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Ditt nye hjem 
Nå kan du og din familie få mulighet til å flytte inn i et 
allerede godt og etablert nabolag i Fagertunveien 2 
på Bekkestua!

I en grønn, bortgjemt lunge nær Bekkestua sentrum, 
selger vi 9 tøffe funkisrekkeshus med gode og 
praktiske planløsninger. Alle husene går over fire plan 
og er på ca. BRA 150 kvm. Hovedplanet består av 
åpen kjøkken- og stueløsning med utgang til 
hyggelig privat hage med markterrasse. Utgang til 
balkong fra kjøkkenet. I øverste etasje blir det tre 
soverom og to bad. Eget gjestetoalett og vaskerom 
etableres på inngangsplan.

Dette er muligheten til å få et nytt og moderne 
familiehjem beliggende i et godt etablert villastrøk i 
enden av en blindvei. 
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Ditt nye nærområde
Bekkestua er noe for seg selv. Det er et ganske lite, men 
mangfoldig sentrum med et yrende gateliv og mange 
hyggelige møteplasser. Her får du alt du trenger og mer 
innenfor gangavstand. Det finnes små nisjebutikker, 
gode matbutikker, vinmonopol, treningsstudio, bibliotek 
og flere flotte spisesteder.

På Bekkestua er det også flere barnehager, 
barne- og ungdomsskole, samt den internasjonale 
skolen. Her finner barn og unge både skatepark, 
fotballbane og Nadderudhallen, der det blant annet er 
en flott svømmehall.

Det er svært gode kollektivforbindelser i ditt nye 
nabolag. 
 
En bedre start på familiedrømmen finner du ikke! 

Illustrasjon - forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme. 
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Arkitektens ord
Bebyggelsen er organisert rundt et godt skjermet 
felles uteoppholdsareal med direkte adkomst for 
alle boenhetene. Utearealet åpner seg mot vest for 
å skape kontakt mot gateplan, slippe inn lys og gi 
utsyn. Bebyggelsen trappes ned for å tilpasse seg 
småhusområdet i nord. Rekkehusene ligger som en 
del av prosjektet samtidig som de integreres i 
småhusområdet.

Tim Resen, Puls Arkitekter

Illustrasjon - forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme.  
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VELKOMMEN 

HJEM!

        

Illustrasjon - forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme.  
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Prosjektets arkitekt, Puls Arkitekter, har jobbet godt med
arealfordelingen, med særlig fokus på
lys, romslighet og funksjonalitet.
Bli med inn og ta en titt ... 

Illustrasjon - forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme.  
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Åpen stue-/kjøkkenløsning med plass til 
spisegruppe i tilknytning til kjøkkenet som 
skaper både lys og luft.  Det blir 
gjennomgåedne bruk av tidsriktige og 
tøffe materialer. 

Illustrasjon - forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme.  
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Ja, takk!

■  2,5 meter takhøyde

■    1-stavs lys eikeparkett 

■   Gulvvarme

■     Slette malte vegger og røff betongvegg 

■   Flislagte bad med tøff innredning og dobbel servant

■   Grå og glatt grepsfri kjøkkeninnredning med softclose 

■   Integrerte hvitevarer, ovn i høyskap, kombinert kjøl/frys, 
     oppvaskmaskin og induksjonstopp

■   Balansert ventilasjon

Illustrasjon - forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme.  
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Illustrasjon - forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme.  

Fra kjøkkenet har du direkte utgang til 
romslig frokostbalkong. Her kan du nyte 
morgenkaffen!
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Illustrasjon - forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme. 
Utsikten er kun illustrert og er ikke reel. 
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Illustrasjon - forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Endringer vil forekomme.  
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Det store bildet

■   Hus C er Fagertunveien 2 med 9 rekkehus.

■   Hus A + B er Nadderudveien 1 med 58 
      leiligheter og næringslokaler.

■  Indre, opphøyet gårdshage med varierte   
      vekster og belysning.

■  Sittegrupper og plass for lek.

■  Avsatte arealer for trygg sykkelparkering.

■  Hele kvartalet anlegges med fortau, lys og  
      beplantning.

Jens Rings vei
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Forbehold om endringer i offentlige rom og utomhusplan. 
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FASADER HUS C - REKKESHUS

NADDERUDVEIEN 1

 BYGG C, FASADER

ØST OG VEST

Målestokk 1:250 (A3-format)
23.05.2019

FASADE ØST

FASADE VEST

NADDERUDVEIEN 1

 BYGG C, FASADER

ØST OG VEST

Målestokk 1:250 (A3-format)
23.05.2019

FASADE ØST

FASADE VEST

FASADE ØST

FASADE VEST 

NADDERUDVEIEN 1

 BYGG C, FASADER

NORD OG SØR

Målestokk 1:250 (A3-format)
23.05.2019

NADDERUDVEIEN 1

 BYGG C, FASADER

NORD OG SØR

Målestokk 1:250 (A3-format)
23.05.2019

FASADE NORD 

FASADE SØR

Illustrasjon - viser ikke detaljløsninger. 
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C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 C108 C109

NADDERUDVEIEN 1, BYGG C, PLAN U1

Målestokk 1:200 (A4-format)
14.05.19

C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 C108 C109

NADDERUDVEIEN 1, BYGG C, PLAN 2.ETG.

Målestokk 1:200 (A4-format)
14.05.19

PLAN. 1. ETASJE

PLAN. 2. ETASJE

C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 C108 C109

NADDERUDVEIEN 1, BYGG C, PLAN U2

Målestokk 1:200 (A4-format)
14.05.19

PLAN UNDERETASJE

INNGANGSPLAN  

PLANOVERSIKT 

C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 C108 C109

NADDERUDVEIEN 1, BYGG C, PLAN 1.ETG.

Målestokk 1:200 (A4-format)
14.05.19
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BOLIGENE
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REKKEHUS C101

Målestokk 1:100 (A4-format)
10.05.2019

BRA: 149 m2

P-ROM: 127 m2

REKKESHUS  

C101           

BRA 149 M2       P-ROM 127 M2

UNDERETASJE

INNGANGSPLAN

PLAN 1. ETASJE

PLAN 2. ETASJE
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SNR 63

REKKEHUS C105

Målestokk 1:100 (A4-format)
10.05.2019

BRA: 152 m2

P-ROM: 130 m2

REKKESHUS  

C103    C105    C106    C108    

INNGANGSPLAN

UNDERETASJE
PLAN 2. ETASJE

PLAN 1. ETASJE

BRA 152 M2       P-ROM 130 M2
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REKKESHUS  

C102    C104    C107    C109

BRA 152 M2       P-ROM 130 M2
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SNR 62

REKKEHUS C104

Målestokk 1:100 (A4-format)
10.05.2019

BRA: 152 m2

P-ROM: 130 m2

INNGANGSPLAN

UNDERETASJE

PLAN 1.ETASJE

PLAN 2. ETASJE
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LEVERANSEBESKRIVELSE  

ROMSKJEMA   
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT/ 
VARME

INNREDNING

Parkett 14mm 1-stavs eik lys
matt lakk.
Lakkerte eikelister med synlige 
spikerhull.

Parkett 14mm 1-stavs eik lys 
matt lakk.
Lakkerte eikelister med synlige 
spikerhull.

30x60 fliser m/gulvvarme.

Farge: Sandfarget/Grå/
Brun melert. 

Lakkerte eikelister med 
synlige spikerhull.

30x60 fliser m/ gulvvarme, 
leveres uten fall. Sokkelflis.

Farge: Sandfarget/Grå/Brun 
melert. 

U.ETG.

INNVENDIG 
KJELLERBOD

U.ETG.

ALLROM 

INNGANGSPLAN 

ENTRE

INNGANGSPLAN

WC

Sparklet og malt. 

Farge: Hvit som tak. 

Sparklet og malt gipsplate/
betong.  

Vegg ved trapp i støvbundet 
klar betong. 

Farge: Hvit som tak. 

Sparklet og malt gipsplate/
betong.  

Vegg ved trapp i støvbundet 
klar betong. 

Farge:  Hvit som tak. 

Malt med sokkelflis.
Vegg bak toalett flislagt. Farge: 
som gulvflis.  

Farge: Hvit som tak. 

Sparklet og malt betong.

Gipsplater (sparklet og malt) 
ved nedforet himling. 

Farge: Hvit 
Takhøyde: Ca. 2.30m. 

Sparklet og malt betong.

 
Gipsplater (sparklet og malt) 
ved nedforet himling. 

Farge: Hvit. 
Takhøyde: Ca. 2.30m 

Sparklet og malt betong.
 
Gipsplater (sparklet og malt) 
ved nedforet himling. 

Farge: Hvit 

Sparklet og malt betong.

Gipsplater (sparklet og malt) 
ved nedforet himling.

1 lyskilde/lampe i tak med bryter 
v/dør.

Kombinert inntaksskap/sikrings-
skap/skap for telekommunikasjon.

Tilførsel til ventilasjonsaggregat 
og ettervarmebatteri.

Takpunkt med bryter.

1 uttak for data.

LED spotlightsskinne i tak med 

dimmer. Estimert 4-6 stk. 

Porttelefon med skjerm og tale.

Lyspunkt i/over trapp med 
endevender.
Ellers iht. forskrifter.

LED spotlights i tak med dimmer 
ved gipstak, LED Spotlights 
skinne med dimmer, ved 
betongtak.

Stikk ved speil.

Fordelerskap for varme og 
sanitær (alt. plassering i 
bad/entre).

Fordelerskap for varme og 
sanitær (alt. plassering i 
bad/entre).

Fordelerskap for varme og 
sanitær. 
(Skal om mulig plasseres i 
bad/ bod)

Vegghengt toalett inne- 
bygget sisterne. Type Ifø – 
easyclean eller tilsvarende. 
Soft-close. 
Samme blandebatteri som 
bad, krom. 

 

Alternativ plassering av 
ventilasjonsaggregat. 

Radiator.

Balansert ventilasjon iht. for-
skrifter.

Radiator.

Balansert ventilasjon iht. for-
skrifter.

Balansert ventilasjon iht. for-
skrifter.

Vannbåren/elektrisk 
gulvvarme.

Balansert ventilasjon iht. for-
skrifter.

Vannbåren/elektrisk 
gulvvarme.

Åpent opptrinn, trinn og håndløper
i eik som parkett. 
Vanger farge: grå  NCS S 8000-N. 

Spiler i stål.

Dører i farge som vanger.  

Det leveres skyvedørsgarderobe 
iht. plantegning. Takhøyt i farge 

sort + sotet speil. 

Åpent opptrinn, trinn og håndløper
i eik som parkett. 
Vanger farge: grå  NCS S 8000-N. 
Spiler i stål. 

Dører i farge som vanger.  

Innredning som vist på 
plantegning i grå /svart  matt 
trestruktur  glatt mdf-kvalitet med 
heldekkende hvit servant. 

Std. bredder på 60cm. 2 skuffer.  

Speil i bredde med vasken.

LEILIGHETENEBOLIGENE
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT/ 
VARME

INNREDNING

30x60 fliser m⁄gulvvarme.

Sokkelflis. Farge: 

Sandfarget/Grå/Brun melert. 

Lys parkett 14mm 
1-stavs eik matt lakk. 
Tilhørende lakkerte eikelister med 
synlige spikerhull. 

 INNGANGSPLAN

 VASKEROM 

PLAN 1. ETG. 

STUE/KJØKKEN

Malt med sokkelflis.

Farge: Hvit som tak. 
 

Vegg sparklet og malt gips.

Vegg ved trapp i støvbundet 
klar betong.

Farge: Hvit som tak.

Sparklet og malt betong.

Farge: Hvit. 

Sparklet og malt betong.

Gipsplater (sparklet og malt) 
ved nedforet himling. 

Farge: Hvit. 

Lyskilde/lampe med bryter.

Stikkontakt til vask/tørk.

1 takpunkt for belysning med 
egen bryter i stuedel.
1 uttak for bredbånd/kabel TV. 
Sentral plasseres i teknisk skap i 
bod eller entre.

1 takpunkt for belysning med 
bryter i kjøkkendel. 
LED spotter under overskap 
med dimmer. 

1 stikkontakt for stekeovn i 
høyskap.
1 teknisk kontakt for platetopp – 
effekt tilpasset induksjon.
1 stikkontakt for kjøl/frys.
1 stikkontakt for mikrobølgeovn.
1 stikkontakt for kaffemaskin 
m/timer.
1 stikkontakt for oppvaskmaskin.
1 stikkontakt for kjøkkenventila-
tor.
2 doble stikkontakter ved gulv i
forbindelse med spiseplass.
1 dobbel stikkontakt per 2 m 
kjøkkenbenk.
1 komfyrvakt/beskyttelsestiltak 
for installasjon av 
komfyr/platetopp.

Ellers iht forskrifter. 

I stue er det porttelefon med 
skjerm og tale.
Bi apparat plassert i gang 
utenfor bad 2. etg.

Utslagsvask og opplegg for 
vaskemaskin og 
tørketrommel. 

1  ettgreps blandebatteri i 
sort med stoppekran for 
oppvaskmaskin.
Type Hansgrohe – eller 
tilvalsvarende. 

Stuss og avløp for oppvask-
maskin

1 brannslukningsapparat 
eller husbrannslange.

 

Balansert ventilasjonsanlegg 
iht. forskrifter.

Vannbåren/elektrisk 
gulvvarme.

Balansert ventilasjon iht. for-
skrifter.

Vannbåren gulvvarme. 

Stålhette type Røroshetta -  
Mantica eller tilsvarende.

HTH eller tilsvarende.
Kjøkkeninnredning med omfang 
iht. Plantegning. Grå, glatt 
innredning med fronter i MDF-
kvalitet. 
Farge: Grå NCS S 5502-Y  

Benkeplate leveres i laminat – 
farge grå/tre struktur. 

Demping på skuffer og skap, 

Store kolonialskuffer (80 cm) 
istedenfor underskap der mulig. 
Takhøye skap med grå foringer 
til tak. Skjulte grep. Underlimt 
vask.

LED Spotter under overskap 
med dimmer. 

Det leveres integrert oppvask-
maskin, komfyr i farge sort  i 
høyskap og induksjon platetopp 
samt kjøleskap med frysedel. 
Merke Bosch, 
Simens eller tilsvarende.

Det tas forbehold om
avvikende plassering av
hvitevarer. 

Åpent opptrinn, trinn og 
håndløper i  eik som parkett. 
Vanger farge: Grå 
NCS S 8000-N.
Spiler i stål. 

Dører i farge som vanger.  

BOLIGENE
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT/ 
VARME

INNREDNING

Nødvendig fall for avrenning av 
vann, ikke nedløp.

Tre/betong.

Iht. utomhusplan
Tredekke og plen iht. plantegning. 
Granitt/tråkkheller.

Lys parkett 14mm, 
1-stavs eik matt lakk. 
Tilhørende lakkerte eikelister 
med synlige spikerhull.

30X60 Fliser.

Farge: 
Sandfarget/Grå/Brun melert. 

Tilnærmet trinnfri overgang 
mellom gulv i bad og gulvet 
utenfor bad.

Nedsenk i dusjhjørne.

Slukrenne. 

 PLAN 1. ETG. 

 BALKONG

PLAN 1. ETG. 

UTEPLASS MOT 

GÅRDSROM

PLAN 2. ETG. 

INNVENDIG BOD/

TEKNISK ROM 

PLAN 2. ETG. 

BAD 

Balkongdør:
Heve/skyve dør farge som vindu 
i farge:  Grå  NCS S 8000-N
Blindskilt utvendig og vrider 
innvendig.

Rekkverk:
Iht. arkitekttegning.
Aluminium/glass.

Balkongdør:
Heve/skyvedør. Farge: grå 
NCS S 8000-N, tilpasset 
fasade.

Levegg/skillevegg med trespiler 
ca. 1.60 m høyde. Gjerde i front 
mot tun ca. 90 cm høyde.

Sparklet og malt.

Gipsplater (sparklet og malt) 
ved nedforet himling.

Farge: Hvit.

30x60  Fliser.

Farge: 
Sandfarget/ Grå/Brun melert. 

Trespiler/alternativ med 
lydabsorbasjon der det er 
nødvendig iht. forskriftskrav.

Sparklet og malt betong.

Gipsplater (sparklet og malt) 
ved nedforet himling. 

Farge: Hvit.

Malt stålplate eller gips.

Farge: Hvit.

Lyskilde/lampe m/innvendig 
bryter. 
Iht. conseptdesign.

1 dobbel stikkontakt.

1 stk. lyskilde/lampe m/
innvendig bryter.
Iht. Conseptdesign.

1 dobbel stikkontakt m/
innvendig bryter.

Lyskilde/lampe med bryter.

1 dobbel stikkontakt ved hver 

servant.

LED spotlights i tak med 

dimmer. Estimert til 4 - 6 stk. 

Termostatstyrt elektrisk 
gulvvarme. 

Frostsikker kran 

Slukrenne. 

Ettgreps blandebatteri i 
krom Hansgrohe eller 
tilsvarende.
1 stk. dusjarmatur i krom  
Rainshower m/blande-
batteri. Type Hansgrohe eller 
tilsvarende.
Vegghengte innfellbare 
dusjvegger 90x90. Leddede 
dører der dette er nødvendig 
for funksjon.
Vegghengt toalett m/inne-
bygget sisterne, 
Type Ifø – easyclean m/
soft-close eller tilsvarende.

Fordelerskap for varme og 
sanitær (fortrinnsvis i 
innvendig bod/vaskerom).

Mulig plassering ventilasjons-
aggregat.

Balansert ventilasjonsanlegg 
iht. forskrifter.

Balansert ventilasjon iht. for-
skrifter.

Innredning med skuffer som vist
på plantegning i svart matt 
trestruktur i mdf-kvalitet. 
Heldekkende dobbel hvit 
servant.

Speil med lys i sidene .

BOLIGENE
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ROM

    Balansert ventilasjon iht.      
    forskrifter.

GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT/ 
VARME

INNREDNING

Lys parkett 14mm 1-stavs eik 
matt lakk. 
Tilhørende lakkerte eikelister med 
synlige spikerhull.

Asfalt /betongheller.

PLAN 2. ETG. 

SOVEROM 

INNGANGSPARTI 

OG P-PLASS 

Sparklet og malt. 

Farge: Hvit som tak. 

Tre/betong.

Sparklet og malt betong.

Gipsplater (sparklet og malt) 
ved nedforet himling. 

Farge: Hvit. 

Tre/betong. 

1 takpunkt for belysning med 
bryter Iht. forskrifter.
I stk. uttak for data i hoved-
soverom.  

1 dobbel stikkontakt.

Utebelysning iht.Conseptdesign.

Frostsikker kran.

BOLIGENE
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GENERELT

LISTVERK  
Gulvlister leveres i lakkert eik tilsvarende som parkett. Ved tilvalg på parkett leveres gulvlist av samme 
materiale som parkett. Alt listverk leveres med synlige spikerhull. Vinduer i stue og kjøkken leveres uten listverk, men med 
sparklet og malt foring som vindusfarge. 

INNVENDIGE DØRER 
Kompaktdør. Mørk grå farge NCS S 8000-N. Glatt med et stort speil. Foring karm og dørgerikter i samme farge som dør. 
Dørvridere og beslag i metall. 

YTTERDØR
Farge mørk grå med glassparti.    

VINDUER
Innvendig i farge mørk grå NCS S 8000-N: Utvendig tilpasset fasadefarge.

LÅSSYSTEM OG BESLAG 
Porttelefon med skjerm og tale.

Komplett leveranse av låser og beslag på dører og vinduer. FG-godkjente sylindere samt vrider av rustfritt stål der 
dette er nødvendig iht. til forsikringsselskaper, der annet ikke er spesifisert. Terrassedører i 1. etasje leveres med vrider og 
låssylinder, pga. rømning.  Låser leveres på system med 4 nøkler til hvert rekkehus. 

BRANN 
Boligsprinkling iht. forskrifter. Sprinkelhoder vises ikke på illustrasjoner. 

ELEKTRISK ANLEGG 
Iht. NEK399.  Målerskap plasseres ved inngang.  Skjult anlegg med unntak av installasjoner ved lydvegger/himlinger og 
betongvegger. Sikringsskap med jordfeilautomatsikringer plasseres i bod eller gang/entre. 
Det kan forekomme endringer av plassering av el. punkter. Belyst ringeklokke ved inngangsdør.   
Utvendig belysning iht. lysdesign fra Consept Design. Alle lamper leveres med LED. 
Takpunkt leveres enten som el-punkt i tak eller som stikk i vegg oppe ved tak.

Rekkehusene blir merket med energiklasse C. 

VENTILASJONSSYSTEM 
Balansert ventilasjon fra separat ventilasjonsanlegg pr. bolig. 

TAKHØYDE
Generell takhøyde er 2,50 m. Allrom og bod får takhøyde på ca. 2,30 m. Det tas forbehold om lokale nedforinger og 
innkassinger.

OPPVARMING
Rekkehusene får vannbåren gulvvarme fra jordvarme/varmepumpe i inngangsplan og 1. etg.  Bad, vaskerom og wc får 
vannbåren eller elektrisk gulvvarme. Radiator i allrom. 

RENOVASJON 
Renovasjon i avfallsrom ved varelevering, med nedkast fra gårdsrom, alternativt ved innkjøring fra Fagertunveien. Mulig 
returpunkt for glass og metall ved innkjøring fra Fagertunveien. Ikke avklart med kommunen.

POSTKASSER
Låsbare postkasser på eget stativ etter kommunens anvisninger. 

NUMMERERING OG SKILTING 
Boligene og postkassene blir skiltet. 

UTOMHUS
Felles uteområde opparbeides iht. utomhusplan. Uteplass mot gårdsrom leveres med ferdigplen eller 
sådd gressplen med tråkkheller og tredekke på terrasse.  

VARMESENTRAL 
Varmesentral med varmepumpe med energi fra jordvarme. Borehull plasseres i uteområdet ved varelevering eller i 
terreng. Varmesentralen forsynerer sameiet med energi til oppvarming og tappevann. Energiforbruk til bolig, næring og 
evt. gatevarme måles separat. 

Rekkehusene er en del av sameiet Nadderudveien 1. For fellesarealer i sameiet som ikke er beskrevet her henvises det til 
prospektet for leilighetene i Nadderudveien 1. 
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PROSJEKT-
INFORMASJON 
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VEILEDENDE PLAN FOR OFFENTLIG ROM (VPOR) 

Selger har sammen med Bærum kommune fått utarbeidet en plan for 

utforming av det offentlige rommet som oppstår mellom byggene fra rund-

kjøringen ved busstasjonen i øst og forbi biblioteket i vest. Denne planen tar 

for seg utforming av gang- og sykkelveier, fortau, trafikkarealer, plasser og 

torg samt teknisk infrastruktur som nye kulverter, vannledninger og flomsik-

ring. Alle utbyggere langs Jens Rings vei, Nadderudveien og 

Gamle Ringeriksvei skal sammen med Bærum kommune bidra til 

opparbeidelse av disse arealene. Alle aktørene inngår forpliktende avtaler 

med Bærum kommune som igjen er ansvarlig og forplikter seg til den 

endelige gjennomføringen og ferdigstillelsene av tiltakene. Planen skal sikre 

gode offentlige rom med prioritet for myke trafikanter og god avvikling av 

kollektivtransport. Gateløpet langs prosjektet etableres samtidig med 

prosjektet. For å sikre god avvikling av kollektivtransport, vil krysset Jens 

Rings vei/Nadderudveien fortsatt ha en mindre rundkjøring frem til perma-

nent t-kryss etableres når Gjønnesforbindelsen etableres.

SELGER/UTBYGGER
Selger/utbygger av eiendommen er Solligården Bolig DA, org. nr. 913 765 516.

Solligården Bolig DA,

c/o Peab Eiendomsutvikling AS

Postboks 143 Lysaker

1325 Lysaker

Selskapet eies 50 % av Peab Eiendomsutvikling AS (org. nr. 987 099 0 11), 

30 % av NG Eiendom Øst AS (org. nr. 981 642 236) og 20 % av Asker og 

Bærum Boligbyggelag - ABBL (org. nr. 940 007 801).

Næringsarealene eies av Solligården Næring DA, org. nr. 913 764 862. 

Selskapet eies 50 % av Peab Eiendomsutvikling AS (org. nr. 987 099 0 11), 

50 % av NG Eiendom Øst AS (org. nr.981 642 236). Det er inngått en 

leieavtale med KIWI for hoveddelen av næringsarealet.

Hjemmelshaver til eiendommen er Solligården  ANS, org. nr.  957 524 346.

EIENDOM OG BYGGTEKNISK BESKRIVELSE

EIENDOMMEN 
Prosjektet bygges på eiet tomt og vil bestå av 58 leiligheter i hus A og B, og 

9 rekkehus i hus C. Dette prospektet omhandler hus C. For hus A og B startet 

salget høsten 2018.  Eiendommen består i dag av gnr. 19, bnr. 73 i Bærum 

kommune. Det vil bli foretatt grensejusteringer og eventuell sammenslåing/

deling  i forbindelse med utbyggingen. Offentlig vei og fortau som grenser til 

Nadderudveien og Jens Rings vei overdras til Bærum kommune og Statens 

Vegvesen.

REGULERING 
Eiendommen er regulert til bolig og næring, plan id: 20 15029, 

planbetegnelse: Nadderudveien 1 og Fagertunveien 2 A og B.

Områdeplanene for Bekkestua, plan id: 2008022, planbetegnelse: 

Bekkestua Nord. Planen er datert: 04.06.20 14.

Forhold til naboeiendommene:

1. Rings Hus. Gnr. 19, bnr. 28, 32 og 615 er regulert til bolig og 

næring. Prosjektet planlegges igangsatt i løpet av 2019. Denne eiendommen 

har rett til parkeringplasser i p-kjeller i NV1. 

2. Coop eiendommen. Gnr. 19, bnr. 72, er regulert til bolig og næring, 

planbetegnelse: Gamle Ringeriks vei 39-47.  Vedtatt plan med utsatt 

rettsvirkning.

3. Meglergården, Stor Oslo prosjekt. Gnr. 19, bnr. 131, er regulert til bolig og 

næring, planbetegnelse: Gamle Ringeriks vei 39-47. Vedtatt plan med utsatt 

rettsvirkning.

PROSJEKTBESKRIVELSE
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ØKONOMI

PRISER
Se den til enhver tid gjeldende prisliste. Selger står fritt til når som helst, og 

uten forutgående varsel, å regulere salgspris eller betingelser på usolgte 

boliger.

BETALINGSBETINGELSER
Forskudd tilsvarende 10 % av kjøpesummen betales til klientkonto ved 

kontraktsignering. 

Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at 

kjøpetilbud legges inn på grunnlag av kjøpekontrakten, og en eventuell 

aksept gis under samme forutsetning. Kontraktsmalen innhentes hos megler 

eller lastes ned under vedlegg fra prosjektets hjemmeside fv2.no. 

Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekreftelse for hele 

kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås, og at disse 

opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank. 

Innbetaling av forskudd ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet 

egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen som sikkerhet 

for kjøpers finansiering av forskuddet.

Hovedoppgjøret (rest kjøpesum og omkostninger) skal innbetales til klient-

konto før overtakelse. Eventuelle tilvalg og endringer innbetales separat til 

klientkonto innen overtagelse. Et forskudd er selgers når selger har oppfylt 

vilkårene om å stille garantier etter bustadoppføringslova § 12 og § 47. Det 

godskrives ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre enn et 

halvt rettsgebyr, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 (3). Om selger stiller 

§ 47 garanti vil forskudd/deloppgjør som kjøper innbetaler til meglers 

klientkonto, utbetales til selger/byggelånsbank og godskriving av renter til 

kjøper opphører.

Kjøpekontrakt er tilpasset bustadoppføringslova og vil ikke bli benyttet ved 

salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor 

bustadoppføringslova. For denne kjøpegruppen vil særskilte betingelser 

gjelde. Blant annet må det forventes at krav om forskudd tilsvarende 20 % 

av kjøpesummen innbetales.

FORSINKET BETALING
Ved forsinket betaling skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til 

forsinkelsesrenteloven. Forsinket betaling med mer en 21 dager for beløpet som 

forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger gir 

selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Selgeren kan nekte kjøperen å overta inntil betaling skjer. Denne bestemmel-

sen gir ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er 

avtalt. Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og 

kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kontraktstidspunktet.

OMKOSTNINGER 

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen 

betale følgende omkostninger:

Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi. Dokumentavgiften anslås til å 

være kr 400,- pr. BRA. Dokumentavgiften er 

basert på en foreløpig beregning av tomteverdi og kan bli gjenstand for 

justeringer. Tinglysingsgebyr pr. panteheftelse: kr 525-,

Tinglysingsgebyr skjøte: kr 525,-

Andel oppstartskapital til sameiet beløper seg til tre måneders stipulerte 

felleskostnader. Omkostningene forfaller til betaling før overlevering. Det tas 

forbehold om endringer av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden 

frem til overskjøting.

KOMMUNALE AVGIFTER
Det vil bli montert felles vannmåler for boligene. Kommunale avgifter dekkes 

gjennom felleskostnadene. 

SERVITUTTER/ERKLÆRINGER
Seksjonen overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken 

viser. Seksjonen skal være fri for økonomiske heftelser med unntak av 

lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte 

seksjonseiers fellesforpliktelser. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser 

vedrørende sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi 

av servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av megler.
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NADDERUDVEIEN 1 SAMEIE  
Nadderudveien 1 Sameie blir et kombinert bolig- og næringssameie som 

består av 67 boligseksjoner – 58 leiligheter, 9 rekkehus og 1 næringsseksjon. 

Sameiet seksjoneres etter eierseksjonsloven. 

Selger står imidlertid fritt til å dele opp i flere/færre sameier dersom dette 

er hensiktsmessig. Det er utarbeidet vedtekter og driftsbudsjett for sameiet. 

Det kan forekomme endringer av vedtektene. Vedtektene regulerer forholdet 

mellom bolig- og næringsseksjonene. Kjøperne vil bli innkalt til 

konstituerende årsmøte. Her vil sameiets styre bli valgt. I tillegg vil det bli en 

gjennomgang av sameiets budsjett og vedtekter. Ved kjøp av eierseksjonen 

vil kjøper få enerett til bruk av sitt rekkehus med eventuelt tinglyst 

tilleggsareal.

FELLESKOSTNADER
Felleskostnader fordeles mellom bolig- og næringsdelen etter sameierbrøk. 
Andelen som skal dekkes av boligseksjonene fordeles mellom disse etter 
følgende fordelingsnøkkel:

■   50 % likt pr. seksjon
■   50 % pr. m2 BRA

Enkelte kostnader knytter seg direkte enten til nærings- eller boligdelen. Slike 

kostnader skal ifølge vedtektene dekkes fullt ut av henholdsvis nærings- eller 

boligdelen. Senere reguleringer av felleskostnader skal skje etter samme 

fordelingsnøkkel for samtlige seksjoner. Sameiets driftskostnader, som 

vaktmestertjenester, service og drift av heis, rengjøring, rydding av snø, 

forretningsførsel, kommunale avgifter, eiendomsforsikring, vann og 

kloakkavgift, kabel-TV, internettilknytning, felles strøm etc. dekkes av 

felleskostnadene. Stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig stipulerer 

seg til kr 28,- pr. m2 BRA og fremkommer av prislisten. Felleskostnadene 

er stipulert og er basert på erfaringstall. Selger forplikter seg til å betale 

løpende fastsatte felleskostnader, stiftelsesomkostninger og startkapital på 

usolgte enheter.

FORRETNINGSFØRER
Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL)

Postboks 385, 130 1 Sandvika

Telefon: 67 57 40 00

E-post: post@abbl.no

Avtale om forretningsførsel gjelder med en bindingstid på fem år. Sameiet 

står deretter fritt i valg av forretningsfører. 

FORSIKRING
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter 

overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. 

Kjøper  må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte 

påkostninger.

LEVERANDØRAVTALER
Selger inngår på vegne av sameiet serviceavtaler som er nødvendig for drift 

av bygget. Selger har på vegne av sameiet inngått fellesavtale med Telenor 

for leveranse av digital -TV og bredbånd (komplett 50). Kostnaden for dette 

betales gjennom felleskostnadene. Kjøper kan selv velge å oppgradere og 

bekoste hastigheten dersom dette er ønskelig. Det er inngått en 36 mnd. 

bindingstid på avtalen. Avtalen blir transportert til sameiet når det er 

konstituert.
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ØVRIGE KJØPSFORHOLD 

FERDIGSTILLELSE/OVERTAGELSE
Selgers frist til å ha boligen klar til overtakelse fastsettes til 24 

måneder etter bortfall av siste forbehold. Forventet ferdigstillelse er høsten 

2021, ca. to måneder etter overlevering av leilighetene i hus A og B i 

Nadderudveien 1 Sameie. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire 

måneder før den avtalte fristen. Selgeren skal skriftlig varsle om dette 

minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte 

overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. 

Eventuell dagmulkt beregnes fra det nye overtakelsestidspunktet. 

Ferdigstillelsesfristen forlenges med 21 kalenderdager dersom arbeidene 

berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 

syv kalenderdager. Det samme gjelder om de berøres av påskeferien. 

Forlengelsene gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie. 

Dersom selgeren er forsinket i henhold til bustadoppføringslova § 17, kan 

forbrukeren etter lovens kapittel III kreve dagmulkt, holde igjen vederlag, 

kreve erstatning eller heve avtalen.

En forutsetning for at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt oppgjør 

inklusive omkostninger er bekreftet mottatt på meglers klientkonto. Det 

gjøres oppmerksom på at oppgjørs- og overtagelsesforretning vil kunne skje 

selv om det fortsatt foregår byggearbeider på eiendommen i forbindelse 

med ferdigstillelse av fellesarealer, tekniske installasjoner og 

næringslokalene.

Boligen skal leveres i byggrengjort stand og fellesarealer i ryddet stand. 

Overtakelse av fellesarealene skal gjennomføres av selger og sameiets 

styre, og overtakelse av rekkehusene kan skje uavhengig av dette. Avhengig 

av årstiden vil ferdigstillelse av utearealene kunne bli utført etter 

overtakelse av boligene. Overtakelse kan ikke nektes av kjøper selv om 

utearealer ikke er ferdigstilt.

FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
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 fellesarealer ikke er 

ferdigstilt. Av midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som 

må ferdigstilles før ferdigattest kan gis.

PROSJEKTBESKRIVELSE
Prosjektet Nadderudveien 1/Fagertunveien 2 består av 67 boligseksjoner og 

en næringsseksjon. Boligseksjonene består av 58 leiligheter og 9 rekkehus. 

Leilighetsbyggene er markert som hus A og B på utomhusplanen. Dette 

prospektet omhandler rekkehusene markert som hus C. Hus A og B er 

således ikke en del  av dette prospektet. 

ADRESSE
Fagertunveien 2 A-J, 1357 Bekkestua. 

BYGGEBESKRIVELSE OG KVALITETER
Boligene oppføres på fjell med betong i fundamenter og etasjeskillere. 

Bærende konstruksjoner av stål og betong. Generell innvendig takhøyde er 

ca. 2,50 m. Underetasje har takhøyde ca. 2,30 m. Boligene ventileres med 

balansert ventilasjon fra separat ventilasjonsanlegg med varme fra 

jordvarme/varmepumpe som hovedoppvarmingskilde.

Dette sikrer boligen frisk luft samtidig som det er energisparende, da man 

bruker varmluften som trekkes ut av boligen til å forvarme den kalde luften 

før den varmes opp av jordvarme og videre sendes inn i boligen. Balansert 

ventilasjon gir godt inneklima og reduserer energiforbruket til oppvarming. 

Boligene oppføres i henhold til lover og forskrifter (TEK10) med hensyn til 

energi og miljø; Rekkehusene vil i tillegg oppfylle energikrav for 

lavenergibygg klasse 2.  Endelig energiattest vil bli utstedt når bygget er 

ferdigstilt og seksjonert.
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PARKERING
Det blir opparbeidet en` biloppstillingsplass foran hvert rekkehus i tillegg 

til sykkelparkering. Gjesteparkeringsplasser blir under bakkeplan i p-kjeller. 

Gjesteparkeringsplassene kan bli avgiftsbelagt. 

SELGERS FORBEHOLD FOR GJENNOMFØRING AV 
KONTRAKTEN

Følgende forbehold gjelder for gjennomføring av kontrakten: 

■   Selger tar forbehold om at igangsettelsestillatelse fra Bærum                    

  kommune foreligger innen 31.01.2020. 

■  Selger tar forbehold om  nødvendige godkjenninger/tillatelser ifm.   

               opparbeidelse av offentlig infrastruktur som prosjektet er avhengig  

               av. 

■ Selger tar forbehold om at det innen 31.01.2020 er solgt boliger   

 som til sammen utgjør minst 60 % av verdien av boligene. Boliger   

 som er avbestilt innen 31.01.2020 regnes ikke som solgt. 

■ Selger tar forbehold om at finansiering av prosjektet foreligger   

 innen 31.01.2020.

Selger er bundet av avtalen dersom forbeholdet ikke blir gjort gjeldende 

innen 21 kalender dager etter utløpet av fristen.

Dersom forbeholdene ikke er avklart innen fristen, eller det blir klart før dette 

tidspunkt at forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen, har selger rett til å 

annullere kontrakten.

Kjøper skal i så fall få eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente 

renter refundert av selger gjennom megler. Utover dette har selger intet 

ansvar overfor kjøper. 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 når alle 

forbehold er bortfalt/frafalt og det dermed er klart at kontrakten vil 

gjennomføres. 

ØVRIGE FORBEHOLD

■   Selger forbeholder seg retten til endringer i reguleringsplanen for å til      

      passe formålsgrensene til boligområdets organisering.

■   Selger tar forbehold om endringer knyttet til tomtens størrelse og   

      endelige grense inntil endelig kart- og delingsforretning er gjennomført.

■   Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold     

      eller forhold pålagt av myndighetene.

■   Selger forbeholder seg retten til å endre antall enheter i prosjektet           

      samt endre antall sameier utfra hva som er hensiktsmessig.

■   Først når endelig kart- og delingsforretning er gjennomført kan 

      eiendommen seksjoneres. Det tas forbehold om eventuelle endringer              

      av de oppgitte seksjonsnumre samt boligenes endelige adresse. 

      Fordi utbygger ennå ikke har tatt endelig standpunkt til hvordan 

      utbyg gingen skal organiseres, tar utbygger forbehold om reseksjonering     

      dersom dette blir nødvendig av hensyn til organiseringen i sameiet. 

■   Kjøper gir selger fullmakt gjennom kjøpekontrakten til å gjennomføre      

      nødvendig deling, grensejustering og reseksjonering.

■   Alle opplysninger i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer  

      som er hensiktsmessig og nødvendig, uten at den generelle standarden  

      forringes.

■   Innvendige rørføringer, sjakter fremgår ikke av interiørillustrasjoner og 

      plantegninger. Nedforinger, dragere, søyler, spinkling og innkassinger i     

      himling fremkommer ikke på tegninger i prospektet.
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GENERELLE FORUTSETNINGER
KJØPSBETINGELSER
Kjøpsbetingelsene fremgår av skriftlige opplysninger i prospekt og 

kjøpekontrakt med vedlegg, som sammen utgjør de samlede avtalevilkårene 

for kjøp av seksjonen. Alle opplysninger i prospektet er gitt med forbehold 

om endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at den generelle 

standarden forringes. Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser,

frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, foto, annonser, bilder og planer 

er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Disse vil også inneholde 

detaljer, eksempelvis beplantning, innredning og møbler, som ikke vil inngå i 

den ferdige leveransen. Innvendige rørføringer, sjakter, innkassinger, 

nedforinger, elektroinstallasjoner, dragere, søyler etc. fremkommer ikke på 

interiørillustrasjoner og plantegninger. Selger forbeholder seg retten til å 

foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger samt foreta 

tilpasninger som er nødvendige etter hvert som prosjektet 

detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøper. Endringene skal ikke 

redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i pro-

sjektet 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. 

Endelig utforming av tekniske installasjoner må avvente til 

detaljprosjekteringen og det kan derfor forekomme endringer. 

Installasjoner på kjøkken og bad kan få endret plassering som følge av 

tilpasning mot sjakter.

MÅLESTOKK
Tegningene i prospektet er nedfotografert, og må ikke benyttes som 

grunnlag for beregninger og bestillinger ettersom avvik kan forekomme.

SKISSER OG ILLUSTRASJONER
Alle skisser og 3D-illustrasjoner i prospektet er animerte og gir ikke et eksakt 

uttrykk for hvordan prosjektet vil fremstå ved ferdigstillelse. Særlig 

presiseres at møbler som er vist på innvendige 3D-illustrasjoner samt be-

plantning/krukker som er vist på uteplassene og planskisser, ikke er med i  

leveransen. Vaskemaskin leveres ikke som standardleveranse. Illustrasjoner 

viser ikke nøyaktig vindusinndeling, nedløp på fasade, dekketykkelser, fastfelt 

over vinduer, brystningshøyder på vinduer og terrassedører, tykkelse på 

vegger, dimensjoner, utvendige ”rammer” etc.

KONTRAKTSVILKÅR, LOVANVENDELSE OG GARANTIER 
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i bustadoppføringslova. 

Boligene selges i henhold til bustadoppføringslova til kjøpere som regnes 

som forbrukere. Selger er etter bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille 

garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i inntil 

fem år etter overlevering. Overføring av innbetalt beløp til selger er 

avhengig av selgers garantistillelse i henhold til bustadoppføringslova § 47. 
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TILVALG OG ENDRINGER
Det vil være begrensede muligheter for tilvalg og endringer da  dette er et 

rekkehusprosjekt som fordrer standardiserte løsninger. I  tilvalgsmenyen 

tilbys mulighet for bestilling  av alternativer til bl.a. kjøkkeninnredning, 

hvitevarer, baderomsinnredning, garderobe, elektro og gulv. I tilvalgsmenyen 

vil frister og priser for de enkelte tilvalgsmulighetene også fremkomme. 

Det vil i et hvert tilfelle tilkomme et engangs administrasjonsgebyr på 

kr 5.000,- for tilvalgsprosessen. 

For endringer eller tilleggsarbeider som ikke utgjør en del av prosjektets 

standardiserte tilvalg, plikter selger å gi skriftlig tilbud som klargjør de 

kostnadsmessige og eventuelle tidsmessige konsekvensene. Myndighetskrav 

kan begrense muligheten for endringer på planløsningen. Endringer som kan 

gå ut over prosjektets totale fremdrift kan ikke imøtekommes. Prosessen for 

spesialtilpasning av boligene deles inn i to kategorier, «endringer» og «tilvalg». 

Hvis man ønsker endringer i leiligheten, regnes det som en relativt 

omfattende prosess som kan kreve at både myndigheter, byggherre, 

arkitekt, andre prosjekterende og entreprenør må bearbeide og godkjenne 

endringene. Endringsarbeider refererer seg for eksempel til det som er 

innstøpt i betong, omlegging av rør, elektriske punkter, forandring av 

planløsning osv. Fjerning av lettvegger og å snu slagretning på dører er altså 

å betrakte som en endring.

Selger tar seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. For 

utarbeidelse av endringstilbud vil det tilkomme en kalkulasjonskostnad på 

kr 8.000,-. Denne kostnaden må kjøper betale enten man bestiller 

endringen utført eller ikke. Kostnaden for selve endringen kommer i tillegg. 

Dette er uavhengig av omfanget av tilvalg og endringer, jfr. bustadoppfø-

ringslova § 44. Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbei-

der som vil endre kontraktssummen med mer enn 15 % jfr. 

bustadoppføringslova § 9.

FORBUD MOT VIDERESALG
Selger ønsker å selge boligene til kjøpere som har til hensikt å overta den 

ferdigstilte boligen. Derfor tillater ikke selger at inngåtte kjøpekontrakter 

videreselges før det er gjennomført overtakelse av boligene. Kjøpere som 

måtte få behov for å komme seg ut av kontraktsforholdet, kan avbestille 

kjøpet i medhold av bustadoppføringslovas bestemmelser om avbestilling.

AVBESTILLING
Dersom forbrukeren avbestiller før vedtatt byggestart betaler 

forbrukeren avbestillingsgebyr, jf. bustadoppføringslova § 54. 

Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total kontraktssum. Dersom 

forbrukeren avbestiller etter vedtatt byggestart, fastsettes selgerens krav 

på vederlag og erstatning i samsvarer med bustadoppføringslova § 52 og 

§ 53. Det vil si at kjøper bærer all risiko ved avbestilling og må dekke full 

erstatning for selgers økonomiske tap som følge av avbestillingen. Bestilte 

endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet av kjøper.
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AREALANGIVELSE
Arealene i propektet og annet markedsføringsmateriell er oppgitt i BRA 

(bruksareal) og P-rom (primærrom) beregnet etter NS3940:2012. 

BRA angir boligens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for evt. 

innvendig bod, uten fradrag for sjakter. P-rom angir arealet av alle boligens 

rom, inklusive innvendige vegger, eksklusive innvendig bod og vegger som 

omslutter denne. Interne trapper regnes som P-rom og BRA for alle 

etasjene, i henhold til takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2. utgave 

20 15. De oppgitte arealene i markedsføringsmateriellet er ikke å betrakte 

som eksakte areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet 

skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i prospekt, reguleringsplaner, og 

annen informasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supple-

rende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper 

har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort 

oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å 

sette seg inn i.

ENDRINGER I GEBYRER/OMKOSTNINGER
Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet 

merverdiavgift. 

tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og 

overtagelse, vil vederlaget øke tilsvarende.

MEGLERS VEDERLAG
Vederlag i forbindelse med salg av denne eiendommen betales av selger.

LIGNINGSVERDI
Likningsverdi er per tiden ikke fastsatt. Likningsverdien fastsettes av 

ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er 

«primærbolig» (der eier er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle 

andre boliger man eier). Likningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % 

av den beregnede pris per kvadratmeter multiplisert med boligens areal. 

For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 90 % av den beregnede pris 

per kvadratmeter multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se 

skatteetaten.no.

ADGANG TIL UTLEIE
Boligene har ingen egen utleieenhet, men kan fritt leies ut til boligformål. Det 

er fra selgers side ikke pålagt begrensninger i vedtektene, men regler for 

utleie må følge den til enhver tid gjeldene eierseksjonslov. Utleiere skal varsle 

sameiet om hvem som leier boligen.

FORSINKELSE OG DAGMULKT
Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt ferdigstillelsesdato 

har kjøper rett på dagmulkt etter de regler som fremgår av bustadoppfø-

ringslova § 18. jfr. også §§ 10 og 11.

ANSVAR FOR SALGET
Utbygger har engasjert ABBL Eiendomsmegling til å gjennomføre salget av 

boligene. Hit kan du henvende deg for nærmere opplysninger om prosjektet 

og få råd og veiledning om finansiering og salg av nåværende bolig.

■ Ansvarlig eiendomsmegler: Rune Tretterud, tlf. 415 50 092 

 e-post: rt@abbl.no.

■ Oppgjørsansvarlig: Oppgjørspartner AS, postboks 290, 5501 

 Haugesund, tlf. 528 55 755 e-post: post@oppgjørspartner.no.
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MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV 
TRANSAKSJONEN

I henhold til hvitvaskingsloven er megler pliktig til å gjennomføre 

legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle 

rettighetshavere til salgsobjektet. 

Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler 

har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar 

handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c, 

kan megler stanse gjennomføringen av  transaksjonen. Megler kan ikke 

holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for 

oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet 

eller deres medkontrahent.

HVITVASKING
Eiendomsmegler er underlagt hvitvaskingsloven, med plikt til å melde fra til 

Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
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