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(Eget vedlegg)

Kjøper erklærer ved inngåelse av Kjøpekontrakten å ha mottat og satt seg inn i overnenvte
dokumenter, samt hatt anledning til å stille spørsmål vedr. disse.
Mottatt:

Dato:

KJØPEKONTRAKT

BOLIG UNDER OPPFØRING
lnr. <oalpha>
Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom:
Voksenkollen Utvikling AS
v/ Line Ruud
e-post: line.ruud@mestergruppen.no

Org nr: 814 344 312

heretter omtalt som "Selger", og
<bname/l>
<loadcust 2><cvadr>
<czipc> <ccity /w>
<loadcust>

Fnr./Org.nr.
<bofid/l>

Mobil: <ctele/m>, E-post: <ctele/e><loadcust>
heretter omtalt som "Kjøper",
I fellesskap omtalt som "Partene".
Partene har i dag inngått følgende avtale ("Kjøpekontrakten"):
1

BAKGRUNN

1.1

Partene er i dag blitt enige om de vilkår som følger av Kjøpekontrakten i forbindelse med kjøp
av ny eierseksjon med andel tomt. Avtaleforholdet er ellers regulert av Lov om avtalar med
forbrukar om oppføring av ny bustad, bustadoppføringslova (buofl.), av 13. juni 1997 nr 43.

1.2

Selger står som utbygger av deler av gnr. 33, bnr. 3146 i Oslo kommune (heretter omtalt
"SMT2"). Eiendommen er seksjonert og eierseksjonssameie er opprettet.
SMT2 vil bestå av 6 tomannsboliger og 2 eneboliger. Tomtens areal utgjøre ca. 15 349 kvm.

1.3

Hjemmelshaver til gnr. 33 bnr. 3146, snr. 16-29; Voksenkollen Utvikling AS

1.4

Endelige seksjonsnummer tildeles på et senere tidspunkt.

2. EIENDOMMEN
2.1

Selger overdrar til Kjøper bolig <oalpha>, med adresse , i boligprosjektet SMT2.

2.2

Tomten er ikke ferdig arrondert og organisert ref. pkt. 1.2 og 19.2. Selger står fritt til å
gjennomføre den organisering og arrondering av tomten som Selger anser som mest
hensiktsmessig.
Selger forbeholder seg retten til å foreta en reseksjonering av eierseksjonssameiet for blant
annet å opprette eventuelle tilleggsdeler til den enkelte seksjon (f.eks. eksklusivt utomhusareal
og bodareal), foreta enkelte justeringer av fellesarealene dersom dette er hensiktsmessig,
eller gjøre andre nødvendige justeringer. Kjøper forplikter seg til å samtykke i
reseksjoneringen i den grad Kjøpers samtykke er nødvendig.
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2.3

Det medfølger 1 garasjeplass i felles garasjeanlegg under bakken.

2.4

Den samlede ytelse som overdras til Kjøper etter dette punkt 2, er heretter omtalt som
"Eiendommen".

2

MEGLER

3.1

Røisland & Co Eiendomsmegling AS er valgt som megler på oppdrag av Selger, heretter også
omtalt som "Megler". Meglers vederlag betales av Selger. Megler har imidlertid ikke noe
ansvar for partenes riktige oppfyllelse av denne Kjøpekontrakt.

3.2

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmeglere har
en plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

4

KONTRAKTSDOKUMENTER

Følgende dokumenter har blitt forelagt Kjøper og er en del av Kjøpekontrakten.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Kjøpekontrakten
Leveransebeskrivelse og romskjema, datert 22.11.2021
Plantegning 1:100
Fasadetegninger
Salgsoppgave datert 22.11.2021
Sameievedtekter datert 27.10.2020
Kjellerplan
Foreløpig utomhusplan

Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde
i ovennevnte rekkefølge. Videre gjelder i tilfelle motstrid yngre bestemmelser foran eldre, spesielle
foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne avtale foran standardiserte
bestemmelser.
Kjøper er gjort kjent med at alle 3D-presentasjoner, digital modell, planer, skisser, bilder i prospekt,
tilvalgsbrosjyre og annet salgsmateriell er av illustrativ karakter, og utarbeidet før gjennomført
detaljprosjektering. Materialet kan derfor vise bygningsvolumer, innredning, tilvalg, beplantning og
detaljer mv. som ikke inngår i avtalen.
5

OFFENTLIGE DOKUMENTER

Følgende dokumenter har blitt forelagt Kjøper og er en del av Kjøpekontrakten.
5.1
5.2

Reguleringsbestemmelser S-4690, vedtatt 30.01.2013, med reguleringskart datert 15.11.2021.
Utskrift av grunnboken for gnr. 33 bnr. 3146 snr. XX datert 22.11.2022

Kjøper erklærer ved inngåelse av Kjøpekontrakten å ha satt seg inn i de nevnte dokumenter.
6

KJØPESUM OG OMKOSTNINGER

6.1

Kjøpesummen for Eiendommen utgjør
Kr <opric>

6.2

Kroner: med bokstaver 00/100.

I tillegg til Kjøpesummen betales følgende omkostninger ved overtagelse:
* Dokumentavgift til staten, 2,5 % av
tomteverdi kr. 1 834 000,-

Kjøpekontrakt SMT2;
oppdragsnr.: <oonum>
Oms. nr.; <omsno>
Røisland & Co Eiendomsmegling AS, org. nr. 994 194 410

Kr

45 850,-
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*Tinglysingsgebyr for
panterettsdokument med attest
* Tinglysingsgebyr for skjøte
Sum omkostninger

Kr
Kr
Kr

585,585,47 020,-

*

Det tas forbehold om endringer på størrelsen på gebyrer og avgifter som er fastsatt av
offentlig myndighet. Kjøper har risiko for slike eventuelle endringer.

6.3

Dersom Kjøper opptar flere lån hvor panterettsdokument skal tinglyses på Eiendommen,
påløper ytterligere kr 585,00* pr obligasjon i tinglysingsgebyr.

6.4

Omkostningene betales til Megler samtidig med sluttoppgjøret.

6.5

Tilleggsbestillinger innbetales til Meglers klientkonto på bakgrunn av skriftlig avtale mellom
Partene. Faktura med betalingsvilkår utstedes av Selger.

7

BETALING

7.1

Kjøpesummen betales på følgende måte:
7.1.1 10 % betales når garanti i stilt i samsvar
med punkt 10.3, jf. buofl. § 12
7.1.2 Resterende betales uoppfordret innen kl
16.00, 3 dager før overtagelse

Kr

<=<opric>*0,1>,
-

Kr

<=<opric>*0,9>,
-

7.2

Kjøpers innbetalinger i henhold til pkt. 7.1.1 skal være fri egenkapital, det vil si at betaling ikke
forutsetter pant i Eiendommen. Beløpet er å anse som et depositum og settes på sperret
klientkonto i Meglers bank. Selger får disposisjonsretten over beløpet ved å stille garanti i
medhold av buofl. § 47. Renter frem til slik garanti er stilt tilfaller Kjøper.

7.3

Selger kan disponere Kjøpers innbetalinger før hjemmel til Eiendommen er overført til Kjøper,
dersom Selger stiller en selvskyldnergaranti fra bank/forsikringsselskap til Kjøper som
sikkerhet for det beløp som skal disponeres til fordel for Selger (jf. buofl. § 47), se pkt. 10.4.

7.4

Røisland & Co Eiendomsmegling AS, eller den Megler utnevner, vil foreta oppgjøret.

7.5

Alle innbetalinger skal skje til klientkonto nr. <ocliacc> med KID <okidb> i Danske Bank stillet
til:
Røisland & Co Eiendomsmegling AS
Dronning Eufemias gate 16,
0191 Oslo

7.6

Betaling anses å ha skjedd den dato pengene er disponible på Meglers konto.

8

MISLIGHOLD

8.1

Ved forsinket betaling har Selger rett til å nekte overlevering.

8.2

Kjøper svarer forsinkelsesrenter til Selger i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om
forsinket betaling hvis kjøpesummen iht. denne Kjøpekontrakten ikke er disponibel i sin helhet
på klientkonto innen avtalte frister. Forsinkelsesrenter beregnes av hele kjøpesummen
inklusive tilvalg og endringer. Manglende innbetaling vil stoppe hjemmelsoverføringen av
Eiendommen, og anses som mislighold av Kjøpers forpliktelse i henhold til Kjøpekontrakten.

8.3

Hvis Kjøpekontrakten misligholdes vesentlig av Kjøper, har Selger rett til å heve
Kjøpekontrakten. Manglende oppgjør utover 30 dager etter forfall anses som vesentlig
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mislighold. Selger har i et slikt tilfelle rett, men ikke plikt, til å heve Kjøpekontrakten og foreta
dekningssalg. Selger kan ta dekning for sitt tilgodehavende etter Kjøpekontrakten i Kjøpers
eventuelle innbetalte depositum, herunder også renter og andre omkostninger som påløper på
grunn av Kjøpers mislighold. Selgers krav mot Kjøper begrenser seg dog ikke til det innbetalte
beløp. Selger har hevingsrett selv om overtakelse har funnet sted og/eller skjøte er tinglyst, jf.
buofl. § 57, annet ledd.
8.4

Hvis Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Eiendommen før fullt oppgjør har funnet sted, på
tross av garantier, eller av andre grunner ikke presterer fullt oppgjør etter Kjøpekontrakten,
vedtar Kjøper utkastelse fra Eiendommen uten søksmål og dom. Han har da ikke rett til å
besitte Eiendommen, jf. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd (e).

8.5

Ved Selgers mislighold gjelder bestemmelsene i bustadoppføringslova kapittel III og IV.
Kjøper kan heve Kjøpekontrakten dersom Selgers forsinkelse eller mangler ved ytelsen
innebærer et vesentlig kontraktsbrudd.
Ved forsinkelse som Selger svarer for, kan Kjøper kreve dagmulkt, heve avtalen, kreve
erstatning eller holde tilbake vederlaget jf. buofl. § 17 flg.
Ved mangler kan Kjøper holde tilbake vederlaget, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag,
eller heve og/eller kreve erstatning jf. buofl. § 29.

9

TINGLYSING

9.1

Skjøte blir utstedt av Selger når alle nødvendige opplysninger er tilgjengelige, senest i
forbindelse med overtakelse og oppgjør, se dog punkt 9.4 nedenfor. Dokumentet oppbevares
hos Megler inntil tinglysing finner sted. Megler gis fullmakt til å påføre eiendomsbetegnelsen i
skjøtet så snart dette foreligger. In blanco skjøte aksepteres ikke.

9.2

Etter overtakelse skal Eiendommen overskjøtes til den Kjøper som Kjøpekontrakten utpeker.
Dette under forutsetning av at innbetaling av Kjøpesummen inkl. omkostninger og eventuelle
tilleggsbestillinger er bekreftet disponibelt på klientkonto.

9.3

Kjøper må godtgjøre at kjøpet ikke er i strid med eierseksjonsloven § 23, og utsteder en
særskilt erklæring om dette som vedlegges skjøtet når dette sendes for tinglysing.

9.4

Selger er ikke ansvarlig for forsinket hjemmelsoverføring som skyldes kommunal eller annen
offentlig saksbehandling. Såfremt tomtearronderingen av Eiendommen ikke er gjennomført
ved overtakelse, vil overskjøting til Kjøper skje så snart det praktisk lar seg gjennomføre, uten
at dette er å anse som en forsinkelse som gir Kjøper krav på mangels- og/eller
forsinkelsesbeføyelser.

10

SIKKERHET OG GARANTISTILLELSE

10.1

Selger utsteder til Megler et panterettsdokument med urådighetserklæring (sikringsobligasjon)
som lyder på minimum Kjøpesummen for Eiendommen. Obligasjonen tjener som sikkerhet for
den del av Kjøpesummen som er betalt av Kjøper.

10.2

Sikringsobligasjonen skal tinglyses på Eiendommen og slettes så snart alle formaliteter er i
orden. Sikringsobligasjonen skal ha prioritet etter byggelån/grunninvesteringslån og
foranstående heftelser. Selger kan ikke kreve oppgjør før sikringsobligasjonen er tinglyst.

10.3

Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter Kjøpekontrakten en garanti
på 3 % av Kjøpesummen frem til overtakelse straks etter at forbeholdene jf. pkt. 19.1 er frafalt,
jf. buofl. § 12 2. ledd. Beløpet økes ved overtakelse til 5 % av Kjøpesummen og står i 5 – fem
- år etter overtakelsen jf. buofl. § 12, 3 ledd. Tilleggsbestillinger i henhold til kontraktens pkt.
12 vil ikke påvirke størrelsen på Selgers garanti/sikkerhetsstillelse.
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10.4

Dersom det skal utbetales noen del av Kjøpesummen fra Meglers klientkonto før Eiendommen
er overskjøtet på Kjøper, skal Selger stille garanti som dekker det beløp som skal disponeres,
jf. pkt. 7.2 og buofl. § 47. Garantien skal avsluttes når overskjøting har funnet sted.

11

HEFTELSER

11.1

Eiendommen overdras til Kjøper fri for panteheftelser.
Kjøper er forelagt utskrift av grunnboken for gnr. 33 bnr. 3146 snr. XX og har gjort seg kjent
med disse, jf. pkt. 5, vedlegg 5.2. Kjøper er gjort kjent med følgende tinglyste heftelser og
overtar disse slik de fremgår av grunnboken:

-

-

11.2

Bestemmelse om veg - 19.05.2015 - Dokumentnr: 438919, Midlertidig
dispensasjon fra bygningsloven Voksenkollveien godkjennes inntil videre i sin
nåværende bredde Plikt til framtidig vederlagsfri avståelse av veggrunn til Oslo
kommune
Bestemmelse om gjerde - 19.05.2015 - Dokumentnr: 438921
Erklæring/avtale - 19.05.2015 - Dokumentnr: 438921, Bestemmelse om ledninger,
kummer og lignende, Bestemmelse om adkomstrett
Erklæring/avtale- 19.05.2015 - Dokumentnr: 438921, Bestemmelse om ledninger,
kummer og lignende, Bestemmelse om adkomstrett

Kjøper er gjort oppmerksom på at det på Eiendommen kan eller vil bli tinglyst
nødvendige erklæringer om bruksretter og atkomst på Eiendommens grunnboksblad, jf. pkt.
19.2.
Det vil også kunne bli aktuelt å tinglyse bestemmelser om felles rettigheter og plikter (inkl.
kostnadsdeling) mht. bruk og vedlikehold av fellesarealer, felles grøntarealer, veier, ledninger
mv., samt øvrige fellestiltak for de eiendommer som inngår i SMT2 og eventuelt øvrige
eiendommer i området.

11.3

Kjøperen kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysing av nødvendige
erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper aksepterer videre at Eiendommen
kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlige myndigheter
krever det.

12

TILLEGGSBESTILLINGER/ENDRINGER

12.1

Selger utarbeider tilvalgsliste hvor valgmulighetene for tilleggsbestillinger og endringer
fremkommer. Kjøper er gjort spesielt oppmerksom på at prosjektet gjennomføres i en planlagt
serieproduksjon. Det vil derfor i alminnelighet ikke bli godtatt endringer eller tilleggsbestillinger
utover tilvalgslisten, da dette vil gripe inn i den planlagte produksjonsprosessen, jf. buofl § 9,
annet ledd.

12.2

Alle tilleggsbestillinger/endringer skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som
fastsettes av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

12.3

Kjøper kan ikke kreve utført tilleggsbestillinger/endringer som endrer Selgers vederlag på mer
enn 15 % av Kjøpesummen.

12.4

Dersom Kjøper ønsker tilleggsbestillinger/endringer skal dette fremsettes/bestilles skriftlig.
Selger oppgir pris og fremdriftsmessig konsekvens. Alle tilleggsbestillinger/endringer skal
faktureres av Selger eller den Selger utpeker, og betales direkte til Meglers klientkonto. Selger
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har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. buofl. § 44. I den grad
det tillates endringer utover tilvalgsliste, jf. pkt. 12.1, må Kjøper påregne betydelige kostnader
til administrasjon, tegningsrevisjoner osv.
12.5

Selger har rett til å foreta mindre endringer i utførelse, konstruksjon, materialvalg,
tomtetilpasninger, rørføringer o.l. i forbindelse med detaljprosjekteringen som ikke reduserer
Eiendommens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av avtalt pris. Selger skal så langt det er
praktisk mulig informere Kjøper skriftlig om slike endringer.

12.6

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer som er nødvendige som en følge av
offentlige pålegg eller endrede tekniske krav, samt endringer i inndelingen av andre seksjoner
enn Eiendommen.

13

FREMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE

13.1

Boligen forventes på tidspunkt for signering av Kjøpekontrakten å kunne ferdigstilles i løpet av
4. kvartal 2023, uten at dette er å anse som bindende frist for overlevering. Overlevering vil
kunne skje både tidligere og senere enn antatt tidsrom for ferdigstillelse.
Ca. 10 uker før ferdigstillelse vil Selger skriftlig varsle Kjøper om endelig
overleveringstidspunkt (Overtakelse).

13.2

Dersom Eiendommen ikke er klar til overlevering til varslet Overtakelse og dette ikke skyldes
forhold omtalt i pkt. 13.3 og 13.4, kan Kjøper kreve dagmulkt i henhold til buofl. § 18. Dagmulkt
beregnes med 0,75 promille av Kjøpesummen korrigert for endringer og tillegg, og regnes for
hver kalenderdag frem til Eiendommen overleveres. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn
100 dager.

13.3

Dersom arbeidene forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har Selger krav på fristforlengelse og
dekning av sine merkostnader jf. buofl. §§ 11 og 43.

13.4

Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor Selgers kontroll har Selger krav på
fristforlengelse jf. buofl. § 11. Selger plikter i så tilfelle å varsle Kjøper skriftlig så snart Selger
blir oppmerksom på at dette kan skje.

14

FORHÅNDSBEFARING

14.1

Ca. 1-2 uker før Overtakelse innkaller Selger til en forhåndsbefaring hvor forhåndsprotokoll
føres.

15

OVERTAKELSE

15.1

Når Eiendommen er ferdigstilt (gjelder både fellesarealer, innvendig og utvendig) og
midlertidig brukstillatelse foreligger, skal det avholdes overtakelsesforretning.
Sesongavhengige utendørsarbeider, samt gjenstående arbeider av ubetydelig art er ikke til
hinder for at overtakelse kan skje. Overlevering av fellesarealer vil skje etappevis i takt med
utbygging av prosjektet. Kjøper har ikke rett til å overta Eiendommen før hele Kjøpesummen,
inklusive endringer/tilleggsbestillinger, omkostninger og eventuelle renter i henhold til pkt. 7 er
innbetalt og registrert på Meglers klientkonto.

15.2

Overlevering av fellesarealer vil skje etappevis i takt med utbygging av prosjektet. Kjøper
aksepterer at eierseksjonssameiets styre overtar andel fellesareal på vegne av Kjøper. Kjøper
gir ved underskrift på denne Kjøpekontrakten styret fullmakt til å overta fellesarealer.
Fullmakten innebærer også en rett for styret til å beslutte eventuelt tilbakehold/deponering for
ikke fullførte eller mangelfulle arbeider på fellesarealene. Overtakelsesforretning for
fellesarealene kan gjennomføres før overtakelsesforretning for de enkelte seksjoner.
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15.3

Under overtakelsesforretningen skal Selger påse at det føres overtakelsesprotokoll som
underskrives av begge parter. Kjøperen (representert ved sameiets styre hva gjelder
fellesarealene) skal sørge for å protokollføre de mangler man eventuelt påberoper seg
vedrørende Eiendommen (og fellesarealene). Det kan ikke senere påberopes mangler man
oppdaget eller burde ha oppdaget i forbindelse med overtakelsesforretningen. Synlige feil og
skader på vindusruter, porselen, dører og overflatebehandlinger kan ikke påberopes etter
Overtakelsen.

15.4

Dersom Kjøper har krav mot Selger som følge av forsinket eller mangelfull ytelse, har Kjøper
rett til å holde tilbake en så stor del av vederlaget som er nødvendig for å sikre kravet, buofl.
§§ 24 og 31. Betaling anses likevel for å ha skjedd dersom Kjøper deponerer det omtvistede
beløp på Meglers klientkonto i medhold av buofl. § 49. Krav om deponering som er kjent på
overtakelsestidspunktet skal fremgå uttrykkelig av overtakelsesprotokollen med angivelse av
beløp som kreves deponert.

15.5

Såfremt fullt oppgjør i henhold til Kjøpekontrakten er bekreftet disponibelt på Meglers
klientkonto, utleveres nøkler til Eiendommen ved overtakelsesforretningen. Selger sørger for å
innhente slik bekreftelse.

15.6

Eiendommen anses for ferdigstilt på dato for overtakelsesforretning, dersom Kjøper uten
gyldig grunn ikke møter til overtakelsesforretning. Forutsatt at Kjøper er varslet på den måte
som fremgår av buofl. § 15, anses Eiendommen i disse tilfeller som godkjent og overtatt selv
om Kjøper ikke har vært til stede, jf. buofl. §§ 14 og 15, forutsatt at fullt oppgjør er innbetalt.

15.7

Eiendommen overleveres i byggrengjort stand, noe finvask må påregnes.

15.8

Inntil utbyggingen av ferdigstilt er ferdigstilt, har Selger og/eller andre utbyggere rett til bruk og
rett til å ha stående anleggsmaskiner, materialer og utstyr på sameiets eiendom. Eventuelle
skader dette måtte påføre Eiendommen, skal Selger innen rimelig tid utbedre. Kjøper er
innforstått med at det vil finne sted byggearbeider og anleggsvirksomhet i bygget, på felles
utearealer og i området for øvrig etter Overtakelse.

15. 9

Eiendommen står fra dato for Overtakelse for Kjøpers regning og risiko i ethvert tilfelle.
Eiendommens utgifter og inntekter avregnes fra dato for Overtakelse.

15.10

I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel
svinnriss i mur, mindre riss i tapet og maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som
følge av naturlig krymping i konstruksjoner/trevirke etc. For slike forhold er Selger ikke
ansvarlig. Skulle det være oppstått mangler hvor utbedringskostnaden er urimelig i forhold til
den betydning manglene har for boligens bruksverdi, har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag
svarende til verdireduksjonen i stedet for å foreta utbedring.

15.11

Det er Selgers plikt å fremskaffe ferdigattest for Eiendommen. Kjøper er kjent med at denne
normalt først foreligger lang tid etter Overtakelse. Kjøper kan således ikke gjøre mangelsog/eller forsinkelsesbeføyelser gjeldende på det grunnlag at det tar tid før ferdigattest er
utstedt.

16

REKLAMASJON

16.1

Vil Kjøper gjøre gjeldende mangler som var eller burde vært oppdaget på Overtakelse, må det
skriftlig reklameres så snart som mulig. Det samme gjelder ved ettårs befaring, jf. buofl. § 30
(3). For øvrig må Kjøper skriftlig reklamere overfor Selger innen rimelig tid etter at Kjøper
oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

16.2

Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skade på Eiendommen, har Kjøper plikt til
å begrense skadeomfanget inntil mangelen utbedres.

16.3

Kjøper har ikke anledning til å sette utbedringsarbeidene bort til andre og kreve kostnadene
dekket fra Selger, med mindre Selger unnlater å rette mangler innen rimelig tid jf. buofl. § 32.
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16.4

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter
følgende punkter:
a) Sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlige endringer og krymping av materialer,
jf. punkt 15.10 ovenfor,
b) Mangler som oppstår på grunn av Kjøpers mangelfulle vedlikehold og/eller uforsvarlig
bruk av Eiendommen med utstyr, og
c) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter Overtakelse som Selger ikke kan lastes
eller ha ansvaret for.

16.5

Eventuelle reklamasjoner og etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle boligene i
prosjektet, så sant ikke normal bruk av Eiendommen krever at en eventuell feil utbedres
omgående. Kjøper plikter å gi Selger og dennes representanter adgang til Eiendommen og
mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 07.00 og 16.30.
Dersom det ikke er til ulempe for Kjøper, kan Selger kreve at retting av mangler som
rettmessig påberopes etter overtagelse skal utstå til etter at ettårsbefaring er avholdt.

16.6

En mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn 5 år etter Overtakelsen, med mindre Selger
har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med god tro, buofl. § 30.

17

ETTÅRSBEFARING

17.1

Ca. 1 år etter overtakelsesforretning vil det fra Selgers side bli varslet om ettårsbefaring jf.
buofl. § 16. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler
ikke omfatter forhold nevnt i pkt. 15.10 og 16.4. Ved ettårsbefaringen skal Selger føre protokoll
på samme måte som ved overtakelsesforretningen.

17.2

Ved utbedring av eventuelle mangler forplikter Kjøper seg til å gi Selger og dennes
representanter adgang til Eiendommen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på
hverdager mellom kl. 07.00 og 16.30. Kjøper er forpliktet til å kvittere for arbeidene etter hvert
som disse utføres.

18

SÆRLIGE BESTEMMELSER

18.1

Eventuell transport av Kjøpekontrakten for forbruker før ferdigstillelse av Eiendommen skal
godkjennes av Selger, som kan nekte transport på fritt grunnlag. Det er uansett en
forutsetning for Selgers samtykke til transport at Selgers standard transportkontrakt benyttes.
Selger kan stille visse betingelser for gjennomføring av transport, f.eks. at prosjektets megler
benyttes. Ved overdragelse av Kjøpekontrakten skal Kjøper i tillegg betale kr 50.000 til Selger
for merarbeidet. Denne sum kan trekkes av Kjøpers eventuelle innbetalinger på klientkonto.
Signert transportkontrakt må være Selger i hende innen en måned før varslet overtagelse.
Kjøper er også gjort oppmerksom på at transport av garantien ved salg av Eiendommen i
garantiperioden må godkjennes av garantisten.
Dersom denne Kjøpekontrakt overdras av Kjøper før ferdigstillelse, plikter den nye kjøperen å
tre inn i alle de avtaler som er etablert, herunder endringsavtaler og tilleggsbestillinger. Kjøper
gjøres dog oppmerksom på at han hefter for dette kontraktsforhold inntil ny Kjøper har signert
alle dokumenter vedrørende salget og innbetalt tilsvarende beløp som Kjøper etter denne
kontrakt har gjort. Kjøper har heller ikke anledning til å motsette seg overskjøting til seg,
dersom han på overtakelsestidspunktet ikke har utpekt ny eier som har oppfylt kontrakts- og
oppgjørsbestemmelsene i Kjøpekontrakten.

18.2

Selger og Kjøper har ingen krav mot hverandre dersom Eiendommens areal skulle vise seg å
være inntil 5 % mindre/større enn det oppgitte areal.

18.3

Kjøper kan avbestille boligen inntil Overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer
reglene i bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. I et slikt tilfelle skal Kjøper dekke
hele Selgers økonomiske tap.
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19

FORBEHOLD

19.1

Selger kan kansellere inngått Kjøpekontrakt frem til 30.06.2022 dersom ikke nødvendig
forhåndssalg eller tilfredsstillende finansiering for prosjektet er oppnådd, eller at det ikke oppnås for
Selger en tilfredsstillende avtale med entreprenør. Videre kan Selger kansellere dersom styrets
godkjenning, igangsettelsestillatelse eller annen nødvendig tillatelse fra kommunen eller annen
offentlig myndighet ikke gis innen samme frist. Selger skal sende skriftlig varsel til Kjøper når
grunnlaget for forbeholdene er bortfalt og kontrakten derved er endelig, sammen med angivelse av
endelig tidspunkt for overlevering (Overtakelse) ref. pkt. 13.1 andre avsnitt.
Kansellering anses skjedd på det tidspunkt Selger har sendt meddelelse om dette. Dersom
kanselleringsretten benyttes får Kjøper tilbakebetalt eventuelt innbetalt kjøpesum inkludert
eventuelle renter. For øvrig kan Kjøper ikke fremme krav mot Selger som følge av kanselleringen.
Selger stiller garanti i medhold av buofl. § 12 straks etter at samtlige forbehold i dette punkt 19.1 er
løftet.

19.2

Det tas også forbehold om at adkomstveier, ledninger mv. vil kunne bli etablert som en egne
matrikkelenheter, og at sameiets/den enkelte seksjonseiers rettigheter og plikter mht. bruk og
vedlikehold av slike arealer vil fremkomme gjennom tinglyste erklæringer eller annen
hensiktsmessig organisering.
Innenfor det enkelte eierseksjonssameiet vil deler av fellesarealet kunne være forbeholdt
henholdsvis boligseksjonene eller offentligheten, hvilket i tilfellet vil beskrives nærmere i
eierseksjonssameiets vedtekter.

19.3

Kjøper aksepterer ved signering av Kjøpekontrakten at Selger fritt kan transportere
Kjøpekontrakten og eventuelle senere avtaler til annet selskap i Selgers konsern.

19.4

Kjøper er kjent med at Kjøpekontrakten er utarbeidet på et tidlig tidspunkt i utbyggingen av
prosjektet og det tas forbehold om endringer i dokumentene 4.2 – 4.13, Det tas også forbehold
om endringer i offentlige dokumenter, jf. punkt 5.

19.5

Kjøper aksepterer eventuelle konsekvenser av de forbehold som fremkommer av dette punkt
19 og kan ikke fremme krav mot Selger pga. dette.

20

FORSIKRING

20.1

Eiendommen holdes fullverdiforsikret av Selger fra byggestart og frem til Overtakelse.
Forsikringen gjelder også materialer tilført eiendommen, jf. buofl. § 13 siste ledd. Selger inngår
på vegne av sameiet og for sameiets regning avtale om forsikring av bygningen fra
ferdigstillelse.

20.2

Dersom det skulle inntreffe brann eller annen skade under byggetiden som dekkes av
forsikringen, eller som skyldes forhold utenfor Selgerens kontroll, skal avtalen likevel
opprettholdes fullt ut idet skadeserstatningen tilfaller Selger, som på sin side plikter å foreta
gjenoppbygging etter opprinnelige tegninger innen rimelig tid. Selger vil ved tilfelle som nevnt
her ikke ha noe ansvar for Kjøpers forsinkede innflytting jf. buofl. § 17.

20.3

Kjøper tegner selv innbo- og løsøreforsikring.

21

EIERSEKSJONSSAMEIE

21.1

Kjøper er innforstått med at man som Kjøper av en seksjon blir sameier/seksjonseier i henhold
til lov om eierseksjoner. Sameiet utgjør 29 boligseksjoner og 2 garasjeseksjoner bestående av
Soria Moria Tunet trinn 1 og 2. Hver boligseksjon har en stemme hver. Kjøper har rett og plikt
til å følge den til enhver tid gjeldende eierseksjonsloven og de til enhver tid gjeldende
vedtekter.
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21.2

Kjøper plikter å betale sin forholdsmessige andel av driftsutgiftene for eiendommen fra
overtagelsestidspunktet. Hvor store utgiftene blir, avhenger av hvor mange ytelser sameiet
rekvirerer. Endelig budsjett og nivå på felleskostnadene vil vedtas av styret i sameie.
Felleskostnader er stipulert til kr 2 980,Fellesutgiftene inkluderer blant annet administrasjon, forretningsførsel, forsikring, drift og
vedlikehold og kommunale avgifter, garasjeplass (kr. 360 pr. plass) og Tv-pakke og fibernett.

21.3

For eierseksjonssameiet er det utarbeidet vedtekter, se pkt. 4.7. Kjøper plikter å rette seg etter
de til enhver tid gjeldende vedtekter for sameiet. Regler for styring og drift av boligsameiet
følger av Eierseksjonsloven. Selger vil kunne være eier av og kan i tilfelle stemme på vegne av
eventuelle usolgte seksjoner.

21.4

Eierseksjonssameiet (byggetrinn 1) er i drift og Obos Eiendomsforvaltning forretningsfører.

21.5

Kjøper er kjent med at de andre seksjonseierne har lovfestet panterett i Eiendommen for krav
mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. I henhold til ny eierseksjonsloven § 31
tilsvarer panteretten 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

21.6

Selger innkaller styret eller de styret utpeker til overtakelsesforretning for fellesarealene for
SMT2. Det skal føres protokoll og eventuelle mangler og gjenstående arbeider som skal
utbedres av Selger skal noteres. Fremdriften og ferdigstillelse av disse arbeider skal også
protokolleres.

21.7

Til sikkerhet for at arbeider som skal gjøres i henhold til punkt 21.6 utføres, skal det mellom
styret og Selger avtales et beløp som kan sperres hos Megler. Selger kan alternativt stille
bankgaranti for hele beløpet. Styret plikter å kvittere ut fortløpende for utførte arbeider i
henhold til protokoll slik at tilsvarende tilbakeholdt beløp kan utbetales.

22

BEFARING PÅ BYGGEPLASS

23.1

Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og dette
medfører meget redusert tilgjengelighet for Kjøper. Besøk på byggeplassen frem til
forhåndsbefaring og Overtakelse skal derfor avtales særskilt med Selger/Megler. Selgers
representant skal være tilstede.

23

E-POSTKOMMUNIKASJON

24.1

Partene er enige om at e-postkommunikasjon kan benyttes mellom partene og at dette regnes
om skriftlig kommunikasjon, jf. buofl. § 6 a.

24

TVISTER

24.1

Partene har gjennomgått Kjøpekontrakten samt medfølgende dokumenter jf. Pkt. 4 og 5 og er
enige om at den utgjør den fullstendige avtale mellom Partene. Diskusjoner, alternativer,
muligheter, mv. som ikke er nærmere beskrevet i Kjøpekontrakten med bilag, er således ikke
avtalt mellom Partene.

24.2

Tvister angående forståelse av Kontrakten eller praktiseringen av denne, skal primært løses
ved forhandlinger mellom Partene. Hvis enighet ikke oppnås, skal tvisten løses ved
domstolsbehandling.
*****

Denne Kjøpekontrakt blir signert elektronisk via BankId og sendt begge parter etter signatur.
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Der hvor det er mer enn én kjøper, gir disse ved denne kontrakts underskrift hverandre gjensidig
fullmakt til å representere den/de andre i forhold til kontraktsforholdet, herunder på
overtakelsesforretningen.
Oslo, den
Selger:
For Voksenkollen Utvikling AS
Line Bjerck Ruud
Iht. fullmakt/firmaattest

Kjøper:
<loadcust 2:0><cname>

<loadcust 2:1><cname>

Kjøpekontrakt SMT2;
oppdragsnr.: <oonum>
Oms. nr.; <omsno>
Røisland & Co Eiendomsmegling AS, org. nr. 994 194 410

Side 11 av 11

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og husets viktigste bestanddeler og funksjoner, og hva som inngår i selgers
leveranse. Det kan forekomme avvik mellom denne leveransebeskrivelsen og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne
leveransebeskrivelsen som er retningsgivende.
01 KONSTRUKSJON
Bygningene utføres med bærekonstruksjon i tre. Fasadene bygges opp som isolerte stendervegger og kles med panel. Kledning leveres ferdig
grunnet og er påført et strøk maling fra fabrikk. Farge i hht. arkitektens fargepalett for området. Balkonger og terrasser leveres som
trekonstruksjon. Innvendige vegger utføres i stenderverk, kledd med gipsplater og malt. Evt støpte vegger mot nabobolig skal ha overflate i
sparklet og malt betong eller påforet gipsvegg.
02 STANDARD INNVENDIG BEHANDLING
Gulv i stue, kjøkken, soverom, gang og bod leveres med 14 mm 1-stavs børstet pigmentert eikeparkett med fas som standard. Type: Eik Warm
Cotton fra Boen.
Bad Leveres med keramiske fliser fra Villeroy & Boch type Bellagio Shadow TM6L, 60 x 60 cm på gulv. I nedsenket dusjsone på bad leveres
tilsvarende flis i format TM6M 5 x 5 cm. På bad med dusj leveres keramiske fliser på vegg fra Villeroy & Boch type Bellagio Shadow TM6L,
60 x 60 cm.
WC Leveres med keramiske gulvfliser 60 x 60 cm i samme farge som bad og med gulvlist. Malte gipsvegger.
Vegger Innvendige vegger i boligen er gips, sparklet og malt. Malingstype er akryl.
Himlinger/ Innkassinger I boligen leveres sparklet og malt gipshimling i farge NCS S0500-N klassisk hvit. Overgang mellom tak og vegg fuges,
ingen taklister. Generelt skal overganger vegg/himling utføres uten bruk av listverk.
Det vil være behov for tekniske føringsveier i boligen. Innkassinger/nedforinger må påregnes for fremføring av slike installasjoner. Rør- og
kanalfremføringer skal i hovedsak legges skjult over helt eller delvis nedforede himlinger eller i innkassinger, fortrinnsvis i entré, bad og over
kjøkkenskap. Slike konstruksjoner vil bli overflatebehandlet som øvrige deler av den konstruksjon de tilhører.
03 KJØKKEN
Som standard er det valgt innredning fra Sigdal. Se romskjema for detaljer. Kjøkkentegninger kan avvike fra plantegninger.
Endelig omfang og utforming av leveransen for den enkelte bolig ut over standard kan endres i forbindelse med tilvalgsprosessen.
Alle skuffer og dører har soft-lukk system, håndtak iht. valgt konsept. Standard benkeplate er grå Terrazzo 625 20 mm laminat med nedfelt
vaskekum, rustfri, type Blanco Andano 500 med 1 kum. Kjøkkenventilator av type slimline montert i overskap.
Omfanget av hvitevareleveransen fremgår av kontraktstegningen. Følgende hvitevarer fra Siemens, eller tilsvarende kvalitet, leveres integrert og
som en del av innredningen.
Innbygningsovn sort stål– modell HB510ABR0S eller tilsvarende
Induksjonstopp – modell EU631BEB2E eller tilsvarende
Oppvaskmaskin (integrert) – modell SN614X04AE eller tilsvarende
Kombiskap (integrert) – modell KI86NVS30 eller tilsvarende
Det tas forbehold om bytte av leverandører og modeller som i så fall skal ligge på samme kvalitet som her angitt.
04 GARDEROBE
Det er kun vist mulig plassering av garderobeskap på tegninger, dette leveres ikke og håndteres som tilvalg via kjøkkenleverandør.
05 INNVENDIGE DØRER
Som standard leveres Swedoor Stable Advance Line NCS S8500-N mørk grå kompaktdør eller tilsvarende. Flat terskel Swedoor EK 15. Gerikter
rundt dør i farge NCS S8500-N mørk grå. Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og males. Dørvrider: Habo Boston i rustfritt
stål..
06 BAD
På bad leveres innredning med skuffer i bredde i henhold til romskjema. Bredden på den enkelte innredning fremkommer av salgstegning og
kontraktstegninger, men det må kunne påregnes at enkelte bad må utformes med avvik av målsetting og plantegninger ihht forskrifter og
tekniske installasjoner.
Som standard leveres Mezzo Servantpakke farge betong grå med heldekkende hvit servant. Servantskap med skuffer. Over servant monteres
speil utenpå flisvegg. Videre leveres ettgreps servantbatteri, stikk på vegg i/ved innredning, samt dusjbatteri med dusjgarnityr. Dusjarmatur
monteres på vegg i dusjhjørnet. Plassering av blandebatteri kan avvike fra tegning. Rette dusjvegger i glass. Dusjsone skal være nedsenket med
ca en flishøyde. Enkelte bad leveres med fast dusjvegg der dette er mer hensiktsmessig som følge av møblering, se tegninger. Det må påregnes
høydeforskjell mellom bad og tilliggende rom. Det skal leveres vegghengt toalett i hvit porselen med dempesete.

Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel leveres på vaskerom i underetasje i alle boliger.
07 VINDUER/VINDUSDØRER
Energiglass iht isolasjonskrav. Karmer leveres ferdig malt fra fabrikk med samme farge innvendig og utvendig. Utforinger og listverk leveres
hvitmalt uten spikerslag.
08 HOVEDINNGANGSDØR BOLIG
Hovedinngangsdør leveres fabrikkmalt, uten glassfelt og FG-godkjent låsenhet. Sidefelt med glass.
09 LISTVERK
I rom med parkett leveres det fotlister ferdig malt fra fabrikk uten synlige spikerhoder. Gerikter rundt vinduer og dører leveres ferdig malt fra
fabrikk uten synlige spikerhoder. Lister i evt betongvegger skrues/limes.
Generelt skal overganger vegg/himling utføres uten bruk av listverk.
10 VENTILASJON
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Separat aggregat i hver bolig. Avtrekk fra bad, WC og kjøkken. Tilluft til øvrige rom iht. tekniske
forskrifter. Ventilasjonsaggregat skal fortrinnsvis plasseres integrert i knevegg på loft, med dører som sikrer god tilgang. Det gjøres oppmerksom
på at det alltid vil være noe lyd fra et balansert ventilasjonssystem.
11 TRAPP
Det leveres trapp uten repos. Hvite vanger med trinn i hvitlasert eik og barnesikringslister i samme farge som trinn.
12 ELEKTRISK
Det elektriske anlegget leveres komplett, og skal generelt ligge skjult i boligen. Åpent anlegg aksepters der skjult anlegg ikke er egnet.
Nedforede himlinger med krav til belysning leveres med lampepunkt i tak. Alle rom skal ha stikkontakter og lampepunkter som dekker et
normalt behov og etter NEK 2018:400. Alle brytere, stikk, dimmere etc. leveres i Elko Pluss. Antall lyspunkt etter rommets størrelse. Det leveres
belysning i bod. På bad, WC og i entré leveres LED downlights i tak med dimmer. På bad leveres lys med stikk over speil dersom dette ikke er
medtatt i innredningen. Stikkontakt over benk på kjøkken. Balkonger og inngangsparti skal ha belysning tilpasset utendørs bruk. Det skal
monteres separate stikkontakter forberedt for vaskemaskin og tørketrommel. Punkt for strøm ved markterasse og på takterasse, samt tomrør for
strøm til markiser. Det skal utarbeides punktplaner for elektro til bruk for tilvalgsprosessen ovenfor kunde.
13 SANITÆR
Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk og opplegg for vaskemaskin på vaskerom som vist på tegning.
14 OPPVARMING
Oppvarming av boligene leveres med elektriske panelovner/varmekabler der det er behov i henhold til TEK17. Elektrisk gulvvarme med egen
termostat på bad og entre/WC.
15 BRANN – SPRINKLERANLEGG
Det leveres varslingsanlegg og brannslukkingsutstyr iht. forskriftskrav til hver enhet.
16 TV/BREDBÅND
Det leveres fremføring i form av trekkerør for TV-uttak/telefon/nettverk i stue og tilsvarende leveranse i tv-stue. Som tilvalg kan det monteres
ekstra trekkerør i vegger til rom for evt. fremtidig installasjon av punkt for telefon/nettverk der dette er mulig iht. forskrifter. Det er inngått
avtale med Telenor Fiber som løper i 3 år.
17 SPORTSBOD
Sportsbod i netting i garasjekjeller. Avsatt plass til felles sykkelparkering i garasjekjeller.
18 RENOVASJON
Felles nedgravd avfallsløsning plassert på fellesareal etter krav fra kommunens renovasjonsetat.
19 POSTKASSER
Postkasser plasseres på fellesstativ.
20 TILVALG
Boligene har en god og gjennomtenkt standard, og det kan ut over det velges mellom to interiørkonsepter utarbeidet av interiørarkitekt mot
ekstra kostnad.
21 ENDRINGER
Endringsarbeider er alle ønsker utover den forhåndsdefinerte tilvalgslisten. Endringer krever ofte omprosjektering og må godkjennes av

byggherre. En endringsforespørsel kan involvere prosjekterende, arkitekt, entreprenør og myndigheter, og vil medføre ekstra kostnader.
22 UTOMHUSARBEIDER
Området blir utbygget etappevis, og ferdigstillelse av boliger/fellesarealer blir gjort i takt med salget og det som er hensiktsmessig. Selger
forbeholder seg retten til å velge utbyggingsrekkefølge for feltet.
Utomhusarealene vil bli opparbeidet med utgangspunkt i utomhusplan i prospektet. Det tas forbehold om endrede terrenghøyder, nivå og
skråningsforhold på tomten. Plassering av offentlige og private avløpskummer, el– og teleskap er ikke avklart på salgstidspunktet og må derfor
påregnes etablert på kjøpers tomt og anlagt tett inntil bebyggelse dersom planlegger finner dette hensiktsmessig. Det samme gjelder for vann- og
avløpstekniske installasjoner, samt plassering av kummer.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer med hensyn på utforming og materialvalg. Grøntområder på fellesarealer vil bli beplantet og
tilsådd. Det leveres tilsådd med gress eller ferdiggress på hagesiden av husene og frem til adkomstgate. Øvrige arealer/hage blir klargjort for
beplantning med matjord og tilsådd. Markterrasse er i trykkimpregnert materiale og leveres som standard. Grus leveres mellom
bod/inngangsparti på enkelte boliger. Adkomst til parkeringskjeller, samt internveier på eiendommen vil bli levert med grus eller asfalt. Videre
leveres utebelysning, sykkelstativer og felles avfallsanlegg.
På utomhusplanen fremkommer opparbeidet område som felles lekeplass og stier etc. Det vil bli tinglyst rett for allmenhetens bruk av
fellesarealene.
22 FORBEHOLD
Da prosjektet fortsatt er i en prosjekteringsfase, er alle opplysninger i denne leveransebeskrivelsen gitt med forbehold om rett til, uten
forutgående varsel, å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis på grunn av offentlige pålegg, byggesakskrav og
lignende, uten at den planlagte generelle standard forringes i nevneverdig grad. Videre kan størrelse på sjakter og veggtykkelse bli justert.
Plassering og endelig størrelse på panelovner er ikke bestemt. Også omfanget av nedforede himlinger eller innkassinger kan justeres ettersom
detaljprosjekteringen gjennomføres. Plassering av vinduer og dører, samt form på disse, kan avvike noe fra plantegninger og fasadetegninger i
den enkelte bolig. Dette som følge av valg av leverandør, behov for tilpasninger og arkitektoniske utforminger av bygget.
Selger skal ikke levere; innredninger, garderobeskap, lamper, øvrig belysningsutstyr, solskjerming(tilvalg), tepper, møbler og annet tilbehør,
med mindre det fremgår av denne leveransebeskrivelsen. Illustrasjoner er ikke retningsgivende for detaljer rundt leveransen. Selger forbeholder
seg retten til å forestå fordelingen/plasseringen av sportsboder/boder.
For komplett informasjon og kjøpsbetingelser må kjøpekontrakt med alle vedlegg være gjennomgått. Det tas forbehold om eventuelle feil i
beskrivelsen.

22.11.2021

Romskjema Soria Moria tunet
Rom
Kjøkken 1. etg

Gulv
Parkett type: Eik Warm Cotton, Boen
Dimensjon: 14x138x2200
Med 2 fas
Overflatebehandling: Børstet mattlakkert
Fabrikkmalte hvite fotlister, flekkmalt uten
synlige spikerhull.

Vegger
Sparklet og malt gips farge:
Sheer Grey NCS 2102 Y26R
Glansgrad 07
Malingstype, akryl.

Tak/himling
Sparklet og malt gips
Farge NCS S0500-N klassisk
hvit.
Glansgrad 02
Malingstype akryl
Overgang mellom tak og vegg
fuges, ingen taklister

Elektro
Stikk over kjøkkenbenk

Varme/Sanitær
Grohe Essence kjøkkenbatteri i
krom

Tekn. stikk for komfyr og platetopp
(separat) 25 ampere til platetopp.
Eller tilsvarende kvalitet
Stikk til kjøleskap, oppvaskmaskin og
ventilator.

Ventilasjon
Kjøkkenventilator av type
slimline montert i overskap.

Innfelte downlights på egen dimmer
under overskap.

Innredning
Kjøkkenleverandør: Sigdal
Kjøkkenfronter: Uno glatt
Farge: S7500-N
Benkeplate: Laminat Grå Terazzo 625, 20
mm
Håndtak: Edge Antrasitt 200 mm
Vask type: Blanco Andano 500

Fabrikkmalte hvite fotlister, flekkmalt uten
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips farge:
Sheer Grey NCS 2102 Y26R
Glansgrad 07
Malingstype, akryl.

Sparklet og malt gips
Farge NCS S0500-N klassisk
hvit.

Brytere og stikk Iht til gjeldende NEK

Glansgrad 02
Malingstype akryl
Overgang mellom tak og vegg
fuges, ingen taklister

Alle brytere, stikk, dimmere etc. skal
leveres i Elko Pluss

Flat terskel Swedoor EK 15
Gerikter rundt dør i farge NCS S8500-N mørk grå.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og
males.

Gipsede vindussmyg malt i samme farge som vegg.

Alle brytere, stikk, dimmere etc.
leveres i Elko Pluss
Parkett type: Eik Warm Cotton, Boen
Dimensjon: 14x138x2200
Med 2 fas
Overflatebehandling: Børstet mattlakkert

Annet
Dører: Swedoor Stable Advance Line NCS S8500-N mørk
grå kompaktdør.

Dørvrider: Habo A13162-16 i børstet stål.

Øvrig iht. NEK 2018:400

Stue 1. etg

Hvitevarer
Integreret kombiskap,
platetopp, komfyr og
oppvaskmaskin fra Siemens
eller likeverdig.

Dører: Swedoor Stable Advance Line NCS S8500-N mørk
grå. Kompaktdør. Skyvedør levers der det er vist på tegning.

Uttak for TV-/data.

Flat terskel Swedoor EK 15
Gerikter rundt dør i farge NCS S8500-N mørk grå.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og
males.
Dørvrider: Habo A13162-16
Dyp foring rundt vinduer med fuge i overgang foringer/gips,
foring leveres i NCS S8500-N.

Loftstue

Parkett type: Eik Warm Cotton, Boen
Dimensjon: 14x138x2200
Med 2 fas overflatebehandling: Børstet
mattlakkert
Fabrikkmalte hvite fotlister, flekkmalt uten
synlige spikerhull.

Entrè 1. etg

Parkett type: Eik Warm Cotton, Boen
Dimensjon: 14x138x2200
Med 2 fas overflatebehandling: Børstet
mattlakkert
Dørterskler: Swedoor ek15

Sparklet og malt gips farge:
Sheer Grey NCS 2102 Y26R
Glansgrad 07
Malingstype, akryl.

Sparklet og malt gips farge:
Sheer Grey NCS 2102 Y26R
Glansgrad 07
Malingstype, akryl.

Fabrikkmalte hvite fotlister, flekkmalt uten
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips/betong
uten synlige v-fuger
Farge NCS S0500-N klassisk
hvit.
Glansgrad 02
Malingstype akryl
Overgang mellom tak og vegg
fuges, ingen taklister

Sparklet og malt gips
Farge NCS S0500-N klassisk
hvit.
Glansgrad 02
Malingstype akryl
Overgang mellom tak og vegg
fuges, ingen taklister

Brytere og stikk Iht til gjeldende NEK

Balansert
ventilasjonsaggregat montert i
knevegg bak serviceluke.
Fabrikant ikke valgt.

Alle brytere, stikk, dimmere etc. skal
leveres i Elko Pluss

Brytere og stikk iht til gjeldende NEK

Dører: Swedoor Stable Advance Line NCS S8500-N mørk
grå. Kompaktdør. Skyvedør leveres der det er vist på
tegning.

Downlights i tak type SG Soft Dim to
Warm med inntrukken lyskilde.

Flat terskel Swedoor EK 15

Alle brytere, stikk, dimmere etc. skal
leveres i Elko Pluss

Gerikter rundt dør i frage NCS S8500-N mørk grå.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og
males.
Dørvrider: Habo A13162-16
Dyp foring rundt vinduer med fuge i overgang foringer/gips,
foring leveres i NCS S8500-N.

WC 1. etg

Gulvflis: Villeroy & Boch Bellagio
Shadow TM6L 60x60
Fug: Ardex Manhattan

Soverom 1
2. etg

Parkett type: Eik Warm Cotton, Boen
Dimensjon: 14x138x2200
Med 2 fas overflatebehandling: Børstet
mattlakkert
Dørterskler: Swedoor ek15
Fabrikkmalte hvite fotlister, flekkmalt uten
synlige spikerhull.

Malte vegger i klassisk hvit NCS Sparklet og malt gips
S0500-N
Farge NCS S0500-N klassisk
hvit.
Glansgrad 02
Malingstype akryl
Overgang mellom tak og vegg
fuges, ingen taklister

Sparklet og malt gips farge:
Sheer Grey NCS 2102 Y26R
Glansgrad 07
Malingstype, akryl.

Sparklet og malt gips/betong
uten synlige v-fuger
Farge NCS S0500-N klassisk
hvit.
Glansgrad 02
Malingstype akryl
Overgang mellom tak og vegg
fuges, ingen taklister

Brytere og stikk iht til gjeldende NEK
Strøm til speil m/bryter
Downlights i tak type SG Soft Dim to
Warm med inntrukken lyskilde.
Alle brytere, stikk, dimmere etc. skal
leveres i Elko Pluss

Brytere og stikk iht gjeldende NEK
Alle brytere, stikk, dimmere etc. skal
leveres i Elko Pluss

Elektrisk gulvvarme med egen
termostat.
Grohe Essence ettgrepsbatteri til
servant, eller tilsvarende kvalitet.
Farge: Krom
Duravit - ME by Starck
Veggmontert kompakt. Rimless
toalett sett.
Inkl. Toalettskål og toalettsete
med automatisk lukking

Mezzo Servantpakke 530
farge:
Betong grå
Porselensservant, vannlås og underskap
med to skuffer.
Bredde/høyde/dyp: 530mm/608mm/405mm

Dører: Swedoor Stable Advance Line NCS S8500-N mørk
grå. Kompaktdør. Skyvedør leveres der det er vist på
tegning.

Utenpåliggende speil over vask tilpasset
størrelse på badersominnredning
Belysning Nittorp 305 krom på arm med
LED 5 W.

Gerikter rundt dør i frage NCS S8500-N mørk grå.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og
males.

Flat terskel Swedoor EK 15

Dørvrider: Habo A13162-16
Dyp foring rundt vinduer med fuge i overgang foringer/gips,
foring leveres i NCS S8500-N.
Dører: Swedoor Stable Advance Line NCS S8500-N mørk
grå. Kompaktdør. Skyvedør leveres der det er vist på
tegning.
Flat terskel Swedoor EK 15
Gerikter rundt dør i farge NCS S8500-N mørk grå.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og
males.
Dørvrider: Habo A13162-16
Dyp foring rundt vinduer med fuge i overgang foringer/gips,
foring leveres i NCS S8500-N.

Soverom 2
2. etg

Parkett type: Eik Warm Cotton, Boen
Dimensjon: 14x138x2200
Med 2 fas overflatebehandling: Børstet
mattlakkert
Dørterskler: Swedoor ek15

Sparklet og malt gips farge:
Sheer Grey NCS 2102 Y26R
Glansgrad 07
Malingstype, akryl.

Fabrikkmalte hvite fotlister, flekkmalt uten
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips/betong
uten synlige v-fuger
Farge NCS S0500-N klassisk
hvit.

Iht gjeldende NEK

Dører: Swedoor Stable Advance Line NCS S8500-N mørk
grå. Kompaktdør. Skyvedør leveres der det er vist på
tegning.

Alle brytere, stikk, dimmere etc. skal
leveres i Elko Pluss

Flat terskel Swedoor EK 15

Glansgrad 02
Malingstype akryl
Overgang mellom tak og vegg
fuges, ingen taklister

Gerikter rundt dør i farge NCS S8500-N mørk grå.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og
males.
Dørvrider: Habo A13162-16

Soverom 3
2. etg

Parkett type: Eik Warm Cotton, Boen
Dimensjon: 14x138x2200
Med 2 fas overflatebehandling: Børstet
mattlakkert
Dørterskler: Swedoor ek15

Sparklet og malt gips farge:
Sheer Grey NCS 2102 Y26R
Glansgrad 07
Malingstype, akryl.

Fabrikkmalte hvite fotlister, flekkmalt uten
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips
Farge NCS S0500-N klassisk
hvit.
Glansgrad 02
Malingstype akryl
Overgang mellom tak og vegg
fuges, ingen taklister

Dyp foring rundt vinduer med fuge i overgang foringer/gips,
foring leveres i NCS S8500-N.
Dører: Swedoor Stable Advance Line NCS S8500-N mørk
grå. Kompaktdør. Skyvedør leveres der det er vist på
tegning.

Iht gjeldende NEK
Alle brytere, stikk, dimmere etc. skal
leveres i Elko Pluss

Flat terskel Swedoor EK 15
Gerikter rundt dør i farge NCS S8500-N mørk grå.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og
males.
Dørvrider: Habo A13162-16

Bad 1
2. etg

Flis: Villeroy & Boch Bellagio
Shadow TM6L 60x60

Flis: Villeroy & Boch Bellagio
Shadow TM6L 60x60

Flis i nedsenket dusjsone: Villeroy & Boch Fug: Ardex Manhattan
Bellagio
Shadow TM6M 5x5
Fug: Ardex Manhattan

Sparklet og malt gips
Farge NCS S0500-N klassisk
hvit.
Våtromsmaling
Glansgrad 02
Malingstype akryl
Overgang mellom tak og vegg
fuges, ingen taklister

Brytere og stikk iht til gjeldende NEK
Strøm til speil m/bryter
Downlights i tak type SG Soft Dim to
Warm med inntrukken lyskilde.
Alle brytere, stikk, dimmere etc. skal
leveres i Elko Pluss

Elektrisk gulvvarme med egen
termostat.
Grohe Euphoria system 260
Dusjsystem med termostat for
veggmontering, eller tilsvarende
kvalitet
Farge: Krom
Grohe Essence ettgrepsbatteri til
servant, eller tilsvarende kvalitet
Farge: Krom

Mezzo Servantpakke 530
farge:
Betong grå
Porselensservant, vannlås og underskap
med to skuffer.
Bredde/høyde/dyp: 530mm/608mm/405mm
Utenpåliggende speil over vask tilpasset
størrelse på badersominnredning
Belysning Nittorp 305 krom på arm med
LED 5 W.

Dyp foring rundt vinduer med fuge i overgang foringer/gips,
foring leveres i NCS S8500-N.
Dører: Swedoor Stable Advance Line NCS S8500-N mørk
grå. Kompaktdør. Skyvedør leveres der det er vist på
tegning.
Flat terskel Swedoor EK 15
Gerikter rundt dør i farge NCS S8500-N mørk grå.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og
males.
Dørvrider: Habo A13162-16
Dyp foring rundt vinduer med fuge i overgang foringer/gips,
foring leveres i NCS S8500-N.

Duravit - ME by Starck
Veggmontert kompakt. Rimless
toalett sett.
Inkl. toalettskål og toalettsete med
automatisk lukking
Sluk: Nordic Tool Diskret 20x20
cm med innfelt flis.
Dusjvegg: INR med beslag i krom

Bad 2
2. etg

Flis: Villeroy & Boch Bellagio
Shadow TM6L 60x60

Flis: Villeroy & Boch Bellagio
Shadow TM6L 60x60

Flis i nedsenket dusjsone: Villeroy & Boch Fug: Ardex Manhattan
Bellagio
Shadow TM6M 5x5
Fug: Ardex Manhattan

Sparklet og malt gips
Farge NCS S0500-N klassisk
hvit.
Våtromsmaling
Glansgrad 02
Malingstype akryl
Overgang mellom tak og vegg
fuges, ingen taklister

Brytere og stikk iht til gjeldende NEK
Strøm til speil m/bryter
Downlights i tak type SG Soft Dim to
Warm med inntrukken lyskilde.
Alle brytere, stikk, dimmere etc. skal
leveres i Elko Pluss

Elektrisk gulvvarme med egen
termostat.
Grohe Euphoria system 260
Dusjsystem med termostat for
veggmontering, eller tilsvarende
kvalitet.
Farge: Krom
2x Grohe Essence ettgrepsbatteri
til servant, eller tilsvarende
kvalitet.
Farge: Krom
Duravit - ME by Starck
Veggmontert kompakt. Rimless
toalett sett.
Inkl. Toalettskål og toalettsete
med automatisk lukking
Sluk: Nordic Tool Diskret 20x20
cm med innfelt flis.
Dusjvegg: INR med beslag i krom

Mezzo Servantpakke 1230
Farge:
Betong grå
Porselensservant, vannlås og underskap
med fire skuffer.
Bredde/høyde/dyp:
1230mm/608mm/405mm
Utenpåliggende speil over vask tilpasset
størrelse på badersominnredning
Belysning Nittorp 305 krom på arm med
LED 5 W x 2.

Dører: Swedoor Stable Advance Line NCS S8500-N mørk
grå. Kompaktdør. Skyvedør leveres der det er vist på
tegning.
Flat terskel Swedoor EK 15
Gerikter rundt dør i farge NCS S8500-N mørk grå.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og
males.
Dørvrider: Habo A13162-16
Dyp foring rundt vinduer med fuge i overgang foringer/gips,
foring leveres i NCS S8500-N.

Korridor
2. etg

Parkett type: Eik Warm Cotton, Boen
Dimensjon: 14x138x2200
Med 2 fas overflatebehandling: Børstet
mattlakkert
Dørterskler: Swedoor ek15

Sparklet og malt gips farge:
Sheer Grey NCS 2102 Y26R
Glansgrad 07
Malingstype, akryl.

Fabrikkmalte hvite fotlister, flekkmalt uten
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips
Farge NCS S0500-N klassisk
hvit.
Glansgrad 02
Malingstype akryl
Overgang mellom tak og vegg
fuges, ingen taklister

Iht gjeldende NEK

Dører: Swedoor Stable Advance Line NCS S8500-N mørk
grå. Kompaktdør. Skyvedør leveres der det er vist på
tegning.

Downlights i tak type SG Soft Dim to
Warm med inntrukken lyskilde.

Flat terskel Swedoor EK 15

Alle brytere, stikk, dimmere etc. skal
leveres i Elko Pluss

Gerikter rundt dør i farge NCS S8500-N mørk grå.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og
males.
Dørvrider: Habo A13162-16

Disponibelt rom Parkett type: Eik Warm Cotton, Boen
Dimensjon: 14x138x2200
u/etg
Med 2 fas
Overflatebehandling: Børstet mattlakkert
Dørterskler: Swedoor ek15

Sparklet og malt gips farge:
Sheer Grey NCS 2102 Y26R
Glansgrad 07
Malingstype, akryl.

Fabrikkmalte hvite fotlister, flekkmalt uten
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips
Farge NCS S0500-N klassisk
hvit.
Glansgrad 02
Malingstype akryl
Overgang mellom tak og vegg
fuges, ingen taklister

Dyp foring rundt vinduer med fuge i overgang foringer/gips,
foring leveres i NCS S8500-N.
Dører: Swedoor Stable Advance Line NCS S8500-N mørk
grå. Kompaktdør. Skyvedør leveres der det er vist på
tegning.

Iht gjeldende NEK
Alle brytere, stikk,
dimmere etc. skal leveres i Elko Pluss

Flat terskel Swedoor EK 15
Gerikter rundt dør i farge NCS S8500-N mørk grå.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og
males.
Dørvrider: Habo A13162-16

Bad u/etg

Flis: Villeroy & Boch Bellagio
Shadow TM6L 60x60

Flis: Villeroy & Boch Bellagio
Shadow TM6L 60x60

Flis i nedsenket dusjsone: Villeroy & Boch Fug: Ardex Manhattan
Bellagio
Shadow TM6M 5x5
Fug: Ardex Manhattan

Sparklet og malt gips
Farge NCS S0500-N klassisk
hvit.
Våtromsmaling
Glansgrad 02
Malingstype akryl
Overgang mellom tak og vegg
fuges, ingen taklister

Brytere og stikk iht til gjeldende NEK
Strøm til speil m/bryter
Downlights i tak type SG Soft Dim to
Warm med inntrukken lyskilde.
Alle brytere, stikk, dimmere etc. skal
leveres i Elko Pluss

Elektrisk gulvvarme med egen
termostat.
Grohe Euphoria system 260
Dusjsystem med termostat for
veggmontering, eller tilsvarende
kvalitet
Farge: Krom
Grohe Essence ettgrepsbatteri til
servant, eller tilsvarende kvalitet
Farge: Krom

Mezzo Servantpakke 530
farge:
Betong grå
Porselensservant, vannlås og underskap
med to skuffer.
Bredde/høyde/dyp: 530mm/608mm/405mm
Utenpåliggende speil over vask tilpasset
størrelse på badersominnredning.
Belysning Nittorp 305 krom på arm med
LED 5 W.

Dyp foring rundt vinduer med fuge i overgang foringer/gips,
foring leveres i NCS S8500-N.
Dører: Swedoor Stable Advance Line NCS S8500-N mørk
grå. Kompaktdør. Skyvedør leveres der det er vist på
tegning.
Flat terskel Swedoor EK 15
Gerikter rundt dør i farge NCS S8500-N mørk grå.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og
males.
Dørvrider: Habo A13162-16
Dyp foring rundt vinduer med fuge i overgang foringer/gips,
foring leveres i NCS S8500-N.

Duravit - ME by Starck
Veggmontert kompakt. Rimless
toalett sett.
Inkl. Toalettskål og toalettsete
med automatisk lukking
Sluk: Nordic Tool Diskret 20x20
cm med innfelt flis.
Dusjvegg: INR med beslag i krom

Vaskerom
u/etg

Bien Altamira flis grey 20x20 med
sokkelflis
Fug PCI 23 Lysegrå

Malte vegger i klassisk hvit NCS Sparklet og malt gips
Farge NCS S0500-N klassisk
S0500-N
hvit.
Glansgrad 07
Glansgrad 02
Malingstype, akryl.
Malingstype akryl
Overgang mellom tak og vegg
fuges, ingen taklister

Brytere og stikk iht til gjeldende NEK
Downlights i tak type SG Soft Dim to
Warm med inntrukken lyskilde.
Alle brytere, stikk, dimmere etc. skal
leveres i Elko Pluss

Elektrisk gulvvarme med egen
termostat.
Grohe
Eurosmart ettgrepsbatteri til
servant, eller tilsvarende kvalitet.
Farge: Krom
Sluk: Nordic Tool Klassisk 20x20
cm børstet stål.

Leverandør: Sigdal
Fronter: Uno glatt
Farge: S7500-N
Benkeplate: Laminat Grå Terazzo 625, 20
mm
Håndtak: Edge Antrasitt
Vask type: Blanco Andano 500
Åpning for vaskemaskin og tørketrommel
Lager hull for blandebatteri

Gang u/etg

Parkett type: Eik Warm Cotton, Boen
Dimensjon: 14x138x2200
Med 2 fas overflatebehandling: Børstet
mattlakkert
Dørterskler: Swedoor ek15
Fabrikkmalte hvite fotlister, flekkmalt uten
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips farge:
Sheer Grey NCS 2102 Y26R
Glansgrad 07
Malingstype, akryl.

Sparklet og malt gips uten
Farge NCS S0500-N klassisk
hvit.
Glansgrad 02
Malingstype akryl
Overgang mellom tak og vegg
fuges, ingen taklister

Iht gjeldende NEK
Alle brytere, stikk,
dimmere etc. skal leveres i Elko Pluss

Dører: Swedoor Stable Advance Line NCS S8500-N mørk
grå. Kompaktdør. Skyvedør leveres der det er vist på
tegning.
Flat terskel Swedoor EK 15
Gerikter rundt dør i farge NCS S8500-N mørk grå.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og
males.
Dørvrider: Habo A13162-16
Dyp foring rundt vinduer med fuge i overgang foringer/gips,
foring leveres i NCS S8500-N.
Dører: Swedoor Stable Advance Line NCS S8500-N mørk
grå. Kompaktdør. Skyvedør leveres der det er vist på
tegning.
Flat terskel Swedoor EK 15
Gerikter rundt dør i farge NCS S8500-N mørk grå.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og
males.
Dørvrider: Habo A13162-16
Dyp foring rundt vinduer med fuge i overgang foringer/gips,
foring leveres i NCS S8500-N.

Bod/ teknisk
u/etg

Parkett type: Eik Warm Cotton, Boen
Dimensjon: 14x138x2200
Med 2 fas overflatebehandling: Børstet
mattlakkert
Dørterskler: Swedoor ek15
Fabrikkmalte hvite fotlister, flekkmalt uten
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips farge:
Sheer Grey NCS 2102 Y26R
Glansgrad 07
Malingstype, akryl.

Sparklet og malt gips.
Farge NCS S0500-N klassisk
hvit.
Glansgrad 02
Malingstype akryl
Overgang mellom tak og vegg
fuges, ingen taklister

Iht gjeldende NEK
Alle brytere, stikk,
dimmere etc. skal leveres i Elko Pluss
Lampe i tak

Dører: Swedoor Stable Advance Line NCS S8500-N mørk
grå. Kompaktdør. Skyvedør leveres der det er vist på
tegning.
Flat terskel Swedoor EK 15
Gerikter rundt dør i farge NCS S8500-N mørk grå.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og
males.
Dørvrider: Habo A13162-16
Dyp foring rundt vinduer med fuge i overgang foringer/gips,
foring leveres i NCS S8500-N.
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Salgsoppgave – Soria Moria Tunet 2
Adresse og matrikkelnummer
Voksenkollveien 66A – 76B, Gnr. 33, bnr 3146, snr. 16-29 i Oslo kommune. Endelig seksjonsnummer
tildeles senere.
Eier/selger
Voksenkollen Utvikling AS org.nr. 814 344 312. Selskapet er heleid av Mestergruppen Eiendom AS
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver til gnr. 33, bnr. 3146, snr. 16-29 er Voksenkollen Utvikling AS
Tomt og grunnareal
Eiendommen er seksjonert, sameiet utgjør 29 boligseksjoner og 2 garasjeseksjoner bestående av
Soria Moria Tunet trinn 1 og 2. Eiendommen vil få eiet tomt. Tomtens areal utgjør ca. 15 349 kvm.
Bebyggelse
Soria Moria Tunet 2 vil bestå av 14 boliger – fordelt på 6 tomannsboliger og 2 eneboliger, samt
tilhørende fellesarealer.
Parkeringsplasser
For boligene medfølger det 1 garasjeplass i felles garasjeanlegg under bakken. Enkelte boliger vil få
direkte tilgang til garasjeanlegget via sluse i kjeller. Det vil være mulig å kjøp ytterligere en
garasjeplass for kr. 400 000,-. Kontakt megler for informasjon om tilgjengelige plasser.
Det vil bli etablert noe gjesteparkering på sameiets fellesareal.
Private utearealer/hager
Alle boligene vil leveres med egne balkonger/terrasser. Boligene vil på bakkeplan vil få egen
markterrasse/uteplass. Endelig størrelse på disse områdene vil bli oppmålt på et senere tidspunkt og
tinglyses som en tilleggsdel til den enkelte seksjonen.
Tinglyste heftelser
På eiendommen, gnr. 33 bnr. 3146 er det tinglyst servitutter. Kjøper er gjort kjent med tinglyste
dokumenter på eiendommen og deres hovedbøl og overtar disse slik de fremgår av grunnboken.
Det gjøres oppmerksom på at det vil bli tinglyst ytterligere servitutter/erklæringer på eiendommen
knyttet til gjennomføringen av prosjektet.
Tinglyste servitutter på eiendom gnr. 33 bnr. 3146 er i sin helhet tilgjengelig hos megler.
Utinglyste heftelser
Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysing av nødvendige
erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan
påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlige myndigheter krever
det.
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Byggemåte
Bygningene utføres med bærekonstruksjon i tre. Fasadene bygges opp som isolerte stendervegger og kles
med panel samt naturstein i kjellernedgangene. Kledning leveres ferdig grunnet og er påført et strøk
maling fra fabrikk. Balkonger og terrasser leveres som trekonstruksjon. Innvendige vegger utføres i
stenderverk, kledd med gipsplater og malt. Tak isoleres iht. forskriftskrav, og tekkes med plater. Takvann
ledes ned i takrenner. Disse blir synlige på fasaden.
Reguleringsplan og -bestemmelser
Gjeldende reguleringsplan for Voksenkollveien 66 er regulert til Boligbebyggelse S-4690 vedtatt
30.01.2013. Reguleringsbestemmelser og reguleringskart ligger som vedlegg til denne
salgsoppgaven.
Det foreligger godkjent rammetillatelse på prosjektet som er datert 29.08.2014. Godkjent
rammetillatelse kan fås fra megler ved etterspørsel.
Videresalg/endring av eierskap
Ved videresalg av kjøpekontrakten skal kjøper betale kr. 50 000,- til selger for merarbeidet. Denne
summen kan trekkes fra kjøpers eventuelle innbetalinger. Det er en forutsetning at selger samtykker
til videresalg. Selger vil stille visse betingelser for videresalg av kjøpekontrakt. Transportkontrakt må
være selger i hende innen én måned før varslet overtagelse.
Profesjonelle kjøpere har ikke adgang til å transportere kjøpekontrakten.
Eventuell endring av eierskap eller navnendring fra kjøpers side etter bud/aksept vil kreve selgers
forutgående samtykke. I den forbindelse vil det påløpe et honorar på kr. 7 500,- inkl. mva. til megler,
som innbetales i forbindelse med endringen.
Overtagelse
Boligene forventes ferdigstilt 4. kvartal 2023, uten at dette er å anse som bindende frist for
overlevering.
Ca. 10 uker før ferdigstillelse vil selger skriftlig varsle kjøper om endelig overtagelsestidspunkt (Overtagelse).
Dog kan overtakelse skje inntil 4 måneder tidligere enn dato oppgitt i varsel om at
forbehold er frafalt, se nedenfor under punktet «Forbehold». Dersom arbeidene forsinkes
av forhold utenfor selgers kontroll har selger krav på fristforlengelse, jf. buofl. § 11. Selger
skal informere kjøper dersom det kan påregnes endringer i den planlagte perioden for
overtagelse.
Avbestilling
Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer
reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Ved avbestilling gjelder
bestemmelsene i buofl. § 53. I et slikt tilfelle skal kjøper dekke hele selgers økonomiske tap.
Konsesjon
Kjøp av bolig i prosjektet er ikke konsesjonspliktig.
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Ferdigattest / brukstillatelse
Det prosjekteres og bygges i henhold til Byggeteknisk forskrift TEK17. Selger har ansvaret for at det
foreligger midlertidig brukstillatelse / ferdigattest på boligen senest ved kjøpers overtagelse av
boligen.
Etter pålegg fra Finanstilsynet rettet mot samtlige meglerforetak (ref. rundskriv 21 / 2011)
informeres ved dette om at det pr. dato for overtakelse av den enkelte boligseksjon ikke vil foreligge
ferdigattest, samt at ferdigattest først vil foreligge lang tid etter overtakelse. Bakgrunnen er at deler
av de arbeider som er påkrevet for å få ferdigattest, ikke vil være ferdig pr. dato for overtakelse av
den enkelte boligseksjon.
Det presiseres at fremstillingen over ikke har noen innvirkning på selgers forpliktelse til å fremskaffe
ferdigattest eller konsekvensene av at ferdigattest ikke foreligger pr. overtakelse.
Kjøper oppfordres til å kontakte megler dersom det skulle foreligge spørsmål til ovennevnte.
Eier- og organisasjonsform
Boligene vil bli solgt som eierseksjoner, organisert som et sameie og følger eierseksjonsloven av 16.
juni 2017, nr. 65. Eierseksjonsloven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finnes også
på www.lovdata.no.
Sameiet er ledet av et styre som er valgt blant sameierne. Styret skal ivareta alle saker av felles
interesse for sameierne. Sameiet har engasjert OBOS som forretningsfører til å forestå driften av
sameiet innenfor de rammer som sameiet vedtar.
Vedtekter
Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for sameiet. Gjeldende vedtekter
følger som vedlegg til denne salgsoppgaven. Regler for styring og drift av boligsameiet følger av
eierseksjonsloven.
Fellesutgifter
Kjøper plikter å betale sin forholdsmessige andel av driftsutgiftene for eiendommene fra
overtakelsestidspunktet.
Felleskostnader er stipulert til kr 2 980,Fellesutgiftene inkluderer blant annet administrasjon, forretningsførsel, forsikring, drift og vedlikehold og
kommunale avgifter, garasjeplass (kr. 360 pr. plass) og Tv-pakke og fibernett.
Strøm til lading av el-bil kommer i tillegg og vil avregnes etter individuelt målt forbruk.
Betalingsbetingelser
1) Det forutsettes at 10% av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto ved signatur av
kjøpekontrakt. Kontantinnbetaling må være fri egenkapital.
Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøte er tinglyst på kjøper, med mindre selger får
disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti i medhold av buofl. § 47.
2) Eventuelle endringsbestillinger betales etter nærmere avtale med selger.
3) Resterende del av kjøpesummen betales 3 dager før overtagelse.
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Omkostninger
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: Ved kjøp av bolig som ikke er tatt i bruk, beregnes
2,5 % dokumentavgift kun av andel tomteverdi.
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi, p.t anslått til kr. 45 850,- pr. boligene.
Se for øvrig informasjon i prisliste.
Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr. 585,Dokumentavgift utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon.
Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til
overskjøting.
En eventuell økning i offentlige tinglysings omkostninger må dekkes av kjøper.
Totale omkostninger for hver enkelt bolig fremkommer i prislisten.
Kommunal eiendomsskatt
Det er eiendomsskatt i Oslo Kommune. Oslo kommune fastsetter endelige kommunale avgifter (inkl.
eiendomsskatt) og det tas derfor forbehold om dette. Kommunale avgifter vil ligge i
felleskostnadene.
Arealer definisjoner
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende
vegger. I BRA medregnes areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler,
innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940). NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel (Takstbransjens retningslinjer).
P-rom areal er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet av innvendige vegger mellom disse,
minus boder og tekniske rom (Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende
vegger i P-rom, på samme måte som i BRA. Dette gjelder ikke sjakter i forbindelse med bod.
Definisjoner og beregninger er basert på: NS3940: 2012 - Veileder til NS3940; "bruk av
arealbetegnelser ved omsetning av bolig" fra 2012.
Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre / større enn
det oppgitte areal.
Bustadoppføringslova / garantier
Kjøpet følger bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Loven regulerer forhold hvor selger er
profesjonell, og kjøper er forbruker. Iht. loven plikter selger å stille garanti som sikkerhet for
oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakt senest ved frafalt forbehold. Garantien utgjør 3 %
av kjøpesum frem til overtakelse. Beløpet økes til 5 % av kjøpesum og står 5 -fem- år etter
overtakelsen, jf. buofl. § 12, 3 ledd. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven
finnes også på www.lovdata.no.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i
næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.
juli 1992 nr. 93 (avhendingslova).

www.soriamoriatunet2.no

post@roislandco.no

Forbehold
Selger kan kansellere inngått kjøpekontrakt frem til 30. juni 2022 dersom det ikke oppnås nødvendig
forhåndssalg, eller at det ikke oppnås en for Selger tilfredsstillende avtale med entreprenør, eller
tilfredsstillende finansiering for prosjektet ikke er oppnådd. Videre kan Selger kansellere dersom
styrets godkjenning, igangsettelsestillatelse eller annen nødvendig tillatelse fra kommunen eller
annen offentlig myndighet ikke gis innen samme frist. Selger skal sende skriftlig varsel til Kjøper når
grunnlaget for forbeholdene er bortfalt og kontrakten derved er endelig, sammen med angivelse av
anslått tidspunkt for overlevering.
Kansellering anses skjedd på det tidspunkt Selger har sendt meddelelse om dette. Dersom
kanselleringsretten benyttes, får Kjøper tilbakebetalt eventuelt innbetalt kjøpesum inkludert
eventuelle renter. For øvrig kan Kjøper ikke fremme krav mot Selger som følge av kanselleringen.
Selger stiller garanti i medhold av buofl. § 12 straks etter at samtlige forbehold i dette punkt er løftet.
Da prosjektet fortsatt er i en prosjekteringsfase, er alle opplysninger i leveransebeskrivelse gitt med
forbehold om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre endringer som er hensiktsmessige og
nødvendige, eksempelvis pga. offentlige pålegg, byggesakskrav og lignende, uten at den planlagte
generelle standard forringes i vesentlig grad. Videre kan størrelse på sjakter og veggtykkelse bli
justert. Omfang av nedforete himlinger eller innkassinger kan justeres ettersom
detaljprosjekteringen gjennomføres. Plassering av vinduer og dører, samt form på disse, kan avvike
noe fra plantegninger, fasadetegninger 3D-illustrasjoner. Dette som følge av valg av leverandør,
behov for tilpasninger og arkitektoniske utforminger av bygget.
Kjøper aksepterer ved signering av kjøpekontrakt at selger fritt kan transportere kjøpekontrakten og
eventuelle senere avtaler til annet selskap i selgers konsern.
Tegninger og bilder i markedsføringsmateriell er kun illustrasjoner og kan avvike i forhold til plan – og
fasadetegninger som vedlegges. Selger leverer ikke; innredninger, lamper, øvrig belysningsutstyr,
markiser / solavskjerming, tepper, møbler og annet tilbehør, med mindre det fremgår av
leveransebeskrivelse samt kontraktstegninger. 3D er basert på skisser og regulert volum og kun ment
som en illustrasjon. Endringer vil skje.
Det tas forbehold om eventuelle feil i salgsoppgaven.
Følgende dokumenter er en del av denne salgsoppgaven:
• Kjøpekontrakt
• Leveransebeskrivelse
• Plantegning
• Fasadetegninger
• Reguleringsplan og -bestemmelser
• Sameievedtekter
• Foreløpig utomhusplan
• Grunnboksutskrift
Energiattest
Før overtakelse vil det bli utstedt energiattest for den enkelte bolig. Boligens energibehov er
dimensjonert iht. TEK17. Energimerkingen er beregnet til å ligge i minimum kategori C, dagens nivå.
Det tas forbehold for at avvik fra dette vil forekomme, dette spesielt for boliger med mye vindusflate.
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Likningsverdi
Likningsverdi for boligen vil være avhengig av om den er primærbolig eller sekundærbolig. Disse
satsene vil utgjøre henholdsvis 30 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger og 90 prosent
for sekundærboliger. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som
beregnes av Statistisk sentralbyrå sine årlige kvadratmetersatser. For beregning av likningsverdi, gå
inn på: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/boligeiendom-tomt/formuesverdi/boligverdikalkulator/
Adgang til utleie
Boligen kan leies ut i sin helhet. Se sameiets vedtekter § 7 for betingelser for utleie.
Hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Megler er pliktig å gjennomføre identitetskontroll
av alle involverte parter. Dette innebærer at eiendomsmeglere har plikt til melde fra til Økokrim om
eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Eiendomsmegler
Røisland & Co Eiendomsmegling AS, org. 994 194 410
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
Eiendomsmeglers vederlag:
Vederlaget betales av Selger. Meglers vederlag for salg av boligene utgjøres av en fast provisjon som
beløper seg til: Kr. 50 000,- pr solgte enhet. I tillegg til salgsprovisjonen påløper et oppgjørshonorar
på kr. 4.500,- pr enhet.
Ansvarlig og utførende eiendomsmegler:
Ansvarlig megler i forbindelse med salget er Eiendomsmegler Andreas Øvsthus. Han vil i selve salget
bli assistert, Eiendomsmegler Lars Bratseth, Eiendomsmegler Per Henrik Rolfsen, Eiendomsmegler
Lars Petter Hansrud, Eiendomsmegler Ingrid Anne Fossli og Eiendomsmegler Renate Rønningen
Markussen.
Oslo, 22.11.2021
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VEDTEKTER
FOR SAMEIET SORIA MORIA TUNET A OG B, OSLO

Vedtatt i sameiermøte
den 27.05.2020
i medhold av lov om eierseksjoner
av 01. jan 2018

§1
NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL
Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) har forretningskontor i Oslo og består av 29
boligseksjoner og 2 garasjeseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring. Eiendommen består
av to teiger uten felles grense eller infrastruktur, henholdsvis benevnt felt A og felt B.
Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjonen av
eiendommen, gnr 33, bnr 3146, Voksenkollen 66 A – 78 B og 90 A-94 D i Oslo kommune,
med fellesanlegg av enhver art.
§2
ORGANISERING AV SAMEIET, RÅDERETT
Seksjonen kan ikke skilles fra deltagerinteressen i sameiet. Hver sameier har hjemmel til sin
seksjon, med og eksklusiv bruksrett til den bruksenhet som utgjør seksjonen. Hver sameier
plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om
eierseksjoner, disse vedtekter samt generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet.
Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik
at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.
Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk
av anleggene som er avtalt eller forutsatt jf. § 22. Både utvendige og innvendige
bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til styret.
Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis
det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for
nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.
§3
FELLESUTGIFTER
Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet.
Sameiets felleskostnader – dvs. alle driftskostnader som ikke kan relateres direkte til noen
seksjon – skal, med det unntak som fremgår nedenfor i 2. avsnitt, dekkes av sameierne og
fordeles iht. den eierbrøk seksjonene har fått ved tinglysing av seksjoneringsbegjæringen.
Grunnpakke kabel-TV, gårdsstrøm og vedlikeholdskostnader utomhus fordeles likt på
boligseksjonene. Boligseksjonene skal ha ansvaret for å dekke alle felleskostnader som
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direkte er knyttet til eget bygg og har intet ansvar for hverandres kostnader av denne art. Det
samme gjelder for eventuelle bygningsmessige eller utvendige anleggsmessige arbeider som
er relatert til seksjonen eller annet areal som tilordnes seksjonen.
Næringsseksjonene/garasjeseksjonene skal kun betale felleskostnader som naturlig tilordnes
seksjonene eller kommer seksjonene til nytte, herunder medregnes administrative kostnader
slik som styrehonorar, revisjonshonorar, forretningsførerhonorar, felles bygningsforsikring,
fellesstrøm, o.l. For drift og vedlikehold av garasjeanlegget skal det betales et månedlig
forskuddsbeløp per parkeringsplass, som fastsettes på sameiermøtet på grunnlag av
årsbudsjettet og faktureres den enkelte eier av p-plassen. Dersom à kontoinnbetalinger må
justeres underveis i driftsåret skal også forskuddsbeløpet for parkeringsplassene justeres
tilsvarende.
Unnlatelse av å betale utlignede felleskostnader etter påkrav anses som vesentlig mislighold.
§4
VEDLIKEHOLD
Innvendig vedlikehold av egen seksjon samt andre rom som hører under seksjonen, påhviler
fullt ut og for egen regning den enkelte sameier. Innvendige vann- og avløpsledninger
omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreiningspunktet inn i seksjonen.
Seksjonseieren er ansvarlig for elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks.
Innkassing og andre hindringer utført av nåværende eller tidligere seksjonseiere, fritar ikke for
vedlikeholdsplikt. Seksjonseieren er ansvarlig for å holde seksjonen oppvarmet, slik at rør
ikke fryser.
Seksjonseierne skal hver dekke kostnader ved, og ha ansvaret for ytre vedlikehold av eget
bygg, samt kostnader til vedlikehold av eventuelle tekniske anlegg som kun betjener egne
arealer. Dette gjelder for alle anlegg og utstyr som benyttes av eller betjener den enkelte
boligseksjon, herunder eventuelle trapper/trappeoppganger, dører som fører ut fra
boligseksjon til garasjeseksjon, terrasser, balkonger, fasader, tak, kjeller, lysgraver og
tilordnet hageparsell, etc. Vedlikehold av garasjeseksjonene fordeles på eierne iht. intern
sameierbrøk for garasjeseksjonene. Tomten for øvrig, med alt anlegg og utstyr er sameiets
ansvar.
Alt som hører innunder felles vedlikehold skal til enhver tid utføres så ofte som det etter sin
art er påkrevd for eiendommens bevarelse og utseende. Utvendige arrangementer på
seksjonene er ikke tillatt uten styrets godkjenning, samt eventuell offentlig tillatelse der dette
er påkrevd. Det påhviler den enkelte seksjonseier å vedlikeholde alle egne, utvendige
arrangementer også av hensyn til eiendommens utseende.
Bestemmelsen her gjelder uavhengig av om kostnaden er å anse som løpende vedlikehold
eller påkostning.
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§5
VEDLIKEHOLDSFOND
Sameiermøtet vedtar med alminnelig flertall avsetning til fond til dekning av fremtidige
vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp
seksjonseierne skal innbetale til fondet innkreves sammen med den månedlige betaling til
dekning av fellesutgiftene
§6
BRANNFORSKRIFTER
Det påligger eier å sørge for at seksjonen er tilstrekkelig utstyrt og vedlikeholdt med hensyn
til brannsikringsutstyr i h.h.t. de lover og forskrifter som gjelder.
§7
REGISTRERING AV SAMEIERE
SALG - UTLEIE
Ved salg og fremleie skal styret skriftlig underrettes. Dersom en sameier leier ut sin bolig skal
hun/han påse at leietaker skriftlig forplikter seg til å følge sameiets vedtekter og ordensregler,
samt vedtak av sameiermøter og styret.
Jfr. Lov om eierseksjoner §24, 4.ledd, har sameiet vedtatt at korttidsutleie av hele
boligseksjonen i mer enn 60 døgn årlig ikke er tillatt. Med korttidsleie menes utleie i inntil 30
døgn sammenhengende.
Forretningsfører gis rett til å avkreve ny sameier ett gebyr for sitt arbeid i forbindelse med
eierskifte. Gebyrets størrelse skal godkjennes av styret.
§8
STYRET
Sameiet skal ha ett styre som skal bestå av en leder og tre andre medlemmer, hvorav
minimum et medlem skal være fra felt A og ett fra felt B. Det kan velges varamedlemmer til
styret. Dersom styret består av tre medlemmer fra et felt og ett medlem fra det andre, skal det
velges personlig vara for sistnevnte styremedlem. Styret velges av sameiermøtet med
alminnelig flertall, og for to år. Styrets leder velges særskilt. Kun fysiske personer kan være
styremedlemmer.
§9
STYRETS KOMPETANSE
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret har
herunder i samsvar med lov om eierseksjoner å treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller
vedtektene er lagt til sameiermøtet.
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Avgjørelser som kan tas av ett vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om ikke
annet følger av lov eller vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle.
I felles anliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, representerer styret sameierne og
forplikter dem ved sin underskrift. Lederen og ett styremedlem i fellesskap forplikter sameiet
og tegner sameiets navn.
§ 10
OM STYREMØTET
Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Ett styremedlem
eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles. Styret kan treffe vedtak når mer enn
halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. De som stemmer for ett vedtak, må likevel
utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.
Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder tilstede, og det ikke er valgt noen
nestleder, skal styret velge en møteleder. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger.
Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.
§ 11
OM SAMEIERMØTET
Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert
år innen utgangen av april. Ekstraordinært sameiermøte 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.
I sameiemøtet har hver seksjon én stemme.
Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte, med forslags-, tale-, og stemmerett. Styreleder
og forretningsfører plikter å være tilstede på sameiermøtet, med mindre det er åpenbart
unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. Revisor og ett ekstra husstandsmedlem fra hver
boligseksjon, styremedlemmer og leiere av boligseksjon, har rett til å være tilstede på
sameiermøtet og rett til å uttale seg.
Sameiere har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert
fullmakt. Fullmakten ansees å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre annet
fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.
Sameiere har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom
sameiermøtet gir tillatelse.
Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over de saker som behandles og alle
vedtak som treffes av sameiermøtet. Protokollen leses opp før møtets avslutning og
underskrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameierne valgt av
sameiermøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne.
§ 12
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INNKALLING TIL SAMEIERMØTET
Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst åtte dager,
høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, innkalles med kortere
frist, som likevel skal være minst 3 dager.
Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet, og om siste frist for
innlevering av saker som ønskes behandlet.
Skal ett forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to
tredjedels flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
Senest en uke før ordinært sameiermøte skal styrets årsberetning, regnskap og eventuell
revisjonsberetning sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal også være
tilgjengelige i sameiermøtet.
Blir sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak i sameiermøte ikke
innkalt, kan en sameier, ett styremedlem eller forretningsfører kreve at skifteretten snarest, og
for sameiernes felles kostnad, innkaller til sameiermøte.
§ 13
SAKER SOM SKAL
BEHANDLES PÅ ORDINÆRT SAMEIERMØTE
På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles:
-

Konstituering.
Styrets årsberetning.
Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning.
Valg av styremedlemmer.
Andre saker som er nevnt i innkallingen.
§ 14
MØTELEDELSE OG FLERTALLSKRAV

Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen
møteleder, som ikke behøver være sameier.
Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig
flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om:
a. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller 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 sameierne i fellesskap,
Vedtatt i Sameiermøte den 25. mai 2020.

Side 5 av 7

VEDTEKTER
FOR SAMEIET SORIA MORIA TUNET A OG B, OSLO
d. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning,
e. samtykke til endring av formål for bruksenheter, og til reseksjonering som medfører øking
av det samlede stemmetall,
f. tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over
vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for
sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene
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.
§15
REVISJON OG REGNSKAP
Sameiets revisor velges av sameiermøtet og tjenestegjør inntil ny revisor velges.
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.
Sameier med 21 eller flere seksjoner skal ha en eller flere statsautoriserte eller registrerte
revisorer. Det samme gjelder sameier med ni eller flere seksjoner, der mindre enn tre
fjerdedeler er boligseksjoner. I slike sameier skal styret sørge for at det blir ført regnskap og
utarbeidet årsoppgjør etter reglene i lov om bokføring av 19. november 2004 nr. 73.
§ 16
FORRETNINGSFØRER
Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha en forretningsfører.
Det hører inn under styret å ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for
dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi
dem avskjed.
Ansettelsen kan bare skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som ikke må overstige seks
måneder.
Med to tredjedels flertall kan sameiermøtet samtykke i at avtale om forretningsførsel gjøres
uoppsigelig fra sameiets side for ett lengre tidsrom, men ikke for mer enn fem år.
Vedrørende gebyr til forretningsfører ved salg/overdragelse av seksjon, ref. § 7 i vedtektene.
§ 17
MISLIGHOLD
Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonsloven § 26.
Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve
seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves
solgt ved tvangssalg Hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes
kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.
§ 18
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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 sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13,
jfr. lov om eierseksjoner § 27.
§ 19
BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER
Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning,
endring av utvendige farger etc, skal skje etter en samlet plan for hvert felt (A og B), og etter
forutgående godkjenning av styret.
Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene, må godkjennes
av styret før byggemelding kan sendes, Hvis det søkes om endringer av ikke uvesentlig
betydning for de øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet for sameiermøtet til
avgjørelse.
§ 20
ENDRINGER I VEDTEKTENE
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst to tredjedeler av de
avgitte stemmer, dersom ikke annet fremkommer av nærværende vedtekter.
§ 21
HABILITETSREGLER FOR SAMEIERMØTE OG STYRE
Ingen kan som sameier eller fullmektig eller ved fullmektig delta i noen avstemming på
sameiermøtet om rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar, eller om pålegg om salg
eller fravikelse av egen seksjon. Heller ikke kan noen delta i avstemming om slike saker
overfor tredjemann dersom man har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i
saken.
Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe
spørsmål som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.
§22
FORDELING AV FELLESAREALER
Samtlige boligseksjoner gis eksklusiv rett til bruk av hageparsell tilknyttet egen seksjon. Det
skal utarbeides en målsatt utomhusplan som definerer den enkeltes areal. Denne
utomhusplanen skal ved ferdigstillelse inntas som vedlegg til disse vedtekter. Arealet vil
opparbeides og avgrenses med gjerde/beplanting eller tilsvarende etter en felles plan for
eiendommen. Den enkelte sameier står fritt til å søke arealet tillagt sin seksjon som tilleggsdel
ved reseksjonering. De øvrige sameiere belastes ikke for kostnader knyttet til slik
reseksjonering. Det til enhver tids sittende styre er forpliktet til å medvirke til reseksjonering
uten forutgående behandling på sameiermøte.
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På felt B opparbeides en felles lekeplass som kan benyttes av samtlige seksjonseiere og deres
besøkende. Kostnader til drift/vedlikehold fordeles på sameierne etter eierbrøk.
For seksjoner 1, 2,14 og 15 gjelder følgende:
Det etableres 2 pumpekummer for avløp på hageparsell for snr. 14, den ene betjener snr. 15.
Det etableres brannkum og lufterør for ventilasjon for garasjeanlegg på hageparsell for snr.
15, i grensen mellom seksjon 15 og seksjoner 1 og 2.
Samtlige sameiere må påregne at det vil være dreneringskummer på eller i nærheten av
tilordnet hageparsell, og at dette i noen grad kan påvirke utnytting av parsellen.
Seksjonene er forpliktet til å gi adgang for tilsyn/vedlikehold av nevnte installasjoner.
Installasjonene kan ikke overbygges e.l. uten forutgående samtykke fra sameier og styret.
Seksjonseierne er gjort kjent med at eiendommen er under utvikling, særlig gjelder dette felt
B. Sameierne plikter å medvirke til reseksjonering, tinglysing, etc., i den grad det er
nødvendig for å realisere prosjektet.
§23
FORHOLDET TIL LOV OM
EIERSEKSJONER
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner
(Eierseksjonsloven) av 01.01.2018.

Oslo den 25.05.2020.

Vedtatt i Sameiermøte den 25. mai 2020.
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Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt
bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da
reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte
reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon.
Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.
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Kommuneplanen 2015–2030
Vedtatt av bystyret 23.09.2015, sak 262
Dato: 15.11.2021
Målestokk 1:3000
Koordinatsystem: EUREF89 - UTM sone 32

Kartet viser utsnitt av «Plankart 1-2 Arealbruk» og «Plankart 2-2 Hensynssoner». For øvrige juridisk bindende
kart, se Planinnsyn - https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=kommuneplan
Blå ramme viser utsnittet for de øvrige plottene.

PlottID/Best.nr: 104685/86439430
Deres ref.: 19281 /

Reguleringsplaner vedtatt etter 17.09.2014 og til 23.09.2015 vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.
Reguleringsplaner vedtatt etter kommuneplanen vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.
Se tegnforklaring på eget ark.

Tegnforklaring - kommuneplan
Farled

Bebyggelse og anlegg, eksisterende

Fjernveg (tunnel)

Bebyggelse og anlegg, fremtidig

Fjernveg

Bane, eksisterende

Markagrense

Havn, eksisterende

Plangrense

Havn, fremtidig

Sporveg (tunnel), fremtig

Kollektivknutepunkt, fremtidig

Sporveg (tunnel), eksisterende

Grønnstruktur, eksisterende

Sporveg, eksisterende

Grønnstruktur, fremtidig

Sporveg, fremtidig

Forsvaret

Jernbane (tunnel), fremtidig

LNF-areal, eksisterende

Jernbane (tunnel), eksisterende

LNF-areal, fremtidig

Jernbane, eksisterende

Spredt boligbebyggelse, eksisterende

Turvei

Spredt boligbebyggelse, fremtidig

Ny T-bane-/jernbanestasjon (ikke juridisk)

Spredt fritidsbebyggelse, eksisterende

T-banestasjon (ikke juridisk)

Spredt fritidsbebyggelse, fremtidig

Jernbanestasjon (ikke juridisk)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Banetrase (ikke juridisk)

Farled

Fjordtrikk (ikke juridisk)

Småbåthavn, eksisterende

Samferdsel (ikke juridisk)

Småbåthavn, fremtidig

Eksisterende kollektivknutepunkt

Naturområde

Fremtidig kollektivknutepunkt
Spredt boligbebyggelse
Bestemmelsesgrense
Aktivitetssone marka

Friluftsområde
Ytre by (utviklingsområder)
Indre by (utviklingsområder)
H570 - Bevaring kulturmiljø
H710 - Båndlegging for regulering etter pbl.
H810_1 - Krav om felles planlegging (områderegulering)
H810 _2 - Krav om felles planlegging
H820_1 - Omforming (kabling og høystentledninger)
H820_2 - Omforming (trafostasjoner)
H110 - Nedlagsfelt drikkevann
H190 - Andre sikringssoner
H310_1 - Kvikkleire
H310_2 - Steinsprang
H320_1 - Stormflo
H320_2 - Elveflom
H390 - Deponi

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

S-4690
Saken
gjelder: Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Voksenkollveien 80 - 88, gnr. 33 bnr.
410 m.fl., alternativ 1, som reguleres til bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjørevei, fortau, og hensynssone bevaring naturmiljø - H540.

Vedtaksdato: 30.01.2013
Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning
Lovverk: PBL 2008
Høydereferanse: OSLO LOKAL
Merknader:
Knytning(er) mot andre planer: 200809784

Saken består av 3 inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00
Telefaks:23 49 10 01

Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Internett: www.pbe.oslo.kommune.no

S-4690
OSLO KOMMUNE
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VOKSENKOLLVEIEN 80 – 88, ALTERNATIV 1. Gnr. 33, bnr. 410
m.fl.
§ 1 Avgrensning
Det regulerte området er vist på plankart merket OP3-200809784-1, Alt. 1 og datert 15.09.2010.
§ 2 Arealformål og hensynssoner
Området reguleres til:
Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg, fortau
Hensynssone for bevaring av naturmiljø H 540
§ 3 Bebyggelse og anlegg
3.1 Utnyttelse
Tillatt bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 13%.
3.2 Plassering og høyder
Bebyggelse og anlegg skal ligge innenfor viste byggegrenser.
Maks. tillatt gesims-/mønehøyde 6,5/9,0 m.
3.3 Utforming
Bygninger
Bebyggelsen skal organiseres i tun i form av frittliggende småhusbebyggelse.
Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 15 og 35 grader.
Bygningene skal oppføres i tre, med innslag av glass og naturstein.
Trefasadene skal ha naturfarge.
Utearealer
Naturlig vegetasjon og terreng skal i størst mulig grad bevares.
Det skal opparbeides småbarnslekeplasser innenfor områdene. Arealene skal samlet utgjøre min. 5 % av
bruksarealet.
§ 4 Kjøreveg og fortau
Kjøreveg og fortau skal være offentlig.
§ 5 Utomhusplan
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det sendes inn utomhusplan i målestokk 1:200 for den
ubebygde del av planområdet. Planen skal vise atkomster, vei- og gangarealer, bil- og sykkelparkeringsplasser
på terreng, småbarnslekeplasser, renovasjonsanlegg, sportsboder, oppholdsarealer, eksisterende og nytt
terreng og vegetasjon.
Planen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse.
Utearealene skal være ferdig opparbeidet ihht. godkjent plan før midlertidig brukstillatelse gis.
§ 6 Parkering
Parkering skal anordnes etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo kommune. Parkeringen for
ny bebyggelse anordnes under terreng. Det tillates 8 plasser for ny bebyggelse og 22 plasser for eksisterende
boliger på terreng. Minst 5 % av parkeringsplassene skal etableres for orienterings- og bevegelseshemmede.
Sykkelparkering skal være i henhold til norm.
§ 7 Avkjørsel
Planområdet skal ha avkjørsler som vist på plankartet.

S-4690
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§ 8 Overvann
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. Sammen med
søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for behandling av alt overvann både takvann, overflatevann og
drensvann.
§ 9 Hensynssone for bevaring av naturmiljø
Det tillates ikke inngrep som graving, fylling, hugging av trær mv. som er i strid med formålet med
hensynssonen. Avkjørsler er vist på plankartet og tillates opparbeidet.
§ 10 Rekkefølgebestemmelser
Det skal være opparbeidet småbarnslekeplasser før midlertidig brukstillatelse for boligene gis.
Før det gis ferdigattest for boligene, skal avkjørsel fra Voksenkollveien og fortau langs planområdet være
opparbeidet og ferdigstilt i henhold til godkjent plan.

Detaljregulering og reguleringsbestemmelser ble egengodkjent ved
bystyrets vedtak av 30.01.2013, sak 23.
Bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak.
Byrådsavdeling for byutvikling, den 05.02.2013.

Signy Volden, bem

S-4690
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Utskrift fast eiendom
Gårdsnummer 33, Bruksnummer 3146, Seksjonsnummer 17 i 0301 OSLO kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk

Data uthentet
Oppdatert per

03.11.2021 kl. 07.31
03.11.2021 kl. 07.30

Adresse(r):
Gateadresse:
Gatenr:
Kommune:
Postkrets:
Bydel:

Voksenkollveien 66 A
18387
OSLO
0790 OSLO
7 VESTRE AKER

HJEMMELSOPPLYSNINGER
Rettighetshavere til eiendomsrett
2015/495500-1/200 04.06.2015

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 52 500 000
Omsetningstype: Fritt salg
VOKSENKOLLEN UTVIKLING AS
ORG.NR: 814 344 312
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Dokumenter av særlig interesse for salg- eller pantsettelsesadgang
2015/438928-2/200 URÅDIGHET

HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som
vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten
sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før
fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse
finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer
gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.
Heftelser i eiendomsrett:
2015/438919-1/200 19.05.2015

BESTEMMELSE OM VEG
Voksenkollveien godkjennes inntil videre i sin
nåværende bredde
Plikt til framtidig vederlagsfri avståelse av
veggrunn til Oslo kommune
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Midlertidig dispensasjon fra bygningsloven
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0301 GNR: 33 BNR: 3146

2015/438921-1/200 19.05.2015

BESTEMMELSE OM GJERDE
Rettighetshaver: OSLO KOMMUNE
ORG.NR: 958 935 420

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 03.11.2021 07:31 – Sist oppdatert 03.11.2021 07:30
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)
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Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0301 GNR: 33 BNR: 3146
2015/438921-2/200 19.05.2015

ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: OSLO KOMMUNE
ORG.NR: 958 935 420
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om ledninger, kummer og lignende
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0301 GNR: 33 BNR: 3146

2015/438921-3/200 19.05.2015

ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: ELVIA AS
ORG.NR: 980 489 698
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om ledninger, kummer og lignende
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0301 GNR: 33 BNR: 3146

2015/438928-1/200 19.05.2015

PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 64 000 000
Panthaver: BOLIG OG NÆRINGSMEGLER NÆRING AS
ORG.NR: 993 824 135
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0301 GNR: 33 BNR: 3146
** PRIORITETSBESTEMMELSE
VEKET FOR: PANTEDOKUMENT 2015/450465-1

2016/355210-1/200 21.04.2016

2015/438928-2/200 19.05.2015

2016/355210-1/200 21.04.2016

2015/450465-1/200 22.05.2015

URÅDIGHET
Rettighetshaver: BOLIG OG NÆRINGSMEGLER NÆRING AS
ORG.NR: 993 824 135
Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten
samtykke fra rettighetshaver
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0301 GNR: 33 BNR: 3146
** PRIORITETSBESTEMMELSE
VEKET FOR: PANTEDOKUMENT 2015/450465-1
PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 150 000 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0301 GNR: 33 BNR: 3146

GRUNNDATA
2017/286978-1/200 03.04.2017

SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 17
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 165/5796

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.
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EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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