilhørende vedlegg. Boligen overtas i overensstemmelse med disse 
spesifikasjoner og beskrivelser med tillegg av eventuelle skriftlige endringer og 
tilleggsarbeider som er avtalt direkte mellom partene, eller mellom Kjøper og 
representant for Selger.  

Selger har rett til, uten at Kjøper kan kreve endring i pris, å foreta mindre endringer i 
oppgitte spesifikasjoner og beskrivelser som anses hensiktsmessige og som ikke 

Navn: Haugen Eiendom AS Org. nr: 979 892 888 
Adresse: Storgata 1, 2050 Jessheim Tlf: 906 84 557 

Navn: F.dato: 

Adresse: Tlf: 



   

forringer Boligens kvalitet og funksjon. Det samme gjelder for eventuelle endringer 
som følger av pålegg fra myndighetene. 

1.3 Kjøper har ved gjennomgåelse av kjøpekontrakten gjort seg kjent med eiendommens 
foreløpige tomtegrenser, samt regulerings- og eventuell bebyggelsesplan for området. 
Endelige tomtegrenser og tomteareal fastsettes av Nannestad kommune for Selgers 
regning. Det tas forbehold om mindre justeringer når det gjelder endelige 
tomtegrenser og areal.  

1.4   Tinglyste dokumenter 
- Det vil bli tinglyst en avtale for fordeling av vedlikeholdskostnader av adkomstvegen 

inn til sameiet da denne vegen deles med flere andre boliger i området. 
- Det vil bli tinglyst rettigheter som gir utbygger/entreprenør adkomst til hele p-

kjeller/tekniske rom, samt uteområder gjennom hele byggeperioden da dette blir 
trinnvis utbygd.  

- Det tas forbehold om hvor plassering av moloker og trafo. Dette vil bli plassert der 
selger ser dette hensiktsmessig og i samarbeid med offentlige instanser.  

2. Kjøpesum og omkostninger 

2.1 Kjøpesummen for boligen utgjør kr <kjøpesum>,-.  

2.2 Kjøpesum og omkostninger avgjøres slik: 

I tillegg til kjøpesummen skal Kjøper betale omkostninger jf. salgsoppgave senest 4 
virkedager før overtakelse. 

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av andel tomteverdi: 
Kr. 417,- kr/kvm. BRA Kr Varierer,- 

- Tinglysingsgebyr for skjøte: kr 585,- 
- Tinglysingsgebyr for panterett (pr. stk):  kr 585,- 
- Grunnboksutskrift: kr 204,- 
- Etableringskostnad til Sameiet: kr 5.000,- 
- Estimert etableringskostnad tv/telefoni/bredbånd: kr 2.000,- 

Til sammen: kr ,- 

Dersom Kjøper skal etablere ytterligere pant på eiendommen påløper kr 729,- pr. 
panterett. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.  

Det er avtalt at det skal forskuddsinnbetales to måneders fellesutgifter til 
forretningsfører ved overtagelse slik at sameiet opparbeider seg likviditet. 

Endrings-/ tilleggsbestillinger innbetales til meglers klientkonto på bakgrunn av den 
skriftlige avtalen som inngås mellom partene, jfr. pkt. 6.2.  

Dersom Kjøpers långiver tar forbehold om at megler skal tinglyse pantedokument til 
sikkerhet for lån innbetalt til meglers klientkonto, ansees oppgjøret likevel ikke for å 
ha funnet sted dersom megler ikke har mottatt pantedokumentet. I så fall må 
overtakelse av Boligen utsettes til megler har mottatt pantedokumentet. Det er 
Kjøpers ansvar å sørge for at pantedokumentet blir levert til megler i god tid før 
overtakelse. 

- Kontant innen 14 dager: kr <forskudd> ,- 
- Kontant innen overtakelse, <overtagelsesdato>: kr <salgssum-

rest> 
,- 

Til sammen: kr <kjøpesum> ,- 



   

3. Forbehold fra Selger 

3.1 Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:   

- at alle offentlige godkjenninger for den prosjekterte bebyggelse foreligger 

- at tilstrekkelig forhåndssalg på 70% av salgstrinn 2 er oppnådd, bygg 2 

- at tilfredsstillende byggelånsfinansiering oppnås 

- at selgers beslutter igangsetting av prosjektet, eventuelt av det enkelte byggetrinn 

3.2 Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil Kjøper motta skriftlig melding 
om hvorvidt prosjektet, eventuelt det enkelte byggetrinn. blir igangsatt. Så snart dato 
for oppstart av byggearbeidene for prosjektet, eventuelt det enkelte byggetrinn, er 
besluttet, vil kjøper også motta dato for planlagt overtakelsesdato. 

Selger kan på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om 
forutsetningene/forbeholdene ikke er oppfylt. 

3.3. Dersom forbeholdene ikke er avklart innen 01.08.2021, eller det blir klart før dette 
tidspunkt at forbeholdene ikke vil kunne oppfylles, har Selger ensidig rett til å 
annullere kontrakten, uten at noen av partene kan gjøre noe krav gjeldende overfor 
den andre som følge av bortfallet av kontrakten. Kjøper skal i så fall få tilbake 
eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter.  §12-garantien vil bli 
kansellert og returnert garantisten. Utover dette har Selger intet ansvar overfor 
Kjøper. Ved enighet mellom partene, kan fristene forlenges på samme vilkår.  

4. Oppgjør 

4.1 Eiendommen er formidlet gjennom EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Jessheim, 
heretter kalt Megler og oppgjøret vil bli foretatt av kontraktsmedhjelper, 
EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS, heretter kalt Oppgjør. Partene gir Oppgjør 
ugjenkallelig fullmakt til å foreta endelig oppgjør etter denne kontrakt og alle 
innbetalinger, dokumenter og henvendelser angående oppgjøret skal rettes dit. 

Postadresse/kontaktinfo: 

EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS, avd. Prosjekt 
Postboks 1267 Vika, 0111 OSLO 

Tlf.nr.:   23 08 48 20 
Mail:    oppgjor@eiendomsmegler1.no
Faks.:   23 08 48 01  

Megler skal sørge for at pantedokument med urådighetserklæring fra Selger til 
Eiendomsmegler1 Oslo AS tinglyses snarest etter at begge parter har skrevet under 
denne kontrakten. Pantedokumentets pålydende skal minimum dekke kjøpesummen 
og skal tjene som sikkerhet for riktig oppgjør mellom partene, samt vederlag og 
utlegg til megler. Urådighetserklæringen hindrer Selger å tinglyse frivillige 
disposisjoner i eiendommen uten samtykke fra megler. Det vil i dette tilfellet bli 
tinglyst pantedokument med urådighetserklæring felles for alle boligene i prosjektet 
hvor pålydende minimum skal dekke summen av vederlagene for alle boligene. Megler 
skal slette pantedokumentet med urådighetserklæringen når skjøtet er tinglyst og 
oppgjøret mellom partene er avsluttet.  



   

Kjøpesum regnes ikke som betalt av Kjøper før Kjøpers pantedokument er 
mottatt av Oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. I tillegg 
må kjøpesum og omkostninger være innkommet på klientkonto og skriftlig 
melding fra Kjøpers bank må foreligge. Dato for renteberegning mellom 
partene avhenger av både mottak og valutering. 

Alle innbetalinger skal skje til Meglers klientkonto nr. 9001.31.75380 

For å sikre trygg gjennomføring av handelen etter eiendomsmeglingsloven § 3-2 og  
§ 6-9, har partene avtalt følgende betingelser for frigivelse av kjøpesummen:  

1. Panterettsdokument med urådighetserklæring er tinglyst,  
2. Kjøper har innbetalt hele kjøpesummen inklusive omkostninger,  
3. Kjøper har overtatt eiendommen,  
4. Kjøpers skjøte på eiendommen – uten andre heftelser enn det partene har avtalt er 
tinglyst,  
5. Kjøpers eventuelle långivere har fått tinglyst panterett i eiendommen med forutsatt  
    prioritet og  
6. Heftelser som ikke skal følge med ved handelen er slettet.  

Forutsetningene nr. 5 og 6 er ikke til hinder for at megler kan iverksette oppgjør basert 
på restgjeldsoppgave og tilstrekkelig slettebekreftelse fra selgers kreditor(er) med 
panterett i eiendommen.   

Kreditorer kan ikke søke dekning i kjøpesummen på meglers klientkonto før 
betingelsene 1 til 6 for frigivelse av kjøpesummen i henhold til denne kontrakt er 
oppfylt, jf. eiendomsmeglingsloven § 3-2 og dekningsloven § 2-2. Har selger tillatt 
kjøper å overta eiendommen selv om deler av kjøpesummen/omkostningene ikke er 
innbetalt, kan den første delen av oppgjøret likevel gjennomføres uten hinder av 
forutsetning nummer 2 ovenfor. Resterende del av oppgjøret vil i så fall finne sted når 
resten av kjøpesummen/omkostningene er innbetalt. 

Frem til overskjøting tilfaller renter opptjent på klientkonto den som har 
instruksjonsretten på beløpet. 

Dersom Selger stiller § 47 garanti vil deloppgjør utbetales til selger/byggelånsbank og 
godskriving av renter opphører. Dersom garantien kommer til anvendelse, bekrefter 
Kjøper ved underskrift av denne kontrakt at garantisten får ugjenkallelig fullmakt til å 
returnere eventuelle utbetalinger til kontraktsmedhjelper, EiendomsMegler 1 Oslo 
Akershus AS, slik at denne får avviklet et eventuelt inneståelsesansvar overfor kjøpers 
bank. 

Utbetaling av renter forutsetter at renten totalt sett overstiger mer enn ½ rettsgebyr. 

4.2 Før nøkkel til Boligen kan utleveres og skjøte tinglyses, skal fullt oppgjør i henhold til 
pkt 2.3 være disponibelt på Meglers klientkonto inklusive oppgjør for utførte endringer 
og tilleggsarbeider. 

4.3 Dersom Kjøpers innbetalinger av kjøpesum og omkostninger forsinkes, blir morarenter 
beregnet og belastet kjøper. Hvis Kjøper vesentlig misligholder Kjøpekontrakten, har 
Selger rett til å heve Kjøpekontrakten. Manglende innbetaling utover 30 dager etter 
forfall, anses som vesentlig mislighold. Selger har i et slikt tilfelle, rett, men ikke plikt, 
til å heve Kjøpekontrakten og foreta dekningssalg.  

Ved forsinket betaling vil Selger også kunne stanse arbeidet med Kjøpers bolig selv 
om Selger ikke hever kontrakten. 

Selger tar forbehold om hevning ved forsinket betaling, selv om Kjøper har overtatt 
boligen og/eller hjemmelen til boligen. 



   

4.4  Dersom Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Boligen før fullt oppgjør har funnet 
sted, og ikke betaler fullt oppgjør etter denne kontrakt, godtar Kjøper utkastelse fra 
Boligen uten søksmål og dom, jfr. lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 § 13-2, 
3. ledd (e).  

5. Heftelser og skjøte 

5.1  Boligsameiet har pant i hver seksjon. I tillegg har kommunen legalpant (lovbestemt 
pant) for kommunale avgifter, eventuell eiendomsskatt og enkelte særlige 
eiendomsavgifter og – gebyrer, jfr. panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 6-1. 

5.2 For øvrig overdras Boligen fri for andre pengeheftelser enn de Kjøper selv måtte 
påhefte i forbindelse med betaling av kjøpesummen.  

5.3  Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser, herunder servitutter som er 
registrert under pengeheftelser i grunnboken. I tillegg kan Selger tinglyse 
bestemmelser vedrørende infrastruktur, sameie- og naboforhold eller forhold pålagt 
av myndighetene, som veierklæring til kommunen om plikt til opparbeidelse og 
bekostning av vei, samt vederlagsfri avståelse av nødvendig grunn til formålet. 

5.4  Skjøte på seksjonen utstedes av megler. Dersom seksjonsnummer ikke er fastsatt ved 
kontraktsdato, gir partene megler fullmakt til å innsette matrikkelnummer i skjøtet og 
eventuelle panteretter så snart dette er avklart. 

5.5  Etter overtakelse skal seksjonen overskjøtes til den Kjøper som Kjøpekontrakten 
utpeker. In blanco skjøter aksepteres ikke. Kjøper må godtgjøre at kjøpet ikke er i 
strid med Eierseksjonsloven av 2017 § 22. 

5.6 Selger er ikke ansvarlig for forsinkelse pga. sen offentlig saksbehandling. Det tas 
forbehold om at offentlige myndigheters saksbehandlingstid medfører at fradeling av 
eventuelle tomteparseller og seksjonering blir forsinket. Såfremt dette ikke har funnet 
sted ved overtagelse, vil overskjøting til Kjøper skje så snart det praktisk lar seg 
gjennomføre. Dersom Selger ønsker å disponere kjøpesummen før skjøtet er tinglyst 
må bankgaranti (§47) stilles, jfr. pkt. 4.1 

6. Endringer og tilleggsarbeider 

6.1 Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som står i sammenheng med 
ytelsen som er avtalt, og som i omfang eller karakter ikke skiller seg vesentlig fra 
denne ytelsen og som ikke hindrer rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. 

6.2 Selger vil utarbeide en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle valgmuligheter for 
endringer og tilleggsarbeider. Tilvalgsmenyen vil inneholde opplysninger om priser, 
frist for bestilling samt eventuell betydning for overtakelses-tidspunktet.  

6.3 Dersom Kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal dette 
bestilles skriftlig hos Selger eller den Selger måtte oppnevne. 

6.4 Selger er ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre 
vederlaget med 15 % eller mer. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer 
eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger og som ikke står i forhold til 
kjøpers interesse av å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. 

6.5 Selger eller den Selger måtte oppnevne kan kreve betaling for endringer og 
tilleggsarbeider når arbeidene er utført, jfr. kjøpekontrakten punkt 4.1.  

6.5 Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av Selger eller den Selger måtte 
oppnevne og betales direkte til meglers klientkonto. Selger har rett til å ta seg betalt 
for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. bustadoppføringslovas § 44. Selger 
har ikke rett til å utføre endringer/tilleggsbestillinger som medfører konsekvenser for 
øvrige kjøpere.  



   

 
 
 

7. Medlemskap i boligsameie 

7.1 Kjøper er innforstått med at man som kjøper av en seksjon blir sameier i henhold til 
lov om eierseksjoner av 16.06.2017 nr. 65. Sameiet administrerer fellesinteressene, 
herunder driften av utomhusanlegg og fellesareal. 

7.2 Kjøper plikter å rette seg etter Sameiets vedtekter, samt fra overtakelse betale sin 
forholdsmessige andel av driftsutgiftene for eiendommen. Budsjett over driftsutgiftene 
stadfestes av Sameiet i konstituerende møte. Regler for styring og drift av Sameiet 
følges av Eierseksjonsloven av 2017. 

7.3 Selger vil engasjere forretningsfører for Sameiet og for Sameiets regning. 

8. Overtakelse og ferdigbefaring 

8.1 Selgers frist til å ha boligen (boligseksjonen) klar til overtagelse i bygg 2 fastsettes til 
15 måneder etter at kjøper har fått meddelt tidspunkt for start av byggearbeidene på 
den nye bebyggelsen omfattende boligen. Byggearbeidene vil senest igangsettes 3 
måneder etter at selger har varslet kjøper om at forbeholdene har falt bort, og at 
styret har besluttet igangsetting.  

Med byggestart menes tidspunktet for når støp av plate til bygget igangsettes. 
Gravearbeider i grunnen og teknisk infrastruktur er ikke å anse som byggearbeid.  

Forannevnte dato/tidsrom for ferdigstillelse kan bli endret dersom byggeprosjektet blir 
påvirket av koronapandemien. Forsinkelser som skyldes dette vil innebære rett for 
selger til fristforlengelse uten at det påløper dagbøter eller andre konsekvenser for 
selger. Det vil gis løpende informasjon om eventuell forsinkelse. 

Selger kan kreve overtagelse av boligen inntil fire måneder før den meddelte dato til å 
ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to 
måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet 
(endelig overtakelsesdato) skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel.  

Forsinket overtagelse i forhold til skriftlig meddelt endelig overtagelsesdato, gir Kjøper 
krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen for boligen etter reglene i
Bustadoppføringslova § 18. Det beregnes dagmulkt fra den opprinnelige endelige 
meddelte overtakelsesdato. Eventuelt krav på dagmulkt avbrytes av overtagelse.  
. Selger skal uten ugrunnet opphold gi  

   
Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som er nevnt i bustadoppføringslova  
§ 11 er oppfylt 

8.2 Vesentlig forsinkelse gir Kjøper rett til å heve kontrakten. Kjøper må i så fall gi 
melding til Selger om hevingskravet før overtakelse. Dersom Kjøper velger å heve 
kontrakten, skal Selger tilbakebetale innbetalte beløp og kjøper plikter å 
returnere/kvittere garantien for opphør. 

8.3 Selger vil normalt innkalle til en forhåndsbefaring ca. 2-4 uker før arbeidene vil være 
fullført, hvor Boligen besiktiges av Kjøper og Selger i fellesskap. Selger fører referat 
fra forhåndsbefaringen. 

 På overtakelsesforretningen skal Selger og Kjøper foreta en ferdigbefaring hvor 
Boligen besiktiges i fellesskap. Det skal føres protokoll fra befaringen, og eventuelle 



   

mangler noteres. Protokollen undertegnes av begge parter og sendes deretter til 
megler. Kjøper har rett til å deponere et beløp tilsvarende summen av feil og mangler 
på meglers klientkonto som sikkerhet for rett oppfyllelse av avtalen. Beløpet skal 
reduseres etter hvert som feil/mangler utbedres. 

 Boligen overtas i byggerengjort stand. 

 Kjøper kan kreve eventuelle mangler rettet uten ugrunnet opphold dersom disse 
vanskeliggjør eller er til sjenanse for innflytting eller bruk. Dersom en av partene 
unnlater å møte til befaringen uten gyldig grunn, kan den andre parten avholde denne 
alene, herunder undertegne protokollen. Unnlatelse fra å møte gir ikke Kjøper rett til å 
nekte overtakelse. 

 Inntil samtlige leiligheter med tilhørende utomhusarealer er ferdigstilt, har Selger rett 
til å ha stående anleggsmaskiner, materialer, rigg og utstyr på området.  Denne 
retten gjelder så lenge byggearbeidene pågår.  Eventuelle skader dette påfører 
Eiendommen, skal Selger snarest utbedre for egen regning. 

8.4  Selger er ansvarlig for at det foreligger ferdigattest på Boligen senest på overtakelses-
dagen. Det kan imidlertid bli aktuelt at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig 
brukstillatelse fordi det er gjenstående arbeider på fellesareal, det er 
trinnvisutbygging eller gjenstående rekkefølgebestemmelser el. Av midlertidig 
brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som må ferdigstilles før ferdigattest kan 
gis. For å sikre ferdigstillelse av gjenstående arbeider har kjøper rett til å holde tilbake 
en forholdsmessig andel av kjøpesummen inntil ferdigattest foreligger. Selger kan få 
utbetalt beløpet mot at det stilles selvskyldnergaranti fra en godkjent finansinstitusjon 
for beløpet. 

Kjøper kan ikke ta boligen i bruk dersom ferdigattest/midlertidig brukstillatelse ikke 
foreligger og har rett til å nekte overtagelse frem til den er utstedt. 

8.5  Overtakelsesforretning kan gjennomføres selv om det gjenstår mindre arbeider, 
herunder utomhusarbeider og arbeider som skal utføres på fellesarealene. Eventuelle 
gjenstående arbeider skal utføres innen rimelig tid hensyntatt årstid og rasjonell 
fremdrift.  

8.6 Risikoen for Boligen går over på Kjøper ved overtakelse. Overtar ikke Kjøper til 
fastsatt tid, og årsaken ligger hos Kjøper, har Kjøper risikoen fra det tidspunkt da han 
kunne ha overtatt Boligen. 

 Alle utgifter vedrørende Boligen, herunder utgifter til nødvendig oppvarming, bæres 
av Kjøper fra og med overtakelsesdagen. 

8.7 Overtagelse av Sameiets fellesarealer gjennomføres med Sameiets styre.  

 Selger kan beslutte at overtakelsen gjennomføres trinnvis, eksempelvis at innvendige 
fellesarealer overtas før de utvendige. Det føres protokoll fra overtagelses-
befaringen(e) og eventuelle mangler som skal utbedres av Selger protokolleres. 
Dersom overtagelse(ne) gjennomføres før seksjoneringsbegjæringen for eiendommen 
er tinglyst, innkalles alle kjøperne av seksjoner i sameiet for å velge et ”interimsstyre” 
som bl.a. skal gjennomføre overtagelse(ne). Kjøper gir ved underskrift på denne 
kontrakt, fullmakt til styret eller interimsstyret til å overta fellesarealene med 
bindende virkning. 

 Kjøper er innforstått med at fellesarealene vil kunne bli ferdigstilt og overtagelses-
forretning avholdt etter Kjøpers overtakelse av Boligen. Sameiets Styre/Interimsstyre 
skal i så fall før overtagelse av Boligen sammen med Selger gå en forhåndsbefaring på 
fellesarealer. Det skal føres protokoll fra forhåndsbefaringen der mangler som skal 
utbedres av Selger protokolleres. 

Inntil overtagelsesforretning av fellesarealer er avholdt, aksepterer partene at et 
forholdsmessig beløp i forhold til ferdigstillelsesgrad på forhåndsbefaring holdes 



   

tilbake på meglers konto. Selger kan få utbetalt beløpet mot at det stilles 
selvskyldnergaranti fra en godkjent finansinstitusjon for beløpet.      

Kjøper gir med sin underskrift på denne Kjøpekontrakten Sameiets styre/interimsstyre 
fullmakt til å foreta frigivelse av det tilbakeholdte beløp. Selger sørger for at det fra 
overtagelsesbefaringen protokolleres at styret/interimsstyret samtykker i at det 
tilbakeholdte beløp utbetales til Selger, evt. deler av det tilbakeholdte beløp slik at 
verdien av gjenstående arbeider samsvarer med summen av tilbakeholdte beløp. 
Selger kan alternativt kreve utbetaling av beløpet mot at det stilles selvskyldner-
garanti fra en finansinstitusjon. Garantibeløpet skal ikke være lavere enn verdien av 
gjenstående arbeider iht. overtagelsesprotokollen. Alle renter som opptjenes av det 
tilbakeholdte beløp tilfaller Selger.  

9. Garanti for oppfyllelse av avtalen. 

Selger stiller sikkerhet (garanti) for riktig oppfyllelse av kontrakten jfr. 
bustadoppføringslova § 12, tredje ledd med:

Selger skal stille garantien straks etter avtaleinngåelsen. Dersom Selger har tatt 
forbehold om byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller om byggetillatelse, skal 
Selger stille garantien straks etter at forbeholdene er falt bort. 

Garantiene vil bli stilt enten enkeltvis eller i form av samlegaranti. Originalene 
oppbevares hos megler frem til garantienes utløp, hvorpå de returneres til 
garantisten.  

10. Forsikring 

10.1 Selger holder bygningene forsikret frem til ferdigstillelse. Deretter må Boligsameiet 
selv sørge for forsikring. 

 Kjøper må selv sørge for forsikring av eget innbo og løsøre. 

10.2 Forsikringssum for eventuell skade før overtakelsen tilfaller Selger, som har plikt til 
snarest å utbedre skaden. Skjer skaden etter overtakelsen, tilfaller forsikringssummen 
Kjøper under forutsetning av at denne har foretatt oppgjør ifølge kontraktens 
bestemmelser. 

11. Mangler – reklamasjon 

11.1 Dersom det foreligger en mangel i henhold til bustadoppføringslova, kan forbrukeren 
etter lovens kapittel IV: 

a) holde igjen vederlag etter bustadoppføringslova § 31 eller deponere omtvista 
vederlag etter bustadsoppføringslova § 49, 

b) kreve mangelen rettet etter bustadoppføringslova § 32, kreve prisavslag etter      
§ 33, eller heve kjøpekontrakten etter § 34, 

c) kreve erstatning etter § 35. 

11.2 Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved Boligen, må Kjøper 
reklamere skriftlig overfor Selger innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller 

- 3% av kjøpesum for krav fremsatt av Kjøper før 
overtakelse 

kr 0,0 ,- 

- 5%  av kjøpesum for krav som settes frem mot selger 
på et senere tidspunkt men senest 5 år etter 
overtakelsen:  

kr 0,0,- 

<kjøpesum> 



   

burde ha oppdaget mangelen. Kjøper plikter å iverksette de tiltak som med rimelighet 
kan forlanges for å begrense omfanget av eventuelle skader som følge av mangelen. 

 Reklamasjon må gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget 
eller burde vært oppdaget. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år fra 
overtakelsen, jfr. Bustadoppføringslova § 30. 

11.3 Rettmessige mangler som er påberopt i rett tid, vil Selger utbedre vederlagsfritt for   
Kjøper i rimelig tid etter at reklamasjonen er fremsatt. 

11.4 Cirka 1 år etter overtakelsen skal Selger innkalle til en kontrollbefaring av Boligen. 
Det skal føres protokoll fra denne, som skal undertegnes av Kjøper og Selger. 

 Dersom det ikke er til klar ulempe for Kjøper, eller medfører forringelse av Boligen, 
kan Selger kreve at utbedring av mangler som er fremsatt etter overtakelsen skjer 
samlet etter kontrollbefaringen. 

11.5 Skulle det oppstå mangler som det vil falle kostbart å utbedre i forhold til den 
betydning manglene har for Boligens bruksverdi, har Selger rett til å gi Kjøper 
prisavslag i stedet for å foreta utbedring. 

11.6 Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes Kjøpers bruk 
av Boligen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller 
mangler, ikke omfatter reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, eller 
sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og 
materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side. 

Selgers utbedringsplikt omfatter heller ikke skader som skyldes tilfeldige begivenheter 
etter overtakelse eller andre begivenheter Selger ikke bærer risikoen for. 

11.7 For utbedring av eventuelle mangler er Kjøper forpliktet til å gi Selger og dennes 
representanter adgang til Boligen slik at det er mulig å gjennomføre 
utbedringsarbeider på hverdager og i normal arbeidstid. Kjøper har plikt til å kvittere 
for utført arbeid etter hvert som dette avsluttes. Dersom Selger etter 3 ukers skriftlig 
varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid mister Kjøper 
retten til utbedring. 

Kjøper har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve 
kostnadene dekket av Selger, med mindre Selger unnlater å rette mangelen innen 
rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at Kjøper skriftlig har varslet med 3 
ukers varsel om at arbeidene vil bli satt bort til andre. 

12. Særskilte bestemmelser 

12.1 Kjøper kan avbestille Boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling 
kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. 

12.2. Kontrakten kan ikke transporteres og gjelder individuelt for hver Kjøper. 

12.3 Salgsprospektet er ikke bindende for Boligens detaljutforming og farger. Opplysninger 
gitt i salgsprospektet kan fravikes dersom Selger anser det nødvendig eller ønskelig, 
men eventuelle endringer skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard. 

12.4 I byggeperioden er ferdsel på byggeplassen beheftet med høy grad av risiko og 
adgang til befaring vil dermed begrenses. Kjøper må forhåndsavtale med Selger 
dersom besøk på byggeplassen ønskes foretatt. Selgers representant skal være til 
stede. 

12.5 Ved motstrid mellom leveringsbeskrivelsen og tegninger, gjelder 
leveringsbeskrivelsen. 



   

12.6 Kjøper godtar at Selger og megler kan bruke elektronisk kommunikasjon for å sende 
varsler og informasjon etc. 

12.7 Kjøper gir megler fullmakt til å formidle Kjøpers kontaktinformasjon til entreprenøren, 
forretningsfører, nettleverandør mv. 

13. Tvister

Skulle det oppstå tvist om forståelse av kjøpekontrakten, skal partene søke å løse 
denne ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fram, skal saken avgjøres av de 
ordinære domstolene ved Boligens verneting. 
Partene kan imidlertid, etter at tvist er oppstått, avtale at saken skal avgjøres ved 
voldgift etter reglene i voldgiftsloven av 2004. 

14. Forholdet til lovverk 

Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13.6.1997 nr. 43 
”Bustadoppføringslova” samt lov av 23.5.1997 nr. 31 om eierseksjonen  
”Eierseksjonsloven” kommer til anvendelse på kontraktsforholdet. 

15. Vedlegg

Kjøper bekrefter å ha mottatt og lest prospekt, salgsopplysninger fra megler og 
vedleggene til disse; leveringsbeskrivelse, reguleringsplan med bestemmelser, 
grunnbokutskrifter, utkast til Sameiets vedtekter. Dette utgjør grunnlaget for 
leveransen av Boligen. 

16. Dato/signatur 

Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer, ett til hver av 
partene og ett Megler. 

 Jessheim, den <kontrakt_dato> 

 
 v/kontaktperson iht. fullmakt



VEDTEKTER 

 

for 

 

Bjerkealleén Boligsameie  
org. nr. xxx xxx xxx 

			
1.	NAVN	
1-1	Navn,	formål	og	opprettelse	
Sameiets	(foreløpige)	navn	er	Bjerkealleén	Boligsameie.	Boligsameiet	består	av	99	boligseksjoner	og	1	
næringsseksjon	på	eiendommen	gnr	147,	bnr	56	i	Nannestad	Kommune.		

De	enkelte	bruksenheter	består	av	en	hoveddel	samt	en	eller	flere	tilleggsdeler.	Private	balkonger	inngår	i	
bruksenhetene	 for	 bolig.	 Alle	 leilighetsseksjonene	 har	 en	 garasjeplass	 og	 en	 bod	 i	 kjeller	 tinglyst	 som	
tilleggsdel	til	boligen.	Disse	følger	boligen	ved	salg.	jfr.	Seksjonsbegjæringen.	

Boligsameiet	har	egen	heis	til	garasjekjeller,	og	parkeringsplasser	til	gjester	er	plassert	på	eget	uteareal.	 

Det	er	fastsatt	en	sameiebrøk	for	hver	eierseksjon	som	uttrykker	sameieandelens	størrelse	basert	på	den	
enkelte	bruksenhets	bruksareal	(dvs.	eksklusiv	balkong).	Sameiebrøkens	størrelse	fremgår	av	
seksjoneringsbegjæringen.	

Det	vil	foreligger	en	tinglyst	erklæring/avtale	som	regulerer	rett	til	adkomst	for	entreprenør	og	utbygger	
frem	til	all	bygningsmasse	er	oppført	og	ferdigstilt.	

	De	deler	av	eiendommen	som	ikke	inngår	i	de	enkelte	bruksenheter,	er	fellesareal.	Til	fellesarealene	hører	
således	bl.a.	hele	bygningskroppen	med	vegger,	dekker	og	konstruksjoner	(også	balkongkonstruksjon)	
samt	inngangsdører,	vinduer,	trapperom	med	heis,	ganger	og	andre	fellesrom.	Stamledningsnettet	for	
vann	og	avløp	fram	til	avgreiningspunktene	til	de	enkelte	bruksenhetene	og	elektrisitet	fram	til	
bruksenhetens	sikringsskap,	er	også	fellesanlegg.	Det	samme	er	andre	innretninger	og	installasjoner	som	
skal	tjene	seksjonseierens	felles	behov.	Sameiets	formål	er	å	ivareta	seksjonseierens	felles	interesser	og	
administrasjon	av	eiendommen	og	fellesanlegg	av	enhver	art.	

1-2	P-plasser	for	bevegelshemmede	(HC-plasser)	
Noen	av	parkeringsplassene	i	garasjeanlegget	er	tilpasset	bevegelseshemmede	(HC-plasser).	
Seksjonseierne,	samt	andre	som	bor	fast	sammen	med	dem	i	deres	husstand	og	som	har	behov	for	HC-
plass,	har	fortrinnsrett	til	bruk	av	disse	plassene.		

Dersom	noen	har	behov	for	HC-plass,	skal	dette	behovet	meldes	til	styret	sammen	med	nødvendig	
dokumentasjon	(som	dokumentasjon	regnes	normalt	at	vedkommende	har	kommunalt	bevis	for	rett	til	å	
parkere	på	offentlige	HC-plasser).	Dersom	vedkommende	dokumenterer	sitt	behov,	skal	styret	pålegge	et	
bytte	med	den	HC-plass	som	ligger	nærmest	inngangen	til	beboeren	som	skal	ha	plassen.			

Bytteretten	gjelder	bare	dersom	seksjonseieren	med	nedsatt	funksjonsevne	allerede	disponerer	en	
parkeringsplass	i	sameiet.	Retten	til	bytte	bortfaller,	dvs.	at	plassene	byttes	tilbake,	når	vedkommende	
som	låner	plassen	ikke	lenger	kan	dokumentere	sitt	behov,	eller	vedkommende	flytter	fra	sameiet.	Dette	
gjelder	også	når	eier	av	seksjonen,	som	har	HC-plassen	som	tilleggsdel,	skal	selge	sin	seksjon.		

Denne	vedtektsbestemmelsen	kan	ikke	endres	uten	at	samtlige	seksjonseiere	uttrykkelig	sier	seg	enige.	
Kommunen	har	vetorett	mot	en	eventuell	endring.	
	

	 	



2.	RETTSLIG	RÅDERETT	
2-1	Rettslig	råderett	
Den	enkelte	seksjonseier	rår	som	en	eier	over	seksjonen	og	har	full	rettslig	råderett	over	sin	seksjon,	
herunder	rett	til	overdragelse,	utleie	og	pantsettelse.	Seksjonseier	har	plikt	til	å	melde	salg	eller	bortleie	
av	seksjonen	skriftlig	til	sameiets	forretningsfører	om	hvem	som	er	ny	eier/leietaker.	Dette	gjelder	også	
utleie	av	parkeringsplasser.	En	seksjonseier	blir	fullt	ansvarlig	for	leiernes	handlinger	eller	unnlatelser	
eller	andre	forhold	til	sameiet.		Ingen,	inkludert	juridiske	personer,	kan	erverve	mer	enn	2	seksjoner	i	
sameiet.	
	

3.	BRUKEN	AV	BOLIGEN	OG	
FELLESAREALENE	
3-1	Rett	til	bruk	
(1)	Den	enkelte	seksjonseier	har	enerett	til	bruk	av	sin	bruksenhet	og	rett	til	å	nytte	fellesarealer	til	det	de	
er	beregnet	eller	vanlig	brukt	til,	og	til	annet	som	er	i	samsvar	med	tiden	og	forholdene.	

(2)	Bruken	av	bruksenheten	og	fellesarealene	må	ikke	på	en	urimelig	eller	unødvendig	måte	være	til	
skade	eller	ulempe	for	andre	sameiere.	

(3)	Bruksenheten	kan	bare	nyttes	i	samsvar	med	formålet.	

(4)	Garasjeplass(er)	som	er	knyttet	til	den	enkelte	seksjon,	kan	ikke	overdras	uavhengig	av	seksjonen.		

(5)	Parabolantenne	eller	lignende	installasjoner	tillates	ikke	montert	uten	etter	flertalls	vedtak	i	årsmøte.	

3-2	Husordensregler	
Årsmøtet	fastsetter	husordensregler.	Seksjonseieren	plikter	å	følge	de	husordensregler	som	til	enhver	tid	
er	fastsatt.	Brudd	på	husordensreglene	kan	anses	som	brudd	på	seksjonseierens	forpliktelser	overfor	
sameiet.	

3-3	Bygningsmessige	arbeider	mm	
Utskifting	av	dører	og	vinduer,	oppsetting	av	markiser,	endring	av	fasadekledning,	endring	av	utvendige	
farger	etc.	kan	kun	skje	etter	samlet	plan	for	hele	bygningen	og	etter	forutgående	flertalls	vedtak	i	sameiet	
og	/eller	styret.	
	

4.	VEDLIKEHOLD	
4-1	Seksjonseierens	vedlikeholdsplikt	
(1)	Den	enkelte	seksjonseier	skal	holde	boligen,	og	andre	rom	og	annet	areal	som	hører	boligen	til	i	
forsvarlig	stand,	slik	at	det	ikke	oppstår	skade	eller	ulempe	for	de	andre	seksjonseieren.	Seksjonseieren	
skal	vedlikeholde	slikt	som	vinduer,	innvendige	rør,	sikringsskap	fra	og	med	første	
hovedsikring/inntakssikring,	ledninger	med	tilbehør,	varmekabler,	inventar,	utstyr	inklusive	vannklosett	
og	vask,	apparater,	tapet,	gulvbelegg,	vegg-,	gulv-	og	himlingsplater,	skillevegger,	listverk,	skap,	benker	og	
innvendige	dører	med	karmer.	Våtrom	må	brukes	og	vedlikeholdes	slik	at	lekkasjer	unngås.		

(2)	Vedlikeholdet	omfatter	også	nødvendige	reparasjoner	og	utskifting	av	slikt	som	innvendige	rør,	
sikringsskap	fra	og	med	første	hovedsikring/	inntakssikring,	ledninger	med	tilbehør,	varmekabler,	
inventar,	utstyr	inklusive	slik	som	vannklosett	og	vask,	apparater,	tapet,	gulvbelegg,	vegg-,	gulv-	og	
himlingsplater,	skillevegger,	listverk,	skap,	benker	og	innvendige	dører	med	karmer.	

(3)	Sameieren	har	også	ansvaret		for	staking	og	rensing	av	innvendige	avløpsledninger	både	til	og	fra	egen	
vannlås/sluk	og	fram	til	sameiets	felles-/	hovedledning.	Seksjonseier	skal	også	rense	eventuelle	sluk	på	
verandaer,	balkonger	o.	l.	
	
(4)	Sameieren	skal	holde	boligen	fri	for	insekter	og	skadedyr.	
	
(5)	Oppdager	sameieren	skade	i	boligen	som	sameiet	er	ansvarlig	for	å	utbedre,	plikter	sameieren	straks	å	
sende	melding	til	sameiet.	
	



(6) Seksjonseieren	kan	bli	erstatningsansvarlig	overfor	sameiet	og	andre	sameiere	for	tap	som	følger	av
forsømt	vedlikehold.

4-2	Sameiets	vedlikeholdsplikt
(1) Sameiet	skal	holde	bygninger	og	eiendommen	for	øvrig	i	forsvarlig	stand	så	langt	plikten	ikke	ligger	på
seksjonseieren.

(2) Felles	rør,	ledninger,	kanaler	og	andre	felles	installasjoner	som	går	gjennom	boligen,	skal	sameiet
holde	ved	like.	Sameiet	har	rett	til	å	føre	nye	slike	installasjoner	gjennom	boligen	dersom	det	ikke	er	til
vesentlig	ulempe	for	sameieren.	Sameiets	vedlikeholdsplikt	omfatter	også	utvendig	vedlikehold	av
vinduer.

(3) Sameiets	vedlikeholdsplikt	omfatter	også	utskifting	av	vinduer,	herunder	nødvendig	utskifting	av
isolerglass,	og	ytterdører	til	boligen	eller	reparasjon	eller	utskifting	av	utvendig	tak,	bjelkelag,
bærende	veggkonstruksjoner,	sluk,	samt		rør	eller	ledninger	som	er	bygd	inn	i	bærende	konstruksjoner
med	unntak	av	varmekabler.

(4) Sameieren	skal	gi	adgang	til	boligen	slik	at	sameiet	kan	utføre	sin	vedlikeholdsplikt,	herunder	ettersyn,
reparasjon	eller	utskifting.	Ettersyn	og	utføring	av	arbeid	skal	gjennomføres	slik	at	det	ikke	er	til	unødig
ulempe	for	sameieren	eller	annen	bruker	av	boligen.

(5) Seksjonseieren	kan	kreve	erstatning	fra	sameiet	for	skader	som	følger	av	forsømt	vedlikehold	fra
sameiet.

5. FELLESKOSTNADER,PANTESIKKERHET	OG	HEFTELSESFORM
5-1	Felleskostnader
(1) Kostnader	med	eiendommen	som	ikke	knytter	seg	til	den	enkelte	bruksenhet,	er	fordelt	etter 
sameiebrøken	med	50	%	og	areal	(BRA)	50	%,	med	mindre	særlige	grunner	taler	for	å	fordele	kostnadene 
etter	nytte-	eller	forbruksprinsippet	for		den	enkelte	bruksenhet.

(2) Den	enkelte	seksjonseier	skal	forskuddsvis	hver	måned	betale	akontobeløp	fastsatt	av	styret. 
Akontobeløpet	kan	også	dekke	avsetning	av	midler	til	framtidig	vedlikehold,	påkostninger
eller	andre	fellestiltak	på	eiendommen,	dersom	årsmøtet	har	vedtatt	slik	avsetning.

(3) Kostnader	i	forbindelse	med	garasjekjeller	fordeles	likt	imellom	seksjonseierne.

(4) Oppvarming	vil	bli	belastet	den	enkelte	seksjon	som	en	egen	kategori	ved	siden	av	felleskostnader,	og 
fordeles	etter	sameiets	fordelingsbrøk	(BRA)	iht.	seksjonsbegjæringen.

(5) Alle	kostnader	til	drift	og	vedlikehold	fordeles	etter	fordeling	nevnt	i	1.	ledd.	Dersom	sameiet	tar	i	bruk 
fjernavleste	målere	kan	forretningsfører	bistå	med	avregning	og	akontoinnbetalinger.

5-2	Panterett	for	seksjonseierens	forpliktelse
De	andre	seksjonseieren	har	panterett	i	seksjonen	for	krav	mot	sameieren	som	følger	av	sameieforholdet.
Pantekravet	kan	ikke	overstige	et	beløp	som	for	hver	bruksenhet	svarer	til	2	ganger	folketrygdens
grunnbeløp	på	tidspunktet	da	tvangsdekning	besluttes	gjennomført.

5-3	Heftelsesform
For	felles	ansvar	og	forpliktelser	hefter	den	enkelte	seksjonseier	i	forhold	til	sin	sameiebrøk.

6. PåLEGG	OM	SALG	OG	FRAVIKELSE
6-1	Mislighold
Seksjonseiers	brudd	på	sine	forpliktelser	overfor	sameiet	utgjør	mislighold.	Som	mislighold	regnes	blant
annet	manglendebetaling	av	felleskostnader,	forsømt	vedlikeholdsplikt,	ulovlig	bruk	og	brudd	på
husordensregler.



6-2	Pålegg	om	salg	
Hvis	en	seksjonseier	til	tross	for	advarsel	vesentlig	misligholder	sine	plikter,	kan	styret	pålegge	
vedkommende	å	selge	seksjonen,	jfr.	eierseksjonslovens	§	38.	Advarsel	skal	gis	skriftlig	og	opplyse	om	at	
vesentlig	mislighold	vil	gi	styret	rett	til	å	kreve	seksjonen	solgt.	

6-3	Fravikelse	
Medfører	sameierens	oppførsel	fare	for	ødeleggelse	eller	vesentlig	forringelse	av	eiendommen,	eller	er	
sameierens	oppførsel	til	alvorlig	plage	eller	sjenanse	for	eiendommens	øvrige	brukere,	kan	styret	kreve	
fravikelse	av	seksjonen	etter	tvangsfullbyrdelseslovens	kapittel	13.	

	
7.	STYRET	OG	DETS	VEDTAK	
7-1	Styret	-	sammensetning	
(1)	Sameiet	skal	ha	et	styre	som	skal	bestå	av	en	styreleder	og	to	andre	medlemmer	med	en	til	to	
varamedlemmer.	
(2)	Funksjonstiden	for	styreleder	og	de	andre	styremedlemmene	er	to	år.	
Varamedlemmer	velges	for	ett	år.	Styremedlem	og	varamedlem	kan	gjenvelges.	
(3)	Styret	skal	velges	av	årsmøtet.	Årsmøtet	velger	styreleder	ved	særskilt	valg.	
	
7-2	Styrets	oppgaver	
(1)	Styret	skal	sørge	for	vedlikehold	og	drift	av	eiendommen	og	ellers	sørge	for	forvaltningen	av	sameiets	
anliggende	i	samsvar	med	lov,	vedtekter	og	vedtak	i	årsmøtet.	Styret	har	herunder	å	treffe	alle	
bestemmelser	som	ikke	i	loven	eller	vedtektene	er	lagt	til	andre	organer.	
	
(2)	Styrelederen	skal	sørge	for	at	styret	holder	møte	så	ofte	som	det	trengs.	Et	styremedlem	eller	
forretningsføreren	kan	kreve	at	styret	sammenkalles.		

(3)	Styret	skal	føre	protokoll	over	sine	forhandlinger.	Protokollen	skal	underskrives	av	de	frammøtte	
styremedlemmene.	

7-3	Styrets	vedtak	
Styret	er	vedtaksført	når	mer	enn	halvparten	av	alle	styremedlemmene	er	til	stede.	Vedtak	kan	gjøres	med	
mer	enn	halvparten	av	de	avgitte	stemmene.	Står	stemmene	likt,	gjør	møtelederens	stemme	utslaget.	De	
som	stemmer	for	et	vedtak,	må	likevel	utgjøre	mer	enn	en	tredjedel	av	alle	styremedlemmene.	

7-4	Representasjon	og	fullmakt	
Styret	representerer	seksjonseieren	og	forplikter	dem	med	sin	underskrift	av	styreleder	og	ett	
styremedlem	i	fellesskap,	i	saker	som	gjelder	seksjonseierens	felles	rettigheter	og	plikter,	herunder	vedtak	
som	er	truffet	av	årsmøtet	eller	styret.	

	
8.	ÅRSMØTET	
8-1	Myndighet	
Den	øverste	myndighet	i	sameiet	utøves	av	årsmøtet.	

8-2	Tidspunkt	for	årsmøtet	
(1)	Ordinært	årsmøte	skal	holdes	hvert	år	innen	utgangen	av	juni	måned.	

(2)	Ekstraordinært	årsmøte	skal	holdes	når	styret	finner	det	nødvendig,	eller	når	minst	to	sameiere	som	
til	sammen	har	minst	en	tiendedel	av	stemmene,	krever	det	og	samtidig	oppgir	hvilke	saker	de	ønsker	
behandlet.	

8-3	Varsel	om	og	innkalling	til	årsmøte	
(1)	Forut	for	ordinært	årsmøte	skal	styret	varsle	seksjonseieren	om	dato	for	møtet	og	om	frist	for	
innlevering	av	saker	som	ønskes	behandlet.	

(2)	Årsmøtet	skal	innkalles	skriftlig	av	styret	med	et	varsel	som	skal	være	på	minst	åtte	og	høyst	tjue	
dager.	Ekstraordinært	årsmøte	kan	om	nødvendig	kalles	inn	med	kortere	varsel	som	likevel	skal	være	på	
minst	tre	dager.	I	begge	tilfeller	skal	det	gis	skriftlig	melding	til	forretningsføreren.	
	



(3)	I	innkallingen	skal	de	sakene	som	skal	behandles	være	bestemt	angitt.	Skal	et	forslag	som	etter	loven	
eller	vedtektene	må	vedtas	med	minst	to	tredjedels	flertall	kunne	behandles,	må	hovedinnholdet	være	
angitt	i	innkallingen.	Saker	som	en	seksjonseier	ønsker	behandlet	i	det	ordinære	årsmøtet,	skal	nevnes	i	
innkallingen	når	styret	har	mottatt	krav	om	det	etter	vedtektenes	punkt	8-3	(1).	
	
8-4	Saker	som	skal	behandles	på	ordinært	årsmøte	
Årsmøtet	skal	behandle	styrets	årsberetning,	behandle	og	godkjenne	styrets	regnskapsoversikt	for	
foregående	kalenderår,	velge	styremedlemmer	og	behandle	andre	saker	som	er	nevnt	i	innkallingen.	
	
8-5	Møteledelse	og	protokoll	
Årsmøtet	skal	ledes	av	styrelederen	med	mindre	årsmøtet	velger	en	annen	møteleder,	som	ikke	
behøver	å	være	sameier.	Møtelederen	skal	sørge	for	at	det	føres	protokoll	fra	årsmøtet.	
	
8-6	Stemmerett	og	fullmakt	
(1)	I	årsmøtet	har	boligseksjonene	stemmerett	med	én	stemme	for	hver	seksjon	de	eier.		

(2)	Hver	seksjonseier	kan	møte	ved	fullmektig.	For	en	seksjon	med	flere	eiere	kan	det	bare	avgis	en	
stemme.	
	
8-7	Vedtak	på	årsmøtet	
(1)	Foruten	saker	som	nevnt	i	punkt	8-4	i	vedtektene	kan	ikke	årsmøtet	fatte	vedtak	i	andre	saker	enn	de	
som	er	bestemt	angitt	i	innkallingen.	

(2)	Med	de	unntak	som	følger	av	loven	eller	vedtektene	fattes	alle	beslutninger	av	årsmøtet	med	vanlig	
flertall	av	de	avgitte	stemmer.	Ved	valg	kan	årsmøtet	på	forhånd	fastsette	at	den	som	får	flest	stemmer	
skal	regnes	som	valgt.		

(3)	Stemmelikhet	avgjøres	ved	loddtrekning.	
	
(4)	Det	kreves	minst	to	tredjedels	flertall	av	de	avgitte	stemmer	i	årsmøtet	for	vedtak	om:	
a)	ombygging,	påbygging	eller	andreendringer	av	bebyggelsen	eller	tomten		som	etter	forholdene	i	
sameiet	går	utover	vanlig	forvaltning	og	vedlikehold,	
b)	omgjøring	av	fellesarealer	til	nye	bruksenheter	eller	utvidelse	av	eksisterende	bruksenheter,	
c)	salg,	kjøp,	bortleie	eller	leie	av	fast	eiendom,	herunder	seksjon	i	sameiet	som	tilhører	eller	skal	tilhøre	
seksjonseieren	i	fellesskap,	
d)	andre	rettslige	disposisjoner	over	fast	eiendom,	som	går	ut	over	vanlig	forvaltning,	
e)	samtykke	til	endring	av	formål	for	en	eller	flere	bruksenheter	fra	boligformål	til	annet	formål,	
f)	samtykke	til	reseksjonering	som	nevnt	i	eierseksjonslovens	§	12	annet	ledd	annet	punktum,	
g)	tiltak	som	har	sammenheng	med	seksjonseierens	bo-	eller	bruksinteresser	og	som	går	ut	over	vanlig	
forvaltning	og	vedlikehold,	når	tiltaket	fører	med	seg	økonomisk	ansvar	eller	utlegg	for	seksjonseieren	på	
mer	enn	5	prosent	av	de	årlige	fellesutgiftene,		
h)	endring	av	vedtektene.	
	
(5)	Vedtak	om	salg	eller	bortfeste	av	hele	eller	vesentlige	deler	av	eiendommen,	samt	vedtak	som	
innebærer	vesentlige	endringer	av	sameiets	karakter,	krever	tilslutning	fra	samtlige	
sameiere.	
	
	

	 	



9.	UGILDHET	(INHABILITET)	OG	MINDRETALLSVERN	
9-1	Ugildhet	
(1)	Et	styremedlem	må	ikke	delta	i	behandlingen	eller	avgjørelsen	av	noe	spørsmål	som	medlemmet	selv	
eller	nærstående	har	en	framtredende	personlig	eller	økonomisk	særinteresse	i.	

(2)	Ingen	kan	selv	eller	ved	fullmektig	eller	som	fullmektig	delta	i	avstemning	på	årsmøtet	om	avtale	med	
seg	selv	eller	nærstående	eller	om	ansvar	for	seg	selv	eller	nærstående	i	forhold	til	sameiet.	Det	samme	
gjelder	avstemning	om	pålegg	om	salg	eller	krav	om	fravikelse	etter	eierseksjonslovens	§§	26	
og	27.	

9-2	Mindretallsvern	
Årsmøtet,	styret	eller	forretningsfører	kan	ikke	treffe	beslutning	som	er	egnet	til	å	gi	visse	sameiere	eller	
andre	en	urimelig	fordel	på	andre	sameieres	bekostning.	
	
	
10.	FORHOLDET	TIL	EIERSEKSJONSLOVEN	
Lov	om	eierseksjoner	av	16.	juni	2017	nr	65	kommer	til	anvendelse	så	framt	intet	annet	er	fastsatt	i	
dissevedtektene.	
	
	
11.	BRUK	AV	BRUKSENHETER	OG	FELLESAREALER	
Inntil	sameiet	er	etablert,	har	utbygger	rett	til	å	foreta	nødvendige	beslutninger	av	økonomisk	og	juridisk	
art	for	å	få	driftet	eiendommen	på	en	forsvarlig	måte.	Det	vil	bli	inngått	forretningsføreravtale	med	BORI.	I	
tillegg	inngås	heisavtale,	avtale	med	leverandør	av	TV	og	bredbåndssignaler,	serviceavtale	
på	ventilasjon,	forsikringsavtale	for	sameiet.	Hensikten	er	å	sikre	at	sameiet	er	i	full	drift	fra	
innflyttingstidspunkt.	Noen	av	disse	punktene	kan	inneholde	bindingstid 



FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT

DRIFTSKOSTNADER

Personalkostnader 14 100

Styrehonorar 100 000

Revisjonshonorar 9 000

Forretningsførerhonorar 163 000

Konsulent og forvaltn.tjen 40 000

Drift og vedlikehold 470 000

Forsikringer 275 000

Kommunale avgifter 385 000

Energi / fyring 1 010 000

Kabel/TV-anlegg  (inkl internett) 528 000

Andre driftskostnader 500 000
SUM DRIFTSKOSTNADER 3 494 100

Forbehold:
Dette er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i 1 år, basert på stipulerte inntekter  
og kostnader. 
Budsjettet er utarbeidet av OBOS  basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/utbygger  
og normtall fra tilsvarende eiendommer som vi forvalter.
Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall leil. og øvrige opplysninger om prosjektet som kan
endre forutsetningene for budsjettforslaget. 
Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet
og inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet andre eller større kostnader.
Endelig fastsettelse av budsjett og nivå på felleskostnader vil bli foretatt av  styret i boligselskapet
Utarbeidet pr 25.01.2021
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NANNESTAD KOMMUNE        

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 
DETALJREGULERING FOR Nannestadveien 522-528 

Plan-ID: 17-08 

Plankartet er datert 25.09.2018 sist revidert 04.04.2019 
Bestemmelsene er datert 25.09.2018, sist revidert 14.05.2019 

 
Planen er behandlet første gang i Plan- og utviklingsutvalget 04.12.2018 (sak 18/56) 

 
Vedtatt av Kommunestyret 14.05.2019 (sak 19/49) 

 

__________________________ 
ordfører 

************************************************ 

 
1 GENERELT 
 
1.1 Formål med planen – overordnede bestemmelser  
Formålet med planen er å tilrettelegge for utvikling av boligbebyggelse med noe næringsareal 
og med tilhørende parkering- og grønnstruktur i reguleringsområdet. 
 
Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor dette området gjelder 
disse bestemmelsene i tillegg til Plan- og bygningsloven med forskrifter, samt relevante 
forskrifter og normer for Nannestad kommune. 
 
1.2 Planformål  
I planen er det regulert områder for følgende formål:  
 
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr. 1)  

- Boligbebyggelse - blokkbebyggelse BBB (1113) 
- Energianlegg o_BE (1510) 
- Renovasjonsanlegg f_BRE1-BRE3 (1550) 
- Bolig/forretning/kontor BKB (1802) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, nr. 2) 

- Kjørevei o_SKV og f_SKV1-2 (2011) 
- Gang-/sykkelveg o_SGS (2015) 
- Annen veigrunn grøntareal o_SVG (2019) 
- Parkeringshus/-anlegg f_SPH (2083) 

 
Grønnstruktur (pbl § 12-5, nr. 3) 

- Naturområde - grønnstruktur f_GN (3020) 
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2 OVERORDNEDE REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
2.1 Veg- og trafikkanlegg  
Før utbygging av veg- og trafikkanlegg kan iverksettes, skal byggeplaner være godkjent av 
kommunen og Statens vegvesen. Veger skal utformes iht. kommunens vegnorm/vegvesenets 
håndbøker. 
 
Kryss mellom fv 120 Nannestadvegen og Holmgutua o_SKV og f_SKV2 skal være ferdig 
opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen før det gis midlertidig brukstillatelse for 
bebyggelse eller deler av bebyggelse. 
 
Før det gis brukstillatelse for bebyggelsen eller deler av bebyggelsen skal tilhørende 
parkeringsarealene være ferdig opparbeidet som vist på illustrasjonsplanen datert 15.03.2019 
 
2.2 Vann, avløp og overvann (VA) 
Det skal utarbeides en VA-plan for hele planområdet, utformet etter kommunens VA-norm og 
standard abonnementsvilkår for vann og avløp med tillegg/presiseringer for Nannestad 
kommune. VA-planen skal godkjennes av kommunen før bygging av disse anleggene starter 
og sendes inn senest i forbindelse med rammesøknad. 
 
Overflatevann, takvann og drensvann skal behandles etter prinsippet om lokal 
overvannshåndtering og i samsvar med Nannestad kommunes overvannsstrategi. Løsninger 
for infiltrasjon og fordrøyning av overvann og drensvann samt tiltak ved flomhendelser skal 
planlegges sammen med øvrig vann og avløpsnett, og være godkjent før det gis 
rammetillatelse for bebyggelsen. 
 
Vann-, avløp- og overvannsanlegg skal være godkjent som driftsklart i henhold til VA 
normen, og ha midlertidig brukstillatelse, før det gis midlertidig brukstillatelse for 
bebyggelse. Tilfredsstillende dokumentasjon fra rørinspeksjon, trykkprøving, tetthetsprøving 
og desinfeksjon, skal foreligge ved driftsklarbefaringen. Likeledes data fra innmåling, 
kumkort og registrering av VA-nettet som er bygget. 
 
Planer for tekniske anlegg kan deles opp og teknisk anlegg bygges ut etappevis i takt med 
utviklingen av området. Hensiktsmessig etappeplan skal i så fall godkjennes av kommunen. 
 
2.3 Renovasjon  
Renovasjonsforskriften for Nannestad kommune og retningslinjer for tilrettelegging av 
renovasjon skal følges. 
Renovasjonsanleggene for de boenhetene de skal betjene, skal være ferdig opparbeidet før det 
gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse. 
 
2.6 Felles utearealer, lekeplasser  
Felles utearealer og lekeplasser for de boenhetene de skal betjene, skal være ferdig 
opparbeidet før bebyggelsen tas i bruk. Hvis dette av hensyn til årstid ikke er mulig, kan 
utsettelse gis etter søknad. 
 
Inngangslekeplass skal opparbeides med minimumsfunksjoner som sitteplass, huske, vippe og 
sandkasse før bebyggelsen innenfor planområdet tas i bruk.  
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2.7 Estetisk redegjørelse 
Ved byggesøknad skal det fremlegges en redegjørelse for tiltakets estetiske sider, både i 
forhold til seg selv og omgivelsene. 
 
 
3 FELLES BESTEMMELSER 
 
3.1 Krav til dokumentasjon ved søknad om tiltak 
3.1.1 Veiledende illustrasjoner 
Illustrasjonsplan med tegningsnummer A002, datert 25.09.2018, sist revidert 04.04.2019 og 
illustrasjon av typisk snitt med tegningsnummer A006, datert 25.09.2018, sist revidert 
04.04.2019 er veiledende for utarbeidelse av byggesøknad. 
 
3.1.2 SITUASJONSPLAN (i egnet målestokk) 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det utarbeides en situasjonsplan for hele eller deler av 
området, som skal vise følgende:  
- bebyggelsens plassering (koordinater på hjørner) og relevante høyder 
- avstander til tilliggende bebyggelse, senterlinje veg og grenser 
- adkomst, frisiktsoner og trafikkarealer/parkering 
- uteoppholdsarealer/lekeplasser/grøntarealer (i støyfri sone iht. T-1442)  
- høydesatte koter for eksisterende og nytt terreng  
- renovasjonsløsninger 
  
3.1.3 UTOMHUSPLAN (i egnet målestokk) 
Det skal i tillegg til situasjonsplan utarbeides en utomhusplan som skal vise følgende:  
-  høyder på nytt terreng  
-  håndtering av overvann med fallretninger og evt. kummer/sluk/regnbed o.l. 
-  flomveger 
-  markdekke/belegg/overflater  
-  eksisterende vegetasjon som skal bevares og ny vegetasjon angis med type  
-  overganger og kanter (trapper, murer, kantstein o.l.)  
-  renovasjon m/skjerming 
-  lekeapparater, møblering, belysning o.l. 
-  snøopplag 
-  parkering og sykkelparkering 
 
3.1.4 PROFILER/SNITT OG ILLUSTRASJONER 
For å dokumentere utbyggingen kan det i tillegg til situasjonsplan og utomhusplan stilles krav 
om følgende:  
-  Profiler/snitt som viser eksisterende og nytt terreng i forhold til tilliggende veger og 
naboarealer 
-  Illustrasjoner som viser planlagt bebyggelse, og som redegjør for tiltakets arkitektoniske og 
estetiske kvaliteter 
-  Sol-/skyggediagram 
-  Det skal fremlegges et forslag til farge- og materialvalg for planområdet ved hver søknad 
om tiltak. 
 
Situasjonsplan, utomhusplan og tilhørende profiler og illustrasjoner skal utarbeides av 
fagkyndige. 
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3.2 Universell utforming og tilgjengelighet  
All bebyggelse og tilhørende utearealer innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene 
om universell utforming. Gjeldende byggteknisk forskrift legges til grunn. 
 
3.3 Estetikk 
Tiltak skal tilpasses områdets topografi og ta hensyn til stedlig vegetasjon. Bebyggelsen skal 
utformes og plasseres slik at den framstår med arkitektonisk helhet innenfor området. 
Bebyggelsen skal gis en god estetisk utforming i samsvar med byggets funksjon og med 
respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Bebyggelsen skal ha gunstig orientering i forhold 
til lys og sol. Der terrenget er brattere enn 1:8 skal det bygges med underetasje. 
Evt. skilt og reklame skal underordnes fasadeuttrykket. 
 
3.4 Leke- og uteoppholdsarealer  
Uteoppholdsarealer generelt og lekearealer spesielt, skal lokaliseres slik at områdene har gode 
miljø- og solforhold. Arealer brattere enn 1:3, parkeringsarealer og overdekte terrasser eller 
lignende, kan ikke regnes som en del av uteoppholdsarealet. 
Lekearealene skal utformes etter prinsippene om universell utforming. 
 
Illustrasjonsplan med tegningsnummer A002, datert 25.09.2018, sist revidert 04.04.2019 er 
bindende i forhold til størrelse på lekearealer. 
 
3.5 Støy og støv 
Bebyggelsen skal innfri krav til innendørs og utendørs støynivå i henhold til 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, tabell 3 i T-
1442/2016. For anleggsfasen gjelder tabell 4 i T-1442/2016 
 
Balkonger i støyutsatt sone skal skjermes. Støyskjerm skal være transparent, utformes 
helhetlig og i harmoni med bebyggelsens arkitektur forøvrig. 
 
For å hindre refleksjon av støy fra de nye byggene, skal gavlvegger ut mot vegen gjøres 
diffuserende, jfr.Støyvurdering fra Berg Knudsen datert 30.11.2017, med revisjonsdato 
31.03.2019. 
 
3.6 Geotekniske forhold  
Geoteknisk dokumentasjon skal legges til grunn for prosjektering av tiltak. Denne skal 
vedlegges søknad om tiltak og omfatte redegjørelse for datagrunnlag, vurdering av 
områdestabilitet og fundamenteringsmetode. 
 
3.7. Overvann 
Prosjektering av overvannshåndtering skal baseres på prinsipp om infiltrasjon på egen grunn.  
 
3.8 Eksisterende vegetasjon  
Eksisterende vegetasjon skal sikres i henhold til reguleringsformålet. Normal skjøtsel tillates. 
Ved opprydding av søppel kan vegetasjon fjernes slik at man får ryddet. 
 
3.9 Massehåndtering 
I forbindelse med søknad om tiltak skal det redegjøres for hvordan overskuddsmasser 
håndteres og hvor de eventuelt blir levert. 
Det er mistanke om forurenset grunn, og grunnen må undersøkes. Det skal utføres 
vannmåling for å avdekke eventuell forurensning. 
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Tiltaksplan som svarer på alle punktene i forurensningsforskriftens kapittel 2, § 2-6 sendes 
sammen med søknad om rammetillatelse. Tiltaksplan må være godkjent før det gis 
igangsettingstillatelse til bygging. Når arbeidene er utført sendes sluttrapport for håndtering 
av forurenset grunn sammen med søknad om midlertidig brukstillatelse. 
 
Det skal ved utbygging sørges for at eventuell matjord utnyttes på best måte. 
 
3.10 Fremmedlistede arter - massehåndtering 
Massehåndtering på de deler av området hvor det evt. er registrert fremmedlistede arter skal 
foregå etter følgende opplegg slik at videre spredning unngås: 

- Ved mekanisk nedkapping skal plantene slås langt ned mot bakken, samles i tette 
sekker/beholdere og brennes. Utstyr og redskaper skal rengjøres. 

- Ved graving og lokal bruk av massene skal disse legges i deponi på stedet eller 
benyttes som toppmasse som plen eller skjøttet grasmark. Utstyr og redskaper skal 
rengjøres. 

- Ved borttransportering av masser skal disse være tildekket og leveres på godkjent 
deponi/mottak. Etter bruk og transport skal alt utstyr og kjøretøy rengjøres. 

 
Dokumentasjon på hvordan det planlegges å fjerne fremmedlistede arter skal forelegges 
kommunen sammen med søknad om rammetillatelse.  
 
3.11 Tekniske anlegg 
Det må̊ tas hensyn til eksisterende elektriske anlegg i forbindelse med utbyggingen. Alle nye 
anlegg og endringer av eksisterende el-anlegg skal bygges iht. gjeldende forskrifter, 
bransjepublikasjoner og nettselskapets spesifikasjoner. 
Vann- og avløpsledninger, kabler for tilførsel av strøm, telefon, mv. skal i størst mulig grad 
legges i tilknytning til hovedadkomstveg, interne veger og fellesgrøfter. Det tillates ikke 
luftstrekk. 
 
3.12 Automatisk fredete kulturminner   
Dersom det i forbindelse med tiltak oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere 
ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter. De som utfører arbeidet skal straks melde fra om funn til 
fylkeskommunens kulturavdeling, jf. Lov om kulturminner § 8, annet ledd. 
 
3.13 Avkjørsler  
Avkjørsel er vist på plankartet med piler. 
 
3.14 Miljøforhold   
Ved utbygging skal det legges til grunn miljø- og energisparende tiltak, herunder om mulig 
fjernvarmeanlegg, varmegjenvinning, kildesortering, bruk av miljøvennlige materialer mv. 
 
3.15 Sikkerhet i anleggsfasen 
I anleggsfasen skal gang- og sykkeltrafikken sikres med alternativ rute. Valgt løsning 
vedlegges byggesøknad. 
Inngrep i område regulert til naturområde - grønnstruktur tillates ikke med unntak av rydding 
og skjøtsel, kfr. pkt. 3.8. Det skal unngås graving i perioder med stor nedbør, fortrinnsvis bør 
lavvannsperioden på vinteren benyttes.  
Anleggsaktiviteter skal generelt unngås på søndager og helligdager.  
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Reguleringsbestemmelsene under dette punkt innarbeides i SHA plan som følges gjennom 
hele gjennomføring av prosjektet.  
 
 
4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl 12-5, nr.1) 
 
4.1  Boligbebyggelse - blokkbebyggelse BBB. 
Innenfor felt BBB tillates oppført boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Bebyggelsen skal 
oppføres innenfor byggegrensen som er vist på plankartet. Der byggeområdet grenser mot 
offentlig vei, tillates etablering av parkeringsareal utenfor byggegrensen. Parkeringen må 
imidlertid ikke legges i frisiktsone. 
 
4.2 Bolig / forretning / kontor BKB 
Innenfor felt BKB tillates oppført bolig- og næringsbebyggelse med tilhørende anlegg. 
Bebyggelse skal oppføres innenfor byggegrensen som vist på plankart. Der byggeområdet 
grenser inn til offentlig veg, tillates etablering av parkeringsareal utenfor byggegrensen. 
Parkeringen må imidlertid ikke legges i frisiktsone. 
 
4.3 Felles bestemmelser for 4.1 og 4.2 
4.3.1 Utforming av bebyggelse 
Bebyggelsens orientering på tomta skal være i samsvar med prinsipp vist i illustrasjonsplanen.  
Ved nybygg og utvendig oppussing skal fargeplaner innsendes og godkjennes av kommunen. 
Mindre frittstående installasjoner/anlegg, som overdekket sykkelparkering, kan oppføres 
utenfor byggegrense. 
Boder skal integreres som en del av bebyggelsen. Frittstående installasjoner, overdekket 
sykkelparkering og andre overbygde uteanlegg skal gis en estetisk utforming som integreres i 
den arkitektoniske utformingen av bolig- og næringsbebyggelsen. 
 
4.3.2 Grad av utnytting 
Tillatt bebygd areal skal ikke overstige %BYA = 40%. Alle beregninger skal gjøres iht. 
Miljødepartementets veileder for grad av utnytting. Ved beregning av %BYA skal ikke 
ramper / trapper i terreng medtas. Det skal heller ikke medtas areal for parkeringskjeller. 
Felles naturområde - grønnstruktur f_GN skal medtas i grunnlaget for beregning av 
utnyttelsesgrad. 
Minste uteoppholdsareal (MUA) pr boenhet skal være 25 m2. Terrasse/balkong og takterrasse 
ut over 5 m2 per boenhet samt felles lekearealer kan medtas i beregningsgrunnlaget for MUA. 
Minst 60% av leke- og utoppholdsareal skal ligge på terreng. 
Dekke over parkeringskjeller skal være dimensjonert for vegetasjonsdekke. 
 
4.3.3 Takform, gesimshøyder og mønehøyder 
Bebyggelsen kan oppføres med inntil 4 hovedetasjer, kotehøyde c+217,5. Det tillates ikke 
oppført bebyggelse med bygningshøyde over kotehøyde c+215,0 mellom byggegrense og 
grense for regulert høyde. Der terrenget tillater det kan det i tillegg bygges underetasje. 
Bebyggelsen skal utføres med flatt tak. 
Tekniske installasjoner skal integreres i bygningsvolumene. 
 
4.3.4 Parkeringskrav 
Det skal avsettes biloppstillingsplasser på egen grunn. Minst 1 p-plass pr. boenhet skal være i 
parkeringskjeller. 
Innenfor området skal følgende parkeringsnorm legges til grunn: 
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Boliger:  1,3 plass pr. boenhet 
Næringsbebyggelse: 2 plasser pr. 100m2 kontorareal 
 
Det kan tilrettelegges for sambruk av parkeringsplasser mellom næringsbebyggelse og 
boligbebyggelse. 
Minst 5% av anlagte p-plasser skal utformes for bevegelseshemmede og plasseres lett 
tilgjengelig i forhold til hovedinngang eller atkomst til heis. 
Det skal avsettes minst 1,5 sykkelparkeringsplass pr. boenhet. i tilknytning til hvert 
inngangsparti eller i bod/kjeller. 
 
4.3.5 Lekeplass 
Innenfor felt BBB og BKB skal det etableres 150 m2 inngangslekeplasser per bolighus.  
Inngangslekeplasser skal i hovedsak tilpasses mindre barn og skal inneholde min. 
sandlekeplass, huskestativ og sittebenk.  
 
4.3.6 Utforming av ubebygde arealer 
Ubebygd areal inn mot tilstøtende veier og randsoner skal gis en tiltalende utforming og 
behandling. Grøntområder og felles oppholdsareal innenfor byggeområdet skal gis en 
parkmessig opparbeidelse og beplantning. Det tillates ikke gjerder høyere enn 1 meter. 
 
Innenfor området tillates støttemurer med høyde inntil 1,5m. 
 
Interne kjøreveier frem til parkeringsområder/garasjeanlegg skal opparbeides i samsvar med 
kommunal vegnorm. Intern vei som skal benyttes ved avfallshåndtering skal dimensjoneres 
for renovasjonsbil. Parkeringsområder på terreng skal avskjermes. Boligområdet forøvrig skal 
søkes tilrettelagt som bilfritt. 
 
 
5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl 12-5, nr.2) 
 
5.1 Kjøreveg o_SKV 
Regulert kjørevei er regulert til senterlinje veg som vist på plankart. 
 
5.2 Gang- / sykkelveg o_SGS 
Regulert gang-og sykkelveg / fortau som vist på plankart. 
 
5.3 Kjøreveg f_SKV 
Regulert kjørevei er regulert felles atkomst for gnr./bnr. 147/56, gnr./bnr. 147/13, gnr./bnr. 
124/27, 58, 77, 80 og gnr./bnr. 125/3. På plankartet er plassering av avkjørsel til planområdet 
vist med avkjørselspil. Plassering av avkjørsel kan justeres i forbindelse med søknad om 
tiltak. 
 
5.4 Parkeringsanlegg under terrengnivå f_SPH 
Parkeringsanlegg dimensjonert i samsvar med §4.3.4. 
 
5.5 Energianlegg o_BE 
Nettstasjon. 
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5.6 Renovasjonsanlegg f_BRE1 – f_BRE4 
Renovasjonsanlegg med underjordisk oppsamlingsbeholder i samsvar med Nannestad 
kommunes renovasjonsordning. 
 
 
6 GRØNNSTRUKTUR (pbl 12-5, nr.3)  
 
6.1 Grøntformål-natur f_GN 
Kantsonen langs vassdrag er lovbeskyttet etter vannressursloven §11.  
 
 
7 HENSYNSSONE (pbl. 12-6) 
 
7.1 Faresone flomfare H320 
Gjelder del av friområde langs bekkedraget til cote +197,5. 
 
 



Kommunal forvaltning

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr. E-post
Postboks 3 +47 8601 41 96236
2031 NANNESTAD Org.nr. Internett

964 95 0202 www.nannestad.kommune.no

Delegert sak
Byggesak Norge AS
Postboks 233
2380 BRUMUNDDAL

Deres ref.: Vår ref.: Vedtaksdato:
Cato Teigen 20/43948 - 9 / ERIKWI-NAN 23.12.2020

Utvalg/ Styre Saksnr
Delegert bygg 20/273

Rammetillatelse -  gnr 147 bnr 56 - Nannestadvegen 522 - oppføring av 2 boligblokker med 
tilhørende anlegg

Tiltak: oppføring av 2 boligblokker med tilhørende anlegg
Byggested: Gbnr: 147/56 Nannestadvegen 522
Tiltakshaver: Haugen Eiendom AS

Elektrovegen 4
2069 JESSHEIM 

Ansvarlig søker: Byggesak Norge AS
Postboks 233
2380 BRUMUNDDAL

Vedtak
Nannestad kommune godkjenner søknad om rammetillatelse med hjemmel i pbl § 20-2 og i henhold 
til delegert myndighet på de vilkår som er nevnt under. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det 
foreligger igangsettingstillatelse.

Søknadsgrunnlag
Det ble opprinnelig søkt om rammetillatelse 24.09.2020. Ny søknad om rammetillatelse ble mottatt 
18.12.2020. Det ble mottatt supplerende opplysninger 22.12.2020. 
Tillatelsen gjelder oppføring av 2 boligblokker. Bygg 1 har et bruksareal på 1227 m2 til bolig og 220 m2 
næringsareal. Bygg 2 har et bruksareal på 1549 m2. Tillatelsen gjelder også oppføring av p-kjeller 
under bygg 1 og 2 med et bruksareal på 2420 m2. Videre gjelder tillatelsen utvidelse av kryss mellom 
Nannestadvegen og Holmgutua, p-plasser på bakkeplan, etablering av renovasjonsanlegg, VA-anlegg 
for alle 4 byggetrinn, trafostasjon, intern kjøreveg, samt opparbeidelse av utomhusarealene iht. 
utomhusplan. Totalt bebygd areal, inkl. parkering, etter gjennomført tiltak er 1664,6 m2. 
Eiendommens totale areal er 7845 m2. Beregnet grad av utnytting er 21,2 % BYA. 
Det foreligger ikke merknader til søknaden.
Forhåndskonferanse er avholdt 30.04.2020.
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Dispensasjon
Det er søkt om dispensasjon fra arealplankartet vedrørende plassering av renovasjonsanlegg, samt 
pkt. 4.3.4 vedrørende sykkelparkering. 

Utdrag fra søknaden: 
I henhold til gjeldende reguleringsplans bestemmelse 2.3 med tilhørende plankart er det angitt sted 
for etablering av molokker. Det anses som mer hensiktsmessig å flytte molokkene på sørøst siden av 
bygget ved inngangs partiet på alle byggetrinn. Ved å gjennomføre denne flytting vil både støy og 
lukt bli flyttet bort fra privat utomhus områder, samtidig som det blir kortere avstand fra inngangsdør 
til molokk.

Som en konsekvens av flyttingen vil det påvirke reguleringsbestemmelse 4.3.4 vedrørende 
sykkelparkering med 1.5 pr boenheter ved inngangs partiet. Det søkes herved om dispensjon fra 
kravet til 1.5 til 1.0 pr enhet. Vi har i flere prosjekter de siste årene avsatt 1 sykkelparkering pr enhet 
på fellesområder da det viser seg at mange bruker bod i kjeller til lagring av sykler. Skulle det vise seg 
at behovet for sykkelparkering utomhus er mangelfullt når hele feltet er utbygd er det plass til å lage 
mer sykkel parkering ved innkjøringen til P hus ved trinn 1.

Bygningsmyndighetens vurdering: 
I henhold til pbl. § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. 

Når det i reguleringsplanen blir avsatt en spesifikk plass til renovasjonsanlegg, ser 
bygningsmyndigheten at dette kan by på problemer når utbygger går i gang med detaljprosjektering 
av et prosjekt. Det kan være vanskelig å planlegge et prosjekt av dette omfang rundt en bestemt 
plassering for moloker. Bygningsmyndigheten er opptatt av at det etableres et renovasjonsanlegg 
som kan betjene tilstrekkelig antall boenheter og at disse har en hensiktsmessig plassering. Det 
gjelder særlig i forbindelse med sjenerende lukt et slikt anlegg kan gi, samt plassering i forhold til 
inngangsparti. Dette er også formålet med å avsette plass gjennom reguleringsplan. 

Bygningsmyndigheten mener at omsøkt plassering gir en klart bedre løsning enn den som er vist i 
reguleringsplanen. Regulert plassering er i nærhet til balkong, og lengre fra inngangsparti. Omsøkt 
plassering ivaretar de hensyn som er nevnt over på en bedre måte. 

Ulempen ved å innvilge endret plassering av moloker er at det går utover plasser for sykkelparkering. 
Det er derfor også søkt dispensasjon fra kravet til sykkelparkering slik at kravet blir 1 per boenhet. På 
utomhusplanen er det vist 114 sykkelparkeringer. Det tilsier 1,15 sykkelparkeringer per boenhet. 

Hensynet bak bestemmelsen er at det skal tilrettelegges for mindre bilkjøring og mer 
sykkeltransport. Erfaringsmessig i Nannestad kommune ser vi at sykkelparkering aldri blir fylt opp, og 
at kravet virker uforholdsmessig med tanke på den aktiviteten som er i kommunen, og hvordan 
tettstedene er plassert. Det er store avstander, og det mangler sykkelforbindelser. Det anses lite 
hensiktsmessig å kreve opparbeidelse av sykkelparkering som med stor sannsynlighet ikke vil bli 
benyttet. For øvrig er det områder å ta av dersom man i fremtiden skulle se at det er et større behov 
for sykkelparkering iht. søkers argumentasjon. 

Det må også påpekes at tidligere vist plass for sykkelparkering er ut mot Nannestadvegen, og gir lite 
beskyttelse mot tyveri og hærverk. Samlet sett anses sykkelparkering ved inngangsparti som 
tilstrekkelig og hensiktsmessig plassert. Bygningsmyndigheten ser ingen ulemper ved tiltaket 
ettersom det faktiske behovet for sykkelparkering anses oppfylt. 
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Bygningsmyndigheten vurderer at hensynet bak bestemmelsene ikke er blir vesentlig tilsidesatt, og 
at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 

Søknad om dispensasjon fra arealplankartet vedrørende plassering av renovasjonsanlegg, samt pkt. 
4.3.4 vedrørende sykkelparkering, innvilges. 

Vilkår
Reguleringsplanens rekkefølgekrav
Det vises til reguleringsplanens rekkefølgekrav og bestemmelser. 
Følgende anses hensiktsmessig å påpeke: 

Byggeplan for kryss mellom fv 120 Nannestadvegen og Holmgutua skal godkjennes av Statens 
vegvesen før det kan gis igangsettingstillatelse for disse arbeidene. 

VA-plan med detaljprosjektering skal sendes inn og godkjennes av kommunen før det kan gis 
igangsettingstillatelse for disse arbeidene. 

Øvrige rekkefølgekrav
Geoteknisk rapport/skriv skal følge søknad om igangsettingstillatelse for fundamentering. Der skal 
det komme klart frem om det er behov for peler, og evt. type peler. 

Sluttrapport for håndtering av forurenset grunn skal sendes inn sammen med søknad om midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest. 

Iht. estetisk redegjørelse kan de ulike byggene får variasjoner i fargede elementer. Eventuell 
fargeplan skal følge søknad om igangsettingstillatelse for bygg. 

Regulert friområde F01 i reguleringsplan for Maura sentrum skal opparbeides som lekeplass for 
nærområdet i forbindelse med utbyggingen av boligblokkene i denne tillatelsen. Det skal sendes inn 
en egen søknad for tiltaket. Friområdet/lekeplassen skal være ferdig opparbeidet før det gis 
brukstillatelse/ferdigattest for bygg i forbindelse med denne tillatelsen. 

Ansvar
Eventuelle manglende eller endrede erklæringer om ansvarsrett skal sendes kommunen før arbeider 
påbegynnes sammen med redigert gjennomføringsplan. 

Kontroll
Etter byggesaksforskriften (SAK10) § 14-3 kan kommunen stille krav om uavhengig kontroll også for 
forhold som ikke faller inn under § 14-2.

Veg, vann, avløp og overvann
Prosjektering, utførelse og kontroll av utvendige vann-, spillvanns- og overvannsanlegg skal være i 
henhold til VA-norm for Nannestad kommune m.fl. samt Standard abonnementsvilkår for vann og 
avløp. Stikkledning tilknyttes hovedledninger i kummer og utvendig stoppekran i kum merkes med 
husnummer. Det er krav om vannmåler, som leies fra kommunen, jf. kommunens forskrift om vann- 
og avløpsgebyrer § 7. Det innkreves tilknytningsgebyr, jf. kommunens forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer § 5.

Tak- og overflatevann skal tas hånd om lokalt og på en slik måte at det ikke oppstår skade eller 
ulempe på naboeiendom.
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Avstand fra byggverk til vann- og avløpsnett skal være minimum 4 meter, jf. kommuneplanen pkt. 
5.7.

Beliggenhet og høydeplassering
Bygget må plasseres i koordinater, jf. pbl § 2-1.
Tiltaket vil bli ført inn i matrikkelen, jf. matrikkelloven § 4.

Tekniske installasjoner skal innlemmes i bygningsvolumene. 

Næringsareal
Areal avsatt til næring i 1. etasje på bygg 1 vil kreve egen søknad om tiltak når det er bestemt hva 
slags næringsvirksomhet som skal etableres. Ved slik søknad vil det stilles krav om samtykke fra 
Arbeidstilsynet. 

Støy
Eventuell søknad om tillatelse for overskridelser av støygrensene i Miljøverndepartementets 
støyretningslinje T-1442 sendes kommuneoverlegen skriftlig i god tid før arbeidene igangsettes.

Det vises til støyrapport til reguleringsplanen sist revidert 31.03.2019.  Gavlvegger ut mot vegen skal 
gjøres diffuserende jf. reguleringsplanens pkt. 3.5. Det skal også vurderes om det er behov for andre 
skjermingstiltak for å tilfredsstille lydkravene i T-1442 og NS8175. 

Avfallsplan og miljøkartlegging
Det er krav om avfallsplan, jf. TEK17 § 9-6.
Ved søknad om ferdigattest skal det sendes inn sluttrapport for faktisk disponering av avfall med 
dokumentasjon på leverte mengder til lovlig avfallsanlegg eller gjenvinning, jf. TEK17 
§ 9-9 og SAK10 § 8-1.

Regulert naturområde
Innenfor regulert naturområde f_GN tillates ingen inngrep med unntak av rydding og skjøtsel, jf. 
Reguleringsplanens pkt. 3.15. 

Gyldighet
Rammetillatelsen taper sin gyldighet hvis ikke arbeidet er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder 
hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9.

Klageadgang
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen i medhold av § 1-9 i pbl og kap. VI i 
forvaltningsloven. Eventuell klage må sendes skriftlig til kommunen og fristen for klage er 3 uker fra 
den dag melding om avgjørelsen er kommet frem til klageren.

Med hilsen

Erika Wiik Andresen
byggesaksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur



   

AVTALE OM KJØP AV NY SELVEIERLEILIGHET I PROSJEKTET 
BJERKE ALLEEN, SALGSTRINN 2 – BYGG 2 

Avtale om kjøp av ny leilighet i boligprosjektet Bjerkealléen, Nannestadvegen gnr. 147, bnr. 
56 og 64 i Nannestad kommune.   

Herved bekrefter undertegnede avtale om kjøp av leilighet nr;  ______ 

i prosjekt Bjerkealléen. Kjøpesum : _________________ 
(skriver i bokstaver). _____________________________________________________

Dersom ovennevnte leilighet blir tildelt en annen kjøper, ønsker jeg å legge inn bindende 
bud på følgende leiligheter i prioritert rekkefølge; 
Alt. 2;__________, Alt 3; __________, Alt 4; _________, Alt 5; __________

Parkeringsplass og bod i garasjekjeller er inkludert i prisene iht. prislisten.  

Budet gjelder ferdigstilt leilighet iht. salgsprospekt, Leveransebeskrivelse og denne 
salgsopplysningen.

  10 % av kjøpesummen innbetales etter kontraktskriving til meglers klientkonto.  

  Selger er forpliktet til å stille garanti iht. Bustadoppføringsloven § 12 etter at vedtak om   
  igangsetting er gitt.  
  Resterende kjøpesum + omkostninger samt evt. tilvalgs bestillinger innbetales innen 4  
  virkedager før overtakelse. 

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK:

Kontant ved kontraktens underskrift / Garantistillelse: 10 %  
Låneinstitusjon Referanse & tlf.nr. kr
Egenkapital: kr 

Totalt kr 

EGENKAPITALEN BESTÅR AV: Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom  
Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd) 

ØNSKER GRATIS OG UFORPLIKTENDE VERDIVURDERING FRA EIENDOMSMEGLER 1
 JA  NEI 

ØNSKER GRATIS OG UFORPLIKTENDE TILBUD PÅ FINANSIERING FRA SPAREBANK 1
JA  NEI 

Det bekreftes av undertegnede ved signatur på dette dokument at; prospektet og denne 
salgsoppgaven datert 29.01.2021, inkludert, leveransebeskrivelse, reguleringsplan med 
bestemmelser, grunnboksutskrifter, utkast til Sameiets vedtekter for prosjektet er 
gjennomgått og akseptert. 

Viktig informasjon vedrørende undertegning av denne kjøpsavtale:  
Denne kjøpsavtale er bindende for kjøper fra det tidspunkt den er undertegnet og kan ikke 
trekkes tilbake. Avtalen er gjensidig bindende ved selgers aksept. Selger står fritt til å 
akseptere eller forkaste kjøpsavtalen uten nærmere begrunnelse. Ved aksept fra selger, er 
avtalen bindende også for selger med de eventuelle forbehold som er inntatt i kjøpsavtalen. 
Denne kjøpsavtale erstattes av standard kjøpekontrakt i løpet av ca. 2 – 3 uker.  



   

Ihht. Bustadoppføringslova, som regulerer forholdet mellom kjøper og selger ifbm oppføring 
av ny bolig, kan kjøper avbestille. Dersom kjøper avbestiller før det er gitt 
igangsettingstillatelse, er det avtalt at kjøper betaler et avbestillingsgebyr på 5 % av 
kjøpesummen. Etter varsel om byggestart gjelder Bustadoppføringslovas bestemmelser 
(Buofl § 52 og 53). Dersom kjøper er å anse som profesjonell og eller kjøper i et selskap 
følger kjøpet avhendingsloven. Ved kjøp etter avhendingsloven stilles det ikke garanti.  

Eiendomsmegler 1 AS er ansvarlig og behandler de personopplysningene som er nødvendig 
for å gjennomføre avtalen samt andre formål som selskapet har tillatelse til å behandle.   

Salgsstart!  
For å være med på salgsstarten må skriftlig kjøpetilbud være mottatt av eiendomsmegler 
innen kl. 12.00 den 16.02.2021.  

Dersom det er flere som ønsker å kjøpe samme leilighet vil det bli foretatt tildeling.  
Det er mulig å påføre flere alternativer (2, 3, 4 osv) på kjøpetilbudet, dersom det er andre 
leiligheter i prosjektet som også er aktuelle for kjøp. Man kan sette opp så mange 
alternativer man ønsker. Det er imidlertid viktig og være oppmerksom på at kjøpetilbudet 
inkl. alternativene i prioritert rekkefølge er bindene. Man kan imidlertid kun få tildelt 1 
leilighet pr. kjøpetilbud.  

Bindende kjøpsavtale for prosjekt Bjerke Alléen kan leveres til Eiendomsmegler 1, 
avd. Jessheim eller kan sendes pr. epost dersom dokumentet er scannet eller tatt 
bilde av med signatur. 

Ved inngivelse av bindende kjøpsavtale må kjøper samtidig fremlegge gyldig 
legitimasjon og bekreftet finansiering på hele kjøpesummen.  

Navn: Navn: 

Personnr: Personnr: 

Adr: Adr: 

Postnr. / Sted: Postnr. / Sted: 

Tlf.arb.  
Tlf.priv.  

Tlf.arb.   
Tlf.priv.  

E-mailadr: E-mailadr: 

Dato: Dato:  

Sign: Sign:  
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