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FA MILIEBOLIGER
MED BÅDE L ANDLIG
OG SENTR AL
BELIGGENHE T.
Boligene får utsikt over Rullestadjordene,
der langrennsløypene kjøres opp så
snart forholdene ligger til rette for det.
Eiendommen ligger sentralt, med kort
gangavstand til alle sentrumsfasiliteter. Likevel
vil man oppleve området som tilbaketrukket,
stille og landlig; det beste av to verdener.
Prosjektet er tegnet av det anerkjente
arkitektkontoret Halvorsen & Reine. Boligene
vil få store vindusflater, og med fasader i
malmfuru kombinert med glass og lakkert
stål vil de fremstå som svært attraktive. Her
vil alt ligge til rette for gode hjem og et godt
naboskap for hele familien.
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Illustrasjonsbilde. Avvik kan forekomme.
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BELIGGENHET

NORDRE FOLLO KOMMUNE
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NÆROMR ÅDET

SKI SENTRUM
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SKOLE
Ski skole ligger bare 650 m fra
Kværnerveien. Dette er en barneskole
med ca 460 elever fordelt på 1. - 7.
trinn. Rett nedenfor ligger Ski Ungdomsskole hvor det går ca 560 elever fordelt
på tre trinn. I Ski finner man dessuten i
dag to videregående skoler; Drømtorp
og Ski videregående skole. Sammen
gir disse mange utdanningsprogrammer lokalt i Ski. Høsten 2023/24 er
det planlagt at den nye videregående
skolen i Ski sentrum skal stå klar.

SHOPPING
I Ski sentrum finner man alt man trenger
i hverdagen med et rikt utvalg av både
kjedebutikker og mindre frittstående/
nisjebutikker i tillegg til flere hyggelige
spisesteder.
Ski Storsenter har 143 butikker og serveringssteder og tilknytning til kjøpesenteret
ligger også hotell, flersalskino, bowling
og bibliotek. Her finner man det man
trenger, både til hverdag og fest.

IDRETT

REKREASJON

Ski har et bredt tilbud til barn og
voksne i alle aldre. Ski IL Alliansen
organiserer både fotball, friidrett,
håndball, idrettsskole, innebandy,
ishockey, tennis og turn. I kort
gangavstand fra Kværnerveien ligger
Ski Idrettspark med flere kunstgress- og
gressbaner, tennisbaner, idrettshall med
tre spilleflater, ishockeyhall i tillegg til
at ny turnhall er under bygging. Skimt
er regionens førstevalg innen hopp,
kombinert, langrenn og orientering.
Laget eier klubbhytta Skeidarkollen og
Ellingsrudkollen hoppanlegg. Det er
også flere store og små treningssentre i
Ski med et bredt utvalg av saltimer og
treningsapparater.

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 naturligvis
også som turstier resten av året. I
Kværnerveien kan du spenne på deg
skiene, knytte joggeskoene eller sette
deg på sykkelen og starte turen rett
utenfor inngangsdøren din.
Til Sørmarka er det flere innfallsporter
og Nøstvedtmarka ligger nordvest
for Ski sentrum og byr på et stort
nett av turstier, veier, fiskevann og
kanomuligheter. Badeplassen ved
Midtsjøvann ligger heller ikke langt
unna. Her er det langgrunn og
barnevennlig sandstrand, toalett,
gressletter og sittebenker.
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TRYGT OPPVEKSTMILJØ
MED NÆRHET TIL ALT
Kværnerveien 10–12 ligger i et etablert boligområde
ca. 1 km fra Ski sentrum. Området har en familievennlig
beliggenhet, med gangavstand til alle fasiliteter og store
friluftsområder. 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 under 1,5 km unna. Ski har i dag et
svært godt togtilbud, og det vil bli enda bedre fremover når
Follobanen står klar i 2022. Nærmeste bussholdeplass er Ski
Sykehus som ligger få minutters gange fra eiendommen. Med
bil tar det ca. 5 min til Langhus, 12 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 et
fornyet sentrum. Arbeidet er allerede
i gang, og vil bli åpnet for pendlere i
januar 2023. Togturen fra Ski stasjon
og inn til Oslo tar i dag 22 minutter.
Når Follobanen står klar vil samme
togtur ta kun 11 minutter!

02
I områdene omkring Follo ligger noen
av Østlandets mest populære turløyper.
Løypenettet er tilknyttet sørmarka og
østmarka. Du har med andre ord tilgang
til flere mil med løypenett fra egen
bolig.

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 aldere. På “bua” kan man låne
utstyr til sport- og friluftsliv helt gratis!

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

04
Ski har et bredt aktivitetstilbud og en
rekke idrettslag. Ski Idrettspark ligger
et kvarters gange fra boligen, med
fasiliteter for bl.a. fotball, håndball,
ishockey, friidrett og tennis. En av fylkets
mest aktive turnforeninger ligger i Ski,
med et godt tilbud til alle aldersgrupper.
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01
I kort avstand fra Kværnerveien ligger
Rullestadtjern. Midtsjøvann ligger ca
3 km unna og er et mye besøkt vann
hele året. Rundt disse naturreservatene
går det stier og skogsveier på kryss
og tvers, som brukes til turer på sykkel,
på ski og på beina.

01

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 fra jordet rett utenfor døra i
Kværnerveien. Du har med andre ord
tilgang til flere mil med løypenett fra
egen bolig.

04
Området rundt boligene yrer av
dyreliv. Kanskje er du heldig og ser
denne lille krabaten ute på jordet en
tidlig morgen?
03

02

04
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LANDSKAPSARKITEKTEN
HAR ORDET

BELIGGENHET, HISTORIE OG SITUASJON
Kværnerveien 10-12 ligger i et etablert bolig
område omkranset av kulturlandskap og frilufts
områder, samtidig er det kort avstand til Ski
sentrum.
Eiendommen var opprinnelig en husmannsplass
under Rullestad gård, og bolighus med uthus er
bevart. Mot øst er det utsikt mot Rullestadjordene,
Skis kanskje vakreste kulturlandskap.
Mot sør og vest grenser tomten til et større fri
område. Friområdet er et lokalitet med reigstrerte
hule eiker og gravhauger fra jernalderen.
Bevaringsverdiene i nærområdet gjør det nærmest
utenkelig at naboeiendommene vil bli bygget ut.
BOLIG OG UTEOMRÅDER
Terrenget på området faller fra gravfeltet mot
Kværnerveien, og de syv nye boligene er gitt
en plassering i terrenget som sikrer gode sol- og
utsiktsforhold. Alle boligene får sydvendte, private terrasser med utgang fra 1.etasje. Omkring
liggende vegetasjon bidrar til å gi området et
frodig grønt preg, det er blant annet to automat
isk fredede, hule eiker på eiendommen.
De felles utearealene vil dels bli opparbeidet med
lekeplass og plenarealer, og dels beholdt som
naturtomt.
PARKERING OG RENOVASJON
Det er to gårdsplasser med parkeringsmuligheter.
Gårdsplassen i sør har tre carporter og en gjeste
parkeringsplass. I nord er det fem carporter og
to gjesteparkeringsplasser. Eksisterende uthus skal
bevares og oppgraderes til bruk som sportsboder
og sykkelparkering. Gjennomgående terreng

trapper og gangveier gir gode forbindelser
mellom boligene, gårdsplassene og felles ute
arealer. Renovasjon blir plassert ved
gårdsplassene.
Det tillates ingen kjøring inne på tomten, utover
gårdsplassene.
LEK OG AKTIVITETER
Deler av tomtearealet består av åpen natur og
kulturlandskap, og med gode betingelser for fri
lek og rekreasjon. Sentralt, og tilgjengelig for
alle boligene, legges et areal dedikert for lek.
Lekearealet blir integrert i terrenget og utstyrt med
lekeapparater. Variert terreng, stier, trapper og
støttemurer gir tomten karakter og særpreg. For
de aller minste er det lagt sandlek som er knyttet
til oppholdsplass. Berg og skogholt kan benyttes
til uteområde og er perfekt naturlekeplass for de
nysgjerrige. Flere oppholdsplasser med gode
solforhold og gode sittemuligheter som gir rom for
ro er lagt langs tverrgående gangveier.
MILJØPERSPEKTIV
Tomta har en sammenhengende grønnstruktur som
fremmer biologisk mangfold. Samtidig etableres
det en fremtidsrettet overvannshåndtering med
høy blågrønn faktor. Stedegen og variert vege
tasjon i regnbed vil tilføre kvaliteter til utearealet.
All vegetasjon fremstår naturlig og frodig og er
valgt med hensyn til årstidsvariasjon. Mye av
eksisterende vegetasjon bevares og det beplantes
med frukttrær og bærbusker.
Registrerte hule eiker bevares. Området i nordvest
med stedegen vegetasjon gir en flott bakgrunn
for prosjektet, og bevares som det er. Mot vest er
eiendommen underlagt bevaringskrav knyttet til
eldre tids kulturminner, og tillates ikke endret.

01

01

01
Kværnerveien 10–12 med det
vernede huset og Rullestadjordene
i øst.

02
Det SEFRAK-registrerte uthuset blir satt
i stand og bygget om innvendig til
sykkelparkering og sportsboder.

02
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OM PROSJEK TET

7 TIDSRIKTIGE BOLIGER
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MODERNE
BOLIGER MED
UTSIKT OVER
RULLESTADJORDENE
Boligene i Kværnerveien blir romslige familieboliger med
moderne arkitektur og gode planløsninger.
Boligene vil få store vindusflater og med fasader i
malmfuru kombinert med glass og sortlakkert stål,
vil de fremstå som svært attraktive. Alle boligene får
foldedører som kan skyves til side, så livet utenfor
trekkes inn i boligen. Hver bolig vil ha egne hager med
markterrasser til sin eksklusive bruk. Disse boligene blir
det lett å trives i.

29

Illustrasjonsbilde av Kværnerveien 12 D, C og E. Avvik kan forekomme.
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DITT HJEM. DITT VALG.
Boligene i Kværnerveien leveres med en gjennomgående god standard,
klare til å flytte rett inn. Til og med den trådløse ringeklokken er ferdig
montert når nøklene overleveres, så gjestene kan komme fra første dag!
En av gledene ved å kjøpe nytt hus er å kunne sette sitt personlige preg
på boligen og det blir det rikelig anledning til å gjøre i Kværnerveien.
Etter vedtatt byggestart vil kjøperne kunne avtale tilvalgsmøter med
entreprenøren og leverandørene for kjøkken, fliser, elektro og rørlegger.
Der vil dere få god veiledning av dyktige konsulenter, slik at dere
sammen kan forme deres drømmehjem.
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Illustrasjonbilde. Avvik kan forekomme.
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STANDARDLEVERANSEN:
IT’S ALL IN THE DETAILS!

Kværnerveien 10-12 ligger i et vakkert kulturlandskap, omkranset
av vikinggraver, bølgende jorder og skog. For at husene skal skli
godt inn i omgivelsene og landskapet, kles de med jernvitrolbehandlet malmfuru.
Panel i malmfuru består av kjerneved fra aldrende furutrær. Det
er lange tradisjoner for bruk av malmfuru i Norge, blant annet i
stavkirker og vikingskip. Trevirket er naturlig beskyttet ved at harpiks
er fylt i treverkets celler og porer. Dette gir en naturlig impregnering
og gjør malmfurua varig, selv på værutsatte steder. Malmfuru
har generelt svært lang levetid, og vedlikeholdet er begrenset
til rengjøring. Malmfurua har en svært god miljøprofil. Jernvitrol
behandlingen av malmfurua gir en raskere og jevnere gråning av
panelet enn ved bruk av ubehandlet malmfuru. Jernvitrolen har kun
en visuell effekt.
Rekkverkene rundt terrassene leveres med sortlakkerte stålspiler
(RAL9011), mens de franske balkongene leveres med rekkverk i
glass for å utnytte utsynet fra spiseplassen og loftstuene uten visuelle
hindringer. Flat takstein med skiferutseende, sort utebelysning fra
Nordlux, samt sorte, delvis innfelte taknedløp og takrenner av
typen Kaizer, bidrar til å gi boligene et moderne og stramt uttrykk
samtidig som de vil fremstå som varme og innbydende.
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Focus Duo opp/ned
sort, Nordlux

Illustrasjonbilde. Avvik kan forekomme.
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Alle boligene har franske balkonger
ved spisestuen og noen av dem har
også en i loftsstuen. De doble dørene
i glass kan åpnes, og rekkverket i
glass utenfor slipper lys, luft og utsikt
inn i rommet.
Arkitekten har lagt vekt på å velge
knappe detaljer, både innvendig å
utvendig. Et eksempel på dette er at
alle boligene leveres med listfri overgang mellom tak og vegg, hvilket gir
rommene et rent og moderne uttrykk.

Illustrasjonbilder. Avvik kan forekomme.
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Badene leveres med et stilrent MATS dusjhjørne (90cm), moderne blandebatteri til dusj og
servant, vegghengt toalett fra Villeroy og Boch, ELI servantskap med skuffer og downlights
i taket. De flislagte gulvene leveres med varmekabler, mens soverommene leveres med
elektriske panelovner. Både panelovner og varmekabler leveres med digital termostat.

V&B O.Novo vegghengt toalett

IVE dusjbatteri

EIRA servantbatteri

SG Junistar Gyro Lux, matt hvit 6w

Term/reg CTM Lyng

Digital termostat, Glamax

ELI servantskap 120 eller 80 cm

Minos Ash fliser

MATS dusjhjørne, 90 cm

Denne oversikten er ikke komplett. Se leveransebeskrivelse og romskjema lengre bak i prospektet for utfyllende oversikt.
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På gulvene legges en tidløs 3-stavs hvitlasert eikeparkett i bl.a. stue, kjøkken og soverom,
mens flisen Minos Ash i ulike størrelser legges på alle flislagte gulv.
Se romskjema for nøyaktig beskrivelse.
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HTH – EN KJØKKEN
LEVERANDØR MED
LIDENSKAP
Kjøkkenet omtales ofte som husets hjerte og
er det rommet flest legger litt ekstra ressurser i. 
I Kværnerveien er HTH valgt som kjøkken
leverandør.
I HTH dyrker de sin lidenskap – å utvikle og
levere lekre og velfungerende kjøkkenløsninger.
En kompromissløs holdning til kvalitet og design

har gjort HTH til Nordens foretrukne kjøkken
leverandør. Som kjøper i Kværnerveien vil du
bli invitert til en hyggelig kjøkkenprat hos en
kjøkkenkonsulent hos HTH, der du får hjelp til å
planlegge ditt drømmekjøkken.
Gled deg til en tur inn i HTHs spennende
kjøkkenverden.

Illustrasjonsbilde fra HTH sin produktkatalog. Modellen Mono er standardmodellen som leveres i Kværnerveien.
Modellen representerer en ny tolkning av den danske designtradisjonen. En slank, hvitlakkert dør med mykt
avrundede kanter understreker den elegante stilen i denne serien.
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Arkitekter har et helt spesielt forhold til lys og siktlinjer når de tegner boliger og det kommer tydelig frem
av den gjennomtenkte bruken av vinduer i Kværnerveien. Illustrasjonbilde. Avvik kan forekomme.
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SKAP DITT
DRØMMEROM
Kværnerveien 10A, 10B, 12A, 12B og 12E leveres med et stort
disponibelt rom på over 30 kvm i sokkeletasjen.
Hva vil du bruke ditt rom til?

Drømmer du om et medierom med plass til hele familien?
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Eller hva med et treningsrom?

Lagerplass får man aldri nok av, her vist i kombinasjon med en arbeidsbenk.

Rommene leveres med ubehandlede gipsvegger, ubehandlet gipstak
og betonggulv. Alle rommene vil ha lysgraver, samt balansert ventilasjon og elektriske punkter iht standarden NEK400. Vil du overta
boligen med rommet ferdigstilt slik du vil ha det, eller kanskje du er
handy og ønsker å ferdigstille rommet selv? Valget er ditt! Tilvalgene
må avklares innenfor gitte tidsfrister og med et tillegg i prisen.
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01

Illustrasjonsbilde fra Kværnerveien 12 B, C og D. Avvik kan forekomme. Her er det plass til flere sittegrupper og et romslig langbord til festlige
anledninger, der den franske balkongen slipper lys og utsikten inn. På ekstra kalde dager kan du nyte varmen fra peisovnen. Foldedørene slipper
naturen utenfor inn i stuen når du skulle ønske det.
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Illustrasjonbilde. Avvik kan forekomme.
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02

01
Illustrasjonsbilde av Kværnerveien 10 A og B.
Boligene får egne private hager med tilhørende markterrasser
med royalimpregnerte terrassebord. Hagene vil være solrike
og med utsyn over jordene og den fredede gravplassen fra
jernalderen.

02
Illustrasjonsbilde av Kværnerveien 12E. Takhøyden,
hjørnevinduet og det tilknyttede badet gjør dette soverommet
til noe helt spesielt. Med skogen, jordene og friområdene
rundt boligen, vil du kunne våkne til fuglekvitter i
sommerhalvåret.
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Illustrasjonsbilde av Kværnerveien 12 B, 12 C (speilvendt) og D har tilsvarende løsning. Takhøyden gir en helt spesiell romfølelse, og legg merke til
hjørnevinduet og vinduet over kjøkkenbenken. Disse kvalitetene gjør dette til et unikt rom og husets flotteste! Bildet er et illustrasjonsbilde
og avvik kan forekomme. Standardkjøkkenet avviker fra det illustrerte kjøkkenet.
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Illustrasjonsbilde av stuen Kværnerveien 12 A. Kværnerveien 10 A og B (speilvendt) har tilsvarende løsning. Her får man følelsen av å være ute og
inne samtidig, med foldedører ut mot hagen og doble dører med fransk balkong (glassfelt utenfor).
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BOLIGENE
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KVÆRNERVEIEN 10 B (s.56)

KVÆRNERVEIEN 10 A (s.52)

Illustrasjonsbilde. Avvik vil forekomme.
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KVÆRNERVEIEN 12 D (s.72)

KVÆRNERVEIEN 12 E (s.76)
KVÆRNERVEIEN 12 B (s.64)

KVÆRNERVEIEN 12 A (s.60)
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KVÆRNERVEIEN 12 C (s.68)
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211 m2 BRA

169 m2 P-ROM

Inngangsplanet inneholder en stor gang på hele 20 kvm
med et flott hjørnevindu som slipper inn mye lys, et praktisk
vaskerom samt et fleksibelt disponibelt rom på over 30 kvm.
Her kan man som kjøper selv innrede etter eget behov –
enten det måtte være til stor lagringsplass, treningsrom eller
hjemmekino.
I den midtre etasjen finner vi husets hjerte – kjøkkenet og stuen,
i en stor, åpen løsning på over 60 kvm. Hjørnevinduer, takhøye
vinduer og foldedører mot syd er flotte detaljer i et rom som
innbyr til mange middagsgjester.

41 m2 S-ROM

Den franske balkongen med de doble dørene i glass gir
spiseplassen et flott særpreg.
Husetes fire soverom ligger i toppetasjen. Ett har eget bad og
de tre andre deler det største badet. Loftsstuen med takopplett,
har en herlig utsikt over Rullestadjordene i øst gjennom doble
dører i glass og fransk balkong. Soverommene og loftstuen
har mønt himling, hvilket gir en helt spesiell romfølelse.
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Denne tegningen er ment som en illustrasjon, og noe avvik kan derfor forekomme.
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210 m2 BRA

169 m2 P-ROM

Inngangsplanet inneholder en romslig gang på 20 kvm, et
praktisk vaskerom samt et fleksibelt disponibelt rom på over 30
kvm. Her kan man som kjøper selv innrede etter eget behov
– enten det måtte være til stor lagringsplass, treningsrom
eller hjemmekino.
I den midtre etasjen finner vi stue og kjøkken på hele 60
kvm. Det er plass til et romslig kjøkken med mye skap- og
benkeplass samt spiseplass både på kjøkken og i spisestuen.
Foldedørene og de doble glassdørene i den franske balkongen
kan åpnes opp og bringer hagen inn i stuen. Herfra har man

41 m2 S-ROM

direkte tilgang til den romslige sydvestvendte markterrassen og
hagen, og utsyn mot det fredede området og den fredede
eika. Her finner vi også et separat gjestetoalett.
Toppetasjen består av fire soverom, to bad og loftsstue med
fin utsikt mot friområdet i vest gjennom en fransk balkong
med doble dører i glass. Loftstuen har et takopplett, hvilket
gjør takhøyden ekstra høy i dette rommet. Hele denne etasjen,
bortsett fra badene har mønt himling hvilket gir en helt spesiell
romfølelse.
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Denne tegningen er ment som en illustrasjon, og noe avvik kan derfor forekomme.
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211 m2 BRA

169 m2 P-ROM

Inngangsplanet inneholder en stor gang på hele 20 kvm
med et flott hjørnevindu som slipper inn mye lys, et praktisk
vaskerom samt et stort fleksibelt disponibelt rom. Her kan man
som kjøper selv innrede etter eget behov – enten det måtte
være til stor lagringsplass, treningsrom eller hjemmekino. Denne
boligen har en ekstra stor lysgrav i det disponible rommet.
I den midtre etasjen finner man husets hjerte – kjøkkenet og
stuen, som er et stort rom med åpen løsning på over 60 kvm.
Hjørnevinduer, takhøye vinduer, fransk balkong og foldedører
er flotte detaljer i et rom som innbyr til mange gjester og
hyggelige stunder.

41 m2 S-ROM

Oppholdsrommet er på bakkeplan mot sydvest og har direkte
adkomst ut på en romslig privat markterrasse, privat hage
med utsyn mot Rullestadjordene og de fredede vikinggravene
fra jernalderen.
Husetes fire soverom ligger i toppetasjen. Ett har eget bad
og de tre andre deler det største badet. Loftsstuen har en
herlig utsikt over Rullestadjordene i øst gjennom en fransk
balkong med doble dører i glass. Dette rommet har også et
takopplett, hvilket gir rommet ekstra stor takhøyde.
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210 m2 BRA

169 m2 P-ROM

41 m2 S-ROM

Inngangsplanet inneholder en romslig gang på 20 kvm, et
praktisk vaskerom samt et stort fleksibelt disponibelt rom. Her
kan man som kjøper selv innrede etter eget behov – enten det
måtte være til stor lagringsplass, treningsrom eller hjemmekino.

løsning i tillegg til et gjestetoalett. Kjøkkenet i en stor u-form
med mye skap- og benkeplass. Spisestuen er plassert under et
takopplett som, sammen med en fransk balkong med doble
dører i glass, gir rommet et spennende særpreg.

Den midtre etasjen inneholder fire soverom der ett har tilgang
til eget bad, mens de tre andre deler hovedbadet. Det er
dessuten en lys hagestue med utgang til terrasse og hage.
Toppetasjen inneholder stue og kjøkken i en romslig og åpen

Mot den sydvendte balkongen er det en stor foldedør som
gjør at mye av veggen kan åpnes. Herfra har man direkte
tilgang til markterrassen og uteområdene.
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140 m2 BRA

137 m2 P-ROM

På inngangsplanet finner vi tre soverom, hvor hovedsoverommet
har direkte tilgang til eget bad. Dette planet inneholder
dessuten en hagestue med utgang til terrasse og hage, et
romslig bad med dobbel servant og en praktisk løsning der
vaskemaskin/tørketrommel er gjemt bak skyvedører.
Andre etasje inneholder stue og kjøkken i en romslig og
åpen løsning i tillegg til et gjestetoalett. Kjøkkenet i en stor
u-form har mye skap- og benkeplass og vinduene mellom
kjøkkenbenken og overskapene slipper lys og utsyn inn på

3 m2 S-ROM

kjøkkenet. Spisestuen er plassert under et takopplett som,
sammen med doble dører i glass med fransk balkongløsning,
gir rommet et spennende særpreg.
Mot balkongen er det en stor foldedør som gjør at mye av
veggen kan åpnes mot syd. Utenfor folderdørene er det
en smal balkong, bred nok til å gå ut og lufte seg og til å
sette ut potter med blomster og urter. Det er fin utsikt mot
Rullestadjordet i øst.
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Illustrasjonbilde. Avvik kan forekomme.
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140 m2 BRA

137 m2 P-ROM

Kværnerveien 12 D er den boligen som ligger høyest i terrenget
og er en del av en tomannsbolig.
På inngangsplanet finner vi tre soverom, hvor hovedsoverommet
har direkte tilgang til eget bad. Dette planet inneholder
dessuten en hagestue med utgang til terrasse og hage, et
romslig bad med dobbel servant og en praktisk løsning der
vaskemaskin/tørketrommel er gjemt bak skyvedører.
Andre etasje inneholder stue og kjøkken i en romslig og åpen
løsning i tillegg til et gjestetoalett. Kjøkkenet i en stor u-form

3 m2 S-ROM

med mye skap- og benkeplass. Spisestuen er plassert under
et takopplett som, sammen med doble dører i glass med
fransk balkongløsning, gir rommet et spennende særpreg og
hyggelig utsikt mot friområdet i vest.
Mot den sydvendte balkongen er det en stor foldedør som
gjør at mye av veggen kan åpnes. Denne boligen har det
største private utearealet (vedtektstestet).
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Illustrasjonbilde. Avvik kan forekomme.
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Innenfor døren i prosjektets eneste enebolig, er det første vi
møter en romslig hall på over 20 kvm. Her er det plass til en
drømmegarderobe der alle familiens klær og utstyr får sin faste
plass. Denne etasjen byr dessuten på et praktisk vaskerom
samt et stort disponibelt rom. Dette er et fleksibelt rom som
kjøper selv kan innrede til f.eks. hobbyrom, treningsrom eller
hjemmekino. Det gir dessuten gode lagringsmuligheter.
I etasjen over finner vi stue og kjøkken i en sjenerøs og åpen
løsning der hjørnevinduer, takhøye vinduer og foldedører gir
rommet et unikt særpreg. Det er stor plass til et drømmekjøkken
med mye arbeidsplass og plass til å ta imot mange gjester.

41 m2 S-ROM

Her er det plass til en stor spisestue rett ved siden av en
fransk balkong med doble dører i glass. Glassrekkverket
utenfor slipper lys og utsikten over Rullestadjordet rett
inn i den åpne stue- og kjøkkenløsningen. Utgang via
foldedører til stor sydvestvendt terrasse som ligger på taket
av carportene under. Denne etasjen har også gjestetoalett.
Toppetasjen inneholder fire soverom der ett har tilgang til eget
bad, mens de tre andre deler hovedbadet. Takopplett og nok
en fransk balkong med doble dører i glass, gir loftsstuen gode
kvaliteter og flott utsikt over Rullestadjordene i øst.
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PROSJEKTBESKRIVELSE
ROMSKJEMA
UTOMHUSPLAN
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UTOMHUSAREALER OG GRUNNARBEIDER
Utomhusarealene leveres ferdig opparbeidet med
utgangspunkt i prospektets utomhusplan. Endring
er i layouten vil kunne forekomme som følge av
detaljprosjektering.
Det leveres lekeplass med lekeapparater, støttemurer, gangstier med belegningsstein og terreng
trapper i tre/betong. Det leveres belysning i
sameiets fellesarealer. Gjerder/rekkverk leveres
iht forskriftskrav. Det leveres sikring av lysgraver i
form av metallrist eller annen fallsikring.
•
•
•

Plenarealer leveres med ferdigplen, gårds
plasser og parkeringsarealer leveres gruset.
Prosjektet leveres med Blågrønn Faktor på 0,8.
Husene leveres med radonsikring.

Balkonger/terrasser
Balkonger og terrasser/plattinger leveres med
grå, Royalimpregnerte terrassebord i omfang som
vist på kontraktstegningene.
På balkonger i 2.etg (12D, 12C og 12B) leveres
rekkverk med stålspiler i RAL9011.
Franske balkonger leveres med rekkverk i glass
og rustfritt stål.
UTVENDIG UTFORMING AV HUSENE
Utvendig behandling
Kledning leveres som 19x98 cm dobbelfals m/
rett skygge 10 mm, type jernvitrolbehandlet malmfuru. Stående panel. Panelet gråner raskt, men
noe ulik hastighet avhengig av eksponering mot
sol, vær og vind må påregnes. Materialene er
behandlet på 3 sider. Etterbehandling av forkant-

bord, vindskibord, og synlige kuttflater er ikke en
del av leveransen.
Oppbygging av trekonstruksjon
• Kledning
• Utlekting for lufting av kledning
• Vindtettplate/vindsperreduk
• Bindingsverk 45x195 mm.
• 200 mm mineralull
Komplettering på innsiden av utvendig vegg
• Plastfolie som innvendig diffusjonssperre
• 45x45mm lekt
• 50mm mineralull
• Gipsplate
Yttertakkonstruksjon
• Trekonstruksjon med takstein, type Benders
Carisma flat brilliant eller tilsvarende.
Farge: skifer
• Snøfangere leveres iht forskriftskrav
• Sløyfer og lekter for lufting under stein
• Vindsperreduk
• Impregnert trefiberplate/OSB plate montert
på overkant sperrer
Takrenner/taknedløp
Takrenner og taknedløp leveres som Kaizer renne,
farge RAL 9011. Taknedløpene leveres delvis
innfelt i veggen.
Komplettering på innsiden av yttertak
• Mineralull 350mm
• Dampsperre
• Nedforingslekte 45x45 mm
• Gipsplate

VINDUER, FOLDEDØR OG YTTERDØRER
Vinduer, terrassedører og foldedører
Vinduer og dører leveres i tre, med farge
RAL9011. Vinduer over 120 cm leveres som fast
karm. Vinduer montert nær tilstøtende boenhet vil
i noen tilfeller bli levert som faste vinduer.
Ytterdør
Dørblad med glassfelt, ferdig overflatebehandlet
karm og forsikringsgodkjent (FG) lås og håndtak.
Farge iht romskjema/etter arkitektens nærmere
angivelse.
BJELKELAG OG ETASJESKILLER
• Bjelkelaget prosjekteres og dimensjoneres i
henhold til gjeldende toleransekrav
• På bjelkelag leveres fuktbestandige spon
plater (22mm)
• Komplettering bjelkelag
• Isolasjon minimum 100mm
• I himling leveres gipsplater (12,5mm) på
nedforede lekter (45x45mm)
Takhøyde som vist på kontraktstegningene.
Dragere
Innvendige dragere leveres som hovedregel
skjult, forutsatt at de ikke er i konflikt med tekniske
føringer/løsninger. Der prosjekteringen måtte
avdekke behov for synlige dragere vil de kles inn
med gipsplater.
INNVENDIG OVERFLATER
Vegg og tak
Tak leveres listefritt i overgang mellom himling
og vegg. Tak og vegger leveres med sparklet og

malt gips, vegger leveres med forsterkede hjørner.
Uinnredet bodareal (hus 10A. 10B, 12A, 12B
og 12E) leveres med ubehandlet gips.
Det gjøres oppmerksom på at partier i boligen vil
kunne få nedsenket himling eller innkassing som
følge av detaljprosjektering av teknisk anlegg.
Nedforede himlinger etterstrebes lagt til sekundære rom som bad, bod og gang.
Sparkling og maling
Standardleveransen inkluderer en valgfri farge på
vegg pr boenhet. Standard farge er
NCS 0502-Y. Tak leveres hvitmalt.
Isolasjon Innervegger
Standard innervegger er isolert med minimum
50mm isolasjon.
Det leveres lyd- og brannvegg mellom tomannsboligene.
Gulv
Bad og WC leveres med flislagte gulv av type
Minos Ash med matt overflate, 30x30 cm. Nedsenket dusjsone med mosaikkflis, type Minos Ash
med matt overflate, 5x5 cm.
Vaskerom (hus 10A, 10B, 12A, 12B og 12E)
leveres med Minos Ash med matt overflate,
30x30 cm på gulv samt sokkelflis (uten membran).
Entreer leveres med grå fliser, 30 x 30 cm.
Uinnredet bodareal (hus 10A. 10B, 12A, 12B
og 12E) leveres med betongoverflate på gulvet.
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Øvrige rom leveres med 3-stavs, hvitlasert
eikeparkett.
Flislagte vegger
Der det skal være flis på vegg monteres 1-lag
rupanel/plate og 1-lag 10 mm membranplate.
Membranløsning på gulv avgjøres av entreprenøren ved detaljprosjektering.
Følgende inngår ved flislagte vegger:
• Cpreste Branco Opacp overflate, 30x60 cm
• Listefritt i overgang mellom tak og vegg
• Utvendige hjørner leveres med flislist med
matt krom utførelse
Listverk
Overgang mellom vegg og himling leveres listefri.
Generelt leveres listverk (gulv og gerikter) slett,
hvit, ca 58 mm.
Listverk behandlet fra fabrikk vil ha synlige
spikerhoder. Fuging ved listverkets overgang til
vegg og gulv utføres dersom glippen er utenfor
toleransekrav.
Foringer til vinduer og dører leveres i hvitmalt
MDF/tre.
Innerdør
Innvendige formpressede dører/lettdører leveres
ferdig overflatebehandlet med flat terskel. Dørene
leveres med låskasse og vrider.
Alle dørterskler leveres i eik farge som standard.
TRAPP
Innvendig trapp leveres åpen, i tre. Trinn, rekkverk
og vanger leveres i fabrikkmalt hvit farge.

Ved montering vil det måtte påregnes at det
gjøres tilpasninger og utbedringer på bygge
plassen. Flikkmaling/lakkering er tillatt og kan
være synlig.
Trappene er produsert etter mål og det blir alltid
tatt høyde for vinkler og mindre ujevnheter i vegg
er og gulv. Glipper fra 5 – 15 mm mellom trapp
og vegger/gulv er derfor påregnelig og må
aksepteres av kjøper. Dersom glipper er over 15
mm er det tillatt å rette avviket med overgangslist
er, fuging og listing kan eventuelt bøte på dette.
Ettersom treverk er et levende materiale, an
ses ikke mindre sprekker og moderat knirking i
treverket som reklamasjonsberettiget.
KJØKKEN OG GARDEROBE
Det leveres kjøkkeninnredning fra HTH, type
Mono (hvit). Kjøkkeninnredningen leveres i
omfang som vist på kontraktstegningene og til
en verdi av NOK 100.000. Hvitevarer inngår
ikke i standardleveransen. Hvitevarer og andre
endringer kan bestilles som tilvalg.
Garderobeskap/-innredning inngår ikke i
standardleveransen, men kan leveres som tilvalg.
BAD, VASKEROM OG WC
Det leveres innredning til baderom i form av
vegghengt WC, servantinnredning med underskap, dusj, dusjvegger i glass, skyvedører foran
avsatt plass til vaskemaskin/tørketrommel (hus
12C og 12D) samt speil innfelt i veggen.
Opplegg for vaskemaskin leveres som vist på
plantegningene. På WC leveres innredning i

form av vegghengt WC, servant uten underskap
og speil. På vaskerom leveres laminat benkeplate
og utslagsvask i rustfritt stål.

våtrom og kjøkken samt tilluft i alle oppholdsrom.
I uinnredet bodareal (hus 10A, 10B, 12A, 12B
og 12E) leveres tilluft.

I våtrom uten sluk leveres Waterguard.
Det leveres 1 stk utekran til hver bolig
Det leveres 1 stk vannmåler til hver bolig.

Sentralstøvsuger
Det blir levert røropplegg for sentralstøvsuger
med uttak som dekker hele huset. I tillegg leveres
det skjult opplegg til sugebrett i kjøkkensokkel.
Sentralstøvsugerenhet og slange kan bestilles som
tilvalg.

Bad med takhøyde over 240 cm leveres med
nedforet himling som standard.
Badene leveres med fliser på veggene.
WC og vaskerom leveres med sparklet og malt
gips på veggene.
ENERGI/OPPVARMING
Det leveres elektriske panelovner i det omfang
som følger av NEK400, som hovedregel på
alle soverom. Panelovnene leveres med digital
termostat.
Det leveres termostatstyrt varmekabel i gulvene på
baderom, WC, vaskerom og i entreene.
Som standard leveres peisovn type Curve 100
HS eller tilsvarende, med plassering som vist på
plantegning.
Ventliasjonsaggregatet leveres med varmegjenvinner. Varmepumpe kan leveres som tilvalg.
VENTILASJON
Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Ventilasjonsaggregatene er planlagt
plassert på vaskerom/teknisk rom, men med
forbehold om detaljprosjektering. Tilluft og avtrekk
skjer gjennom ventiler, generelt leveres avtrekk i

ELEKTRO
De elektriske installasjonene blir utført av autori
sert installatør etter gjeldende forskrifter, som sikrer
et godt teknisk anlegg. Installasjonen leveres
som skjult anlegg med innfelte hvite stikkontakt
er og brytere i alle boligrom (iht. NEK400). På
lydvegg og i uisolerte boder og kjellerrom legges
åpent anlegg med kabel og utenpåliggende hvite
stikkontakter og brytere.
Det leveres automatsikringer og jordfeilvern på
hver kurs. Stikkontaktene leveres med innbygget
barnesikring, bortsett fra jordingsstikkontakter for
stasjonære bruksgjenstander som er slik plassert
at de vanligvis ikke tilknyttes andre apparater
(f.eks. stikkontakt for komfyr, platetopp ol.).
Overspenningsvern kl II i hovedfordelingstavlen.
Det leveres downlights med dimmer på bad,
omfang som beskrevet i romskjema. El punkter
leveres iht. NEK 400.
Anlegget blir dimensjonert slik at alle oppholdsrom kan varmes opp med elektriske ovner som
tilkobles via stikkontakter. Det leveres ringeknapp,
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ringeklokke, transformator og nødvendig fundamentjording samt nødvendig jording av spillvann
(avløp) i grunn.
Det er ikke medregnet armaturer, belysningsutstyr,
elektriske varmeovner og varmekabler utover
der det er spesifisert. Følgende lamper inngår i
standardleveransen:
•
•
•
•
•
•

Downlights på bad, i omfang som beskrevet
på romskjema.
Taklampe i boder.
Benkearmatur under overskapene på
kjøkken.
2 stk. utelamper, en på hver side av boligene
Lys i carporttakene.
Lyspullerter i sameiets utearealer

Det leveres 1 stk. dobbel utvendig stikkontakt pr bolig.
Røykvarslere leveres i forskriftsmessig omfang,
minimum en i hver etasje samt på teknisk rom.
Uttak for telefon/kabel-TV/data leveres fremført til
ett punkt i hver bolig (i stuen), ytterligere uttak kan
bestilles som tilvalg. Utbygger vil på vegne av
kjøperne inngå en avtale med signalleverandør
om leveransen, slik at kabel-tv og bredbånd er
klart til bruk ved overlevering av boligene. Hver
bolig har således tegnet abonnement i henhold til
denne avtalen, men står fritt til å utvide abonnementet med antall kanaler og øket båndbredde.
Carporter leveres med opplegg for lader til elbil
ført frem til koblingsboks. Ladestasjon kan bestilles
som tilvalg.

Utvendig EL-skap til hver bolig plasseres i samråd
med elektriker.
Det leveres eget strømskap med måler for
sameiets elektroinstallasjoner, plassert i sameiets
fellesareal.
CARPORTER
Carporter leveres uisolert med synlige stendere
på innside og i tak. Vegger under terreng leveres
i betong, hele vegger over terreng leveres i
trekonstruksjon (åpent mellom stenderne) med
liggende spiler på utsiden. Malmfuru benyttes der
det er naturlig, i tråd med arkitektens anbefaling.
Tak tekkes med sort papp.
ANNET
Husnummerskilt, postkasser og avfallsbeholdere
leveres og plasseres iht Postens og Nordre Follo
kommunes retningslinjer.
Husene leveres med forskriftsmessige rømningsveier. Det leveres brannstiger for alle rømningsveier
over 5 meter fra bakkenivå, iht forskriftskrav.
Det leveres avsluttende byggrengjøring før overlevering.
PRESISERINGER
Toleranseklasser: Generelt leveres det etter toleranseklasser i henhold til NS 3420, med normal
krav for trehus. Trebaserte materialer påvirkes
av fuktighet og uttørking, det kan derfor oppstå
sprekker grunnet bevegelse i materialene. Ved
vurdering av utbedringer knyttet til dette følges
NS 3420.

Dette er leveransebeskrivelsen som gjelder ved
kontraktsinngåelse. Endringer etter kontrakt skal
fremkomme i egne endringskontrakter. Ved avvik
mellom tegningsunderlag og leveransebeskrivelsen vil leveransebeskrivelsen være gjeldende.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialvalg samt valg
av leverandører og utstyr under forutsetning av
at dette ikke endrer opprinnelig funksjon, pris,
kvalitet eller rominndeling.
Selger er forpliktet til å følge de pålegg som gis
i tillatelse til tiltak fra kommune før det gis bruks
tillatelse. Kostnader som fremkommer ved lov
og forskriftsendringer utover avtalt leveranse er
selgers ansvar.
Listverk behandlet fra fabrikk vil ha synlige spikerhoder. Fuging av listverk samt flikk og overmaling
etter montasje inngår ikke i leveransen.
Lyskasser leveres i betong. Det må derfor
påregnes ruglete og ikke plane/glatte overflater,

og noe ujevnheter i synlige avslutninger.
Detaljprosjektering vil kunne avdekke noe behov
for innkassing av ventilasjonsføringer selv om
dette ikke er vist på kontraktstegningene.
Isolerglass får stadig bedre isolasjonsevne og har
derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre
glasset, noe som kan medføre at man av og til
får utvendig dugg på glasset.
Ved overtagelse av bolig vil kjøper motta FDV-
dokumentasjon (Forvaltning, Drift og Vedlikehold).
Kjøper må sette seg inn i denne og følge de råd
som angis der. Dette vil øke holdbarheten og
forlenge produktenes levetid. Reklamasjoner som
skyldes manglende vedlikehold eller uriktig bruk
iht. FDV-dokumentasjonen vil normalt bli avvist.
Dette gjelder også eventuelle forekomster av
heksesot. Heksesot har en sammensatt årsak hvor
bruken av boligen er en viktig faktor.
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ROMSKJEMA
10 A, 10 B, 12 A OG 12 E
Romskjema er gjeldende for hvilken overflate som leveres i de enkelte rom.
Revidert romskjema utarbeides ved bestilling av tilvalg og vil erstatte dette romskjema.
Boligene beregnes til å være i lik utførelse.
Brannslokningsapparat leveres løst, forskriftsmessig antall.

1. ETG.
Rom

Gulv

Vegger

Himling

Entre

Grå fliser, 30 x 30 cm

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit

Ytterdør leveres slett fabrikkmalt 10X210, uten glassfelt. Farge iht. dørskjema.

Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Bod/teknisk

Ubehandlet betonggulv

Ubehandlet gips
Det leveres vindu mot
lysgrav som vist på tegning.
BH=700.

Ubehandlet gips

Vaskerom/teknisk

Gulvflis: 30 x 30 cm Minos
Ash eller tilsvarende, matt
overflate.

Veggflis: Cpreste Branco
Opacp eller tilsvarende, 30
x 60 cm.

Sparklet og malt (våtromsmaling) gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Trapp/trappegang

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y.

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

89

SPORTSBOD/CARPORT
Gulv

Vegger/dører

Sportsbod – leveres
i uthus på eiendommen

Tregulv

Bodenes vegger leveres
som nettingvegger.

Iht. NEK 400.
Sportsbod leveres med 1
lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.

Carport

Gruset

Leveres uisolert med syn- Leveres uisolert med synlige
lige stendere på innside. stendere på innside.
Tak tekkes med sort papp.
Vegger under terreng
leveres som mur.
Hele vegger over
terreng leveres i trekonstruksjon (åpent mellom
stenderne) med liggende
spiler på utsiden.

Det leveres felles lys i
carportene.
Opplegg for elbil lader
med koblingsboks i carport (tomrørsanlegg).

Elektro

Elektro

Ventilasjon

Innredning

Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Ringeklokke ved inngangsdør.
Termostatstyrt varmekabel
lagt i støp.

Balansert ventilasjon

Avsatt plass for garderobeskap/
skyvedørsgarderobe.

Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.

Balansert ventilasjon

Stikkontakter iht NEK 400.
Stikkontakt for vaskemaskin
og tørketrommel der disse er
inntegnet på planløsning.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Termostatstyrt varmekabel.
Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Trappen leveres med vendebryter.

Sanitær

Himling

Stål vaskekum med ettgreps
blandebatteri.
Kran/avløp for vaskemaskin
der vaskemaskin er
inntegnet.
Varmtvannsbereder.
Fjærbelastet sluk.

Balansert ventilasjon.
Ventilasjonsaggregat med
innkassede kanalføringer
(ikke beslag).

Balansert ventilasjon

Åpen tretrapp med hvitmalte trinn, håndløper og
stående spiler.
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2. ETG.
Rom

Gulv

Vegger

Himling

Kjøkken

14 mm eik 3-stavs hvitlasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y
Malt vegg mellom over- og
underskap.
Vegg mellom trapp og kjøkken
leveres som 120 cm fastvegg.

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Stue/Spisestue

14 mm eik 3-stavs hvitlasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

WC

Gulvflis: 30 x 30 cm Minos
Ash eller tilsvarende, matt
overflate

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Tak himles ned til 240 cm.
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Gang ved WC

14 mm eik 3-stavs hvitlasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.
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Elektro

Sanitær

Ventilasjon

Innredning

Stikkontakter iht forskriftskrav
(NEK 400).
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.

Ettgreps blandebatteri med stoppekran for oppvaskmaskin.
Stuss og avløp for oppvaskmaskin.

Kjøkkenventilator
m/lampe.
Balansert venti
lasjon.

Kjøkkeninnredning i omfang som vist på plantegning samt kjøkkentegning.
Type: Hvit, glatt MDF
med laminat benkeplate
etter leverandørens valg
(tilrettelagt for integrerte
hvitevarer). Hvitevarer
leveres ikke.
Oppvaskkum med 1 stor
og 1 liten kum.

Balansert
ventilasjon

Peisovn type Duo 5 BV
eller tilsvarende

Balansert
ventilasjon

Speil over servant i
servantens bredde.

Stikkontakter iht NEK 400.
Uttak for Kabel-TV og bredbånd.
2 stikk i tak
Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Termostatstyrt varmekabel.

Stikkontakter iht NEK 400
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.

Vegghengt, hvitt WC med softclose
og innebygget cisterne.
Vaskeservant, ettgreps blandebatteri.

Balansert
ventilasjon
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3. ETG.
Rom

Gulv

Vegger

Himling

Sov 1
(hovedsoverom
med dobbeltseng
inntegnet)

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Sov 2

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
veg og tak.

Sov 3

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Sov 4

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Stue, soveromgang

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Det leveres balkongdør ut
til terreng i samme farge
som vinduer.

Hovedbad

Gulvflis: 30 x 30 cm Minos
Ash eller tilsvarende, matt
overflate.
Nedsenket dusjsone: 5 x 5
cm Minos Ash eller tilsvar
ende, matt overflate.

Veggflis: Cpreste Branco Opacp eller
tilsvarende, 30 x 60 cm. Ved mønet
himling på bad skal veggflisene
avsluttes på 240 cm høyde. Fra 240
cm og opp til himling sparkles og males
veggen (våtromsmaling).

Sparklet og malt (våtromsmaling) gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Bad med inngang
fra hovedsoverom

Gulvflis: 30 x 30 cm Minos
Ash eller tilsvarende, matt
overflate.
Nedsenket dusjsone: 5 x 5
cm Minos Ash eller tilsvarende, matt overflate.

Veggflis: Cpreste Branco Opacp eller
tilsvarende, 30 x 60 cm
Ved mønet himling på bad skal veggflisene avsluttes på 240 cm høyde. Fra
240 cm og opp til himling sparkles og
males veggen (våtromsmaling).

Sparklet og malt (våtromsmaling) gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Elektro

Sanitær

Ventilasjon

Innredning

Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Panelovn.

Balansert
ventilasjon

Avsatt plass for 200 cm
garderobeskap.

Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Panelovn.

Balansert
ventilasjon

Avsatt plass for 100 cm
garderobeskap.

Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Panelovn.

Balansert
ventilasjon

Avsatt plass for 100 cm
garderobeskap.

Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Panelovn.

Balansert
ventilasjon

Avsatt plass for 100 cm
garderobeskap.

Stikkontakter iht NEK 400.
2 stk lampepunkt i tak
tilkoblet bryter. Takpunkt i
trappen leveres med vendebryter.

Balansert
ventilasjon

Åpen tretrapp med hvitmalte trinn, håndløper og
stående spiler.

Stikkontakter iht NEK 400.
4 stk downlights i taket m/
dimmer.
Lysarmatur over speilet m/
stikkontakt.
Termostatstyrt varmekabel.

Dobbel vaskeservant med håndkleskap,
ettgreps blandebatteri og trykkpropp.
Dusj på stang m/termostatbatteri
der dusj er inntegnet på planløsning.
Avgrensning av dusjsone med foldevegg i glass. Vegghengt, hvitt WC
(softclose) med innebygget cisterne.

Balansert
ventilasjon

Speil over servant i
servantens bredde.

Stikkontakter iht NEK 400
2 stk downlights i taket m/
dimmer.
Lysarmatur over speilet m/
stikkontakt.
Termostatstyrt varmekabel.

Vaskeservant med håndkleskap, ettgreps Balansert
blandebatteri. Dusj på stang m/terventilasjon
mostatbatteri der dusj er inntegnet på
planløsning. Avgrensning av dusjsone
med glassdør. Vegghengt, hvitt WC
(softclose) med innebygget cisterne.

Speil over vask i
servantens bredde.

K VÆ R N E R V E I E N 10 –12

93

K VÆ R N E R V E I E N 10 –12

94

ROMSKJEMA, 12 B

Romskjema er gjeldende for hvilken overflate som leveres i de enkelte rom.
Revidert romskjema utarbeides i forbindelse med tilvalgsliste og vil erstatte dette romskjema.
Boligene beregnes til å være i lik utførelse.
Brannslokningsapparat leveres løst, forskriftsmessig antall.

1. ETG.
Rom

Gulv

Vegger

Himling

Entre

Grå fliser, 30 x 30 cm

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit

Ytterdør leveres slett fabrikkmalt 10X210, med glassfelt. Farge iht. dørskjema.

Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Bod/teknisk

Ubehandlet betonggulv

Ubehandlet gips.
Det leveres vindu mot
lysgrav som vist på tegning.
BH=700.

Ubehandlet gips

Vaskerom/teknisk

Gulvflis: 30 x 30 cm Minos
Ash eller tilsvarende, matt
overflate.

Veggflis: Cpreste Branco
Opacp eller tilsvarende, 30
x 60 cm.

Sparklet og malt (våtromsmaling) gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Trapp/trappegang

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y.

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.
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SPORTSBOD/CARPORT
Gulv

Vegger/dører

Sportsbod – leveres
i uthus på eiendommen

Tregulv

Bodenes vegger leveres
som nettingvegger.

Iht. NEK 400.
Sportsbod leveres med 1
lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.

Carport

Gruset

Leveres uisolert med syn- Leveres uisolert med synlige
lige stendere på innside. stendere på innside.
Tak tekkes med sort papp.
Vegger under terreng
leveres som mur.
Hele vegger over
terreng leveres i trekonstruksjon (åpent mellom
stenderne) med liggende
spiler på utsiden.

Det leveres felles lys i
carportene.
Opplegg for elbil lader
med koblingsboks i
carport (tomrørsanlegg).

Elektro

Elektro

Ventilasjon

Innredning

Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Ringeklokke ved inngangsdør.
Termostatstyrt varmekabel
lagt i støp.

Balansert ventilasjon

Avsatt plass for
garderobeskap/
skyvedørsgarderobe.

Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.

Balansert ventilasjon

Stikkontakter iht NEK 400.
Stikkontakt for vaskemaskin
og tørketrommel der disse er
inntegnet på planløsning.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Termostatstyrt varmekabel.
Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Trappen leveres med vendebryter.

Sanitær

Himling

Stål vaskekum med ettgreps
blandebatteri.
Kran/avløp for vaskemaskin
der vaskemaskin er
inntegnet.
Varmtvannsbereder.
Fjærbelastet sluk.

Balansert ventilasjon.
Ventilasjonsaggregat med
innkassede kanalføringer
(ikke beslag).

Balansert ventilasjon

Åpen tretrapp med hvitmalte trinn, håndløper og
stående spiler.
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2. ETG.
Rom

Gulv

Vegger

Himling

Sov 1
(hovedsoverom
med dobbeltseng
inntegnet)

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Sov 2

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Sov 3

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Sov 4

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Stue, soveromgang

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Det leveres balkongdør ut
til terreng i samme farge
som vinduer.

Hovedbad

Gulvflis: 30 x 30 cm Minos
Ash eller tilsvarende, matt
overflate.
Nedsenket dusjsone: 5 x 5
cm Minos Ash eller tilsvar
ende, matt overflate.

Veggflis: Cpreste Branco Opacp eller
tilsvarende, 30 x 60 cm. Ved mønet
himling på bad skal veggflisene
avsluttes på 240 cm høyde. Fra 240
cm og opp til himling sparkles og males
veggen (våtromsmaling).

Sparklet og malt (våtromsmaling) gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Bad med inngang
fra hovedsoverom

Gulvflis: 30 x 30 cm Minos
Ash eller tilsvarende, matt
overflate.
Nedsenket dusjsone: 5 x 5
cm Minos Ash eller tilsvarende, matt overflate.

Veggflis: Cpreste Branco Opacp eller
tilsvarende, 30 x 60 cm
Ved mønet himling på bad skal veggflisene avsluttes på 240 cm høyde. Fra
240 cm og opp til himling sparkles og
males veggen (våtromsmaling).

Sparklet og malt (våtromsmaling) gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Elektro

Sanitær

Ventilasjon

Innredning

Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Panelovn.

Balansert
ventilasjon

Avsatt plass for 200 cm
garderobeskap.

Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Panelovn.

Balansert
ventilasjon

Avsatt plass for 100 cm
garderobeskap.

Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Panelovn.

Balansert
ventilasjon

Avsatt plass for 100 cm
garderobeskap.

Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Panelovn.

Balansert
ventilasjon

Avsatt plass for 100 cm
garderobeskap.

Stikkontakter iht NEK 400.
2 stk lampepunkt i tak
tilkoblet bryter. Takpunkt i
trappen leveres med vendebryter.

Balansert
ventilasjon

Åpen tretrapp med hvitmalte trinn, håndløper og
stående spiler.

Balansert
ventilasjon

Speil over servant i
servantens bredde.

Stikkontakter iht NEK 400.
4 stk downlights i taket m/
dimmer.
Lysarmatur over speilet m/
stikkontakt.
Termostatstyrt varmekabel.

Dobbel vaskeservant med håndkleskap,
ettgreps blandebatteri og trykkpropp.
Dusj på stang m/termostatbatteri
der dusj er inntegnet på planløsning.
Avgrensning av dusjsone med foldevegg i glass. Vegghengt, hvitt WC
(softclose) med innebygget cisterne.

Stikkontakter iht NEK 400
2 stk downlights i taket m/
dimmer.
Lysarmatur over speilet m/
stikkontakt.
Termostatstyrt varmekabel.

Vaskeservant med håndkleskap, ettgreps Balansert
blandebatteri. Dusj på stang m/terventilasjon
mostatbatteri der dusj er inntegnet på
planløsning. Avgrensning av dusjsone
med glassdør. Vegghengt, hvitt WC
(softclose) med innebygget cisterne.

Speil over vask i
servantens bredde.
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3. ETG.
Rom

Gulv

Vegger

Himling

Kjøkken

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y
Malt vegg mellom over- og
underskap.
Vegg mellom trapp og kjøkken
leveres som 120 cm fastvegg.

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Stue/Spisestue

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

WC

Gulvflis: 30 x 30 cm Minos
Ash eller tilsvarende, matt
overflate

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Tak himles ned til 240 cm.
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Gang ved WC

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

K VÆ R N E R V E I E N 10 –12

99

Elektro

Sanitær

Ventilasjon

Innredning

Stikkontakter iht forskriftskrav
(NEK 400).
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.

Ettgreps blandebatteri med stoppekran for oppvaskmaskin.
Stuss og avløp for oppvaskmaskin.

Kjøkkenventilator
m/lampe.
Balansert venti
lasjon.

Kjøkkeninnredning i omfang som vist på plantegning samt kjøkkentegning.
Type: Hvit, glatt MDF
med laminat benkeplate
etter leverandørens valg
(tilrettelagt for integrerte
hvitevarer). Hvitevarer
leveres ikke.
Oppvaskkum med 1 stor
og 1 liten kum.

Balansert
ventilasjon

Peisovn type Duo 5 BV
eller tilsvarende

Balansert
ventilasjon

Speil over servant i
servantens bredde.

Stikkontakter iht NEK 400.
Uttak for Kabel-TV og bredbånd.
2 stikk i tak m/bryter
Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Termostatstyrt varmekabel.

Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.

Vegghengt, hvitt WC med softclose
og innebygget cisterne.
Vaskeservant, ettgreps blandebatteri.

Balansert
ventilasjon

K VÆ R N E R V E I E N 10 –12

10 0

ROMSKJEMA, 12 C OG 12 D

Romskjema er gjeldende for hvilken overflate som leveres i de enkelte rom.
Revidert romskjema utarbeides i forbindelse med tilvalgsliste og vil erstatte dette romskjema.
Boligene beregnes til å være i lik utførelse.
Brannslokningsapparat leveres løst, forskriftsmessig antall.

1. ETG.
Rom

Gulv

Vegger

Himling

Entre

Grå fliser, 30x30 cm

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y
Ytterdør leveres slett fabrikk
malt 10 x 210, uten glassfelt. Farge iht. dørskjema.

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Sov 1 (hovedsoverom med
dobbeltseng inntegnet)

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Sov 2

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Sov 3

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister

Sparklet og malt gips
Farge: Fargekode mangler

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.
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SPORTSBOD/CARPORT
Gulv

Vegger/dører

Sportsbod – leveres
i uthus på eiendommen

Tregulv

Bodenes vegger leveres
som nettingvegger.

Iht. NEK 400.
Sportsbod leveres med 1
lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.

Carport

Gruset

Leveres uisolert med syn- Leveres uisolert med synlige
lige stendere på innside. stendere på innside.
Tak tekkes med sort papp.
Vegger under terreng
leveres som mur.
Hele vegger over
terreng leveres i trekonstruksjon (åpent mellom
stenderne) med liggende
spiler på utsiden.

Det leveres felles lys i
carportene.
Opplegg for elbil lader
med koblingsboks i carport (tomrørsanlegg).

Elektro

Sanitær

Himling

Elektro

Ventilasjon

Innredning

Stikkontakter iht NEK 400
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter. Ringeklokke ved
inngangsdør. Termostatstyrt
varmekabel lagt i støp.

Balansert ventilasjon

Avsatt plass for 200 cm
garderobeskap

Stikkontakter iht NEK 400
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Panelovn

Balansert ventilasjon

Avsatt plass for 200 cm
garderobeskap

Stikkontakter iht NEK 400
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Panelovn

Balansert ventilasjon

Avsatt plass for 100 cm
garderobeskap

Stikkontakter iht NEK 400
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.
Panelovn

Balansert ventilasjon

Avsatt plass for 100 cm
garderobeskap
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ROMSKJEMA 12 C OG 12 D
ROMSKJEMA,
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1. ETG.
Rom

Gulv

Vegger

Himling

Hovedbad

Gulvflis: 30 x 30 cm
Minos Ash eller tilsvarende,
matt overflate. Nedsenket
dusjsone: 5 x 5 cm Minos
Ash eller tilsvarende, matt
overflate.

Veggflis: Cpreste Branco
Opacp eller tilsvarende, 30
x 60 cm.
Ved mønet himling på bad
skal det himles ned til 240.

Sparklet og malt (våtromsmaling) gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Bad med inngang fra
hovedsoverom

Gulvflis: 30 x 30 cm Minos
Ash eller tilsvarende, matt
overflate.
Nedsenket dusjsone: 5 x 5
cm Minos Ash eller tilsvarende, matt overflate

Veggflis: Cpreste Branco
Opacp eller tilsvarende, 30
x 60 cm.
Ved mønet himling på bad
skal det himles ned til 240.

Sparklet og malt (våtromsmaling) gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Hagestue, gang, trapperom

14 mm eik 3-stavs hvitlasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y
Vegg mellom trapp og
hagestue leveres som 120
cm fastvegg og stående
hvitmalte spiler opp til tak.
Det leveres balkongdør ut til
terreng i samme farge som
vinduer.

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Teknisk rom/bod

Vinyl med oppbrett

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.
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Sanitær

Stikkontakter iht NEK 400
Stikkontakter for vaskemaskin og tørketrommel
der disse er inntegnet på
planløsning.
4 stk downlights i taket m/
dimmer. Lysarmatur over
speilet m/stikkontakt.
Termostatstyrt varmekabel.

Dobbel vaskeservant med
Balansert ventilasjon
håndkleskap, ettgreps blandebatteri og trykkpropp.
Dusj på stang m/termostatbatteri der dusj er inntegnet på
planløsning. Dusjdør leveres i
glass der dette er tegnet inn.
Avgrensning av dusjsone med
flislagt fastvegg samt glassdør.
Vegghengt, hvitt WC (softclose) med innebygget
cisterne.
Kran/avløp for vaskemaskin
der vaskemaskin er inntegnet.

Speil over servant i servantens bredde leveres som
integrert i veggfliser.

Stikkontakter iht forskriftskrav
NEK 400.
2 stk downlights i taket m/
dimmer.
Lysarmatur over speilet m/
stikkontakt.
Termostatstyrt varmekabel

Vaskeservant med håndkleBalansert ventilasjon
skap, ettgreps blandebatteri.
Dusj på stang m/termostatbatteri der dusj er inntegnet
på planløsning.
Avgrensning av dusjsone
med glassdør. Vegghengt,
hvitt WC (softclose) med
innebygget cisterne.

Speil over vask i servantens bredde leveres som
integrert i veggfliser.

Stikkontakter iht NEK 400.
3 stk lampepunkt i tak
tilkoblet bryter. Takpunkt i
trappen leveres med vendebryter.

Balansert ventilasjon

Stikkontakter iht NEK 400.
1 stk lampepunkt i tak
tilkoblet bryter.

Varmtvannsbereder.
Fjærbelastet sluk.

Ventilasjon

Ventilasjonsaggregat med
innkassede kanalføringer.
Skjult anlegg for sentralstøvsuger med uttak leveres i
omfang slik at hele boligen
dekkes. Sentralstøvsuger
med slangesett kan leveres
som tilvalg.

Innredning

Tredelt skyvedør foran avsatt plass for vaskemaskin
og tørketrommel. Ett av
feltene leveres med speil
overflate.

Åpen tretrapp med hvitmalte trinn, håndløper og
stående spiler.
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2.ETG.
Rom

Gulv

Vegger

Himling

Kjøkken

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y
Malt vegg mellom over- og
underskap.

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

Stue/Spisestue

14 mm eik 3-stavs hvit
lasert eikeparkett med hvite
fotlister.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y
Vegg mellom trapp og stue/
spisestue leveres som 120
cm fastvegg og stående
hvitmalte spiler opp til tak.
Foldedør leveres med hengsler tilpasset balkongens
dybde som vist på tegning.

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.

WC

Gulvflis: 30 x 30 cm Minos
Ash eller tilsvarende, matt
overflate.

Sparklet og malt gips
Farge: NCS S 0502-Y

Sparklet og malt gips
Farge: Hvit
Listefri overgang mellom
vegg og tak.
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Elektro

Sanitær

Ventilasjon

Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter.

Ettgreps blandebatteri med
stoppekran for oppvaskmaskin.
Stuss og avløp for oppvaskmaskin.

Kjøkkenventilator m/lampe. Kjøkkeninnredning fra
Balansert ventilasjon.
HTH i omfang som vist på
plantegning samt kjøkken
tegning. Type: Hvit,
glatt MDF med laminat
benkeplate etter leveran
dørens valg (tilrettelagt
for integrerte hvitevarer).
Hvitevarer er ikke inkludert
i leveransen. Oppvaskkum
med 1 stor og 1 liten kum.

Stikkontakter iht NEK 400.
Uttak for Kabel-TV og
bredbånd.
3 stikk i tak m/bryter.

Balansert ventilasjon

Stikkontakter iht NEK 400.
1 lampepunkt i tak tilkoblet
bryter. Termostatstyrt varmekabel

Vegghengt, hvitt WC med
Balansert ventilasjon
softclose og innebygget cisterne. Vaskeservant, ettgreps
blandebatteri.

Innredning

Peisovn type Duo 5 BV
eller tilsvarende

Speil over servant i ser
vantens bredde leveres
som integrert i veggfliser.
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OVERSIKT PRIVATE AREALER
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Illustrasjonbilde. Avvik kan forekomme.
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FORMELLE FAKTA

1.GRUNNDATA
Gnr. 131 bnr. 2 i Nordre Follo kommune, med
adresse Kværnerveien 10A-C og 12A-E, 1400
Ski. Selger vil besørge seksjonering.
2. SELGER/UTBYGGER OG HJEMMELSHAVER
Kværnerveien 10 AS, org. nr. 916 124 007
3. EIERFORM
Det planlegges å oppføre 3 tomannsboliger og 1
enebolig (7 boliger) som skal selges som eier
seksjoner på selveiet grunn.
Boligene vil inngå i et eierseksjonsameie med
8 boligseksjoner. En av boligene i sameiet er
en eksisterende, eldre enebolig (Kværnerveien
10 C). Denne boligen vil bli solgt separat
på et senere tidspunkt, og opplysninger om
denne boligen er ikke nærmere omtalt i dette
salgsprospektet. Ta kontakt med megler for
nærmere informasjon. Alle boligene i sameiet får
parkeringsplass i carport, bodareal i felles bygg
for bod/sykkelparkering, samt eksklusiv bruksrett til hageparsell. Fordeling av hageareal og
carporter er omtrentlig avmerket og oppmålt på
s.106.
Til alle prosjektets boliger medfølger også andel
av felles tomt som bl.a. inneholder felles adkomst
areal, interne gangveier, gjesteparkering
(3 plasser), renovasjonsløsning, grøntarealer,
uthus for bod/sykkelparkering og lekeplass.
Eierseksjonssameiets vedtekter og foreløpige
budsjett er vedlagt salgsprospektet.
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, samt vedta budsjett for sam
eiet og fellesutgifter. Ingen av boligene leveres
med egen utleieenhet. Det gjøres oppmerksom

på at det er innført lovbestemte begrensninger i
adgangen til korttidsutleie fra 1.1.2020.
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 ca. 4640
kvm. Det tas forbehold om at dette arealet kan
endres.
Eiendommens yttergrenser, grensene for hver seksjons eksklusive uteareal og eksklusive parkerings
areal er vist i salgsprospektet. Seksjonenes eksklusive uteareal vil ikke bli målt opp av kommunen.
Arealtallene er omtrentlige og selger tar behold
om avvik i arealtallene med +/-3%. Avvik innenfor dette intervall er ikke reklamasjonsgrunn og
gir ikke kjøper grunnlag for prisavslag, erstatning
eller endring i prisen.
Matrikkelbrev for alle seksjonene vil foreligge
senest ved overtakelse.
6. REGULERINGS-/BEBYGGELSESPLAN
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for
Kværnerveien 10 vedtatt den 31.10.2018.
Eiendommen er regulert til byggeområde for
boligbebyggelse og friområde.
Reguleringsplanen inneholder bestemmelser om
sikringssoner/hensynssoner knyttet til bevaring
av naturmiljø og kulturmiljø og båndlegging etter

lov om kulturminner som medfører visse begrens
ninger for bruk og mulige tiltak på deler av
sameiets felles tomt, deler av eksklusivt uteareal
for Kværnerveien 10C og felles bygg for bod/
sykkelparkering. Reguleringsplanen inneholder
også bestemmelser som begrenser bruk og tiltak
på friområdet vest for eiendommen. Hovedpunkt
ene om dette er oppsummert i sameiets vedtekter
pkt. 21.

2017), samt andre offentligrettslige regler eller
pålegg. Byggearbeidene blir utført i tre total
entrepriser (grunnarbeider, murerarbeider og
husleveranse).

Reguleringsplanen stiller krav til blågrønn faktor
på minimum 0,8. Formålet med blågrønn faktor
er å søke å ivareta og øke innslaget av ulike
blågrønne kvaliteter i uterom, bl.a søkes det å
etablere løsninger for å:

Kjøper vil ved overtakelsen få en beboerhåndbok
med detaljbeskrivelse av overflater og tekniske
installasjoner i boligen som kjøper skal vedlikeholde. Beboerhåndboken, protokoller mv. kan
bli gjort tilgjengelig for kjøper elektronisk, via en
webbasert løsning.

•
•
•
•
•
•

Dempe skader fra mer og kraftigere nedbør
Bærekraftig overvannshåndtering
Fremme økologiske og estetiske kvaliteter
Utvikle jordsmonnet
Forbedre mikroklima, vann- og luftkvalitet
Legge til rette for bedre uterom

Boligene har regulert adkomst fra Kværnerveien
(offentlig vei) og adkomst blir opparbeidet i
samsvar med dette. Eksisterende kjerrevei i vest
planlegges beholdt som den er, men på grunn av
reguleringsmessige forhold er bruksmulighetene
for denne veien begrenset og usikre.
Reguleringsplanen med bestemmelser er inntatt i
salgsprospektet.
7. BEBYGGELSENS AREALER OG BYGGEMÅTE
Den planlagte bebyggelsen og anlegg er
beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Bebyggelsen er
ikke ferdig prosjektert.
Selger har rammetillatelse datert 17.10.19 og
04.12.19. 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

Det er selgers ansvar å besørge og bekoste bruks
tillatelse/ferdigattest. Som et minimum skal det
foreligge brukstillatelse for den enkelte bolig ved
kjøpers overtakelse av boligen.

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
- primærrom (P-ROM), BRA fratrukket innvendig
bod/sekundærrom.
- sekundærrom (S-ROM) BRA som ikke kvalifiserer til oppholdsrom.
På tegningene er det også angitt et romareal som
er nettoarealet innenfor ett enkelt roms omslutten
de vegger.
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.
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8. EIERBRØKER, FELLESKOSTNADER MV.
Alle 8 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
fastsettes ved seksjonering med 1/8 eierbrøk til
hver av boligene.
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, carporter, interne gangveier/trapper,
felles bygg for bod/sykkelparkering, renovasjonsløsning og felles grøntarealer/lekeplass mv.
Felleskostnader fordeles mellom sameierne etter
sameierbrøk. Se vedtektene for nærmere informasjon.
Selger vil på vegne av sameiet inngå en felles
avtale om levering av tv og internett og en avtale
med regnskapsfører for bistand med fakturering
og inndriving av felleskostnader. Selger har
stipulert felleskostnadene til ca. kr 2.800 pr. mnd.
pr. bolig, se budsjett vedlagt salgsprospektet. Det
tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da disse er basert på erfaringstall pr. oktober
2019. Sameiets kostnader fordeles likt mellom
de av prosjektets boliger som til enhver tid er
ferdigstilt.
Eierseksjonssameiet skal selv fastsette driftsbud
sjett med fellesutgifter for drift og vedlikehold av
sameiets fellesanlegg. Sameiet har ved stiftelse
ingen gjeld eller balanseførte eiendeler.
Ved stiftelse av sameiet anbefales det å vedta
en ekstraordinær innbetaling av felleskostnader
tilsvarende 3 måneders felleskostnader (8 400 kr
pr. bolig), slik at sameiet får tilstrekkelig kapital/
likviditet i oppstartsfasen. Kapitalen innkalles av
sameiet ved kjøpers overtakelse av boligen.

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 kreve å få gjennomført og innenfor
hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.
Prisene for tilvalg baseres på veiledende priser.
Selger utarbeider en tilvalgs-/endringsmeny som
angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggs
arbeider med bestillingsfrister.
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 forplikt
et til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som
vil endre vederlaget for den enkelte bolig med mer
enn 15 %, jf. bustadoppføringslova § 9.
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.

10. FORSIKRING
Selger holder alle bygg på eiendommen forsikret
frem til den enkelte kjøpers overtakelse. Sameiet
skal tegne ny, felles bygningsforsikring for alle
bygg og anlegg på eiendommen, inkludert
bygg for bod/sykkelparkering og carporter. Slik
forsikring skal foreligge fra og med den første
overtakelsen i prosjektet. Felles forsikringskostnader dekkes gjennom fellesutgiftene og estimeres til
ca. 10 000 kr. pr. år pr. seksjon.

www.energimerking.no ikke kan gjøres for nye,
uoppførte boliger. Det er ventet at boligene i
gjennomsnitt får energikarakter A eller B.

Den enkelte seksjonseier tegner selv innbo- og
løsøreforsikring.

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.

11. LIGNINGSVERDI OG OFFENTLIGE AVGIFTER
Ligningsverdien for den enkelte bolig fastsettes av
Skatteetaten i forbindelse med det første liknings
oppgjøret etter at boligen er ferdig. Normalt
utgjør ligningsverdien inntil 25 % av kjøpe
summen/markedsverdien dersom boligen brukes
av eier som primærbolig. For sekundærboliger er
prosentsatsen 90%.
Det er ventet at Nordre Follo kommune vil belaste
den enkelte bolig direkte for kommunale avgifter
(renovasjon, vann og avløp, feiegebyr). Kommunale avgifter er estimert til ca. 12–14 000 kr. pr.
år pr. bolig. Ca 50% av de kommunale avgiftene
er forbruksavgift for vann og avløp, og vil variere
etter faktisk forbruk. Budsjettert beløp er basert
på et dagsforbruk på 328 liter. Blir kommunale
avgifter fakturert til sameiet vil kostnaden inngå i
felleskostnadene, og følgelig må felleskostnadene
økes tilsvarende.
Nordre Follo kommune har p.t. ikke eiendoms
skatt.
12. ENERGIMERKING
Energimerking av boligene skal utføres av selger.
Energimerkingen må foreligge for å få utstedt
ferdigattest. Selger har ved salgsstart ikke energi
merket boligene som følge av at registrering på

13. KJØPEKONTRAKT OG SALGSVILKÅR
Selger har utarbeidet et standardutkast til kjøpekontrakt som er vedlagt salgsdokumentasjonen.
Kjøpekontrakten er basert på bustadoppførings
lova. Det skal avholdes kontraktsmøte umiddelbart
etter at selger har akseptert bud.

Kjøper må betale 2,5 % av andel tomtekostnad i
dokumentavgift til staten (se prisliste). Dokument
avgiften fastsettes med basis i markedsverdi på
tinglysingstidspunktet og er ved salgsstart stipulert
til kr. 20 000 pr. bolig. I tillegg kommer gebyr for
tinglysning av skjøte (kr 585) med pantattest (kr
202) og eventuelt gebyr for tinglysning av kjøpers
pantedokument (kr 585). Selger tar forbehold om
endringer i gebyrene. Endringer belastes/krediteres kjøper.
15. KOSTNADER VED AVBESTILLING/VIDERESALG
Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne,
jf. bustadoppføringslova §§ 52–54.
Ved avbestilling av ytelsen før Nordre Follo
kommune har gitt igangsettingstillatelse påløper
et avbestillingsgebyr for kjøper på kr. 50.000
(inkl. mva). Ved avbestilling etter at igangsettings
tillatelse 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 igangsettingstillatelse. Kjøper
kan videreselge sin kontraktposisjon under forutsetning av at selger får skriftlig dokumentasjon på
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at ny kjøper trer inn i kontrakten (inkludert ev. endrings-/tilleggsavtaler) med de samme rettigheter
og forpliktelser som den opprinnelige kjøper. Det
må også fremlegges tilfredsstillende skriftlig finans
ieringsbekreftelse for ny kjøper. Ved videresalg
påløper et administrasjonsgebyr til selger med kr
25.000 (inkl. mva).
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom
avbestilling/videresalg vurderes. Ved avbestilling
må alle bestilte endrings- og tilleggsarbeider
betales i sin helhet.
16. OVERTAKELSESTIDSPUNKT/FERDIGSTILLING
Planlagt byggestart for prosjektet er 2.kvartal
2020. Byggetiden er estimert til ca. 14–16
måneder, regnet fra faktisk igangsetting på hver
enkelt bolig. Boligene er planlagt ferdigstilt 3.
kvartal 2021. Dette er ikke en bindende frist for
å ferdigstille boligene og gir ikke grunnlag for
kjøper til å kreve dagmulkt.
Selger skal skriftlig varsle kjøper om overtakelsesmåneden (et 4 ukers-intervall) senest 4
måneder forut for overtakelsen. Dette varselet gir
kjøper anledning til å kreve dagbot/erstatning
iht. bustadoppføringslova, dersom ferdigstillelse
ikke skjer innenfor det varslede intervallet.
Endelig dato for overtakelse skal varsles til kjøper
med minst 30 dagers forutgående, skriftlig varsel.
Det avholdes normalt forhåndsbefaring ca. 2–4
uker før overtakelse.
17. LOVVERKET
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar
om oppføring av ny bustad m.m. (bustadopp
føringslova) 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 hvor kjøper er profesjonell iht. bustadopp
føringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, skal avtalen reguleres av avhendings
lova og vilkårene i dette salgsprospektet tilpasses
i så fall dette.
18. BETALINGSBETINGELSER OG SIKKERHET
Kjøper må stille sikkerhet for betaling av kjøpesummen. Sikkerheten stilles ved at kjøper ved
kontraktsignering innbetaler 10 % av kontraktssummen til meglers klientkonto. 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 ved 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 prosjekt
et og pålydende den totale prosjektverdien.
Selger plikter å stille garanti i samsvar med
bustadoppføringslova § 12 (3 % garanti frem til
overtakelsen og 5 % garanti i fem år etter overtakelsen). Selger har rett til å få utbetalt kjøpers inn

betalte forskudd (10 %) og eventuelt restkjøpesum
bare dersom selger stiller selvskyldnerkausjon eller
tilsvarende garanti (bustadsoppføringslova § 47).
Bestilling av tilvalg avtales direkte med total
entreprenør for prosjektet. Faktura for tilvalg sendes etter gjennomført forbefaring, med forfall innen
avtalt overtakelse av boligen. Kjøpers betaling
skal være registrert på meglers klientkonto senest
én virkedag før overtakelsen.
19. OVERTAKELSE AV SAMEIETS FELLESAREALER
Ved overtakelse må kjøper påregne at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige arbeider
på eiendommens fellesarealer og utearealer som
kjøper har enerett til å bruke.
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 felles
arealer. Selger har rett til å kreve delovertakelser
av sameiets fellesarealer og anlegg. Ved signer
ing av overtakelsesprotokoll gir kjøper sameiets
styre ugjenkallelig fullmakt til å representere
kjøper ved overtakelse av fellesarealene.
20. FORBEHOLD
20.1. GJENNOMFØRINGSBESLUTNING
Selger tar forbehold om at det oppnås 60%
forhåndssalg (basert på totalverdi) av de nye
boligene, at selger får alle nødvendige offentlige
tillatelser uten tyngende vilkår. 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
30.09.2020, 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 tilbake
betalt til kjøper via megler.
Dersom selgers beslutning om byggestart ikke
blir sendt til kjøper senest den 30.09.2020 kan
kjøper kansellere sin kjøpekontrakt på samme
vilkår.
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.
Isolerglass får stadig bedre isolasjonsevne og har
derfor liten varmetilførsel fra rommet og til det ytre
glasset, dette kan medføre at man av og til får
dugg på vinduet utvendig.
20.3. ILLUSTRASJONER, TEGNINGER MV.
Illustrasjoner, tegninger, utomhusplan og plan
tegninger i salgsprospektet og ellers i markedsføringen («Prospekttegninger») 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.
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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 eventuell innkassing av disse. Slike tiltak er ikke vist på
Prosjekttegningene. Ved endringer i leverandører
og utstyr skal opprinnelig kvalitet og funksjon
opprettholdes.
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.
Selger forbeholder seg retten til å forestå fordeling av boder og carporter.
20.5. ANNET
Det vises ellers til forbehold inntatt i pkt. 4 (servitutter), pkt. 5 (grunnareal), pkt. 7 (bygningsareal),
pkt. 8 (budsjett og felleskostnader) og pkt. 14
(priser og omkostninger).
21. MEGLER
Follo Eiendomsmegling AS
Nordbyveien 15,
1423 Ski – Org. nr. 991 083 499
Ansvarlig megler: Anders Borgen
(Eiendomsmegler MNEF)
Telefon: 45 22 22 22
Mail: ab@attentuseiendom.no
Hovedoppdragsnummer: 5199003
22. MEGLERS VEDERLAG
Meglers vederlag er avtalt til kr 35.900,- pr
enhet. Det er avtalt at selger dekker alle utlegg til
markedsføring, oppgjørskostnader, innhenting av
opplysninger fra offentlige instanser, ev. forret-

ningsfører, tinglysningsgebyrer, etc.
23. DOKUMENTER
Følgende dokumenter er tilgjengelig på visning
og hos megler og utgjør for kjøper og selger en
bindende del av kjøpekontrakten:
a. Salgsprospekt med plantegninger, leveranse
beskrivelse, situasjonskart, utomhusplan, ved
tekter for eierseksjonssameiet med estimert
budsjett for felleskostnader og formelle
opplysninger.
b. Prisliste med arealangivelse og omkostninger
c. Utskrift fra grunnboken for eiendommen.
d. Reguleringsplan og –bestemmelser for eien
dommen.
e. Rammetillatelse for prosjektet.
f. Fasade- og etasjeplaner for prosjektet.
g. Tilvalgsliste fra entreprenør.
h. Overtakelsesprotokoll.
24. MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV EN TRANSAKSJON
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.

25. FORBRUKERINFORMASJON VED INN
GIVELSE AV KJØPSTILBUD:
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 under
veis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.
•
•
•
•

•

•

Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder
budforhøyelser og motbud.
Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist.
Det første budet skal inngis på budskjemaet
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.
Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig
med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital.
Normalt vil ikke kjøpstilbud med forbehold bli
akseptert av selger før forbeholdet er avklart.
Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et
hvert kjøpstilbud.
Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6–4 vil
kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og
selger etter budaksept. Dersom det er viktig
for budgiver å bevare sin anonymitet, bør
budet fremmes gjennom fullmektig.
Budgivere kan få utlevert anonymisert
budjournal.
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EIENDOMSM EGLER
Attentus Eiendomsmegling AS
Anders Borgen
Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler MNEF
M: 452 22 222
E: ab@attentuseiendom.no
Din lokale eiendomsmegler med 20 års erfaring med salg
av nye boliger.

UTBYGGER
Vinkl AS
Vinkl AS er et ledende spesialistmiljø for eiendomsutvikling
i Ski og Follo. Med et langsiktig fokus, og et personlig
eierskap, er vår ambisjon å prege hvordan Østlandets
mest spennende vekstregion skal formes.
Selskapet ble etablert i 2019, og eies av Ski Invest 2 AS,
Stil Invest AS og Bee AS, tre lokale selskaper med lang
historie i Ski og Follo.
Vi er utbyggerne som også er innbyggere.

ENTREPREN ØR
Granitt Entreprenør AS
Granitt Entreprenør har over 15 års erfaring fra bygg og
eiendomsbransjen og har et stort fokus på helhetsbildet
i gjennomføringen av prosjektene sine. De har evne til å
finne de beste løsningene og levere det beste resultatet.
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