Hus og hage

Solveien 17 C-E
Solveien 17

DNB Eiendom
Å kjøpe bolig er en av de større avgjørelsene i livet.
Det forandrer ikke bare adressen din, men potensielt
også livsstilen. Derfor er vi opptatt av at boligkjøp
skal være en trygg, ryddig og enkel prosess — uten
bekymringer. Vi i DNB Eiendom er stolte over å være
Norges ledende eiendomsmegler, og vi gleder oss til
å hjelpe deg gjennom alle steg i prosessen.

Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning
og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.

Tone Vørrang

Bjørn Skar

Nybygg Follo/Østfold

Nybygg Follo/Østfold

Epost — Tone.Vorrang@dnbeiendom.no

Epost — Bjorn.Skar@dnbeiendom.no

Mobil — 913 08 692

Mobil — 970 62 336

Kontortelefon — 482 52 000

Kontortelefon — 482 52 000

Dette prospektet er trykket på miljøvennlig papir.
Bra for deg. Bra for miljøet
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Få prospekt på mobil
Send Bolig 936170733 til 09999

Fakta
Solveien 17
Nytt og eksklusivt boligprosjekt med 3 unike enheter sentralt i Ås.
I sjarmerende og barnevennlige Solveien skal det nå bygges 3 flotte
arkitekttegnede boliger, alle med moderne design og god standard. Det er
lagt vekt på funksjonalistisk arkitektur med stramme linjer og fine detaljer.
Boligene har ulike størrelser og utforming. Felles for alle er at de har gode
og gjennomtenkte planløsninger. De er godt tilpasset terrenget og hver av
boligene får sin eksklusive hage, beliggende mot vest.

Nøkkelinformasjon
Solveien 17C
Pris kr 4 150 000,BRA 68 kvm
P-rom 59 kvm
Privat Hage 104 kvm
Privat biloppstillingsplass

Solveien 17D
Pris kr 7 100 000,BRA 181 kvm
P-rom 142 kvm
Privat Hage 250 kvm
Dobbel garasje

Solveien 17E
Pris kr 8 850 000,BRA 218 kvm
P-rom 173 kvm
Privat Hage 250 kvm
Dobbel garasje
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Prosjektet

8

Solveien 17 C-E

• 3 unike boliger
• Vestvendt og solfylt
• Barnevennlig
• God standard

Kjenn følsen av å være den første. Barbeint på
nylagt parkett. Med en svak lukt av nytt treverk.
Nymalte vegger. Blanke ark. Splitter nye rom
som ingen har bodd i før deg. Bruk fantasien og
bli den første!
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Enhetene
Solveien 17C

• BRA/P-rom: 68/59 kvm
• Sameiets tomt: 570 kvm
• Privat hage: 104 kvm

Inneholder:
1. etg: Gang, stue og kjøkken i delvis åpen
løsning og sportsbod.
2. etg: 2 soverom, bad og bod.
Privat biloppstillingsplass.
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Sjarmerende og praktisk bolig med eneboligpreg. Fra stuen er det adkomst til privat hage. Takhøye skap
og hvitvarer som vist på illustrasjonen, kan bestilles gjennom tilvalgsprosessen.
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Enhetene
Solveien 17D

• BRA/P-rom: 181/142 kvm
• Sameiets tomt: 570 kvm
• Privat hage: 250 kvm

Inneholder:
1. etg: Gang, hagestue, wc og dobbelgarasje.
2. etg: Stue og kjøkken i delvis åpen løsning og
soverom med tilknyttet bad.
3. etg: 3 soverom, vaskerom, bad og
bod/teknisk rom.
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Delikat og stilrent kjøkken med god plass til spisestuen.
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Boligene leveres med god standard, med blant annet 1-stavs eikeparkett og
listefri overgang mellom tak og vegg.
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Enhetene
Solveien 17E

• BRA/P-rom: 218/173 kvm
• Sameiets tomt: 484 kvm
• Privat hage: 250 kvm

Inneholder:
1. etg: Hall, vaskerom, wc, bod og dobbelgarasje.
2. etg: Stue og kjøkken i delvis åpen løsning og
soverom med tilknyttet bad.
3. etg: 3 soverom, loftstue, bad og
bod/teknisk rom.

Kjøkkenet leveres av Sigdal, tilrettelagt for integrerte hvitvarer, som kan bestilles gjennom tilvalg.
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Stor og luftig stue, med store vindusflater og adkomst direkte ut til hagen.
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Stort og lekkert bad i 3. etg, med flislagte vegger og gulv. Gode tilvalgsmuligheter, både når det gjelder
fliser og baderomsinnredning. Badekar leveres som tilvalg.
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Nærområdet
• Gangavstand til skoler
• Nærhet til Ås Stadion
• Kort vei til nærbutikker

Når du velger bolig, velger du også nabolag,
nærbutikk, skolevei og nærhet til naturen. Dette
er med på å sette rammen rundt det som skal bli
ditt nye hjem.
Velkommen til fremtiden!

Alle type skoler i gangbar avstand. Nye Rustad skole står klar høsten 2019.
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Kort vei til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU.
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Ås kommune har et aktivt idrettslag med variert tilbud. Rett i nærheten av Solveien 17 ligger Ås Stadion
med kunstgressbane, tennisbaner og friidrettsanlegg.

Transport

Varer og tjenester

Oslo Gardermoen

75.8 km

Coop Extra Ås
Rema 1000 Ås

0.4 km
0.7 km

Oslo S
Ås stasjon

29.6 km
1 km

Ski Storsenter
Oslo Fashion Outlet

6.5 km
8.8 km

Vitusapotek Ås
Boots apotek Ås

1 km
1.2 km

Ås Vinmonopol

1.1 km

Sentralholtet i Holstadveien

0.3 km

Opplevd trygghet
Veldig trygt 9.1

Naboskapet
Sport og trening

Godt vennskap

Ås stadion
Åshallen

0.3 km
1.1 km

Ås Tr.senter og fysioterapi
Bare Trening Ås

1 km
1.2 km

Kvalitet på skolene
Veldig bra 7.8

Befolkning
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Barn

Ungdom

6.7

Boligmasse

Unge voksne

Voksne

Eldre

Område

Personer

Husholdninger

Kommune: Ås

19 288

8 576

Grunnkrets: Aschjem
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213

Skoler, barnehager

Enebolig 95%

Rustad skole

1-7 KL

Klasser
/avd
15 KL

Åsgård skole

1-7 KL

7 KL

Stiftelsen Steinerskolen i Ås

1-10 KL

10 KL

89

2.2 km

Ås ungdomsskole

8-10 KL

15 KL

422

0.6 km

-

62 KL

1100

1.1 km

Ås videregående skole
Ski videregående skole
Rustadskogen barnehage
Dysterlia barnehage
Rustadporten barnehage

Nivå

Annet 5%

Kapasitet
(barn)
354

Avstand

340

1.4 km

0.8 km

-

25 KL

640

7.4 km

2-5 ÅR

2 AVD

38

0.4 km

-

2 AVD

0-6 ÅR

3 AVD

0.9 km
68

1.4 km

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjøre-/gåavstand.
Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, Geodata AS
eller DnB Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: SSB, Statens Kartverk, Nabolag.no, Geodata m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS
2019
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Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunene tilbyr mer oppdaterte
kart for dette formålet. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018
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Informasjon

Området

dagers forutgående skriftlig varsel.

Adresse
Solveien 17

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før
den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse.
Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to
måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det
eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14
kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt
fra det nye overtagelsestidspunktet.

Postnummer
1430
Poststed
ÅS
Kommune
ÅS

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom
det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket
med sin utførelse.

Kommunenummer
0214

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som
nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Beliggenhet og adkomst
Solveien ligger flott og solrikt til i et veletablert og
barnevennlig villastrøk, langs et høydedrag på oversiden
av idrettsparken. Her er man litt tilbaketrukket fra
sentrum, men det er allikevel sentralt med under 1 km til
Ås sentrum. Her finner du de fleste offentlige og private
servicetilbud. Fra Ås stasjon er det kun 30 minutter inn til
Oslo med tog. Barnehage, barne- og ungdomsskole,
Steinerskolen og videregående skole ligger i gangavstand
fra boligene. Rustad skole er for tiden midlertidig
lokalisert ved Ås stadion, i påvente av ny skole som vil stå
ferdig høsten 2019.

Forbehold fra utbygger
Selger tar forbehold om salg av 50 % av eiendommene
før igangsetting vedtas. Dersom forbeholdet ikke er
avklart innen 01.11.2019 har selger rett til å kansellere
kontrakten. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få
innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto
tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar
overfor kjøper.
Selger har rett til å gjøre mindre endringer i
konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som
ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper
rett til endring av avtalt kjøpesum.

Eiendommen ligger nær tur- og rekreasjonsområder. På
vinterstid blir det kjørt opp lysløyper. Sommerstid er det
flotte turmuligheter samt sykkelveier i umiddelbar
nærhet. Tusenfryd, badeplasser i Drøbak og ved Nesset
(Bunnefjorden) er ca. 10-15 minutters kjøring unna.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og
beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas
forbehold om justeringer og endringer av fasader og
utomhusplanen.

Prosjektet

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører
prosjektet, naboforhold eller forhold pålagt av
myndighetene.

Om prosjektet
Nytt og eksklusivt boligprosjekt med 3 unike enheter
sentralt i Ås.
Boligene har ulike størrelser og utforminger. Felles for
alle er at de har gode og gjennomtenkte planløsninger. I
tillegg får hver bolig sin eksklusive hage, med rolig og
vestvendt beliggenhet.
Fremdriftsplan og ferdigstillelse
Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 3. kvartal til 4.
kvartal år 2020, under forutsetning om vedtak om
igangsetting innen 01.11.2019. 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 overtagelsemåned
senest 4 måneder forut for overtagelse. Dette varselet
gir kjøper anledning til å kreve dagbot/erstatning iht.
bustadoppføringslova, dersom ferdigstillelse ikke skjer
innenfor den varslede måneden.
Det avholdes forhåndsbefaring ca 2-4 uker før
overtagelse.
Endelig dato for overtagelse skal varsles med minst 30

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan
transporteres uten etter samtykke av selger. Videre
forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e)
som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å
be om samtykke til direkteoverskjøting, men selger står
helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et
eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger etter
nærmere avtale.
Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten
varsel på usolgte boliger.
Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i
byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at
frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan,
plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ
karakter og inneholder derfor detaljer som farger,
innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske
detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede
løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og
illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er
ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse
løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene
i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig
møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved
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trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og
føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret.
Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende
krav, lover og forskrifter.

Bebyggelsen
Generell orientering
I sjarmerende og barnevennlige Solveien skal det nå
bygges 3 flotte arkitekttegnede boliger, alle med
moderne design og god standard. Det er lagt vekt på en
funksjonalistisk arkitektur med stramme linjer og fine
detaljer.
Boligene har ulike størrelser og utforminger. Felles for
alle er at de har gode og gjennomtenkte planløsninger.
De er godt tilpasset terrenget og hver av boligene får sin
eksklusive hage, beliggende mot vest.
SOLVEIEN 17C:
Sjarmerende og praktisk 3-roms leilighet over 2 plan
med eneboligpreg.
1. etg. inneholder gang, stue og kjøkken i delvis åpen
løsning. Her har du utgang til vestvendt hage. Sportsbod
med adkomst fra utsiden på 5 kvm medfølger. I 2. etg.
finner du 2 flotte soverom og et romslig bad, og i tillegg
bod/teknisk rom.
Til boligen hører det med egen biloppstillingsplass.
50

68 kvm BRA - 59 kvm P-rom.
Hageareal: 104 kvm.
Pris kr 4 150.000,-.
Lave kjøpsomkostninger kr 13 972,-.
SOLVEIEN 17D:
Meget innholdsrik og romslig bolig over 3 plan.
1. etg. blir du møtt i en romslig gang med god plass til
garderobe. Videre inneholder etasjen wc og hagestue
med adkomst til uteplass og hagen forøvrig.
Dobbelgarasje integrert i boligen. Fra gangen går
trappen opp til boligens 2. etg. Her finner du stue og
kjøkken i delvis åpen løsning på hele 42 kvm. Her er det
med andre ord god plass til stor spisestue og flere
sittegrupper. I tillegg inneholder denne etasjen et stort
master soverom med adkomst til eget bad. Fra stuen er
det adkomst til vestvendt balkong på 6 kvm via skyvedør.
I 3. etg. finner du ytterligere 3 romslige soverom, eget
vaskerom, stort bad hvor det er plass til badekar, og bod/
teknisk rom.
181 kvm BRA - 142 kvm P-rom.
Hageareal: 250 kvm.
Pris kr 7 100 000,-.
Lave kjøpsomkostninger kr 26 742,-.
SOLVEIEN 17E:
Dette er den største boligen og den har "alt".

Fra 1. etg ønskes du velkommen inn i en stor hall med
god plass til garderobe. Videre inneholder etasjen eget
vaskerom, wc og bod. Dobbelgarasje er integrert i
boligen, med adkomst direkte inn i boligen. Fra hallen
går trappen opp til boligens 2. etg. Her finner du stue og
kjøkken i delvis åpen løsning på hele 50 kvm. Her er det
med andre ord god plass til stor spisestue og flere
sittegrupper. I tillegg inneholder denne etasjen et stort
soverom med adkomst til eget bad. Fra stuen er det
adkomst til uteplass og hagen forøvrig. I 3. etg. finner du
ytterligere 3 romslige soverom, stor loftstue, stort bad
hvor det er plass til badekar, og bod/teknisk rom.
218 kvm BRA - 173 kvm P-rom.
Hageareal: 250 kvm.
Pris kr 8 850.000,-.
Lave kjøpsomkostninger kr 49 972,-.
BEBYGGELSE:
Føres opp med hovedsakelig trekonstruksjoner over
støpt såle. Ytterkledning leveres som fabrikkbeiset med 1
strøk. Boligene må påregnes beiset/malt i løpet av det
første året etter innflytting. Taket tekkes med papp.
Det henvises forøvrig til detaljert prosjektbeskrivelse
inntatt i prospektet.
STANDARD:
Standarden er god. Det nevnes blant annet 1-stavs
eikeparkett med hvitpigment og listefri overgang
mellom vegg og himling.
Bad leveres med hvit baderomsinnredning med skuffer
og heldekkende vask i porselen, speil over vask med
innfelt lys. Gulv og vegger flislegges med tidsriktige fliser.
WC leveres med flislagte gulv med varmekabler,
vegghengt toalett og vask.
Kjøkken leveres fra anerkjente Sigdal. For Solveien 17D og
Solveien 17E leveres det kjøkken til en verdi av kr
100.000,- inkludert mva, frakt og montering. For
Solveien 17C er verdien kr 55.000,-. Det legges opp til
integrerte hvitvarer. Hvitvarene medfølger ikke i
handelen men kan leveres som tilvalg om ønskelig.
Solveien 17D og Solveien 17E leveres med effektiv og
rent-brennende peisovn i stuen.
Utvendig vil hver av boligene få en ferdig opparbeidet
hage med ferdigplen. Gårdsplassen leveres singlet.
Det legges opp til gode tilvalgsmuligheter, slik at hver
enkelt kan få tilpasset sin bolig ut i fra egne ønsker og
behov.
Hver bolig tilrettelegges for sentralstøvsuger. Det gjøres
spesielt oppmerksom på at selve støvsugerenheten og
slange ikke medfølger. Dette kan bestilles gjennom
tilvalgsprosessen.
Videre gjøres det oppmerksom på at garderobeskap ikke
medfølger, men kan bestilles gjennom tilvalgsprosessen.

Info energiklasse
Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. Det
foreligger ikke energiattest p.t.

Boligtype
Enebolig
Areal
P-rom:
BRA:

59-173 kvm
68-218 kvm

Tomt
Fellesareal/utomhus/infrastruktur
Gnr 73 bnr 398 - Tomt ca 570 kvm.
Eiendommen blir seksjonert. Boligsameiet består av 2
boligseksjoner.
Gnr 73 bnr 399 - Tomt ca 484 kvm.

Standard
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 som kjøper kan forvente å få gjennomført og
innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.
Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir
aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og
tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser
som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg
vesentlig ut fra den avtalte ytelsen og/eller 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 endringen
eller tilleggsarbeidene.
Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av
pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.
Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer
eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer
enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og
endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er
kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan
være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i
kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper
har krav til tilvalg/endringer som kjøper forutsetter skal
være mulig å få levert av utbygger/selger.

Sameie
Organisasjonsform
Boligprosjektet vil bli organisert med 1 enebolig og et
boligsameie med 2 boligseksjoner, hvor den daglige
driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av
16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.
Hver seksjon i boligsameiet utgjør en sameieandel med
tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til
bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer
enn 2 seksjoner i sameiet.
Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap
og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for
at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og
vedtekter som fastsettes av årsmøtet.
Seksjonering kan ta tid som følge av lang
saksbehandlingstid i kommunen.
Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med
ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart
årstiden tillater det.
Vedtekter/husordensregler
Vedtekter for eierseksjonsameiet Solveien 17 er inntatt
som vedlegg i prospektet.
Kabel-TV/Bredbånd/Telefoni
Inntakskabel for elektrisitet, telefon/TV inngår i
leveransen. Tilkobling og abonnementsavgift for telefon/
internett er ikke med i leveransen.

Økonomi
Prisinformasjon
Boligene selges til faste priser og etter prinsippet førstemann-til-mølla.
Prisantydning (fra-til)
kr. 4 150 000 - 8 850 000,Omkostninger (fra-til)
kr. 13 972 - 49 972,Omkostninger kjøpers beskrivelse
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 697,-

Oppvarming
Oppvarming
Elektrisk oppvarming. Varmekabler på flislagte gulv.
Rentbrennende peisovn leveres for Solveien 17D og
Solveien 17E.

Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi.
Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på
tinglysingstidspunktet for den enkelte bolig. P.t. er
tomteverdien antatt å være:
Solveien 17C NOK 510 796,Solveien 17D NOK 1 021 860,-
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Solveien 17E NOK 1 950 750,-

Tlf: 913 08 692

Det tas forbehold om endring i tomteverdien og
dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.

Bjørn Skar
Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Bjorn.Skar@dnbeiendom.no
Tlf: 970 62 336

Det tas forbehold om endringer av
omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller
lovendringer.
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av
gjenstående arbeider ved overtakelse, belastes
boligkjøperne.
Felleskostnader inkluderer
Kommunale avgifter, bygningsforsikring og øvrige driftsog vedlikeholdsutgifter for den enkelte seksjon er hver
enkelt boligeiers ansvar og kostnad.
Felleskostnader er kostnader til drift og vedlikehold av
felles avkjørsel og felles gårdsplass mv, se vedtekter.
Selger har estimert de kommunale avgiftene til ca kr 12
000,- pr år.
Panterett: Vi gjør oppmerksom på at sameiet har
legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er
begrenset oppad til 1G (G er Folketrygdens Grunnbeløp).
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Info kommunale avgifter
Kommunale avgifter vil bli fakturert den enkelte boligeier
direkte og er av selger stipulert til ca
kr 12 000,- pr år. Avgiften er delvis forbrukerstyrt, da det
blir montert vannmåler i hver bolig.
Info eiendomsskatt
Det er i følge selger ikke eiendomsskatt på boligen pt.
Info formuesverdi
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse
i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien
fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som
årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå.
Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er
folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle
andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige
brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie
Adgang til utleie
Boligen har ingen egen utleieenhet.

Selger
Utbygger
Follo Boliginvest AS

Megler
Kontaktperson
Tone Vørrang
Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Tone.Vorrang@dnbeiendom.no

Ansvarlig megler
Tone Vørrang
Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Tone.Vorrang@dnbeiendom.no
Tlf: 913 08 692
Avdeling
Nybygg Follo/Østfold Jernbaneveien 4
1401 Ski
Tlf: 482 52 000
Org.nr.: 910 968 955

Kjøps- og salgsbetingelser
Salgsbetingelser og kjøpetilbud
Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal
foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle
opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil
likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen.
Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige bud.
Det samme gjelder budforhøyelser og motbud. Budet må
ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke
budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra
budet inngis.
Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt
budskjema påført din signatur. Samtidig med at du inngir
første bud må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at
du sender kopi av gyldig legitimasjon (dvs bankkort, pass
eller førerkort) til megler sammen med ditt første bud,
eller du viser legitimasjon til megler direkte. Førerkort
anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS eller
mail. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe
sammen, må samtlige budgivere undertegne
budskjemaet og legitimere seg. Det kan i budskjemaet
gis gjensidig fullmakt til å forhøye budet på vegne av
hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi
budforhøyelser skriftlig.
Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud:
Innlevere direkte til megler, per e-post, per SMS eller per
fax. E-postadressen, fax-og telefonnummer til det
aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven.
Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke
forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du
har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler.
Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig
til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler
for å sjekke om budet er mottatt. Selger vil gi sin aksept
av bud skriftlig til megler, som så videreformidler
aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med
informasjon til øvrige budgivere og interessenter.
Betalingsbetingelser
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf.
bustadoppføringslova § 12.

20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være
knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger
ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto
tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er
tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved
overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst
skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf.
bustadoppføringslova § 47.
Meglers vederlag
Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank
ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige
priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av
eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt
mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde
hos oss lover banken en hurtig behandling av din
låneforespørsel.
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank
ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun
personer som har samtykket til å bli formidlet til banken.
Provisjonen er en internavregning mellom enheter i
konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den
enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert
kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen
godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB
lånekonsulenter.
Avbestilling
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en
avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten
benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers
merkostnader og tap som følge av en eventuell
avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har
vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på
5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom
avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og
tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.
Oppdragsnummer
936170733
Salgsoppgavedato
22.05.2019
Lovanvendelse
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 ihht. bustadoppføringslova §
12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht.
bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i
næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres
av avhendingslova.
Arealberegninger
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet
er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet

innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt
P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/
sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt
et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende
vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de
oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på
tegninger.
Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers
innbetaling
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til
å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver
og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten
til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle
rettighetshavere til salgsobjektet.
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til
legitimasjon eller megler har mistanke om at
transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar
handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147
a, 147 b eller 147 c, kan megler stanse gjennomføringen av
transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de
konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver
og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Eiendommen
Eierform
Eiet
Reguleringsplan og rammetillatelse
Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig.
Vei, vann og avløp
Tilknyttet offentlig vei med privat stikkvei.
Tilknyttet offentlig vann og avløp, med private
stikkledninger.
Ferdigattest/brukstillatelse
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge
skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall
anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper
ikke overtar.
Tinglyste bestemmelser og rettigheter
Eneboligen selges fri for pengeheftelser.
Primær- og sekundærboligen selges fri for
pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i
hver seksjon jf. lov om eierseksjoner.
Følgende forpliktelser og rettigheter er tinglyst og vil
følge på gnr 73 bnr 398 og 399:
2009/923747-2/200 02.12.2009: Erklæring/avtale.
Bestemmelse om støyskjerming. Overført fra knr 0214
gnr 3 bnr 17. Gjelder denne eiendom med flere.
Støyskjerming er plassert på eiendommen gnr 73 bnr 17.
Statens vegvesen har rett til å foreta ettersyn og
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vedlikehold av skjermer og i denne forbindelse rett til
ferdsel over gnr 73 bnr 17 og senere fradelte parseller.
2014/346286-4/200 02.05.2014: Bestemmelse om veg.
Rettighetshaver knr 0214 gnr 73 bnr 390. Kan ikke slettes
uten samtykke fra kommunen. Overført fra knr 0214 gnr
73 bnr 17. Gjelder denne registerenheten med flere.
Eiendommene 73/390, 73/18 og 73/17 gis gjensidig veirett
over hverandre.
Følgende forpliktelser og rettigheter er tinglyst og vil
følge på gnr 73 bnr 399:
2019/202738-1/200 18.02.20129 21.00: Bestemmelse om
adkomstrett. Rettighetshaver knr 0214 gnr 73 bnr 398.
Kan ikke slettes uten samtykke fra Ås kommune org.nr.
964 948 798. Gjelder denne registerenheten med flere.
2019/202738-1/200 18.02.20129 21.00: Bestemmelse om
adkomstrett. Rettighetshaver knr 0214 gnr 73 bnr 17. Kan
ikke slettes uten samtykke fra Ås kommune org.nr. 964
948 798. Gjelder denne registerenheten med flere.
2019/202738-1/200 18.02.20129 21.00: Bestemmelse om
adkomstrett. Rettighetshaver knr 0214 gnr 73 bnr 18. Kan
ikke slettes uten samtykke fra Ås kommune org.nr. 964
948 798. Gjelder denne registerenheten med flere.
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2019/202738-1/200 18.02.20129 21.00: Erklæring/avtale.
Rettighetshaver knr 0214 gnr 73 bnr 17. Kan ikke slettes
uten samtykke fra Ås kommune org.nr. 964 948 798.
Bestemmelse om framføring og vedlikehold av ledninger
og kabel.
Gnr 173 bnr 398, 399 17 og 18 har rett til adkomst til sine
eiendommen over eiendommene gnr 73 bnr 390, 399 og
18. I tillegg har gnr 73 bnr 398 rett til adkomst over gnr
73 bnr 399.
Gnr 73 bnr 17 har rett til framføring ag vedlikehold av
ledninger og kabler over gnr 73 bnr 399.

Matrikkel
Matrikkel
Gnr. 73 og 73, bnr. 398 og 399

Notater

Notater
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Vedlegg

PROSJEKTBESKRIVELSE SALG 25.03.2019
SOLVEIEN 17, ÅS
GNR. 73 - BNR. 398 / 399
1.0 GENERELT
Denne beskrivelsen gjelder for prosjektet i Solveien 17, Ås for Follo Boliginvest AS (FBI). Solveien 17 ligger i et
veletablert villaområde i umiddelbar nærhet til Ås sentrum. Totalt antall boenheter er 3 stk, fordelt på 2 bygg
og leveres iht. TEK 17. Mindre avvik kan forekomme på tegninger ekspempelvis avvik på høyder og mål.
Tomtene til boligene deles iht. utomhusplanen. Det etableres en felles vei fra adkomst i Solveien.
Avfallsbeholdere må plasseres i tråd med Ås kommunes retningslinjer.
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.

Follohus AS er totalentreprenør for prosjektet. Dette er et lokalt, velrenommert selskap som leverer
varer/arbeid i samsvar med strenge krav til kvalitet og håndtverksmessig utførelse.
Follo Boliginvest AS forbeholder seg retten til å foreta endringer på kontruksjon 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 kontruksjoner
er basert på disse normalkravene.
Sanitæranlegg: Stedlige kommunale normalregelement og angjeldende norske standarder for fagområdet.
Elektriker: Gjeldende forskrifter for boliginstallasjon.
Tegninger datert: Enebolig 03.08.18. rev.25.04.2019 Enebolig m/sekundær 28.06.18. rev. 25.04.19
Utomhusplan salg datert: 18.12.18. rev. 29.03.19
Situasjonskart datert: 27.02.2019

2.0 UTVENDIGE TEKNISKE ANLEGG, MUR- OG 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. Grunnmur leveres som sprøytebetong. Støpt plate
leveres til hver bolig.
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Husene leveres med markisolasjon, utvendig isolering og radonsikring. Felles vei gruses. Parkeringsplasser og
gårdsplasser for øvrig leveres gruset.
Grøntområder leveres med ferdigplen der dette er tiltenkt/egnet i det naturlige terrenget. I overgangen
grus/gress er det ikke medregnet kantstein. Forøvrig gruset arealer iht. utomhusplan.
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, kummer, etc. med fyllinger for vann, spillvann,
evt. overvann, inntakskabel for elektrisitet, telefon/TV inngår i leveransen. Tilkobling og
abonnemnetsavgifter for telefon og TV/internett er ikke med i leveransen.
Søppelstativ plasseres iht. utomhusplan. Stativet lages med spilevegger av trykkimpregnerte materialer på
tre sider og plasseres på bakkeplan. Søppelstativet er tenkt felles for boenhetene på eiendommen.
Entreprenør forbeholder seg retten til å sette opp mindre støttemurer dersom dette er nødvendig for
utforming av tomten.

3.0 UTVENDIGE VEGGER
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Fra innsiden og ut: Gipsplater, krysslekter, 50mm mineralull, plastfolie, 198mm bindingsverk, 200mm
mineralull, vindtette plater, utlekting og utvendig kledning.
Utvendig kledning leveres som stående dobbeltfals rettkant 19x148mm, grunnet med mellomstrøk fra fabrikk
i farge 9938 dempet sort. Sagsnitt/ bakside av belistning og alt som er impregnert vil ikke bli behandlet på
plassen.
Enebolig: Deler av husets fasade plir pusset i hvit utførelse iht. fasadetegninger.
Huset må påregnes 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. 200,- pr. kvm.
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).

5.0 BJELKELAG / HIMLINGER
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Bjelkelagene dimensjoneres forskriftsmessig. Tykkelse på isolasjon i alle bjelkelag er 100 mm.
Alle himlinger leveres med gips ferdig grunnet og malt. Lydhimling leveres ikke.
Det leveres ikke spaltegulv på kaldt loft / uinnredet loft.
Overflater på gulv iht. romskjema.
Der fliser leveres på gulv med bjelkelag, leveres bjelkelaget nedsenket 5 cm og med 5 cm påstøp.
Gulv i underetg. er beregnet lagt på ferdig avrettet underlag.

6.0 YTTERTAK / BLIKKENSLAGERARBEIDER
Taket dimensjoneres forskriftsmessig. I enkelte tilfeller benyttes enkle komponenter som sammenføyes på
byggeplass, (sperretak), duk, lekter, undertak og takpapp.
Renner, rennekroker, alle beslag, nedløpsrør og holdere for nedløpsrør leveres i plastbelagt stål i farge sort.

7.0 DØRER/GARASJEPORT
Ytterdører/hoveddør leveres i type Swedoor Nile, farge 6325 Balance.
Boddør (i enebolig) og sportdør (i enebolig m/sekundær) leveres i type Bering, farge 6325 Balance.
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Balkongdører leveres med mål og brystningshøyde iht. tegning. Utenpåliggende sprosser og slagrettning/
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 Easy, i hvit farge med håndtak i børstet stål type A716. Karm i malt
furu, flat terskel i Eik. NCS: S 0502Y
Invendige dører med glass kan velges som tilvalg. Mål på innvendige dører leveres iht. tegning.
Garasjeport leveres i type Ryterna i farge hvit RAL 9016 . Leveres med motor og 2 fjernkontroller.

8.0 VINDUER
Det leveres Nordan vinduer. Karm og ramme i vakumimprengnert furu. Farge i standard hvit NCS S 0502 Y
utvendig og innvendig. Tre lags energiglass og fabrikkmalt hvit utforing innvendig. Lukkevinduer leveres
glidehengslet med barnesikring. Vinduer leveres med mål og brystningshøyde iht. tegning. Lukkevinduer er
markert med L på tegning og faste vinduer markert med F.
Vindusbeslag leveres i sort farge.
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.
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Kjøkkenhette med motor leveres sammen med kjøkkenet inkl. kanal direkte til friluft/yttervegg. Se forøvrig
egen spesifikasjon med tegninger og illustrasjoner.
Det leveres kjøkken til 100.000,- inkludert mva, frakt og montering til enebolig og primærbolig. Til
sekundærbolig leveres kjøkken til 55.000,- inkludert mva, frakt og montering.
Baderomsinnredning leveres i hvit utførelse som plasseres iht. tegning. Til primærboligen leveres 120cm
baderomsinnredninger med speil og lys. Til sekundærboligen leveres 80cm baderomsinnredninger med speil
og lys.
På WC leveres servant som vegghengt.
Garderobeskap leveres ikke, men er stiplet avsatt plass på tegning.

10.0 TRAPPER / PLATTINGER
Innvendige trapper leveres fra Nor-Trapp med hvite trinn, vanger og rekkverk. Trappen leveres åpen med
barnesikring i trinnene i eneboligen og primærboligen, men leverers tett i trinnene i sekundærboligen.

Utvendig balkonger leveres med stående spilerekkverk iht. tegning og 28x120mm standard impregnerte
materialer som terrassebord. Balkongene leveres åpene. Det leveres plattinger på terreng i str. 12m² pr. bolig,
utført i impregnert treverk.
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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. Kanaler må i noen tilfeller
kasses inn, evt. vegger må fores ut. Ventilasjonsanlegget plasseres som regel i bod, vaskerom, loft eller
lignende, avhengig av konstruksjon på det enkelte hus.
Opplegg for sentralstøvsuger leveres som standard for primærbolig og enebolig. Støvsugerenheten og
slangesett medfølger ikke. Det må påregnes synelige rør for tilkoblingspunkt til støvsugerenheten der dette
leveres. Det er ikke medregnet sentralstøvsugeropplegg for sekundærbolig.

13.00 TØMRERARBEID
Arbeidet utføres håndverksmessig i henhold til våre tegninger og beskrivelse, og i henhold til Norsk Standard
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3420 toleranseklasse C. Alle husene skal trykktestes og ligge innenfor 1,0 i lekkasjetall.

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.
Opplegg for TV med 3 doble stikk leveres i hovedstue. Ytterligere TV-uttak er tilvalg og leveres som
tomrør/bokser.
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:




Eneboligalle bad, hall/gard, vask og wc
Primærboliggang/trapp, wc, alle bad og vaskerom
Sekundærbolig- gang/trapp, bad og bod/teknisk

Panelovner leveres i oppholdsrom til fordeling i boligen og gjennomgås hos elektriker.
Det leveres downlights på bad og wc. (Totalt pr. enhet er det inkl.: Enebolig-11stk. Primærbolig- 11stk. og
sekundærbolig 3stk. til fordeling.) Det er medtatt innvendig lyskuppel i rom uten vindu. Utover dette er ikke
belysning medtatt. Diverse lys/stikk kan velges/endres hos tilvalg på elektro.
Det leveres 4 stk. utelamper til primærbolig, 3 stk. til sekundærbolig og 3 stk til enebolig iht. tegning.

15.0 RØRLEGGERARBEID
Utstyr plasseres som vist på tegning. Dusjdører leveres rette 90x90cm løsning i glass, samt servanter iht.
tegning. Boltemonterte vasker leveres på wc. Toalettskål og innbyggingssisterne leveres iht. tegning.
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 der dette er tegnet inn på planløsningene. Rørføringer må stedvis påregnes
innkasset. Frostsikre utekraner leveres 1 stk. med kaldt vann pr. boenhet.

16.0 PIPE / ILDSTED
Luftet stålpip med påkobling til topp ovn. Låst plassering iht. tegning.
Peisovn leveres av type DUO 5 DV med underlagsplate i glass.
(ingen leveranse av pipe/peis i sekundærbolig)

17.0 BRANNVERN
Til alle boenheter leveres godkjente røykvarslere og brannsloknigsapparater. Det leveres røykvarsler som
ivaretar forskriftskrav og det leveres 1 stk. 6 kg pulverapparat type ABE pr. enhet

18.0 IKKE MED I LEVERANSEN
Side 5

Initialer:

FH:

FBI:
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- postkasse/postkassestativ.
- maling/beising utvendig utover fabrikkbeiset
- det som er inntegnet stiplet er ikke med i leveransen, men tenkt som en ilustrasjon.
- hvitevarer
- beplantning utover ferdigplen
- kanstein

19.0 TILLEGGSLEVERANSE
Det utarbeides tilvalgsliste for boligene. Alle tilvalg gjennomføres hos Follohus AS og må gjøres skriftlig.
Endringer på konstruksjon eller tekniske installasjoner tillates ikke når prosjektet er igangsatt. Faktura for
tilvalg faktureres direkte til kjøper med forfall ca. 3 uker før overtagelse.

20.0 ROMSKJEMA
Romskjema er gjeldende for hvilken overflate som leveres i de enkelte rom.
Revidert romskjema utarbeides i forbindelse med tilvalgslisten og vil erstatte dette romskjema.
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Solveien 17 C - 1. etg.
Gang/trapp

Fliser

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Stue/kjøkken

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Sport

Grovstøpt betong

Ubehandlet gips

Ubehandlet gips

Gang

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

Bod/teknisk

Fliser m/ sokkelflis

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

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Soverom 1 og 2

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Solveien 17 C - 2. etg.

Side 6

Initialer:

FH:

FBI:

Solveien 17 D - 1. etg.
ROM

GULV

VEGG

HIMLING

Hagestue

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Gang/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

Garasje

Grovstøpt betong

Ubehandlet gips

Ubehandlet gips

ROM

GULV

VEGG

HIMLING

Kjøkken/stue

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Soverom 1

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

ROM

GULV

VEGG

HIMLING

Bod /teknisk

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Gang

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Vaskerom/teknisk

Fliser m/ sokkelflis

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

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Solveien 17 D - 2.etg.

Solveien 17 D - 3.etg.

Side 7

Initialer:

FH:

FBI:
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Bad

Fliser

Fliser

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Soverom 2,3 og 4

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

ROM

GULV

VEGG

HIMLING

Bod

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

Vaskerom/teknisk

Fliser m/sokkelflis

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

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Hall/gang

Fliser

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Garasje

Grovstøpt betong

Ubehandlet gips

Ubehandlet gips

ROM

GULV

VEGG

HIMLING

Kjøkken/stue

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

Soverom 1

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

ROM

GULV

VEGG

HIMLING

Soverom 2, 3 og 4

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Solveien 17 E - 1. etg.
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Solveien 17 E - 2.etg.

Solveien 17 E - 3. etg.

Side 8

Initialer:

FH:

FBI:

Loftstue/gang

1 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Bod/teknisk

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

21.0 UNDERSKRIFT

Signatur

Dato

Signatur

Follo Boliginvest AS

Dato

Follohus AS
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VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SOLVEIEN ….
§ 1 Navn og formål
Sameiets navn skal være Eierseksjonssameiet Solveien……. Sameiet eier grunnen og bygningene på
gnr. 73, bnr. 398 i Ås kommune som består av en bygning med til sammen 2 boligseksjoner. Eieren av
en seksjon i sameiet har enerett til å bruke en bestemt bruksenhet på eiendommen, samt rett til å
bruke eiendommens fellesarealer.
Hver bruksenhet består av en hoveddel (boligen) og minst en tilleggsdel (hage, carport/garasje mv).
Bruksenhetenes hoveddeler og tilleggsdeler fremgår av den tinglyste seksjoneringsbegjæringen.
De deler av eiendommen som ikke inngår i en bruksenhet er sameiets fellesareal. Sameiets
fellesareal består i hovedsak av felles vei og gårdsplass, samt felles teknisk infrastruktur som
ledninger for vann, avløp, strøm, telefon/bredbånd mv. All teknisk infrastruktur er felles frem til
forgreningspunktet for den enkelte seksjon. Sameiets adkomstvei fra Solveien og avfalls- og
postkassestativ er felles med gnr. 73, bnr. 17 og 399.
Eierseksjonssameiet har til formål å ivareta seksjonseiernes felles interesser og administrasjon av
eiendommens fellesanlegg av enhver art.
§ 2 Fellesutgifter
Fellesutgifter er utgifter med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet.
Fellesutgiftene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameiebrøken, med mindre annet
er gyldig vedtatt.
Følgende fellesutgifter skal fordeles i samsvar med seksjonenes eierbrøk.
- Drift, vedlikehold, fornyelse og oppgradering av felles teknisk infrastruktur.
- Drift, vedlikehold, fornyelse og oppgradering av felles adkomstvei, gårdsplass, avfalls- og
postkassestativ mv.
- Honorar for eventuell forretningsfører, regnskapsfører, revisor, styre o.l.
- Kommunale avgifter, med mindre kommunen fakturerer den enkelte seksjonseier direkte

§ 3 Vedlikehold mv.
Det er sameiets ansvar, ved styret, å drifte, vedlikeholde, fornye og eventuelt oppgradere sameiets
fellesarealer og felles anlegg, samt ellers forvalte sameiets anliggender. Det er sameiets ansvar å
sørge for tilstrekkelig drenering på fellesareal, også inn mot bruksenhetenes grenser.
Seksjonseierne er hver for seg ansvarlig for alt innvendig og alt utvendig vedlikehold, med eventuelle
fornyelser og oppgraderinger, av sine respektive bruksenheter, inkludert, men ikke begrenset til
innvendige og utvendige sluk, tak med renner og nedløp, piper, fasader, vinduer, dører og drenering.
Det samme gjelder den enkelte seksjons tilleggsareal som hage, gangarealer, garasje/carport,
gjerde/hekk, kantstein mv.
Den enkelte seksjon er selv ansvarlig for:
- Bygnings- og innboforsikring av egen seksjon.
- Tilkobling, abonnement og bruk av kabel-tv, bredbånd, telefon o.l. i egen seksjon.
Snr. 1 har rett til adkomst over tilleggsareal til snr. 2 for å male sin yttervegg på vestsiden av snr. 1.
§ 4 Styret
Styret skal ha 2 styremedlemmer. Styrelederen skal velges av årsmøtet. Alle sameiets seksjoner skal
være representert i styret.
§ 6 Endring i vedtektene
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med 2/3-flertall.
§ 7 Forholdet til eierseksjonsloven
For så vidt annet ikke følger av vedtektene, gjelder den til enhver tid lov om eierseksjoner
*****
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MAT0011

Matrikkelbrev

19.06.2018 kl. 10:19
Robin Lia - 0214
Ås kommune

Utskriftsdato/klokkeslett:
Produsert av:
Attestert av:

19.06.2018 10.19

For utfyllende informasjon: www.kartverket.no/matrikkelbrev

Side 1 av 5

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet
Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på
fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan
også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre
innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

Orientering om matrikkelbrev
Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkellovens § 3 d) er
matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

Bruksnummer:

Gårdsnummer:

Kommune:

For matrikkelenhet:

Matrikkelrapport
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19.06.2018 10.19

Tinglyst

Oppmålingsforretning

Andel
1/1

Rolle
Avgiver
Mottaker

15.06.2018

Rolle
Avgiver
Mottaker

15.06.2018

15.06.2018

15.06.2018
Matrikkelenhet
0214 - 73/17
0214 - 73/398

07.05.2018

Matrikkelenhet
0214 - 73/17
0214 - 73/399

07.05.2018

Side 2 av 5

Arealendring
-571,5
571,9

liarobin

Arealendring
-483,3
483,5

liarobin

Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur

Bruksenhet Adresse
Postboks 244
1401 SKI

Areal (m2) Kommentar
571,9

Matrikkelbrev for 0214 - 73 / 398

Tinglysingsstatus

Navn
FOLLO BOLIGINVEST AS

Årsak til feilretting

Føds.d./org.nr
918859772

Tinglyst

Status

15.06.2018
0
Ja
Nei
Nei

Grunneiendom

Oppmålingsforretning

Forretningstype

Forretninger

Rolle
Hjemmelshaver

Tinglyste eierforhold

Eierforhold

Tekst
Beregna areal for 73 / 398

Arealrapport

Matrikkelenhetstype:
Bruksnavn:
Etableringsdato:
Skyld:
Er tinglyst:
Har festegrunner:
Er seksjonert:

Matrikkelenhet

81

82

83

6615898,47

6615910,05

6615924,44

6615928,20

6615908,34

1

2

3

4

5

19.06.2018 10.19

Nord

Løpenr

601582,16

601580,07

601557,38

601555,67

601558,95

Øst

Matrikkelbrev for 0214 - 73 / 398

25,22 Ikke hjelpelinje

Radius

Side 5 av 5

10

10

Jord Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic)
19,97 Ikke hjelpelinje
96 GPS kinematisk (Real time kinematic)
Ikke spesifisert Asfaltspiker

Jord Rør
23,00 Ikke hjelpelinje

14,49 Ikke hjelpelinje
10

Nøyaktighet
10

96 GPS kinematisk (Real time kinematic)

Øst: 601559

10

Ytre avgrensing

Nord: 6615919

Grensemerke nedsatt i / Grensepunkttype /
Lengde Hjelpelinjetype
Målemetode
Jord Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic)
12,04 Ikke hjelpelinje
Jord Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic)

Arealmerknad:
Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32

Grensepunkt / Grenselinje

Areal: 571,9
Representasjonspunkt:

Areal og koordinater

84

1

&$
7!98BCD

#$
%9BCD


9BCD

24
9!BCD

2B123
9BCD




A9BCD

B8

E"

85
1232456
789ABCD

EF3
A9BCD



.6F244
+98BCD

&$
%!97BCD

E*6
7+9+BCD

-

"


E,63CB
+9BCD

'5( 6)
%9BCD

2
A9!BCD

26C3B 5( 6)

26C3B 5( 6)

$
$

.,9B/4
041

86

26C3B 5( 6)

"
"



&$
%!97BCD

F
4(
=3

2
898BCD

E,63CB+
89ABCD

9,9B:26 23

12)5
69BCD

"9;9<9

784*6
+9ABCD

46 )14
79%BCD

87
E,63CB!
9BCD



E,63CB7
9BCD

156))C4)1B6336)5

<2 4B12BC()6C
<()6B556))C4)1B6336)5

<2 4B12B5641C4C
1641C4B556))C4)1B6336)5

E2;44B$BB$

88
431))

E2;44BBB
156))C4)1B6336)5

156))C4)1B6336)5

E2;44B-BB-

89
156))C4)1B6336)5

E2;44B"BB"

90

>$E$"9BE?&

91

>$E$"9B2@&"

92

>$E$"9B9E4

93

94

95

12.03.2019 14.44

Tinglyst

Andel
1/1

Rolle
Avgiver
Mottaker

15.06.2018

15.06.2018
Matrikkelenhet
0214 - 73/17
0214 - 73/399

07.05.2018

Side 2 av 5

Arealendring
-483,3
483,5

liarobin

Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur

Bruksenhet Adresse
Postboks 244
1401 SKI

Areal (m2) Kommentar
483,5

Matrikkelbrev for 0214 - 73 / 399

Tinglysingsstatus

Navn
FOLLO BOLIGINVEST AS

Årsak til feilretting

Føds.d./org.nr
918859772

15.06.2018
0
Ja
Nei
Nei

Grunneiendom

Status

Oppmålingsforretning

Forretningstype

Forretninger

Rolle
Hjemmelshaver

Tinglyste eierforhold

Eierforhold

Tekst
Beregna areal for 73 / 399

Arealrapport

Matrikkelenhetstype:
Bruksnavn:
Etableringsdato:
Skyld:
Er tinglyst:
Har festegrunner:
Er seksjonert:

Matrikkelenhet

96

97

98

6615880,05

6615898,47

6615908,34

6615905,66

6615891,95

6615890,13

1

2

3

4

5

6

12.03.2019 14.44

Nord

Løpenr

601585,63

601589,53

601582,44

601582,16

601558,95

601564,17

Øst

10
10

96 GPS kinematisk (Real time kinematic)
96 GPS kinematisk (Real time kinematic)

Radius

Side 5 av 5

10

96 GPS kinematisk (Real time kinematic)

Matrikkelbrev for 0214 - 73 / 399

Ikke spesifisert Umerket
23,71 Ikke hjelpelinje

Ikke spesifisert Asfaltspiker
4,30 Ikke hjelpelinje

Ikke spesifisert Asfaltspiker
15,43 Ikke hjelpelinje

2,69 Ikke hjelpelinje

10

10

Jord Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic)
25,22 Ikke hjelpelinje
96 GPS kinematisk (Real time kinematic)
Ikke spesifisert Asfaltspiker

Øst: 601562

Nøyaktighet
10

Ytre avgrensing

Nord: 6615896

Målemetode
96 GPS kinematisk (Real time kinematic)

Grensemerke nedsatt i / Grensepunkttype /
Lengde Hjelpelinjetype
Ikke spesifisert Umerket
19,15 Ikke hjelpelinje

Arealmerknad:
Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32

Grensepunkt / Grenselinje

Areal: 483,5
Representasjonspunkt:

Areal og koordinater
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