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FAKTA OM EIENDOMMEN
Ditt nye nabolag:
Vardåsveien ligger i et attraktivt og barnevennlig område som hovedsaklig består av
villabebyggelse.

Det er umiddelbar nærhet til skoler, barnehager og Ski sentrum. I Ski sentrum finner
du flere offentlige kontorer, butikker, kino, resturanter samt Ski Storsenter som er ett
av Norges største kjøpesentre.

Fritid og aktiviteter:
Ski har et aktivt og allsidig idrettslag med et flott idrettsanlegg. Anlegget inneholder
blandt annet fotballbaner, alliansehall, klatrevegg, tennishall- og baner, ishall,
trimløype og hinderløype. Eiendommen har også nærhet til flotte tur- og
friluftsområder. Blant annet ligger Nøstvedtmarka nordvest for Ski sentrum og byr på
et stort nett av turstier og veier, samt mange interessante kulturminner. Området har
også skiløyper, skistuer og akebakker om vinteren. Sommerstid byr området på
terrengsykkelstier, fiskevann og kanomuligheter. Det er blant annet sykkelavstand til
badeplass ved Midtsjøvannet, samt under ti minutter med bil til golfbane og
fornøyelsesparken Tusenfryd.

Offentlig transport:
Plasseringen til Ski gjør at området er et kommunikasjonsknyttepunkt. Kjøreturen til
Oslo tar ca. 25 min. Tog til Oslo med hyppige avganger i rushtiden. Det går også tog
mot Mysen, Moss og Halden/Gøteborg. Nytt dobbeltspor som er planlagt ferdig i
2020/21 reduserer reisetiden til Oslo med tog til ca.11 min!

Adresse

Vardåsveien 1 A + B

Pris

Se separat prisliste

Omkostninger

Se separat prisliste

Totalt inkl. omkostninger

Se separat prisliste

BRA

176 - 177

P-ROM

167 - 169

Antall soverom

4

Eierform

Selveier

Boligtype

Leilighet

Tomt

Eiet

Boder og Parkering:
Begge boligene får en carport hver, seksjonert som tilleggsareal. og en biloppstillingsplass på
fellesareal.
Selger vil besørge og bekoste seksjonering av grøntareal som vist med omtrentlige grenser i
situasjonskart.
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DITT NYE

NABOLAG

Når du velger bolig, velger du også nabolag. Nærbutikk. Skolevei. Nærhet til
naturen. Rammen rundt det som skal bli ditt nye hjem. Velkommen til
fremtiden!
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1. Nøstvedtmarka, beliggende nordvest for Ski sentrum. 2. Ski barne- og ungdomsskole ligger under 1 km unna. 3. Ski
idrettspark. 4. Ski stasjon - kun en kort togtur unna Oslo og Moss. 5. Ski Storsenter, det du trenger for hverdag og fest.
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VELKOMMEN INN

Kjenn på følelsen 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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1

12

2

3

4
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1. I bolig nr 1 ønskes du velkommen inn i en hyggelig mellometasje. Illustrasjonsbilde. 2. Stue og kjøkken i delvis åpen
løsning, med god plass til spisestue. Illustrajonsbilde fra bolig nr 2. 3. Store vindusflater gjør dette til en lys og luftig etg, og
med fint utsyn. Illustrasjonsbilde fra bolig nr 2. 4. Stor og luftig stue hvor det er plass til flere sittegrupper. Illustrasjonsbilde
fra bolig nr 2. 5. Fra boligenes 2 etg. har du adkomst til en romslig balkong på over 10 kvm. Illustrasjonbilde fra bolig nr 1.
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E iendommen fra A til Å
OPPDRAG

master beddrom, samt vaskerom/tekn rom

93600696

inkludert i p-rom.

2019.

Kontaktperson:

Tomannsbolig som føres opp med

prospekt". Du vil da bli holdt orientert om

Tone Vørrang

hovedsakelig trekonstruksjoner over støpt

prosjektets videre fremdrift.

Eiendomsmegler

såle. Ytterkledning leveres med

e-postadresse:

royalimprignerte materialer og taket

BETALINGSPLAN

Tone.Vorrang@dnbeiendom.no

tekkes med taksten.

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt

Meld din interesse ved å trykke på "Bestill

garanti jf. bustadoppføringslova § 12.

(mobilnr:) 91 30 86 92
Ansvarlig megler:

Det henvises forøvrig til detaljert

20 % dersom kjøper er å regne som

prosjektbeskrivelse inntatt i prospektet.

profesjonell.

Tone Vørrang

BESKRIVELSE

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke

Vardåsveien ligger i et populært og

kan være knyttet vilkår til innbetalingen

Avdeling: Nybygg Follo/Østfold

barnevennlig boligområde i Ski. Her, i et

som medfører at selger ikke kan disponere

Adresse: Kirkevegen 1

allerede etablert og hyggelig villaområde,

over beløpet. Renter på klientkonto

1400 Ski

skal det nå bygges en moderne og flott

tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt,

Tlf: 48 25 20 00

tomannsbolig.

eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de

Eiendomsmegler

overstiger en 1/2 R.

DNB Eiendom AS
Boligene har meget god plan- og

Restkjøpesummen omkostninger betales

romløsning. De ulike rommene har god

ved overtagelse.

UTBYGGER

størrelse og det er god flyt gjennom hele

Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun

Ski Boliginvest AS,

boligen. Det er også lagt stor vekt på valg

skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti

Org.nr.: 815 443 802,

av størrelse og plassering av vinduer. Dette

for tilsvarende beløp jf.

Kirkeveien 1, 1400 Ski

for å hensynta maksimalt lysinnslipp der

bustadoppføringslova § 47.

Org.nr.910 968 955

dette er ønskelig, samt behovet for å

ENTREPRENØR

skjerme seg der det er naturlig.

Haugenveien 1, 1400 Ski

BODER OG PARKERING
Begge boligene får en carport hver,

Follohus AS,
Videre har arkitekten hatt tanker om at

seksjonert som tilleggsareal. og en

boligene skal ha et moderne uttrykk, i

biloppstillingsplass på fellesareal.

SAKSOPPLYSNINGER

tillegg til å hensynta eksisterende

Salgsoppgavedato: 20.03.2018

bebyggelse. Etter vår mening lykkes de

Selger vil besørge og bekoste seksjonering

godt med dette.

av grøntareal som vist med omtrentlige

ADKOMST

grenser i situasjonskart.

Fra Ski sentrum: Fra Kirkeveien, ta av til

Materialvalgene er også nøye utvalgt.

Langhusveien i rundkjøring. Følg

Royalimpregnert ytterkledning gjør

EIENDOM

Langhusveien ca 400 meter. Ta av til høyre

behovet for ytre vedlikehold mindre. Du

Vardåsveien 1 A og B, 1400 SKI

inn Vardeåsveien . eiendommen ligger på

kan med andre bruke mer tid på det du

gnr. 131, bnr. 214 i Ski kommune

høyre hånd.

liker best, for eksempel nyte det gode liv i

BEBYGGELSEN

din private hage - eller friluftslivet i

EIERFORM

umiddelbar nærhet.

Selveier

P-rom er boligens BRA fratrukket
innvendig bod/sekundærrom. Selger har

Tomannsboligen vil bli seksjonert og

ENERGIMERKING

oppgitt følgende p-rom:

organisert som et sameie. Det legges opp

Selger er ansvarlig for at boligen har

til at den enkelte boligeier vedlikeholder

energiattest. Frittstående bygninger under

og drifter sin egen bolig selv.

50 kvm er unntatt. Det foreligger ikke

Bolig 1: 167 kvm (BRA 177 - fratrukket

energiattest for denne boligen.

sport /teknisk og bod, ca 10 kvm).
Garderobe/bod i forbindelse med master

Ski byr på full barnehagedekning og gode

Energimerking av boligen skal utføres av

bedroom er inkludert i p-rom.

skoler i et område som nå står overfor en

selger. Megler har forespurt selger om

sterk vekst i de kommende årene.

energimerking, men dette er pr dags dato
ikke utført. Energimerking må foreligge

Bolig 2: 169 kvm (BRA 176 - fratrukket sport
5 kvm). Garderobe/bod i forbindelse med

Forventet ferdigstillelse er 1. - 2. kvartal
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for å få utstedt ferdigattest.

E iendommen fra A til Å
FELLESKOSTNAD

KLOAKKLEDN. VEDTAK AV KOMMUNENS

vedlikeholde ledninger m.m. Haugerveien

Kommunale avgifter, bygningsforsikring

REGLEMENT GJELDER DENNE

1A, nabo mot øst, gis rett til å ha liggende

og øvrige drifts- og vedlikehldsutgifter for

REGISTERENHETEN MED FLERE Overført

stikkledning for vann og avløp over

den enkelte seksjon er hver enkelt

fra: KNR: 0213 GNR: 131 BNR: 20

eiendommen Vardåsveien 1 A B. Se vedlegg
inntatt i prospektet.

boligeiers ansvar og kostnad.
1987/10179-3/6 24.07.1987 SKJØNN
Felleskostnader er kostnader drift og

Eksprop.skjønn sak

2018/410997-1/200 07.02.2018 21:00

vedlikehold av felles avkjørsel og felles

16/85 B GJELDER DENNE

BESTEMMELSE OM VEG

gårdsplass mv, se vedtekter.

REGISTERENHETEN MED FLERE Overført

RETTIGHETSHAVER: KNR: 0213 GNR: 131

fra: KNR: 0213 GNR: 131 BNR: 20

BNR: 20. Haugerveien 1A, beliggende øst
for eiendommen, har veirett over tomten

Selger har estimert de kommunale
avgiftene til ca. kr 12.000,- pr år.

1999/13359-1/6 26.10.1999 BESTEMMELSE

til Vardåsveien 1 A B, frem til offentlig vei.

OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 0213

Se vedlegg inntatt i prospekt.

Panterett: Vi gjør oppmerksom på at

GNR: 131 BNR: 201 GJELDER DENNE

sameiet har legalpant for forfalte

REGISTERENHETEN MED FLERE Overført

felleskostnader. Pantet er begrenset oppad

fra: KNR: 0213 GNR: 131 BNR: 20

INNHOLD

til 1G (G er Folketrygdens Grunnbeløp),2000/827-1/6 20.01.2000 BEST. OM VANN/

BOLIG 1

FINANSIERING

KLOAKKLEDN. Rett for kommunen til å

Inngangsparteiet og entreen til denne

Som et av landets største finanskonsern

anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

boligen ligger i en mellometasje. For

tilbyr DNB Bank ASA alle typer

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN

boligens 1. etg går du en halvtrapp ned, og

banktjenester til konkurransedyktige

MED FLERE Overført fra: KNR: 0213 GNR:

for boligens 2. etg., går du en halvtrapp

priser. Banken kan gi deg lånetilbud til

131 BNR: 20

opp.

meglere kan opprette kontakt mellom deg

2009/731492-1/200 01.10.2009

1.etg.: 3 soverom, alle med god størrelse.

og en kunderådgiver i banken og som

BESTEMMELSE OM VEG

Hagestue med adkomst til hagen via

kunde hos oss lover banken en hurtig

RETTIGHETSHAVER: KNR: 0213 GNR: 131

skyvedør. Stort bad med plass til badekar

behandling av din låneforespørsel.

BNR: 201 GJELDER DENNE

om ønskelig. Separat vaskerom/teknisk

REGISTERENHETEN MED FLERE Overført

rom og med adkomst til bod.

finansiering av eiendommen. Våre

HEFTELSER

fra: KNR: 0213 GNR: 131 BNR: 20

Boligen selges fri for pengehftelser med

2. etg.: Stor stue og kjøkken i delvis åpen

unntak av boligsameiets legalpant i hver

2017/1375121-1/200 07.12.2017 21:00

løsning på hele 47 kvm. Adkomst fra

seksjon jf. lov om eierseksjoner.

BESTEMMELSE OM VEG

kjøkken via skyvedører til vestvendt

RETTIGHETSHAVER: KNR: 0213 GNR: 131

balkong på 11 kvm. Hovedsoverom på 12

Følgende tinglyste bestemmelser følger

BNR: 201 2018/410997-2/200 07.02.2018

kvm og medadkomst til egen garderobe og

eiendommen:

21:00 ** SLETTING AV RETTIGHETSHAVER

eget bad. Seperat gjestetoalett.

SLETTET: KNR: 0213 GNR: 131 BNR: 20 E.
1960/1501-1/6 15.06.1960 BESTEMMELSE

BOLIG 2

OM VEG

2017/1375151-1/200 07.12.2017 21:00

Inngangspartiet til denne boligen fører

Vedtak av Ski kommunes betingelser for

BESTEMMELSE OM VANNLEDNING

deg rett inn i boligens 1. etg. boligen går

adkomstvei. GJELDER DENNE

RETTIGHETSHAVER: KNR: 0213 GNR: 131

over 2 plan.

REGISTERENHETEN MED FLERE Overført

BNR: 20 Bestemmelse om å legge og

fra: KNR: 0213 GNR: 131 BNR: 20

vedlikeholde ledninger m.m. Haugerveien

1. etg.: 3 soverom, alle med god størrelse.

1A, nabo mot øst, gis rett til å ha liggende

Hagestue med adkomst til hagen via

1975/885-1/6 14.02.1975 BEST. OM VANN/

stikkledning for vann og avløp over

skyvedør. Praktisk bad. Separat vaskerom/

KLOAKKLEDN. Rett for kommunen til å

eiendommen Vardåsveien 1 A B. Se vedlegg

teknisk rom. Bod.

anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

inntatt i prospektet.

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN

2.etg.: Stor stue og kjøkken i delvis åpen

MED FLERE Overført fra: KNR: 0213 GNR:

2017/1375151-2/200 07.12.2017 21:00

løsning på hele 51 kvm. Fra stuen er det,

131 BNR: 20

BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDNING

via skyvedør, adkomst vestvendt balkong

RETTIGHETSHAVER: KNR: 0213 GNR: 131

på 10 kvm. Hovedsoverom på 12 kvm og

BNR: 20 Bestemmelse om å legge og

med adkomst til egen garderobe og eget

1977/7846-1/6 11.11.1977 BEST. OM VANN/
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E iendommen fra A til Å
bad. Badet er på nesten 7 kvm og har plass

Det tas forbehold om endringer av

sammenhengende småhusbebyggelse

til badekar om ønskelig. Seperat

omkostningsbeløpene som følge av

- byggeområde for offentlig bebyggelse,

gjestetoalett.

politiske vedtak eller lovendringer.

sykehus

KOMMUNAL EIENDOMSSKATT

OVERTAGELSE

Det er i følge selger pt ikke eiendomsskatt

Boligene planlegges ferdigstilt i perioden

i Ski kommune.

fra 1. kvartal til 2. kvartal 2019, under

SAMEIE

forutsetning om vedtak om igangsetting

Eiendommen er planlagt å bestå av ett

- friområde
- fellesområde

KONSESJON

innen 01.06.2018. Dette gjelder ikke som en

boligselskap; Eierseksjonssameie

Søknad om konsesjon påkrevet: Nei

bindende frist for å ha boligen klar for

Vardeåsveien 1, bestående av to stk.

Egenerklæring om konsesjonfrihet

overtagelse, herunder ikke grunnlag for å

eierseksjoner.

påkrevet:

kreve dagmulkt.

Nei

Den daglige driften vil bli organisert som

KOSTNADER VED AVBESTILLING

Selger skal skiftlig varsel kjøper om

seksjonssameie iht. eierseksjonsloven.

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer

overtagelsesmåneden senest 4 måneder

Hver seksjon utgjør en sameieandel med

en avbestillingsrett for kjøper. Dersom

forut for overtagelse. Dette varselet gir

tilknyttet enerett til bruk av en

denne retten benyttes vil kjøper bli holdt

kjøper anledning til å kreve dagbot/

bruksenhet og rett til bruk av sameiets

ansvarlig for selgers merkostnader og tap

erstatning iht. bustadoppføringslova,

fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer

som følge av en eventuell avbestilling. For

dersom ferdigstillelse ikke skjer til

enn 2 seksjoner i sameiet.

avbestillinger som skjer før selger har

innenfor den varslede måneden.

vedtatt byggestart er det avtalt et

Sameiet er pliktig til å avholde årlige

avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.

Det avholdes forhåndsbefaring ca 2-4 uker

sameiermøter hvor regnskap og budsjett

Kontakt megler for nærmere informasjon

før overtagelse.

fremlegges. Sameiets styre har ansvaret

dersom avbestilling vurderes. Bestilte

for at eiendommen forvaltes etter

endrings- og tilleggsarbeider betales i slike

Endelig dato for overtagelse skal varsles

retningslinjer og vedtekter som fastsettes

tilfeller i sin helhet.

med minst 30 dagers forutgående skriftlig

av sameiermøtet. Videre er det

varsel.

sameiermøtet som beslutter om det skal

OMKOSTNINGER

utarbeides husordens-/trivselsregler for

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales

Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil

sameiet. Hver seksjon har en stemme i

følgende:

4 måneder tidligere enn forventet.

sameiermøtet.

Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi,

PRIS

Utomhusarealene på området ferdigstilles

kr 43.750,-

Vardåsveien 1A: kr 7.700.000,- omk

samtidig med ferdigstillelse av de enkelte

Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,-

Vardåsveien 1B: kr 7.500.000,- omk

byggene eller så snart årstiden tillater det.

Det gjøres oppmerksom på at prisene er

Seksjonering kan ta tid som følge av lang

faste.

saksbehandlingstid i kommunen.

Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument
kr 697,Kostnader for takstmann ved behov for
fastsettelse av gjenstående arbeider på

Dersom det kommer inn flere bud på

SELGERS FORBEHOLD

fellesarealer ved overtakelse belastes

samme bolig ved salgsstart, vil det bli

Selger vil vedta igangsettelse ved salg av 1

sameiet.

avgjort ved loddtrekning. Deretter selges

av 2 enheter.

boligene etter prinsippet første-mann-tilDokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens

mølla.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer

salgsverdi på tinglysingstidspunktet for

i konstruksjon, tekniske installasjoner og

den enkelte seksjon.

materialvalg som ikke reduserer boligens

P.t. er tomteverdien antatt å være NOK

REGULERINGSMESSIGE FORHOLD

kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til

1.750.000,- pr bolig.

Eiendommen ligger i et område som er

endring av avtalt kjøpesum. Er det

regulert til følgende formål:

motsetninger mellom prospekttegninger

Det tas forbehold om endring i

og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran

tomteverdien og dokumentavgiften på

- byggeområde for boliger, frittliggende

tinglysingstidspunktet.

småhusbebyggelse
- byggeområde for boliger,
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tegninger.
Det tas forbehold om justeringer og

E iendommen fra A til Å
endringer av fasader og utomhusplanen.

nevnes blant annet eikeparkett med

Pantattest/Tinglyste avtaler

Selger kan tinglyse bestemmelser som

hvitpigment. Bad leveres med hvit

Pantattest/Tinglyste avtaler

vedrører sameiet, naboforhold eller forhold

baderomsinnredning med skuffer og

Vedtekter

pålagt av myndighetene.

heldekkende vask i porselen, speil over

Planopplysninger

vask med innfeldt lys. Tidsriktige fliser,

Planopplysninger

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten

levert fra Bergersen Flis AS. Kjøkken fra

Nabolagsprofil

ikke kan transporteres uten etter

Sigdal. Det legges opp til integrerte

samtykke av selger. Selger forbeholder seg

hvitvarer. Det presiseres at hvitvarer ikke

rett til endring av prisliste uten varsel på

medfølger. Egne kjøkkentegninger er

Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle

usolgte boliger. Selger forbeholder seg

utarbeidet for den enkelte bolig. Effektiv

vedlegg

retten til å fordele boder og eventuelle

og rentbrennende peisovn i stuen. I tillegg

parkeringsplasser. Selger tar forbehold om

leveres boligen med varmepumpe.

VEI, VANN, AVLØP

antall seksjoner i sameiet.

Plassering fremkommer av vedlagte

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp, med

tegninger.

private stikkledninger.

Alle opplysninger er gitt med forbehold
om rett til endringer av leveransen.

Utvendig vil hver av boligene få en ferdig

Eventuelle endringer skal ikke forringe

opparbeidet hage som er tilsådd.

den generelle standard. Mindre endringer

Gårdsplassen leveres singlet og avsluttes

og arealavvik i forbindelse med nærmere

med kantestein.

detaljering av prosjektet samt
gjennomføring av byggesaken må

Det legges opp til gode tilvalgsmuligheter,

påregnes.

slik at hver enkelt kan få tilpasset sin bolig
ut i fra egne ønsker og behov.

Utbygger må rette seg etter eventuelle
offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres

TOMTEN

oppmerksom på at frihåndstegninger,

Eiet tomt på 1.144 kvm, samlet for begge

perspektiver, utomhusplan, plantegninger

boligene. Eiendommen skal seksjoneres.

og bilder i prospektet er av illustrativ

Størrelsen på hver av tomtene etter

karakter og inneholder derfor detaljer som

seksjoneringen er enda ikke kjent, da Ski

farger, innredninger, møblering,

kommune ikke har foretatt den endelige

beplantning og arkitektoniske detaljer m.v.

oppmålingen.

som ikke inngår i leveransen. Stiplede
løsninger/ innredninger leveres ikke.

Tomten opparbeides med gruset fellesarel

Plantegninger og illustrasjoner som viser

og private hagedeler tilsås med gress.

ulike innredningsløsninger er ment som
illustrasjoner for mulige løsninger. Disse

Tomten har meget gode solforhold og

løsningene inngår ikke i

skråner svakt ned mot vest og nordvest.

standardleveransen. Tegningene i
prospektet bør ikke benyttes som grunnlag

UTLEIE

for nøyaktig møbelstilling, da

Boligen har ingen egen utleieenhet.

målestokkavvik kan forekomme ved

Eventuell info fra vedtektene.

trykking/ kopiering.

VEDLEGG
Det tas forbehold om at sjakter og

Leveransebeskrivelse

føringsveier for VVS-installasjoner kan bli

Plantegning

endret. Entreprenøren har ansvaret for

Plantegning

oppfølging av gjeldende krav, lover og

Plantegning

forskrifter. Det tas forbehold om

Plantegning

eventuelle feil.

Kartskisse
Kartskisse

STANDARD

Målebrev

Den innvendige standarden er god. Det

Pantattest/Tinglyste avtaler
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V iktig informasjon
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av

LOVVERKET

BESTEMMELSER TILTAK MOT HVITVASKING / KJØPERS
INNBETALING

ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i

Iht Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om hvitvasking og terrorfinansiering

tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette

er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll av

innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht.

oppdragsgiver og kjøper. Reelle rettighetshavere skal også

bustadoppføringslova § 12.

kartlegges. Dersom partene ikke oppfyller lovens krav til

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova,

legitimasjon kan megler ikke etablere kundeforhold. Er det

dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at

mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en

avtalen reguleres av avhendingslova.

straffbar handling, eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131
til 136A kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen.

FORMUESVERDI

Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil

Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i

kunne medføre.

forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes
med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer

Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der

fra låneinstitusjon i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk

boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle

bank.

andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se

BEBYGGELSENS AREALER

nærmere info på www.skatteetaten.no.

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt

TILVALG OG ENDRINGER

hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen

yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA

gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av

fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det

systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer.

også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor

Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper

omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de

kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse

oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

arbeidene kan bestilles.
muligheter for endringer og tilleggsarbeider..

FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG
BRUKSTILLATELSE

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig

ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i

før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at

omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen

overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle

og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av
byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre

FINANSIERING

endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle

som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer

typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi

eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for

deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan

utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova

opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og

§ 44..

som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller

låneforespørsel.

tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf.

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for

Bustadoppføringslova § 9..

formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer.

samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at

internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte

frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er

kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen

oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er

godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller

igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper

ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB

forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

lånekonsulenter.
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V iktig informasjon
FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV
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 eller per SMS. E-postadressen 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.
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15/02/2018

PROSJEKTBESKRIVELSE
VARDEÅSVEIEN 1 A OG B, SKI
GNR. 131 - BNR. 214

1.0 GENERELT
Denne beskrivelsen gjelder for prosjektet i Haugerveien 1, for Ski Boliginvest AS (SB). Haugerveien 1 ligger i
et villaområde i umiddelbar nærhet til Ski sentrum. Totalt antall boenheter er 2 stk, inkludert utvendige
boder iht utomhusplan, og leveres iht. TEK 10. Mindre avvik kan forekomme på tegninger ekspempelvis
avvik på høyder og mål.
Innbyrdes på tomten blir boligene seksjonert. Seksjoneringen regulerer private ute- og oppholdsarealer på
eiendommen. Avfallsbeholdere må plasseres i tråd med Ski kommune/Follo-Ren retningslinjer.
Alle materialer og komponenter tilfredsstiller kravene i:
•
•
•

Norsk Standard, Forskrifter, TEK 10 og kontrollordninger for gjeldende faggrupper.
Kontrollordninger fra de statlige bygningsmyndigheter.
Gjeldende plan og bygningslov med forskrifter, TEK 10.

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.
Ski 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: 18.04.2017, sist revidert 04.01.2018

Situasjonskart datert: 06.12.2017, sist revidert 18.01.2018
Carport datert: 20.12.2017, sist revidert 18.01.2018

2.0 UTVENDIGE TEKNISKE ANLEGG, MUR- OG GRUNNARBEID / TERRENGARBEID
(For utførelse gjelder NS 3420)
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Grunnarbeid og tekniske anlegg utføres etter kommunale tekniske og krav. Noe stedlig tomtearrondering
evt. støttemurer må aksepteres.
Alle grave- og grunnarbeider leveres ihht kart. Hus 1 leveres med delvis sprøytemur og ringmur for plate på
mark. Det leveres sprøytemur i spranget mellom hus 1 og 2. Hus 2 leveres med plate på mark.
Carport etableres ihht til plantegning. Carport leveres som uisolert bygg, men med samme materialer på
yttervegger som husene. Carport oppføres over støpt betongsåle. Bodene leveres med utvendig lys.
Husene leveres med markisolasjon, utvendig isolering og radonsikring. Parkeringsplasser og internvei leveres
gruset med kantstein i granitt mot gressareal. Grøntområder leveres med matjord som topplag, som tilsås.
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 er ikke med i leveransen.

3.0 UTVENDIGE VEGGER
Fra innsiden og ut: Gipsplater, krysslekter, 50mm mineralull, plastfolie, 148mm bindingsverk, 150mm
mineralull, vindtette plater, utlekting og utvendig kledning. Utvendig kledning leveres som fabrikkbeiset i 1
strøk i farge grå. Sagsnitt/ bakside av belistning og alt som er impregnert vil ikke bli behandlet på plassen.
Det benyttes Glava extrem 32 isolasjon i bindingsvrk.
Kledning leveres som 22x148mm stående dobbeltfals rettkant. Enkelte felter leveres som 19x148mm
liggende deobbelfals.

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
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 ihht romskjema.
Fliser levert på gulv med bjelkelag, leveres bjelkelaget nedsenket 5 cm og med 5 cm påstøp.
Gulv i underetg. er beregnet lagt på ferdig avrettet underlag.
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6.0 YTTERTAK / BLIKKENSLAGERARBEIDER
Taket dimensjoneres forskriftsmessig. I enkelte tilfeller benyttes enkle komponenter som sammenføyes på
byggeplass, (sperretak), fallisolasjon og papp.
Renner, rennekroker, bordbeslag, nedløpsrør og holdere for nedløpsrør leveres i plastbelagt stål i sort.

7.0 DØRER
Ytterdører leveres i blå utførelse, NCS-kode: Tilsvarende RAL 7016, type Swedoor Michigan.
Balkongdører leveres med mål og brystningshøyde ihht tegning. Utenpåliggende sprosser og slagrettning/
åpningsfelt ihht tegning. Det leveres sylinderlås innvendig på alle balkongdører/skyvedører på bakkeplan.
Alle beslag leveres i grå farge, RAL 7016
Gjennomsnittlig U verdi 0,8. (Samlet for vinduer og balkongdører)

Innvendige dører leveres fra Swedoor i hvit farge med håndtak i børstet stål type A716. Karm i malt furu, flat
terskel i Eik.
Glassdør leveres hvis det er avmerket på tegning. Mål på innvendige dører leveres ihht tegning. Alle dører
leveres som formpressede glatte hvite dører.

8.0 VINDUER
Det leveres Nordan vinduer. Karm og ramme i vakumimprengnert hvitmalt furu, tre lags super energiglass og
fabrikkmalt hvit utforing. Lukkevinduer leveres glidehengslet med barnesikring. Vinduer leveres med mål og
brystningshøyde ihht tegning. Utenpåliggende sprosser leveres ihht tegning. Lukkevinduer er markert med L
på tegning og faste vinduer markert med F.
Vindusbeslag leveres i hvit farge, RAL 7016 tilpasset vinduene.
Vinduer leveres i farge: RAL 7016, innvendig og utvendig.
Gjennomsnittlig U verdi 0,8. (Samlet for vinduer og balkongdører)

9.0 KJØKKEN / GARDEROBE / BADEROMSINNREDNING
Kjøkkeninnredning leveres ihht plantegninger for den enkelte boenhet, med Sigdal som leverandør. Det er
medregnet kjøkken, frakt og montering for inntil 90.000,- NOK. Kjøkkenhette med motor leveres sammen
med kjøkkenet. Se forøvrig egen spesifikasjon med tegninger og illustrasjoner.
Baderomsinnredning leveres i hvit utførelse som plasseres ihht tegning. Det er medregnet innredning, frakt
og montering. Se forøvrig egen spesifikasjon for utstyrsleveranse til bad, WC og vaskerom.
Garderobeskap leveres 1 meter skap pr. sengeplass. Hvit glatt utførelse som plasseres ihht tegning. Det er
medregnet garderobe, frakt og montering.
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10.0 TRAPPER / PLATTINGER
Innvendige trapper leveres fra Nor-Trapp med hvite trinn, vanger og rekkverk. Trappen leveres med
barnesikring i trinnene. Hus 1 får tett trapp ned til bod.
Utvendig balkonger leveres i standard impregnert materiale med stående spile rekkverk.
Balkong leveres tettet med membran og kledning på undersiden av balkongene i 2. etg. tomannsbolig.
Treplatting på terreng leveres ihht til i standard impregnert materiale.

11.0 BELISTNING
Det benyttes justert utvendig kledning. Spikerhull vil bli synlige.
Furulister i fabrikkmalt hvit utførelse leveres til gulv og innvendig rundt vinduer og dører. Taklister leveres
som hulkil i hvit utførelse. Terskellister leveres i lakkert eik. Lister etterbehandles ikke på plassen, synlige
spikerhull og glipper mellom vegg/list kan forekomme.
Listverk mellom knevegg og tak leveres som 15 x 70 glatt hvitgrunnet.
Følgende lister leveres fra K. Kværner:
•

•
•

Type taklist: FA 04 21x34 mm
Type gerikt: FC 06 12x58 mm
Type gulvlist: FE 06 12x58 mm

12.0 VENTILASJON / SENTRALSTØVSUGER
For å oppnå et godt inneklima leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Plassering bestemmes
ved prosjektering av anlegget. Kanaler må i noen tilfeller kasses inn, evt. vegg 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. Støvsugerenheten medfølger ikke. Det må påregnes
synelige rør fra støvsugerenheten til tilkoblingspunkt i veggen når denne evt. blir montert.

13.00 TØMRERARBEID
Arbeidet utføres håndverksmessig i henhold til våre tegninger og beskrivelse, og i henhold til Norsk Standard
3420 toleranseklasse C. Alle husene skal trykktestes og ligge innenfor 1,5 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 ihht NEK 400. Sikringsskap plasseres som vist på tegning.
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Opplegg for TV med 3 doble stikk leveres i hovedstue. Ytterligere TV-uttak er tilvalg.
Det benyttes åpen kabelinstallasjon i lyd/branncellebegrensende vegger/himlinger.
Brytere og stikkontakter leveres i hvit utførelse. Alle stikkontakter leveres doble (tekniske stikk leveres
enkle). Ringeklokke med trafo og ringeknapp leveres for hovedinngangsdør.
Varmekabel lagt i støp leveres på bad, vaskerom, wc og entre.
8 stk panelovner til fordeling.

15.0 RØRLEGGERARBEID
Utstyr som leveres er vist på tegning med heltrukket strek. Vannledninger utføres med rør i rør system,
waterguard leveres ihht gjeldende krav. Det leveres bereder for varmtvann (200 liter), samt nødvendige
fordelerskap. Ettgreps servantbatteri, vegghengt toalett og blandebatteri med dusjgarnityr ihht

tegning. Baderomsinnredning leveres på bad i 120 cm. Wc leveres med vegghengt vask og speil.
1 stk frostfri utekran pr enhet.
Opplegg for vaskemaskin og oppvaskmaskin leveres 1 stk til hver bolig. Det leveres dusjhjørne på
bad. Det leveres skyllekar på vegg på vaskerom. Det er ikke medregnet tiltak for å øke eller
redusere vanntrykk inn til hver boenhet.
Nytt vann og avløp samt VA anlegg tilknyttes mot syd/vest i Haugerveien.
Det leveres 1 stk Mitsubishi Kirgamine hara Luft/luft varmepumpe pr enhet.

16.0 PIPE / ILDSTED
Pipe i stål leveres luftet fra Peisselskabet. Ved stålpipe leveres ovn med påkobling til pipe fra topp ovn.
Peisovn leveres av type Curve 100, med underlagsplate i sort glass.

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
- Søppelstativ, postkasse/postkassestativ.
- Maling/beising utvendig utover fabrikkbeiset.
- Det som er inntegnet stiplet er ikke med i leveransen.
- Hvitevarer
- Beplantning utover tilsåing med gressfrø

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.
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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.

HUS 1 - 1.etg.
ROM

GULV

VEGG

HIMLING

Entrè

Fliser

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Bod

Fliser

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Sport/teknisk

Fliser

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Bad/vask

Fliser

Fliser

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Gang/trapp

3 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Hagestue

3 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Soverom

3 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Hus 1 - 2.etg.
ROM

GULV

VEGG

HIMLING

Kjøkken/stue

3 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Soverom

3 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Garderobe

3 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit
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Bad

Fliser

Fliser

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

WC

Fliser

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Romskjema er gjeldende for hvilken overflate som leveres i de enkelte rom.
Revidert romskjema utarbeides i forbindelse med tilvalgslisten og vil erstatte dette romskjema.

Hus 2 - 1.etg.
ROM

GULV

VEGG

HIMLING

Entrè

Fliser

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Sport

Fliser

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Vask/teknisk

Fliser

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Hall/trapp

3 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

Hagestue

3 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Soverom

3 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Hus 2 - 2.etg.
ROM

GULV

VEGG
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Gang

3 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Soverom

3 stavs eikeparkett,
hvitlassert

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling i farge
refleksjon

Sparklet, grunnet, 2
strøk maling, hvit

Kjøkken/stue

3 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

Garderobe

3 stavs eikeparkett,
hvitlassert

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

21.0 UNDERSKRIFT

Signatur

Dato

Signatur

Ski Boliginvest AS

Dato

Follohus AS
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VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VARDÅSVEIEN 1A og 1B
§ 1 Navn og formål
S a meiets na vn s ka l væ re E iers eks jons s a meie Va rdå s veien 1A og 1B. S a meiet eier g runnen og byg ning ene på
g nr. 131, bnr. 214 i S ki kommune og bes tå r a v 2 bolig s eks joner.
Hver s eks jon ha r en hoveddel (bolig en), s a mt ha g e og ca rport s om tilleg g s deler. Hoveddelene og tilleg g s delene
fremg å r a v s eks jonering s beg jæ ring ens pla nteg ning er og s itua s jons ka rt.
S a meiets felles a rea l bes tå r a v felles a vkjørs el og g å rds pla s s , s a mt felles teknis k infra s truktur s om ledning er for
va nn, a vløp, s trøm, telefon/bredbå nd mv. All teknis k infra s truktur er felles frem til forg rening s punktet for den
enkelte s eks jon.
S a meiet ha r a vg itt bruks rett til g bnr. 131/20 for a dkoms t og for rett til å ha lig g ende s tikkledning for va nn og a vløp
over s a meiets g runn. Videre ha r s a meiet a vg itt eks klus iv bruks rett for et a rea l mellom Ha ug erveien og g bnr.
131/20. B ruks rettene er vis t på s itua s jons ka rt vedla g t vedtektene.
Hver s eks jon ha r en eierbrøk på 1/2.
E iers eks jons s a meiet ha r til formå l å iva reta s eks jons eiernes felles interes s er og a dminis tra s jon a v eiendommen
med felles a nleg g a v enhver a rt.
§ 2 Fellesutgifter
F elles utg ifter er utg ifter til eiendommen s om ikke knytter s eg til den enkelte bruks enhet med tilleg g s del.
F elles utg iftene s ka l fordeles mellom s a meierne etter s tørrels en på s a meiebrøken, med mindre a nnet er g yldig
vedta tt.
F ølg ende felles utg ifter s ka l fordeles i s a ms va r med s eks jonenes eierbrøk.
- Vedlikehold, fornyels e og oppg ra dering a v felles a vkjørs el og g å rds pla s s , s a mt hekk/a vs kjerming mot
Va rdå s veien, herunder og s å drifts kos tna der s om s nøbrøyting , feiing , klippe felles hekk o.l.
- Vedlikehold, fornyels e og oppg ra dering a v felles teknis k infra s truktur.
- E ventuell forretning s førs el, reg ns ka ps førs el, revis or, s tyrehonora r o.l. ders om s a me iermøtet ens temmig
bes lutter å eng a s jere s likt.
Kommuna le a vg ifter s ka l fordeles etter eierbrøken med mindre kommunen tilla ter a t a vg iftene fa ktureres den
enkelte s eks jons eier direkte iht. kommunens til enhver tid g jeldende reg ula tiver.
§ 3 Vedlikehold mv.
Det er s a meiets a ns va r, ved s tyret, å drifte, vedlikeholde, fornye og eventuelt oppg ra dere s a meiets felles a rea ler
og felles a nleg g , s a mt ellers forva lte s a meiets a nlig g ender.
S eks jons eierne er hver for s eg a ns va rlig for a lt innvendig og utvendig vedlikehold, med eventuelle fornyels er og
oppg ra dering er, a v s ine res pektive s eks joner, inkludert, men ikke beg rens et til ta k med renner og nedløp, piper,
fa s a der, vinduer, dører og drenering . Det s a mme g jelder den enkelte s eks jons tilleg g s a rea l s om ha g e,
g a ng a rea ler, g a ra s je/ca rport mv.
Den enkelte s eks jon er s elv a ns va rlig for
- B yg ning s - og innbofors ikring a v eg en s eks jon med tilleg g s a rea ler.
- Tilkobling , a bonnement og bruk a v ka bel-tv, bredbå nd, telefon o.l. i eg en s eks jon.
§ 4 Styret
S tyret s ka l ha 2 medlemmer, én fra hver s eks jon.
§ 6 Endring i vedtektene
E ndring er i s a meiets vedtekter ka n bes luttes med ens temmig het.
§ 7 Forholdet til eierseksjonsloven
F or s å vidt a nnet ikke følg er a v vedtektene, g jelder lov om eiers eks joner a v 25. ma i 1997 nr. 31.
*****

53

54

55

56

57

58

59

N abolagsprofil

SKOLER, BARNEHAGER
Ski skole

Nivå

Klasser
/avd

1-7 KL

22 KL

Elever
/barn

Km

460

TILHØRIGHET

0.6 km

Kommune

Ski

1-7 KL

16 KL

360

3.9 km

Grunnkrets

8-10 KL

19 KL

475

0.8 km

Kirkesogn

Ski videregående skole

-

25 KL

640

1.3 km

Drømtorp videregående skole

-

36 KL

440

2.8 km

nord til Oslo, i øst til Enebakk, i sør til Hobøl og i vest til

Spilloppen korttidsbarnehage

3-5 ÅR

1 AVD

16

0.8 km

Ås og Oppegård. Administrasjonssentrum for

Vestraat barnehage

3-6 ÅR

4 AVD

82

1.1 km

Skoghus barnehage

1-6 ÅR

4 AVD

82

1.7 km

Hebekk skole
Ski ungdomsskole

Vardåsen
Ski

Ski er en kommune i Follo i Akershus. Kommunen grenser i

kommunen er byen Ski. Store deler av kommuene er
skogbruksareal. Ski kommune byr på flotte muligheter for
friluftsliv. Ski fikk sommeren 2004 bystatus, og er et
knutepunkt for jernbanen i Oslo-området. Skis høyeste
topp er Tømmeråsen (313 moh), mens selve Ski-byen
ligger ca. 128 meter over havet. Hovednæringen i Ski

BEFOLKNING

40.7%

40.8%

kommune er handels- og industrinæring.

DEMOGRAFI

14.8%

15.3%

19.0%

17.8%

36% er barnefamilier

9.8%

8.4%

15.7%

17.7%

38% er gift

39% har høyskoleutdanning
51% har inntekt over 300.000
78% eier sin egen bolig
9% eier hytte

Barn
(0-12 år)

Ungdom
(13-18 år)

OMRÅDE
Kommune: Ski
Grunnkrets: Vardåsen

Unge voksne
(19-34 år)

Voksne
(35-64 år)

Eldre
(over 65 år)

PERSONER
29 836

HUSHOLDNINGER
12 257

420

164

60

48% har bolig på over 120 kvm
79% av boligene er eldre enn 20 år
68% bor i enebolig
91% av eiendommene har pris over kr. 2,5
mill
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N abolagsprofil

Nabolag

Norge

BOLIGMASSE

Flerfamilier

Par m/barn

39.6%
4.4%

Par u/barn

Rekkehus
11.1%

Hybel/annet
20.6%

5.6%

29.8%

29.8%

10.7%

3.4%

1.8%

21.5%

53.2%

FAMILIESAMMENSETNING

Enslig m/barn

Enslig u/barn

68.3%
Enebolig

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest
kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt
nabolag. Livsstilsbeskrivelsene er levert av InsightOne som har delt Norges befolkning inn i Mosaic(tm)-grupper etter demografiske kjennetegn. De er basert
på offentlig statistikk, i hovedsak fra SSB (Statistisk sentralbyrå) samt spørreundersøkelser om holdninger, forbruk, medievaner osv. 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. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller DnB Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
Kilder: InsightOne, SSB 2014, Norsk Eiendomsinformasjon 2012, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2017
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Vardåsveien 1 A + B

BLI ENDA BEDRE KJENT MED EIENDOMMEN

Se
prosp
ekt
på ne et
tt

På DNB Eiendoms nye hjemmeside kan du se boligen igjen og igjen i
fullskjermvisning. Kjekt når du ikke husker alle detaljene fra visningen.
Og vil du dele din begeistring med familie og venner er det bare å
sende en lenke. Den begynner med dnbeiendom.no
Gå inn på www.dnbeiendom.no/93600696

DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler
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