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KORT FORTALT
• Fire prosjekterte boliger
• Moderne arkitektur med fine vindusløsninger
• Carport og biloppstillingsplass til de to største enhetene. Biloppstillingsplass og utvendig sportsbod
til de to minste
• Hver bolig har en egen hage med ferdigplen og
markterrasse til sin eksklusive bolig
• Entré med fliser og gulvvarme
• Kjøkken med innredning fra anerkjente Sigdal
• Stue med peisovn, store vinduer og direkte utgang til pent opparbeidet hage
• Balansert ventilasjon m/varmegjenvinning
• Utebelysning og utvendig vannkran
• Kledning grunnet i farge «setersort»
De største boligene har:
• Stue i 2. etasje med mange bruksmuligheter
• Suiteløsning med eget bad og garderobe
i tilknytning til hovedsoverommet
• Fire soverom
• Sportbod/teknisk rom med egen utgang
• To bad og ett gjestetalett
De minste boligene har:
• To soverom
• Romslig bad og gjestetoalett
• Åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til
privat hage

FIRE VERTIK ALDELTE
BOLIGER MED
EN MODERNE
ARKITEK TUR OG
FUNKSJONELLE
PL ANL ØSNINGER

I Eikjolveien bor du fritt og landlig, med kort
vei til både skogen og byen. Vil du ut og spise
en bedre middag etterfulgt av et kinobesøk?
Eller vil du pakke niste i sekken og sykle
innover i marka? Kanskje rekker du begge
deler?
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Illustrasjonsbilde. Avvik kan forekomme.
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BELIGGENHET

SKI KOMMUNE
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NÆROMR ÅDET

SKI SENTRUM
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SKOLE
Fra boligen er det ca. 1,2 km til Ski
barneskole og Ski ungdomsskole. Hele
veien er det gang- og sykkelsti. For
elever i videregående skole ligger både
Drømtorp og Ski videregående skole
innen ca. 20 minutters gangavstand.
Kommunen har et godt utvalg av barnehager, og nærmest ligger Bakkebygrenda barnehage, ca. 300 meter unna.

SHOPPING
Ski sentrum har et godt og variert utvalg
av blant annet dagligvarebutikker, restauranter, frisører, blomsterbutikker, interiørog møbelbutikker. I sentrum ligger også
Ski Storsenter, som alene kan by på over
140 butikker og spisesteder, kinosenter
med 8 saler, bibliotek og bowlinghall.
Her skulle man med andre ord finne det
man trenger, både til hverdag og fest.

IDRETT

REKREASJON

Ski som bosted er et perfekt
utgangspunkt for å drive med fritids
aktiviteter, utendørs som innendørs.
Idrettsanlegget som ligger en
liten kilometer unna boligene i
Eikjolveien, byr på tennishall, ishall,
flere håndballhaller, fotballbaner og
friidrettsanlegg. Om vinteren legges det
utendørs skøyteis med kveldsbelysning
og god stemning.

I nærhet til boligene, ligger
Midtsjøvann, Nærevann og
Rullestadtjern naturreservater. Dette er
vernede områder, med formål å bevare
næringsrike vann med vegetasjon,
fugleliv og annet dyreliv som er
naturlig knyttet til områdene. Her yrer
det med andre ord av dyreliv og mye
spennende å følge med på gjennom
årstidene. Løypenettet for langrenn er
godt utbygget, og egner seg ypperlig
som turstier også resten av året. Så her
kan du spenne på deg skiene, knytte
joggeskoene eller sette deg på sykkelen
rett utenfor døra. Til Sørmarka er det
flere innfallsporter, blant annet kan du
følge Eikjolveien til Almenningveien,
og videre inn i skogsterreng.
Nøstvedtmarka ligger nordvest for Ski
sentrum og byr på et stort nett av turstier,
veier, fiskevann og kanomuligheter.
Badeplassen ved Midtsjøvann ligger
ca. 2 km unna. Her er det langgrunn
og barnevennlig sandstrand, toalett,
gressletter og sittebenker.
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TRYGT OPPVEKSTMILJØ
MED NÆRHET TIL ALT
Eikjolveien 4 ligger i et etablert boligområde ca. 1,5 km
fra Ski sentrum. Området har en familievennlig beliggenhet,
med gangavstand til alle fasiliteter. Ski kommune har som
målsetning å bli Norges beste oppvekstkommune, så her
ligger alt til rette for at hele familien skal trives.
Ski Stasjon ligger omtrent 1,9 km unna, med
sammenhengende gangfelt hele strekningen. Ski har i dag
et svært godt togtilbud, og det vil bare bli enda bedre når
Follobanen står klar i 2022. Nærmeste bussholdeplass er
Ski kirke som ligger ca. 5 minutters gange fra eiendommen.
Ved å benytte bil tar det ca. 6 min til Langhus, 13 min til
Kolbotn, 23 min til Oslo S, 48 min til Oslo lufthavn.
01
Ski er utmerket for pendlere, og bedre
skal det bli. Utbyggingen av Follobanen
gir Ski et nytt stasjonsområde og fornyet
sentrum. Arbeidet er allerede i gang, og
vil bli åpnet for pendlere i januar 2022.
Togturen fra Ski stasjon og inn til Oslo
tar i dag 22 minutter. Når Follobanen
står klar i 2022, vil samme togtur ta kun
11 minutter!

02
Ski har et bredt aktivitetstilbud og en
rekke idrettslag. Ski Idrettspark ligger i
gangavstand fra boligen, med fasiliteter
for fotball, håndball, ishockey, friidrett
og tennis. En av fylkets mest aktive
turnforeninger ligger i Ski, med et godt
tilbud til alle aldersgrupper. I sentrum er
det svømmehall.

01

02
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01
Ski Storsenter med over 140 butikker,
spisesteder, bowlinghall, kino og
bibliotek.
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02
Ski bibliotek byr på leseglede for folk
i alle aldre.

03
Ski stasjon med hyppige togavganger
til Oslo og sydover ut i verden.

04
Fra Eikjolveien har man direkte tilgang
til turstier og flotte naturområder.

01

02
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EI K J O LVEI EN 4 D

EI K J O LVEI EN 4C

Illustrasjonsbilde. Avvik kan forekomme.
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EI K J O LVEI EN 4 B

EI K J O LVEI EN 4 A
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01
I kort avstand fra Eikjolveien ligger
Rullestadtjern og Midtsjøvann. Dette
er et populært turområde for hele
familien, som blir flittig brukt.

01
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02
I områdene omkring Follo ligger
noen av Østlandets mest populære
sykkelruter. Her finner man et vell av
fine turalternativer langs duvende
landskap og veier med lite trafikk.

03
Når forholdene tillater det, kjøres det
opp skiløyper tilknyttet Sørmarka og
Østmarka. Du har med andre ord
tilgang til flere mil med løypenett fra
egen bolig.

04
La barna utforske nærområdene og la
barn være barn.

02

03
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OM PROSJEK TET

4 TIDSRIKTIGE BOLIGER
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MODERNE
BOLIGER MED
GODE LØSNINGER

Boligene i Eikjolveien har moderne og stram arkitektur,
samtidig som det er lagt vekt på gode og funksjonelle
planløsninger. Store vindusflater slipper inn mye lys og
gjør boligene lette å trives i.

27

Illustrasjonsbilde av Eikjolveien 4 A og B. Avvik kan forekomme.
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01

Stor og lys stue med direkte utgang til markterrassen og hagen forøvrig.
På ekstra kalde dager kan du nyte varmen og hyggen fra en rentbrennende peisovn.
Illustrasjonsbilde fra Eikjolveien 4 B. Avvik kan forekomme.
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02

01
De største boligene innfrir forventninger man har til eneboliger;
fire soverom, loftstue, bod/kontor og et allrom som består
av stue, spisestue og kjøkken, samt to bad, gjestetoalett og
vaskerom med utgang. Hovedsoverommet får walk-in closet
og privat bad.
Hver bolig får sin private hage. Hagen blir levert med
ferdigplen og gårdsplassen blir gruset. Til hver bolig
leveres det markterrasse i tilknytning til inngangspartiet
og markterrasse utenfor stuen. Videre leveres hver bolig
med carport og/eller biloppstillingsplass, utelamper og
frostsikker utekran for kaldtvann. Vest for boligene er
området regulert til grøntområde.

02
Kjøkkenet er boligens hjerte. Her samles familie, venner og
kjente til hyggelige opplevelser og gode stunder. Tilgang på
dagslys, plassering i boligen og utformingen er avgjørende
for hvor funksjonelt kjøkkenet oppleves. Dette har arkitekten
tenkt på for deg. En kjøkkenkonsulent vil i tillegg hjelpe
deg gjennom en tilvalgsprosess dersom dette er ønskelig.
Kjøkkenet leveres av anerkjente Sigdal.
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Eikjolveien 4 B og C har 4 gode soverom. Hovedsoverommet er svært delikat og med
fine vindusløsninger som slipper inn lyset, i tillegg til fransk balkong. Legg merke til takhøyden.
Soverommet har en romslig garderobeløsning på nesten 5 kvm og eget bad. Illustrasjonsbilde. Avvik kan forekomme.
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Eikjolveien A og D er to sjarmerende og praktiske boliger med alt en liten familie trenger.
Fra stuen har du adkomst til en deilig og usjenert hage. Illustrasjonsbilde. Avvik kan forekomme.
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PLANTEGNINGER
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E I K JO LVE I E N 4 A

Eikjolveien 4 A er en sjarmerende og arealeffektiv bolig over
to plan. Boligen er lys og moderne. Enstavsparkett og fliser
på gulvene, samt listefrie overganger mellom vegg og tak, gir
boligen et stramt og stilig uttrykk. Den delvis åpne stue- og
kjøkkenløsningen har lysinnslipp fra tre sider og direkte utgang
til egen pent opparbeidet hage og markterrasse. Stuen har
god plass til spisebord og sofagruppe, og under trappen er
det praktisk bod til lagring. Peisovnen midt i stuen varmer
ekstra på kalde vinterdager.

70 m2 BRA

70 m2 P-ROM

soverommet har utgang til overbygget balkong.
Egen biloppstillingsplass og utvendig sportsbod medfølger.
Den private hagen leveres pent opparbeidet med ferdigplen,
samt markterrasse ved inngangsdøren og utenfor stuen med
skillevegg mot naboen i den samme bygningen. Utebelysning
og frostsikker utekran medfølger også.
Bla til side 54 for en mer detaljert oversikt over boligens
innhold rom for rom, samt generell prosjektbeskrivelse side 58.

Andre etasje er soveromsavdelingen med to gode soverom
og et romslig og delikat bad. Soverommene har mønet
himling, hvilket gir dem en ekstra god romfølelse. Det største

Fasade nord

Fasade øst

Fasade sør

Fasade vest
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35 m2 BRA

35 m2 P-ROM
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1. etasje

s.s

Peis

Denne tegningen er ment som en illustrasjon, og noe avvik kan derfor forekomme.
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35 m2 BRA

35 m2 P-ROM
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2. etasje

Pipe

Denne tegningen er ment som en illustrasjon, og noe avvik kan derfor forekomme.
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Illustrasjonbilde Eikjolveien 4 A. Avvik kan forekomme.
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E I K JO LVE I E N 4 B

Eikjolveien 4 B går over to plan og innfrir forventningene man
har til en enebolig med blant annet fire gode soverom. I første
etasje ønskes du velkommen inn i en entré hvor det er plass
til garderobe. Fra entreén kan du enten gå inn på kjøkkenet
eller rett inn i stuen om du vil. WC og praktisk sportsbod/teknisk
rom har også adkomst fra entreen. Kjøkkenet er stilrent og
med godt med skap- og benkeplass. Spisestuen er romslig
og får lys inn fra flere sider. Stuen er lys og har plass til flere
sittegrupper. Via skyvedør har du adkomst til en deilig hage
med gode solforhold. På kalde og mørke kvelder vil peisovnen
skape ekstra varme og hygge.
Andre etasje er familiens mer private del av boligen. Her
finner vi fire gode soverom, alle med mønet himling og god
takhøyde, samt to bad og loftstue. Det ene badet er tilknyttet

154 m2 BRA

148 m2 P-ROM

hovedsoverommet, som også har egen garderobeløsning.
Soverommet har fine vindusløsninger og fransk balkong.
Egen carport medfølger boligen, samt en ekstra
biloppstillingsplass i direkte tilknytning til carporten. Den private
hagen leveres opparbeidet med ferdigplen, samt markterrasse
ved inngangsdøren og utenfor stuen med skillevegg mot
naboen i den samme bygningen. Utebelysning og frostsikker
utekran medfølger også.
Bla til side 54 for en mer detaljert oversikt over boligens
innhold rom for rom, samt en generell prosjektbeskrivelse
på side 58.

Fasade nord

Fasade øst

Fasade sør

Fasade vest

43

75 m2 BRA

69 m2 P-ROM
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1. etasje

s.s

Peis

Denne tegningen er ment som en illustrasjon, og noe avvik kan derfor forekomme.
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79 m2 BRA

79 m2 P-ROM
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2. etasje

Pipe

Denne tegningen er ment som en illustrasjon, og noe avvik kan derfor forekomme.
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IllustrasjonbildeEikjolveien 4 B. Avvik kan forekomme.
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E I K JO LVE I E N 4 C

Eikjolveien 4 C er tilnærmet lik Eikjolveien 4 B, men speilvendt.
Boligen er over to plan og innfrir forventningene man har
til en enebolig med blant annet fire gode soverom. I første
etasje ønskes du velkommen inn i en entré hvor det er plass
til garderobe. Fra entreén kan du enten gå inn på kjøkkenet
eller rett inn i stuen om du vil. WC og praktisk sportsbod/teknisk
rom har også adkomst fra entreen. Kjøkkenet er stilrent og
med godt med skap- og benkeplass. Spisestuen er romslig
og får lys inn fra flere sider. Stuen er lys og har plass til flere
sittegrupper. Via skyvedør har du adkomst til en deilig hage
med gode solforhold. På kalde og mørke kvelder vil peisovnen
skape ekstra varme og hygge.
Andre etasje er familiens mer private del av boligen og har
i hovedsak mønet himling. Her finner vi fire gode soverom, to

154 m2 BRA

148 m2 P-ROM

bad og loftstue. Det ene badet er tilknyttet hovedsoverommet,
som også har egen walk-in-closet. Soverommet har fine
vindusløsninger og fransk balkong.
Egen carport medfølger boligen, samt en ekstra
biloppstillingsplass i direkte tilknytning til carporten. Den private
hagen leveres opparbeidet med ferdigplen, samt markterrasse
ved inngangsdøren og utenfor stuen med skillevegg mot
naboen i den samme bygningen. Utebelysning og frostsikker
utekran medfølger også.
Bla til side 54 for en mer detaljert oversikt over boligens
innhold rom for rom, samt en generell prosjektbeskrivelse
på side 58.

Fasade nord

Fasade øst

Fasade sør

Fasade vest
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75 m2 BRA

69 m2 P-ROM

EI K J O LV EI E N 4

1. etasje

Peis

s.s

Denne tegningen er ment som en illustrasjon, og noe avvik kan derfor forekomme.
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79 m2 BRA

79 m2 P-ROM
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2. etasje

Pipe

Denne tegningen er ment som en illustrasjon, og noe avvik kan derfor forekomme.
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Illustrasjonbilde Eikjolveien 4 C. Avvik kan forekomme.
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E I K JO LVE I E N 4 D

Eikjolveien 4 D er en sjarmerende og arealeffektiv bolig over
to plan. Boligen er lys og moderne. Enstavsparkett og fliser
på gulvene, samt listefrie overganger mellom vegg og tak, gir
boligen et stramt og stilig uttrykk. Den delvis åpne stue- og
kjøkkenløsningen har lysinnslipp fra tre sider og direkte utgang
til egen pent opparbeidet hage og markterrasse. Stuen har
god plass til spisebord og sofagruppe, og under trappen er
det praktisk bod til lagring. Peisovnen midt i stuen varmer
ekstra på kalde vinterdager.

70 m2 BRA

70 m2 P-ROM

soverommet har utgang til overbygget balkong.
Egen biloppstillingsplass og utvendig sportsbod medfølger.
Den private hagen leveres pent opparbeidet med ferdigplen,
samt markterrasse ved inngangsdøren og utenfor stuen med
skillevegg mot naboen i den samme bygningen. Utebelysning
og frostsikker utekran medfølger også.
Bla til side 54 for en mer detaljert oversikt over boligens
innhold rom for rom, samt generell prosjektbeskrivelse side 58.

Andre etasje er soveromsavdelingen med to gode soverom
og et romslig og delikat bad. Soverommene har mønet
himling, hvilket gir dem en ekstra god romfølelse. Det største

Fasade nord

Fasade øst

Fasade sør

Fasade vest
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35 m2 BRA

35 m2 P-ROM
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1. etasje

Peis

s.s

Denne tegningen er ment som en illustrasjon, og noe avvik kan derfor forekomme.
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35 m2 BRA

35 m2 P-ROM
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2. etasje

Pipe

Denne tegningen er ment som en illustrasjon, og noe avvik kan derfor forekomme.
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Illustrasjonbilde Eikjolveien 4 D. Avvik kan forekomme.
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MODERNE BOLIGER MED
GODE LØSNINGER
EIKJOLVEIEN 4 A OG D INNEHOLDER
Entré
Inngangspartiet får baldakin over ytterdøren
og utebelysning ved siden av. Ytterdøren
leveres i sort utførelse, type NorDan Glomma
med sidefelt.
Entreen blir flislagt og får varmekabel i gulvet.
Veggene leveres sparklet og malt i fargen
Refleksjon, med listefri overgang til tak. Et
toalettrom ligger i tilknytning til entreen. Videre
blir det skyvedør inn til stuen. Innvendige
dører leveres fra Swedoor i hvit farge.
Stue
Stuen får gode lysforhold fra flere store
vinduer og terrassedør ut til markterrasse
og hage. Rommet får hvitlasert, enstavs
eikeparkett og glatte veggflater med listefri
overgang til tak. Veggene blir malt i fargen
Refleksjon. Stuen blir utstyrt med en peisovn
av type DUO 5 DV, med underlagsplate i
glass. Peisovnen blir strategisk plassert slik
at flammene kan ses fra både sofakroken
og spisebordet. Til andre etasje blir det en
Nor-Trapp med hvite, tette trinn, vanger og
rekkverk.
Kjøkken
Kjøkkenet ligger i åpen løsning mot stuen
og rommet får samme pene eikeparkett på
gulvet. Veggene blir malt i fargen Refleksjon.
Innredning leveres fra Sigdal i henhold til
tegninger, til en verdi av 55 000,- inkludert
mva., frakt og montering. Kjøkkenhette
med motor leveres sammen med kjøkkenet.
Hvitevarer leveres ikke som standard.
Bad/wc/vaskerom
Boligen har bad/vask i andre etasje,
toalettrom i første etasje og et teknisk
rom under trappen. Gjestetoalettet ligger

i tilknytning til entreen og får gulvfliser,
gulvvarme, malte vegger, vegghengt toalett
og servant.
Badet blir flislagt og får varme i gulvet.
Fliser er inkludert til en verdi av kr 300,– per
kvm. Videre blir det downlights i taket og
mekanisk avtrekk via ventilasjonsanlegget
samt opplegg for vaskemaskin. Toalettet
blir vegghengt og i dusjhjørnet leveres det
glassdører i størrelse 90 x 90 cm, inkludert
dusjbatteri og garnityr. Innredningen leveres
hvit i moderne design; type Alterna Malin
benkeskap med servant. Over blir det montert
et speil med integrert LED-lys.
Soverom og garderobe
Boligen får to soverom i andre etasje i
samme moderne stil; hvitlasert, enstavs
eikeparkett, slette vegger malt i Refleksjon
og listefritt til tak. Begge soverommene
får mønet himling og god takhøyde. På
hovedsoverommet er det ekstra god plass
til garderobeløsning, samt utgang til en fin
balkong med overbygg.

Entré
Inngangspartiet får baldakin over ytterdøren
og utebelysning ved siden av. Ytterdøren
leveres i sort utførelse, type NorDan Glomma
med sidefelt. Entreen blir flislagt og får
varmekabel i gulvet. Veggene leveres sparklet
og malt i fargen Refleksjon, med listefri
overgang til taket. Boligens gjestetoalett ligger
i tilknytning til entreen. Videre blir det dør inn
til teknisk rom / sportsbod, og skyvedører inn
til kjøkken og stue. Innvendige dører leveres
fra Swedoor i hvit farge.
Stue
Stuen får gode lysforhold fra flere store
vinduer og skyvedør ut til markterrasse
og hage. Rommet får hvitlasert, enstavs
eikeparkett og glatte veggflater med listefri
overgang til tak. Veggene blir malt i fargen
Refleksjon.
Stuen blir utstyrt med en peisovn av type
DUO 5 DV, med underlagsplate i glass.
Peisovnen blir strategisk plassert mellom stuen
og spisestuen, slik at flammene kan ses fra
både sofaen og spisebordet. Opp til andre
etasje leveres det en åpen Nor-Trapp med
hvite trinn, vanger og rekkverk.
Kjøkken
Kjøkkenet ligger skjermet fra stuen, men åpen
mot spisestuedelen. Rommet får samme pene
eikeparkett på gulvet og veggflater malt
i fargen Refleksjon. Innredning leveres fra
Sigdal i henhold til tegninger, til en verdi av
100 000,– inkludert mva., frakt og montering.
Kjøkkenhette med motor leveres sammen
med kjøkkenet. Hvitevarer for øvrig leveres
ikke. Fra entreen er det skyvedør inn til
kjøkkenet – svært praktisk når helgehandelen
skal på plass.
Loftstue
I andre etasje får boligen en koselig loftstue
med plass til sofa og tv-møblement. Loftstuen
får hvitlasert, enstavs eikeparkett og glatte,
malte vegger i fargen Refleksjon.
To bad og et gjestetoalett
Boligen får to bad i andre etasje og et
gjestetoalett i første etasje. Gjestetoalettet
ligger i tilknytning til entreen og får gulvfliser,

gulvvarme, malte vegger, vegghengt toalett
og servant.
Ett av badene blir liggende i suiteløsning
med hovedsoverommet, mens det andre
blir liggende i tilknytning til de øvrige
soverommene. Begge bad blir flislagt og
får varme i gulvet. Fliser er inkludert til en
verdi av kr 300,– per kvm. Videre blir det
downlights i taket og mekanisk avtrekk via
ventilasjonsanlegget.
Toalettet blir vegghengt og i dusjhjørnet
leveres det glassdører i størrelse 90 x 90 cm,
inkludert dusjbatteri og -garnityr. Innredningen
leveres hvit i moderne design; type Alterna
Malin benkeskap med servant. Over blir det
montert et Alterna Atina speil med integrert
LED-lys.
Sportsbod / teknisk rom
Boligen får et smart sportsbod / teknisk rom
i første etasje, med ytterdør. Rommet får
gulvfliser med sokkelflis, malte vegger i fargen
Refleksjon.
Soverom og garderobe
Boligen får fire gode soverom i andre etasje
og et kontor i første etasje. Samme moderne
stil er gjennomgående; hvitlasert, enstavs
eikeparkett og slette vegger malt i Refleksjon
med listefritt til tak.
Hovedsoverommet vil utpeke seg som svært
delikat, med fine vindusløsninger, fransk
balkong og mønet himling. Soverommet får
også en romslig garderobeløsning på nesten
5 kvm og adkomst til privat bad.
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INFORMASJON

PROSJEKTBESKRIVELSE
ROMSKJEMA
UTOMHUSPLAN
FORMELLE FAKTA

PROSJEKTBESKRIVELSE

EI K J O LV EI E N 4

58

1.0 GENERELT
Denne beskrivelsen gjelder for prosjektet i
Eikjolveien 4 i Ski kommune, for Follo Boliginvest
AS (FBI). Totalt antall boenheter er 4 stk., fordelt
på 2 bygg. Prosjektet leveres iht. TEK 17. Mindre
avvik kan forekomme på tegninger eksempelvis
avvik på høyder og mål.
Tomtene til boligene deles iht. utomhusplanen. Det
etableres en felles adkomst fra Eikjolveien. Avfallsbeholdere i tråd med Ski kommunes retningslinjer
og vil bli levert av utbygger.
Alle materialer og komponenter tilfredsstiller
kravene i:
• Norsk Standard, forskrifter og kontrollordninger
for gjeldende faggrupper.
• Kontrollordninger fra de statlige bygningsmyndigheter.
• Gjeldende plan og bygningslov med forskrifter,
TEK 17.
Follo Boliginvest AS forbeholder seg retten til å
foreta endringer på konstruksjon og eventuelt
materialer, uten at dette medfører endringer i pris
eller kvalitet.
For utførelse av bygningsfagene gjelder;
NS 3420 inneholder normalkrav for ferdige
overflater som vil gjelde dersom man ikke har
spesifisert en bestemt toleranseklasse for ferdige
overflater. Toleransekravene til under- og bakenforliggende konstruksjon er basert på disse
normalkravene.
Sanitæranlegg: Stedlige kommunale normalre-

glement og angjeldende norske standarder for
fagområdet.
Elektriker: Gjeldende forskrifter for boliginstallasjon NEK 400.
• Plantegninger datert: IHT 12.09.2019
• Utomhusplan salg datert: A2 Arkitekter
28.06.2019
• Situasjonskart datert: A2 Arkitekter 28.06.19
(Follokart 30.04.2019)
2.0 UTVENDIGE TEKNISKE ANLEGG, MUROG GRUNNARBEID / TERRENGARBEID
Grunnarbeid og tekniske anlegg utføres etter
kommunale tekniske krav. Noe stedlig tomtearrondering evt. støttemurer må aksepteres.
Alle grave- og grunnarbeider leveres iht. utomhusplan. Støpt plate leveres til hver bolig.
Husene leveres med markisolasjon, utvendig isolering og radonsikring. Felles adkomst, parkerings
plasser, gangsti og gårdsplasser leveres gruset.
Grøntområder leveres med ferdigplen der dette er
egnet i det naturlige terrenget.
Det er helt avgjørende at ferdigplenen blir vannet
2 timer hver dag, de første 14 dagene, dersom
det ikke kommer nedbør. Vannet skal trenge
igjennom hele gressmatta slik at jorden under er
bløt. Dersom ferdigplen blir lagt etter innflytting,
er det kjøpers plikt å påse at dette utføres. Ferdigplenen vil ikke klare seg dersom det ikke vannes
eller kommer nedbør av betydning. Utførelse av
komplette grøfter med nødvendige ledninger,
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kummer, etc. med fyllinger for vann, spillvann,
evt. overvann, inntakskabel for elektrisitet,
telefon/TV inngår i leveransen. Tilkobling og
abonnementsavgifter for telefon og TV/internett er
ikke med i leveransen. Tomrør/bokser for TV-uttak
kan avklares nærmere på tilvalg om kunde ønsker
dette internt i deres enhet.
Søppelstativ plasseres iht. kommunale forskrifter.
Stativet lages med spilevegger av trykkimpregnerte materialer på tre sider og plasseres på
bakkeplan. Søppelstativet er felles for boenhetene
på eiendommen.
Frittstående carporter inkl. sportsbod leveres iht.
tegning og utomhusplan. Bod leveres med grovstøpt
dekke, carporten forøvrig blir levert med grus.

bod leveres det med synlige stendere på en side.
Huset må regnes med beiset/malt i løpet av det
første året etter innflytting.
4.0 INNVENDIGE VEGGER
Vegger leveres som vist på tegning og med gipsplater på begge sider. Alle innvendige vegger
isoleres med 5 cm isolasjon og leveres ferdig
sparklet og malt.
Bad og vaskerom leveres med rupanel bak
gipsplate.
Vegger med fliser påføres smøremembran og
fliser lagt i standard firkantet mønster. Fliser er
medregnet for kr 300,- pr. kvm.

Entreprenør forbeholder seg retten til å sette opp
mindre støttemurer dersom dette er nødvendig for
utforming av tomten.

Lydvegg bygges opp av to separate vegger i 98
mm bindingsverk, som isoleres og kles med 2
lag gips. (Lydvegg er vist som dobbel vegg på
tegning).

3.0 UTVENDIGE VEGGER
Fra innsiden og ut: Gipsplater, krysslekter, 50mm
mineralull, plastfolie, 198mm bindingsverk,
200mm mineralull, vindtette plater, utlekting og
utvendig kledning.

5.0 BJELKELAG / HIMLINGER
Bjelkelagene dimensjoneres forskriftsmessig. Tykkelse på isolasjon i alle bjelkelag er 100 mm.
Alle himlinger leveres med gips ferdig grunnet og
malt. Lydhimling leveres ikke.

Utvendig kledning leveres som liggende dobbeltfals rettkant 19x148mm, grunnet med
mellomstrøk fra fabrikk i farge setersort. Sagsnitt/
bakside av belistning og alt som er impregnert vil
ikke bli behandlet på plassen.

Det leveres ikke spaltegulv på kaldt loft / uinnredet loft. Overflater på gulv iht. romskjema.

Carport/bod leveres uisolert iht. tegning. Vegger
i carport leveres med kledning på to sider, og i

Der fliser leveres på gulv med bjelkelag, leveres bjelkelaget nedsenket 5 cm og med 5 cm
påstøp. Terskel inn på bad forekommer.
Gulv i 1. etg. er beregnet lagt på ferdig avrettet
underlag av betong.
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6.0 YTTERTAK / BLIKKENSLAGERARBEIDER
Taket dimensjoneres forskriftsmessig. I enkelte
tilfeller benyttes enkle komponenter som sammenføyes på byggeplass, takstoler (sperretak), duk,
lekter, sløyfer, rupanel og papp.

utforinger innvendig. Vinduskarmene har farge Jet
Black RAL 9005 utvendig og innvendig. Lukkevinduer leveres glidehengslet med barnesikring.
Vinduer leveres med mål og brystningshøyde iht.
tegning.

Renner, rennekroker, alle beslag, nedløpsrør og
holdere for nedløpsrør leveres i plastbelagt stål i
farge sort.

Vindusbeslag leveres i sort farge.

7.0 DØRER/GARASJEPORT
Ytterdører leveres i sort utførelse, RAL 9005 Jet
Black, type NorDan Glomma m/sidefelt. Dør til
sportsboder i boligene og i carport leveres av
samme type NorDan «Glomma», RAL 9005 Jet
Black.
Balkongdører leveres med mål og brystningshøyde iht. tegning. Utenpåliggende sprosser og
slagretning/ åpningsfelt iht. tegning. Det leveres
sylinderlås innvendig på alle balkongdører/
skyvedører på bakkeplan.
Gjennomsnittlig U verdi 0,8. (Samlet for vinduer
og balkongdører)
Innvendige dører leveres fra Swedoor, type
Unique 01L, i hvit farge med håndtak i børstet
stål type A716. Karm i malt furu, flat terskel i Eik.
NCS: S – 0502Y

Gjennomsnittlig U verdi 0,8. (Samlet for vinduer
og balkongdører)
9.0 KJØKKEN / GARDEROBE / BADEROMSINNREDNING
Kjøkkeninnredning leveres iht. plantegninger for
den enkelte boenhet, med Sigdal som leverandør.
Kjøkken hette med motor leveres sammen med
kjøkkenet. Se forøvrig egen spesifikasjon med
tegninger og illustrasjoner. Hvitevarer leveres ikke
som standard.
Det leveres kjøkken til kr 100 000,– inkludert
mva., frakt og montering til 4 B og C. Til 4 A og
D leveres kjøkken til kr 55 000,– inkludert mva.,
frakt og montering.
WC og baderomsinnredning leveres i hvit
utførelse som plasseres iht. tegning. Servant på
vegg inkl. speil m/led lys.
Garderobeskap leveres ikke, men er stiplet avsatt
plass på tegning.

Glassdør leveres hvis det er avmerket på tegning.
8.0 VINDUER
Det leveres NorDan vinduer. Karm og ramme i
vakumimpregnert furu, samt fabrikkmalte hvite

10.0 TRAPPER / PLATTINGER
Innvendige trapper leveres fra Nor-Trapp med
hvite trinn, vanger og rekkverk. Trappen i 4 A og
D leveres tett, i 4 B og C leveres trappen åpen
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med barnesikring i trinnene.
Utvendig balkonger leveres med liggende
spilerekkverk iht. tegning. Standard impregnerte
materialer 28x120mm benyttes som terrassebord
på balkonger og plattinger iht. plantegninger.
Balkongene leveres tette med papp. Levegger
leveres iht. tegning.
11.0 BELISTNING
Det benyttes justert utvendig kledning. Spikerhull
vil bli synlige.
Furulister i fabrikkmalt hvit utførelse leveres til gulv
og innvendig dører. Det leveres standard hvite
utforinger og listverk til vinduer. Lister etterbehandles ikke på plassen, synlige spikerhull og glipper
mellom vegg/list kan forekomme. Overgang tak/
vegg leveres listfritt.
Følgende lister leveres fra K. Kværner:
• Type gerikt: FC 06 – 12x58 mm, rett hvitgrunnet. 15x58mm
• Type gulvlist: FE 06 – 12x58 mm, rett hvitgrunnet. 15x58mm
• Type taklist: Listefritt
12.0 VENTILASJON / SENTRALSTØVSUGER
For å oppnå et godt inneklima leveres balansert
ventilasjon med varmegjenvinner. Plassering av
ventilasjons aggregat kan variere, men plasseres
som regel i bod, vaskerom, loft eller lignende,
avhengig av konstruksjon på det enkelte hus.
Kanaler må i noen tilfeller kasses inn, evt. vegger
må fores ut.
Opplegg for sentralstøvsuger leveres som stand-

ard for 4 B og C. Støvsugerenheten og slangesett
medfølger ikke. Det må regnes med synlige rør
fra støvsugerenheten til tilkoblingspunkt i taket når
denne evt. blir montert. Det er ikke medregnet
sentralstøvsugeropplegg for 4 A og D.
13.00 TØMRERARBEID
Arbeidet utføres håndverksmessig i henhold til
våre tegninger og beskrivelse, og i henhold til
Norsk Standard 3420 toleranseklasse C. Alle
husene skal trykktestes og ligge innenfor 1,0 i
lekasjetall.
14.0 ELEKTRIKERARBEID
Installasjonene utføres av autorisert installatør som
sørger for fagmessig utførelse etter gjeldende
forskrifter. Arbeidet omfatter all fast installasjon fra
og med sikringsskap med jordfeilbryter.
Det er medregnet antall punkter iht. NEK 400.
Sikringsskap plasseres som vist på tegning.
Tomrørsanlegg for TV med 3 doble stikk leveres i
hovedstue. Ytterligere TV-uttak er tilvalg og leveres
som tomrør/boks.
Det benyttes åpen kabelinstallasjon i lyd/branncellebegrensende vegger/himlinger.
Brytere og stikkontakter leveres i hvit utførelse.
Alle stikkontakter leveres doble (tekniske stikk leveres enkle). Ringeklokke med trafo og ringeknapp
leveres for hovedinngangsdør.
Varmekabel lagt i støp leveres på bad i 2 etg.,
sport /teknisk (4 B og C), wc og entre i 1 etg.
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Panelovner leveres i oppholdsrom til fordeling i
boligen.
Det leveres downlights på bad (Totalt pr. enhet er
det inkl.: 4 B og C 6 stk. og 4 A og D 3 stk.).
Lyskuppel på wc og bod under tett trapp i 4 A og
D. Utover dette er ikke belysning medtatt. Diverse
lys/stikk kan velges/endres hos tilvalg på elektro.
Det leveres 3 stk. utelamper til hver bolig.
15.0 RØRLEGGERARBEID
Utstyr plasseres som vist på tegning. Vegghengte
vasker med servantskap inkl. speil m/led lys og
veggmonterte klosset leveres på bad. Dusjdører
leveres i glass str. 90x90cm, samt dusjbatteri- og
garnityr. På wc leveres servant uten underskap.
Opplegg for oppvaskmaskin på kjøkken i hver
boenhet. Vannledninger utføres med rør i rør system, waterguard leveres iht. gjeldende krav. Det
leveres bereder for varmtvann (200L) pr. boenhet,
samt nødvendige fordelerskap. Tilbakeslagsventil
leveres på vanninntak. Det leveres opplegg for
vaskemaskin iht. plantegninger. Rørføringer må
stedvis regnes med innkasset.
Frostsikre utekraner leveres 1 stk. med kaldt vann
pr. boenhet.
16.0 PIPE / ILDSTED
Luftet stålpipe med påkobling til topp ovn. Låst
plassering iht. tegning. Peisovn leveres av type
DUO 5 DV med underlagsplate i klart glass.

17.0 BRANNVERN
Til alle boenheter leveres godkjente røykvarslere
som ivaretar forskriftskrav og brannslokningsapparater (1 stk. 6 kg pulverapparat type ABE pr.
enhet.)
18.0 IKKE MED I LEVERANSEN
• postkasse/postkassestativ
• maling/beisning utvendig utover fabrikkbeiset
• det som er inntegnet stiplet er ikke med i
leveransen
• hvitevarer
• beplantning utover ferdigplen
• kantstein
19.0 TILLEGGSLEVERANSE
Det utarbeides tilvalgsliste for boligene. Alle
tilvalg gjennomføres hos Follohus AS og deres underentreprenører, og må gjøres skriftlig. Endringer
på konstruksjon eller tekniske installasjoner tillates
ikke når prosjektet er igangsatt.
20.0 ROMSKJEMA
Romskjema er gjeldende for hvilken overflate som
leveres i de enkelte rom. Revidert romskjema utarbeides i forbindelse med tilvalgsliste og vil erstatte
vedlagte romskjemaer.
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Illustrasjonbilde Eikjolveien 4 A–D. Avvik kan forekomme.
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ROMSKJEMA

Romskjema angir standard overflate som leveres i de enkelte rom.
Revidert romskjema utarbeides i forbindelse med tilvalgsliste og vil erstatte dette romskjema.

EIKJOLVEIEN 4 B OG C – 1. ETG.
Rom

Gulv

Vegg

Himling

wc

Fliser

Sparklet, grunnet, 2 strøk
maling i farge refleksjon

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling, hvit

Sportsbod/teknisk

Fliser m/sokkelflis

Sparklet, grunnet, 2 strøk
maling i farge refleksjon
m/sokkelflis

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling, hvit

Entre

Fliser

Sparklet, grunnet, 2 strøk
maling i farge refleksjon

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling, hvit

Kjøkken

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2 strøk
maling i farge refleksjon

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling, hvit

Stue/trapp

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2 strøk
maling i farge refleksjon

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling, hvit

Bod

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2 strøk
maling i farge refleksjon

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling, hvit

EIKJOLVEIEN 4 B OG C – 2.ETG.
Rom

Gulv

Vegg

Himling

Loftstue/trapp/gang

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2 strøk
maling i farge refleksjon

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling, hvit

2 stk. Bad

Fliser

Fliser

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling, hvit

4 stk. Soverom

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2 strøk
maling i farge refleksjon

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling, hvit
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EIKJOLVEIEN 4 A OG D – 1. ETG.
Rom

Gulv

Vegg

Himling

Entre

Fliser

Sparklet, grunnet, 2 strøk
maling i farge refleksjon

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling, hvit

Stue/spis/kjøkken

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2 strøk
maling i farge refleksjon

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling, hvit

Teknisk bod (under trapp)

Fliser

Sparklet, grunnet, 2 strøk
maling i farge refleksjon

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling, hvit

WC

Fliser

Sparklet, grunnet, 2 strøk
maling i farge refleksjon

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling, hvit

Bod i carport

Grovstøpt betong

Uisolert m/synlige stendere

Åpen himling

EIKJOLVEIEN 4 A OG D – 2. ETG.
Rom

Gulv

Vegg

Himling

2 stk. soverom

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2 strøk
maling i farge refleksjon

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling, hvit

Bad

Fliser

Fliser

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling, hvit

Gang/trapp

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2 strøk
maling i farge refleksjon

Sparklet, grunnet,
2 strøk maling, hvit
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1. Grunndata
Gnr. 116 bnr. 14 i Ski kommune, med adresse
Eikjolveien 4 A-D, 1400 SKI.
2. Selger/utbygger og hjemmelshaver
Follo Boliginvest AS, org. nr. 918 859 772
3. Eierform
2 eneboliger med sekundærleilighet, organisert
som eierseksjoner på selveiet grunn.
Eierseksjonsameie med 4 boligseksjoner. Alle
boligene i sameiet får eksklusiv vedtektsfestet
bruksrett til hageparsell og overflateparkering.
Seksjon 2 og 3 får privat carport og en overflateparkering. Seksjon 1 og 4 får bod i bakkant
av carporter, samt overflateparkering. Fordeling
av hageareal, overflateparkering og carporter er
vist på seksjoneringstegningen.
Til alle prosjektets boliger medfølger også fellesareal som vist på seksjoneringstegningen. Der
fremkommer bl.a. plassering av renovasjonspunkt
mm.
Eierseksjonssameiets vedtekter med seksjoneringstegninger er vedlagt salgsoppgaven.
Selger vil innkalle eierseksjonssameiet til stiftelse/
konstituerende møte i forbindelse med de første
overtakelsene i prosjektet. Det påhviler kjøperne
i fellesskap å stifte sameiet med de fremlagte
vedtektene, velge styre, evt. vedta budsjett for
sameiet og fellesutgifter.

4. Heftelser
Seksjonene selges fri for pengeheftelser med
unntak av legalpant iht. eierseksjonsloven for krav
mot seksjonseier som følger av sameieforholdet.
Selger forbeholder seg rett til å tinglyse de
erklæringer som kommunen eller selger måtte
ønske, dersom de er nødvendige for en hensiktsmessig gjennomføring av utbyggingen og bruken
av eiendommen. Slike erklæringer aksepterer
kjøper tinglyst uten at det gir rett til fradrag i
kjøpesummen.
5. Grunnareal
Selveiet grunn. Sameiets eiendom er 1 300,30
kvm iht. vedlagt matrikkelbrev. Det tas forbehold
om at dette arealet kan endres.
Eiendommens yttergrenser, grensene for hver
seksjons vedtektsfestede eksklusive uteareal og
parkeringsareal er vist på utomhusplan i salgsprospektet. Seksjonenes vedtektsfestede eksklusive uteareal vil ikke bli målt opp av kommunen.
Arealtallene på utomhusplanen er omtrentlige
og selger tar forbehold om avvik i arealtallene
med +/-3%. Avvik innenfor dette intervall er ikke
reklamasjonsgrunn.
6. Regulerings-/bebyggelsesplan
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for
Eikjolveien 4 vedtatt den 25.06.2003.
Området er regulert til følgende formål; byggeområder for boliger, for offentlig formål: barnehage, friområde: lek, trafikkområder: kjøreveg,
gangveg, parkering og andre trafikkområder.
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Planen med bestemmelser er inntatt i salgsprospektet.

• primærrom (P-ROM), BRA fratrukket innvendig
bod/sekundærrom.

7. Bebyggelsens arealer og byggemåte
Den planlagte bebyggelsen og anlegg er
beskrevet i leveransebeskrivelsen vedlagt salgsprospektet. Bebyggelsen er ikke ferdig prosjektert.

På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor ett enkelt roms
omsluttende vegger.

Selger har rammetillatelse datert 12.11.19. Prosjektet vil bli gjennomført i ett byggetrinn.
Byggearbeidene vil bli utført iht. rammetillatelse
og ellers i samsvar med Plan- og bygningsloven
(2008) og Teknisk forskrift (TEK 2017), samt
andre offentligrettslige regler eller pålegg. Byggearbeidene er tenkt utført i tre totalentrepriser
(grunnarbeider, murerarbeider og husleveranse).
Det er selgers ansvar å besørge og bekoste brukstillatelse/ferdigattest. Som et minimum skal det
foreligge midlertidig brukstillatelse for den enkelte
bolig ved kjøpers overtakelse av boligen.
Kjøper vil ved overtakelsen få overlevert FDV dokumentasjon med detaljbeskrivelse av overflater,
tekniske installasjoner og utomhusarealer i boligen
som kjøper skal vedlikeholde.
Eierseksjonssameiet v/styret vil ved overtakelsen
få en FDV dokumentasjon for fellesarealer/-installasjoner.
Arealene for hver enkelt bolig fremgår av vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som:
• bruksareal (BRA), arealet innenfor boligens
yttervegger inklusive evt. boder, samt

Selger tar forbehold om mindre avvik i alle de
oppgitte bygningsarealene (+/- 2%), da arealberegningene er foretatt på tegninger før byggene er oppført/påbegynt. Avvik innenfor dette
intervall er ikke reklamasjonsgrunn og gir ikke
kjøper grunnlag for prisavslag, erstatning eller
endring i prisen.
8. Eierbrøker, felleskostnader mv.
Alle 4 boliger vil inngå i eierseksjonssameiet,
hvor kjøper får en enerett til å bruke sin bolig med
tilleggsarealer og en ideell eierandel i sameiets
felles anlegg. Den enkelte seksjons sameierbrøk
fremkommer av sameiets vedtekter.
Hver kjøper har rett og plikt til å tilslutte seg
sameiet og innrette seg sameiets vedtekter og
eierseksjonsloven.
Sameiet forestår drift og vedlikehold av felles
adkomstvei, renovasjonsløsning og øvrige fellesareal. Se vedtektene for nærmere informasjon.
9. Tilvalg og endringer
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske
løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer kjøper kan
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kreve å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom
disse arbeidene kan bestilles.
Prisene for tilvalg baseres på veiledende priser
eller nettopris fra underentreprenør/underleverandør, med tillegg av totalentreprenørens påslag.
Kjøper kalles inn til tilvalgsmøte hos entreprenør.
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og
tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med
ytelser som er avtalt, eller som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen
eller som er til hinder for rasjonell gjennomføring
av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet
til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil
føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til
kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider.
Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse
av pristilbud, tegninger, prosjektere løsninger mv.
jf. bustadoppføringslova § 44. Selger er ikke
forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider
som vil endre vederlaget for den enkelte bolig
med mer enn 15 %, jf. bustadoppføringslova § 9.

10. Forsikring
Selger holder alle bygg på eiendommen forsikret
frem til den enkelte kjøpers overtakelse.
Den enkelte seksjonseier tegner selv hus-, innboog løsøreforsikring.
11. Ligningsverdi og offentlige avgifter
Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt.
Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn
til om boligen er en såkalt “primærbolig” (der
boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller “sekundærbolig” (alle boliger man eier, men ikke bor
fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.
skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for
nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.
Det er ventet at Ski kommune vil belaste den
enkelte bolig direkte for kommunale avgifter (renovasjon, vann og avløp, feiegebyr). Kommunale
avgifter er estimert til ca. 12 000–14 000 kr pr.
år pr. bolig. Ca 50% av de kommunale avgiftene
er forbruksavgift for vann og avløp, og vil variere
etter faktisk forbruk.
Ski kommune har p.t. ikke eiendomsskatt.

Etter igangsetting vil det gis bestillingsfrister for
tilvalg og endringer. Etter at en bestillingsfrist har
utløpt forbeholder selger seg retten til å avvise
bestillinger. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting
av prosjektet kan frister for tilvalg og endringer
være utløpt. Kjøper oppfordres til å ta forbehold
i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt og
kjøper har forutsetninger/krav om at selger skal
levere bestemte tilvalg/endring.

12. Energimerking
Energimerking av boligene skal utføres av selger.
Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest og utarbeides i forkant av ferdigstillelse
13. Kjøpekontrakt og salgsvilkår
Selger har utarbeidet et standardutkast til kjøpekontrakt som er vedlagt salgsdokumentasjonen.
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14. Prisliste og omkostninger
Opplysninger om kjøpesum, gebyrer mv. fremkommer av vedlagte prisliste. Selger forbeholder
seg retten til uten varsel å endre prisene for
usolgte boliger i prosjektet.

rettigheter og forpliktelser som den opprinnelige
kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende
skriftlig finansieringsbekreftelse for ny kjøper. Ved
videresalg påløper et administrasjonsgebyr til
selger med kr 50.000 (inkl. mva).

Kjøper må betale 2,5 % av andel tomtekostnad
i dokumentavgift til staten (se prisliste). Dokumentavgiften fastsettes med basis i markedsverdi på
tinglysingstidspunktet og er ved salgsstart stipulert
til kr 2 005 283,– for seksjon 2 og 3 og kr
911 492,– for seksjon 1 og 4. I tillegg kommer
gebyr for tinglysning av skjøte (kr 525) med pantattest (kr 172) og eventuelt gebyr for tinglysning
av kjøpers pantedokument (kr 525). Selger tar
forbehold om endringer i gebyrene. Endringer
belastes/krediteres kjøper.

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom
avbestilling/videresalg vurderes. Ved avbestilling
må alle bestilte endrings- og tilleggsarbeider
betales i sin helhet.

15. Kostnader ved avbestilling/videresalg
Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne,
jf. bustadoppføringslova §§ 52-54.
Ved avbestilling av ytelsen før Ski kommune har
gitt igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr for kjøper på kr 50.000 (inkl. mva).
Ved avbestilling etter at igangsettingstillatelse er
gitt, blir kjøper erstatningsansvarlig i henhold til
bustadoppføringslova. Det samme gjelder dersom
avbestilling skjer etter at selger har tatt beslutning
om byggestart dersom dette skjer før det er gitt
igangsettelsestillatelse.
Kjøper kan videreselge sin kontraktposisjon under
forutsetning av at selger får skriftlig dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten (inkludert
ev. endrings-/tilleggsavtaler) med de samme

16. Overtakelsestidspunkt/ferdigstilling
Boligene planlegges påbegynt Q2 2020.
Byggetid er estimert til ca. 12–14 mnd, regnet
fra fysisk byggestart. Boligene er planlagt ferdig
stilt Q3 2021. Se forøvrig punkt 20.1 andre
avsnitt om frist for gjennomføringsbeslutning. Dette
gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag
for å kreve dagmulkt.
Selger skal skriftlig varsle kjøper om overtakelses
måned ca. 4 måneder (angitt med 4 ukers interval) forutgående for overleveringen av boligen.
Endelig dato for overtakelse skal varsles til kjøper
30 dager forutgående. Selve overtagelsesforretningen. Det avholdes også en forhåndsbefaring
2–4 uker før overtakelse.
Selgeren kan kreve overtakelse inntil 4 mnd. før
den avtalt fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette
minimum 2 mnd. før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis
med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det
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beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet.
17. Lovverket
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar
om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller
hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker.
Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på
garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
For avtaler som blir inngått etter 1. januar 2017
har utbygger fått en rett til å vente med å stille
garanti når det er tatt forbehold om byggelån,
salg av et bestemt antall boenheter og/eller
igangsettingstillatelse. Se informasjon under punkt
om forbehold.
I tilfeller der kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, skal avtalen reguleres av avhendingslova og vilkårene i dette salgsprospektet tilpasses
i så fall dette.
18. Betalingsbetingelser og sikkerhet
Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli
stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien
skal være pålydende 3% av kjøpesummen i
byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av
boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes
stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang.
Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved
eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og
bekostes ikke av selger. Kjøper må stille sikkerhet

for betaling av kjøpesummen. Sikkerheten stilles
ved at kjøper innbetaler 10% av kontraktsummen
til meglers klientkonto når selger har stilt § 47
garanti, og tidligst ved kontraktsignering. Dersom
kjøper er profesjonell boliginvestor innbetales 20
% av kontraktssummen.
Kjøpers innbetaling må være fri kapital, dvs. at
det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen
som medfører at selger ikke kan disponere over
beløpet. Restkjøpesummen med omkostninger
betales av kjøper og valuteres meglers klientkonto
senest 4 dager før overtakelsen.
Restkjøpesummen, betaling for tilvalg og endringer og omkostninger forfaller til betaling ved
tinglysing av skjøte. Til sikkerhet for kjøpers betaling må kjøper senest ved overtakelsen enten ha
innbetalt hele beløpet til meglers klientkonto eller
ha stilt selvskyldnergaranti fra norsk bank.
Megler tinglyser en sikringsobligasjon til sikkerhet
for mellomværende mellom kjøper og selger.
Obligasjonen er felles for alle kjøperne i prosjektet og pålydende den totale prosjektverdien.
Bestilling av tilvalg avtales og faktureres direkte
med totalentreprenør for prosjektet. Faktura for
tilvalg sendes etter gjennomført forbefaring, med
forfall innen avtalt overtakelse av boligen. Kjøpers
betaling skal skje til meglers klientkonto senest
ved overtakelsen.
19. Overtakelse av sameiets fellesarealer
Ved overtakelse må kjøper påregne at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige arbeider
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på eiendommens fellesarealer og utearealer som
kjøper har enerett til å bruke.

senest den 31.8.2020 kan kjøper kansellere sin
kjøpekontrakt på samme vilkår.

Ferdigstilling av utomhusarbeider tilpasses vær,
temperatur og sesong. Etter at sameiet er etablert
og fellesarealene er ferdigstilt vil selger innkalle
sameiets styre til overtakelse av sameiets fellesarealer. Selger har rett til å kreve delovertakelser av
sameiets fellesarealer og anlegg. Ved signering
av overtakelsesprotokoll gir kjøper sameiets styre
ugjenkallelig fullmakt til å representere kjøper ved
overtakelse av fellesarealene.

20.2 Svinnriss mv.
I nye bygg vil det normalt oppstå noe svinnriss,
sprekker i sammenføyninger/ skjøter i tapet,
maling, bygningsdeler mv. på grunn av bl.a.
uttørking av materialer. Mindre sprekker i slike
overganger og mellom himling og vegg kan ikke
forlanges utbedret med mindre disse innebærer
avvik fra vanlig godt håndverk.

20. Forbehold
20.1 Gjennomføringsbeslutning
Selger tar forbehold om at det oppnås minimum
60 % forhåndssalg, at selger får alle nødvendige
offentlige tillatelser uten tyngende vilkår, og at
selger får en tilfredsstillende byggelånsfinansiering før selger tar endelig beslutning om igangsetting av prosjektet. Så snart disse forbeholdene er
avklart, vil selger sende en skriftlig melding om
dette til kjøper og stille garanti i samsvar med
bustadoppføringslova § 12.
Dersom forbeholdene ikke blir avklart innen
31.8.2020 eller det blir klart før dette tidspunkt
at forbeholdene ikke vil bli oppfylt, har selger rett
til å annullere kontrakten uten at kjøper kan gjøre
gjeldende noen misligholdsbeføyelser. Melding
om at selger har besluttet å annullere kontrakten
må være sendt kjøper innen ovennevnte frist.
Innbetalt sikkerhet med renter blir i så fall tilbakebetalt til kjøper via megler. Dersom selgers
beslutning om byggestart ikke blir sendt til kjøper

20.3 Illustrasjoner, tegninger mv.
Illustrasjoner, tegninger, utomhusplan og plantegninger i salgsprospektet og ellers i markedsføringen («Prosjekttegninger») kan ikke anses som en
detaljbeskrivelse av den endelige leveransen.
Prosjekttegninger kan blant annet vise inventar,
utstyr, møbler, innredning, beplantning, mv. som
ikke inngår i leveransen eller som vises med en
plassering som kan bli endret. Dersom det er
avvik eller motsetninger mellom prospekttegninger
og leveransebeskrivelsen (teksten), gjelder leveransebeskrivelsen foran prosjekttegninger.
Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at prosjekttegningene i salgsprospektet ikke er i målestokk
og derfor ikke kan benyttes til måltaking eller
arealberegning.
20.4 Materialvalg og byggetekniske løsninger
Boligene er ved salgsstart ikke detaljprosjektert.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer
og justeringer i detaljprosjekteringen, herunder
bl.a. å etablere nødvendige bæresystemer og
føringsveier for tekniske installasjoner, samt
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eventuell innkassing av disse. Slike tiltak er ikke
vist på Prosjekttegningene.

opplysninger fra offentlige instanser, ev. forretningsfører, tinglysningsgebyrer, etc.

Selger tar også forbehold om endringer i materialvalg og andre tekniske løsninger som er
nødvendige eller hensiktsmessige, samt endringer
som påkreves i kommunale vedtak. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen.

23. Dokumenter
Følgende dokumenter er tilgjengelig på visning
og hos megler og utgjør for kjøper og selger en
bindende del av kjøpekontrakten:

Selger forbeholder seg retten til å forestå fordeling av boder og carporter.
21. Megler
Privatmegleren Tjuvholmen
Dyna Brygge 8, 0252 Oslo
Ansvarlig megler: Joacim Johansen
Telefon: 934 94 326
Mail: jj@privatmegleren.no
22. Meglers vederlag
Meglers vederlag er avtalt til kr 50 000,– pr
enhet. Det er avtalt at selger dekker alle utlegg til
markedsføring, oppgjørskostnader, innhenting av

• Salgsprospekt med plantegninger, leveransebeskrivelse, situasjonskart, utomhusplan,
vedtekter for eierseksjonssameiet med estimert
budsjett for felleskostnader og formelle opplysninger.
• Prisliste med arealangivelse og omkostninger
• Utskrift fra grunnboken for eiendommen
• Reguleringsplan og –bestemmelser for eiendommen
• Rammetillatelse for prosjektet
• Fasade- og etasjeplaner for prosjektet
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KO N TA K T

KONTAKT MEGLER
ELLER UTBYGGER
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EIENDOMSM EGLER
Privatmegleren
Joacim Johansen
Eiendomsmegler
M: 934 94 326
E: joakim.johansen@privatmegleren.no

UTBYGGER
Follo Boliginvest AS
Lokal og solid boligbygger, eiet av bl.a. Follohus og Vinkl.
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