


Det er slik du 
gjerne vil bo. 
Derfor bygger vi 
det slik.

Rene lyse flater, glass og metall. Fasade i puss og 
tegl. Robuste og miljøvennlige materialer, smart 
teknologi, effektive planløsninger og gode fellesarealer. 
Leilighetene i Vinklgården vil by på en bokvalitet du 
garantert vil glede deg over.

Alt dette midt i sentrum.
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Velkommen til 
Vinklgården

Vi i Vinkl har bygget boliger i og rundt Ski sentrum 

i en årrekke. Uansett om du ankommer Skibyen 

fra nord, sør, øst eller vest, vil du passere et av 

prosjektene våre. Og vi er veldig stolte av dem 

alle sammen. Når vi nå tar steget inn i indrefileten 

av sentrum, kjenner vi igjen på ansvaret ved å 

være utbyggerne som også er innbyggere. Her 

skal vi bygge noe både vi, og de som bor og 

jobber i bygget, skal være stolte av.

 

At de tre viktigste kvalitetene ved valg av bolig 

er “beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet” 

er kanskje en utslitt floskel, men i Kirkeveien 1 

blir den virkelighet! Med sin nærhet til både 

Ski stasjon og Ski sentrum, må det være lov 

å påstå at Vinklgården er det mest sentrale 

boligprosjektet i Ski på mange år. 

 

I krysset Kirkeveien/Jernbaneveien ligger allerede 

to historiske bygg, Rutheimgården og Torvang, 

også kjent som Næssgården. Med Vinklgården 

ønsker vi å skrive ny historie. Vi kler bygget i en 

fasade av tegl og puss, delvis inspirert av de to 

ærverdige bygårdene, men også fordi det gir en 

værbestandig fasade som oser av kvalitet. De 

harde flatene mykes opp av en varm fargepalett 

som gjør at Vinklgården vil passe godt inn i en 

liten by i stor vekst. 
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Illustrasjonbilde

 

Når du kommer inn i Vinklgården, vil vi at du 

skal få den samme gode følelsen. I samarbeid 

med vår interiørarkitekt har vi jobbet mye med 

å velge ut kvaliteter som skaper gode hjem. 

Du vil selvfølgelig kunne gjøre en rekke valg og 

tilpasninger selv, men for å hjelpe deg på vei har 

vi satt sammen to retninger, som vi tror mange 

vil trives i. Stilen «Klassisk nordisk» er lys og delikat, 

mens «Urban» er en noe mørkere stilretning og 

skaper en lun og elegant atmosfære. 

 

Detaljer er viktig, og noen ganger er det tingene 

du kanskje ikke legger merke til umiddelbart, som 

utgjør den lille forskjellen. Som for eksempel den 

ekstra takhøyden vi har lagt inn som gir en ekstra 

romfølelse. Eller det at vi har valgt å levere lister 

uten spikerhull, noe som gir en ekstra liten følelse 

av kvalitet. 

Vi håper og tror det vi presenterer i dette 

prospektet faller i smak. Og hvis noen skulle lure 

på om vi mener alvor med å kalle oss utbyggerne 

som også er innbyggere, så kan vi røpe at vi 

planlegger å flytte inn i bygget selv. Så dersom 

det skulle være noe, er vi i nabolaget.

Det er slik du gjerne vil bo. Derfor bygger vi det slik.

Vennlig hilsen, 

Espen Pettersen, daglig leder i Vinkl



Vesteraat og 
Waldemarhøy

“Parken skal være Skis 
befolknings piknikområde. 
Vesteraat kan bli den 
store lekemagneten med 
spennende leke-
apparater og annen 
rekreasjon hele året.”

Rådhusparken

Ski kommune utlyste en 
arkitektkonkurranse for 
hvordan Nedre torg kan 
fungere og se ut i 
fremtiden. Det danske 
arkitekthuset Urban Power 
stakk av med seieren med 
følgende forslag:

«Torgets sentrale plasser-
ing gir store muligheter for 
etablering av et sentralt 

etableres et frodig byliv 
med aktiviteter, arrange-
menter, salgsboder, 
uteservering og opphold.» 

 

 

 

Reisetorget/
stasjonsområdet: 

«Bane NOR ønsker at nye 
Ski stasjon skal bli et godt 
byrom i kjernen av Ski. 
Stasjonen bygges derfor 
med den hensikt å skape 
en sentral møteplass som 
er oversiktlig og trygg, 
med tilgjengelighet for 
alle.» Dette området vil 
være en tumleplass for til- 
og frareisende, ventende 
og forbipasserende hvilket 
vil føre til bevegelse, liv og 
røre. VINKL

GÅRDEN

Et nytt 
boligprosjekt 
midt i Ski 
sentrum

Vinklgården ligger midt i den grønneste delen 
av Ski, med parker og torg i alle retninger – 
fra Vesteraat og Waldemarhøy i nord, Torget 
og Rådhusparken i øst, Parkaksen i sør og 
stasjonsområdet og reisetorget i vest. 
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Kilde: Funksjons- og designplan for 
gater, torg og parker i Ski sentrum

Parkaksen

«Byrommet har til å bli et 
intimt, trygt og lunt byrom. 
Parkaksen skal være et 
sted der det tilrettelegges 
for aktiviteter for både 
eldre og små barn. 
Serveringssteder som 
henvender seg mot 
parken kan bidra til å 
vitalisere byrommet 
gjennom døgnet.» 

Kilde: Funksjons- og designplan for 
gater, torg og parker i Ski sentrum



Kvaliteter

- Fasade i puss, tegl, aluminium og fasadeplater 

(lite vedlikehold) 

- Felles takterrasse og gårdsrom 

- Egne private uteplasser

- Store vindusflater

- Franske balkonger i noen leiligheter og 

fellesarealer 

- Generell takhøyde på ca. 2.6 meter 

- Vannbåren varme i alle gulv

- Kjøkkeninnredning fra HTH 

- Hvitevarer inkludert 

- Balansert ventilasjon 

- 1-stavs parkett 

- Sparklet og malte spikerhull 

- To stilretninger/paletter du kostnadsfritt kan velge 

mellom på fliser, parkett og kjøkkeninnredning

8 9

Illustrasjonbilde



 

Gårdsrom

I Vinklgården er du tett på sentrumslivet, men 

gårdsrommet vil oppleves som et skjermet 

fellesområde for beboerne. Her kan du trekke 

ut og slappe av i frodige omgivelser i byggets 

private hage. 
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Smarte
planløsninger

Leilighetene i Vinklgården er bygget for maksimal 

utnyttelse av boligen, og hver enkelt leilighet 

er tilpasset individuelt for en god og praktisk 

planløsning.

Vi i Vinkl legger stor innsats i hver enkelt leilighet vi 

bygger, og resultatet skal alltid være så godt at vi 

kunne ønske å bo der selv – en eller annen gang 

i livet.
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Illustrasjonbilde
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Å leve og bo i Ski



En by i utvikling

«Nær og nyskapende» er visjonen for Nordre 

Follo kommune. I disse dager er det en treffende 

formulering, og spesielt for Ski. For med Follobanen 

står Ski i sentrum av Norgeshistoriens største 

samferdselsprosjekt. Om kun et par år er du bare 

11 minutter unna Oslo S når du står på perrongen 

på helt nye Ski stasjon.

Kortreist glede

Om det ikke er Oslo-turen som frister mest, så er 

det et mangfold av kortreiste tilbud å glede seg 

over i Ski. Den gamle stasjonsbyen er i utvikling, og 

sentrumsområdet oppgraderes med nye parker, 

bytorg, leilighetsbygg, videregående skole, 

forretninger, serveringssteder og kulturtilbud.

Opplevelser for alle

Med flere mennesker og mer utvikling, blir også 

byen mer mangfoldig og rikere på tilbud. For deg 

som bor og lever i Ski allerede, er nok det noe du 

allerede merker. For i Ski er tilbudet bredt, enten 

du ønsker å holde på med fotball, teater, karate 

eller vil engasjere deg i frivillig arbeid.

Her er også spisesteder og uteliv tilpasset både 

alder og dagsform. Har du lyst på et måltid med 

sushi, har byen både restauranter og take-away. 

De hjemmelagde kanelsnurrene på Cafe Sjarm 

er verdt et cafebesøk i seg selv, og på No. 4 kan 

hele familien nyte et godt måltid.

I hjertet av Ski er Rådhusteateret

Det ligger også bokstavelig talt et steinkast 

fra Vinklgården. Det gamle kinobygget har 

gjenoppstått som kulturhus, hvor musikk, 

dans, debatter, foredrag og folkefest har fått 

sin naturlige plass. I dag brukes huset også 

som talentscene for alt fra ballettgrupper til 

kjellerband. Det tradisjonsrike barneteateret til 

Marianne Mørk holder også sine forestillinger her.

Ski er et moderne kollektivknutepunkt

Fra Ski sentrum er det kort vei til alt du trenger i 

en by. Og grønne turområder er innenfor kort 

rekkevidde både til fots og med sykkel. Samtidig er 

du bare en rask togtur unna Oslo, eller en bussreise 

fra milelange turløyper i Østmarka på den ene 

siden, og strandliv i Oslofjorden på den andre.

Velkommen til Ski!
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Kilde: Bane NOR Eiendom



Natur, trening og
aktivitetstilbud
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Praktiske Ski Storsenter

Helt uavhengig av alder og interesser ligger alt til 

rette for at du kan leve et godt og aktivt liv i Ski. 

Bare noen minutters gange fra inngangsdøren har 

du Ski Storsenter, et av regionens mest populære 

kjøpesentre med over 140 butikker og spisesteder, 

kino, bowling, trening, bibliotek, helsesenter og hotell.

Kulturbyen

Ski har lenge hatt et levende kulturliv, og det blir 

bedre. I sentrum av begivenhetene finner du 

Rådhusteateret, en av Vinklgårdens nærmeste 

naboer. Her kan du oppleve konserter, teater, og 

debatter. Her ligger alt til rette for mange kortreiste 

kulturopplevelser. Om noen få år skal den nye 

videregående skolen i Ski stå ferdig et par hundre 

meter unna Vinklgården, med nytt bibliotek og 

fasiliteter for Musikk, dans og dramalinjen.

Idrett i Ski

Det er lett å holde seg aktiv i Ski – enten du ønsker å 

ta del i organisert idrett eller vil holde deg i form på 

egenhånd. I Ski Idrettspark finner du fotballbaner, 

tennisbaner, ishall, håndballbaner, turnhall, 

klatrevegger og dansehall. I tillegg starter også 

lysløypa fra Ski til Langhus like ved. Om du er på utkikk 

etter et treningssenter er byen også full av gode 

alternativer.

Naturen i øyeblikkelig nærhet

Vinklgården har alle byens tilbud rett utenfor 

døren, men du vil også bo tett på naturen og 

alt den har å tilby. Enten det er i lysløypene, 

skogsområdene på Finstad og Hebekk rett 

utenfor sentrum, eller du ønsker å komme deg ut i 

Østmarka. Dessuten er du bare en liten buss- eller 

sykkeltur unna flotte turområder i Ås, og idylliske 

fjordbyer som Son og Drøbak.



Follobanen

Midt i Ski sentrum ligger togstasjonen. Her bygges 

nå norgeshistoriens største samferdselsprosjekt, 

og Ski er i ferd med å bli et nytt, moderne 

kollektivknutepunkt for hele Folloregionen når den 

nye Follobanen står klar ved årsskiftet 2022/2023.

Fra Vinklgården er du knappe to minutters gange 

unna stasjonen. Det betyr at du vil kunne beregne 

cirka et kvarter fra du låser døra hjemme til du går 

av toget på Oslo S. 

Hvis du allerede bor i Ski, er du godt vant med å 

sjekke togtidene før du skal ut på tur. 

Når du flytter inn i Vinklgården, behøver du ikke 

å tenke på slikt lenger. Det planlegges nemlig for 

åtte avganger i timen i begge retninger mellom 

Oslo og Ski. 

Busstilbudet er også utbedret i retning Ås og 

Drøbak, som igjen bekrefter Skis funksjon som et 

viktig knutepunkt i regionen. Alle skal enkelt kunne 

reise kollektivt til Ski stasjon – hvilket vil innebære 

at du enkelt kan bruke kollektivtransport “uansett” 

hvor du ønsker å dra. 

Det satses på og i Ski, og byen er reelt sett på vei 

til å bli en betydelig norsk småby, og nærmest 

en bydel i hovedstaden. For med den nye 

Follobanen vil det ta kortere tid å komme seg til 

Oslo S om du bor i Ski, enn om du bor på Frogner 

eller Torshov.

Ski

Ski

Oslo

Oslo

2020

2022/2023

22 min

11 min3 min

3 min

20 21

Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc



Ski stasjon

200 m

Ski Storsenter
inngang 3

450 m

Ski Storsenter
inngang 1

250 m

Ski Storsenter
inngang 2

350 m

Inngang
løypenett
i marka

700 m

Torget

50 m

Ski barne- og
ungdomsskole

550 m

Beliggenhet

Vinklgården ligger plassert i vinkelen der Kirkeveien 

møter Jernbaneveien. Med noen få skritt kan du 

ta deg til alt du trenger. Det nye reisetorget ligger 

praktisk talt rett utenfor døren, mens Ski Storsenter 

er bare 200 meter fra dørstokken. Parkaksen, 

Rådhusplassen og parkområdet ved Waldemarhøy 

er kortreiste alternativer som ligger i tøffelavstand fra 

leilighetene i Vinklgården.

232222

VINKL
GÅRDEN

Ski idrettspark
og videregående
skole

1,2 km



Fra hus til 
leilighet: Mindre 
vedlikehold og mer fritid

Ragna Os Lislerud og Tormod Lislerud flyttet til en 

Vinkl-bygget leilighet i 2013 etter å ha bodd mer 

enn 30 år i enebolig.

- Vi var veldig glade i huset vårt, men det er en tid 

for alt. Vi ønsket et enklere liv, uten bekymringer 

for oppussing, hagearbeid, og snømåking. Da 

vi flyttet fra hus til leilighet opplevde vi at vi 

frigjorde mye tid som vi tidligere brukte på hus og 

vedlikehold hjemme, sier Ragna.

Nå lever Ski-paret i en leilighet i Ski sentrum, og 

benytter seg flittig av byens mange møteplasser 

og kulturtilbud.

- Vi har alltid bodd sentrumsnært, og klarer 

oss nesten helt uten bil til daglig. Alt vi trenger 

er innenfor gangavstand, enten vi ønsker 

en kaffekopp med gode venner, en tur på 

treningssenteret eller trenger noe på butikken. I 

den andre retningen er det rikelig med tur- og 

skiløyper praktisk talt rett utenfor døra. Og tog og 

buss er heller ikke langt unna, sier Ragna.

Bruk tid på å forberede flyttingen

Ragna og Tormod ser tilbake på flyttingen som 

en stor overgang. Ikke minst var det en prosess 

å rydde seg ut av huset, og kvitte seg med 

eiendeler som hadde fulgt dem gjennom store 

deler av livet.

- Vi ønsket å starte med blanke ark og forstod tidlig 

at det ikke var mulig å ta med seg alt vi eide. Det 

ble starten på en omfattende sorteringsjobb, som 

jeg er veldig glad for at vi tok oss tid til før, og ikke 

etter flyttelasset gikk. I en leilighet har du ikke plass 

til 30 bilder på veggen, servisene du har spart på i 

generasjoner, eller barnas gamle skolebøker. Mye 

må bort, og vår erfaring er at det nesten ikke er 

mulig å kvitte seg med nok, sier Ragna.

Til andre som vurderer å flytte fra hus og leilighet 

har paret følgende tre råd:

1. Ta deg god tid til planleggingen, og legg opp 

sorteringsjobben i flere faser. Kvitt deg først med 

alt du ikke trenger, også det du ellers ville tatt med 

«i tilfelle» du får bruk for det i fremtiden. Har du 

eiendeler som har ligget i boden i fem år, er det 

liten sannsynlighet for at det fortjener plass i en 

mindre leilighetsbod.

2. La venner og familie plukke ut ting de ønsker 

seg. Etter et halvt liv i hus er det mange minner 

knyttet til mennesker du er glad i. Vår erfaring 

er at det var mye som barna ønsket å ta med 

seg videre, som de tidligere ikke hadde vært 

interessert i.

3. Bruk gjenbruksbutikker når du eventuelt skal 

kvitte deg med eiendeler, erfaringen er at det er 

mange som kan ha glede av ting du ikke lenger 

har bruk for selv.

Nytt nabolag

Etter seks år i leiligheten har Ragna og Tormod 

erfart at bosituasjonen handler om mer enn 

bare leiligheten, de har også tatt del i et nytt 

naboskap.

- En leilighet er mer enn et hjem man lukker 

døren til. I en liten by som Ski er du også en del 

av et nærmiljø. Vi flyttet inn i et nyopprettet 

boligprosjekt, hvor mange ikke kjente hverandre 

fra før. For oss har det vært viktig å ta del i 

fellesskapet og knytte relasjoner til de som bor her. 

Å kjenne naboen, også de som er annerledes enn 

deg, er også viktig for botrivselen, sier Ragna.

“Olessed quationseque 
vellaut es eventoris repu-
dis que posant qui quo 
dipsanimodit et qui om-
mod et, conseniat.”
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“Vi var veldig glade i huset 
vårt, men det er en tid for 
alt. Vi ønsket et enklere 
liv, uten bekymringer for 
oppussing, hagearbeid, og 
snømåking. Da vi flyttet fra 
hus til leilighet opplevde vi 
at vi frigjorde mye tid som 
vi tidligere brukte på hus og 
vedlikehold hjemme”
Ragna Lislerud

FOTO: Pål Gilberg
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Fire av leilighetene i de to 
øverste etasjene har 
vestvendte, ekstra 
romslige og skjermede 
takterrasser med 
plassbygde blomster-
kasser og store 
vindusflater.    

 
 

 

 
r, 

Parkering

Kjelleren vil romme 
sportsboder til beboerne, 
samt parkering. Noen av 
leilighetene vil kunne 
kjøpe parkeringsplass i 
kjellerens garasjeanlegg, 
andre vil få tilbud om å 
leie plass. Se prisliste for 
mer informasjon. 

Privat uteplass

Hver leilighet har sin egen 
uteplass, enten i form av en 
romslig balkong, en privat 
takterrasse eller en 
markterrasse i gårdsrommet. 

Felles takterrasser

Beboerne i Vinklgården 
disponerer en romslig felles 
takterrasse med sol fra 
morgen til kveld og en 
vidstrakt utsikt over byen og 
de vakre grønne arealene 
som omkranser Ski. 

Respekt

I samråd med 
bevaringsmyndighetene har vi valgt 
å trappe Vinklgården ned mot den 
bevarelsesverdige bebyggelsen 
Rutheimgården i vest og Torvang i 
nord. Slik oppsto det grønne taket, 
som vil bli dekket med sedum - en 
kombinasjon av stauder som 
absorberer vann og samtidig tåler å 
tørke ut. Taket vil endre seg i takt 
med årstidene.   

 
 
 

.

I Vinklgården vil du bo midt i Ski sentrum, rett i 
nærheten av alt det byen har by på. Leilighetene 
blir moderne og lyse, mens fasaden bygges 
stilrent med en kombinasjon av tegl, puss, glass og 
metall. 

De 44 leilighetene er fordelt på to bygninger 
over fem etasjer. Her blir det ett-, to-, tre- og 
fireromsleiligheter med størrelser fra rundt 30 til 130 
kvadratmeter.

Slik blir 
Vinklgården
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Fransk balkong

Noen av leilighetene har
 

franske balkonger - et vindu
 

som er tilnærmet på 
størrelse med en dør og 
med et rekkverk festet på 
utsiden. Rekkverket gjør at

 

vinduet kan åpnes helt slik
 

at frisk luft og solllys slipper
 

inn.

Liv på bakkeplan

I 1.etasje planlegges det  
for en restaurant, samt  
annen butikk-, service-  
og/eller 
kontorvirksomhet.

Private takterrasser

Mellom byggene

Gårdsrommet er et grønt 
fellesområde, skjermet 
og tilbaketrukket. Hagen 
blir opparbeidet med 
gangsoner, benker og 
lekeapparater, og skal 
beplantes med trær, 
busker og gress. 
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En av flere mulige virksomheter man kan se for 
seg i 1. etasje mot Parkaksen, er et hyggelig 

serveringssted. Illustrasjonen viser en tenkt 
situasjon.

Illustrasjonbilde
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Skulle det bli restaurantdrift i 1. etasje, er du kun 
et tastetrykk på heisen unna. Illustrasjonen viser 

en tenkt situasjon.

Illustrasjonbilde



Et moderne hjem

34 35

Vi har valgt å kalle leilighetene i Vinklgården 

for moderne hjem. Men hva legger vi egentlig i 

dette?

Først og fremst handler det om valgfrihet. Frihet 

til å velge hvilke kvaliteter en ønsker rundt seg 

i hverdagen. Frihet til å skape et komfortabelt 

hjem, et trygt hjem, et hjem å trives i og ikke minst 

et hjem tilpasset deg eller dere som skal leve der.

Et moderne hjem er også et smart hjem. Boliger er 

blitt smartere de siste årene. Men hva er egentlig 

et smart hjem?

En vanlig definisjon handler om det å kunne styre 

lys, varme, ventilasjon, hjemmeunderholdning 

og så videre, enten ved hjelp av en app på 

telefonen eller brytere på veggen.

For oss i Vinkl er et smart hjem mye mer enn 

teknologien bak. For oss handler det om brukerne, 

altså de som skal leve og bo i leiligheten. Og 

selvfølgelig – deres valgfrihet.

I samarbeid med Eaton, en markedsledende 

leverandør av smarte hjem, har vi forberedt alle 

leilighetene for en smart fremtid.

Det betyr at du kan velge å fortsette å skru lyset 

av og på med brytere i hvert rom slik du er vant 

til, men samtidig føle deg trygg på at leiligheten 

er topp moderne hvis du en gang skulle ønske å 

selge eller kanskje oppgradere selv.

Hvis det er riktig for deg.

Det betyr også at du gjennom spennende 

tilvalgsmuligheter kan velge å flytte inn i et 

komplett smarthjem, med appstyring, sensorer, 

forhåndsprogrammerte innstillinger og semi- eller 

helautomatisk styring.

Eller noe midt imellom.

Hvis det er riktig for deg.

Kort fortalt, det er helt opp til deg.

Det er hva et moderne hjem er for oss.



Et grønt hjem

Et godt hjem er i våre øyne også et grønt hjem, og 

når du velger en leilighet i Vinklgården skal du vite 

at fokuset på miljøet og klimaet har stått sentralt i 

planleggingen.

Tanken om bærekraftige bygninger starter 

allerede ved valg av tomt. I Vinklgården lever du 

tett på alle tilbud Ski sentrum har å by på, men 

også med kort vei til naturen og ikke minst til nye 

Ski stasjon, og snart Follobanen. En slik beliggenhet 

reduserer transportbehovet for de som bor i 

Vinklgården, samtidig som det gir en økt valgfrihet 

når det gjelder transportmidler. I kjelleren har 

selvfølgelig samtlige parkeringsplasser mulighet for 

å lade bil, for de som ønsker det. Det finnes også 

rikelig med overbyggede sykkelplasser.

For bygg har det grønne fokuset de siste tiårene 

vært på klimagassutslipp fra energibruk. Frem til 

2014 hadde utslippene en fallende kurve, men 

siden da har kurven flatet ut. Det betyr at man har 

nådd en standard for bygg som gir energieffektive 

hjem, med lave kostnader til oppvarming. I 

Vinklgården kan du se frem til en jevn og god 

temperatur med vannbåren fornybar gulvvarme 

fra Follo Fjernvarme.

Med mye av energigevinsten hentet ut har 

myndighetene, utbyggerne og byggebransjen 

flyttet fokuset til byggeplassene og til 

materialbruken i byggene. Med utgangspunkt 

i en detaljert og gjennomarbeidet 

miljøoppfølgingsplan har vi satt høye mål for 

oss selv og vår entreprenør i Vinklgården. Blant 

fokusområdene er resirkulering og tiltak mot 

forurensing i byggefasen, valg av materialer med 

dokumenterte miljøegenskaper og utarbeidelse 

av klimagassregnskap.

De grønne takene og uteområdene er ikke 

bare der for å skape deilige uteområder for 

beboerne, de er også designet for å håndtere 

vannmengdene som følger av kraftige regnskyll.

Gode materialvalg blir viktig gjennom hele 

byggeperioden men også i et livssyklusperspektiv. 

Med fokus på dokumentasjon og valg av 

miljøriktige produkter skaper vi et bygg som er bra 

for nærmiljøet, bra for klimaet og bra for de som 

skal bo og trives i Vinklgården.
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Utomhusplan
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Privat hage i gårdsrom

Felles “hage” med byen i Parkaksen

Felles takterrasse for sameiet

Næring i 1.etasje
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Leilighetene
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Leilighet HB206, HB 305 og HB405 vil ha denne
fine løsningen med doble skyvedører inn til det

minste soverommet. Soverommet er dermed
perfekt å bruke til kontor, eller kanskje en stille

lesekrok?

Illustrasjonbilde

HB405
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Slik blir den lyse og flotte kjøkkenløsningen i leilighet 
HB206, HB305 og HB405. Disse leilighetene har to 

balkonger i stuen/kjøkkenet, en med morgensol og en 
med kveldssol. «Kokken» kokkelerer litt adskilt fra stuen, 

men fortsatt med god kontakt med samtalen som 
foregår ved spisebordet eller ute på terrassen. Da er det 

hyggelig å lage mat.

Illustrasjonbilde

HB405
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Dette er HA603 – en toppleilighet utenom det vanlige! 
Arealet i stuen og kjøkkenet i denne leiligheten er på 48 
kvm, men med et gulvareal på 60 kvm. Og med direkte 

adkomst ut på en stor vestvendt takterrasse på drøye 
15 kvm, har du nok av plass til å invitere gjester både 

utendørs og innendørs.

Illustrasjonbilde

HA603
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Leilighet HA603 har en praktisk kjøkkenøy og et stort vindu 
ut mot Parkaksen. Står du og ser rett på kjøkkenet, vil du 

ha to takvinduer med regnsensor og elektrisk styring over 
deg. Legger middagsgjestene merke til stjernehimmelen 

over dem en klar vinternatt?  

Illustrasjonbilde

HA603
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Fire av leilighetene i Vinklgården vil ha store tak-
terrasser med direkte adkomst fra egen leilighet. 

Tre av de private takterrassene er på rundt 50 kvm 
- slike finnes det ikke mange av i Ski!  Sedumdekke 
på skråtakene gjør at man vil ha kontakt med det 

grønne selv i 5. og 6.etasje. 

Illustrasjonbilde
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HA301, HA401 og HA501 får denne stueløsnin-
gen, i ulike etasjer og dermed med ulik høyde 

over bakken, men alle tre med store glassflater 
og romslig balkong ut mot gårdsrommet.

Illustrasjonbilde

HA501
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Store vinduer har en stor effekt på romfølelsen. 
Leilighetene HA301, HA401 og HA501 er endeleiligheter 

og slipper inn lys fra store glassflater på to sider. Fra 
kjøkkenbordet kan man se ned i Parkaksen og på 

Rådhusplassen. Vi foreslår 17. maifrokosten her!

Illustrasjonbilde

HA501



Interiørarkitekten: 
Skreddersydde 
boløsninger i 
Vinklgården

Vinklgårdens interiørarkitekt, Tove Seberg i Zett 

Interiørdesign, har 20 års erfaring med å utforme 

norske hjem – slik folk vil bo.

Å finne god flyt i rommene, riktig fargebruk og 

hvilke innvendige materialer som harmonerer 

med hverandre, er interiørarkitektens viktigste 

oppgaver.

-Vi har arbeidet for å skape de beste og 

hyggeligste boløsningene i Vinklgården. Mens 

arkitektene starter ytterst og jobber seg innover, 

går vi motsatt vei. Sammen jobber vi for å skape 

noe som føles som et hjem, og et sted hvor man 

har lyst til å bo i mange år, sier Seberg.

Interiøret

Boliger midt i Ski sentrum fortjener at vi går 

den ekstra runden for å skape prikken over 

i’en på interiøret. Derfor har vi latt Tove finne 

materialene og fargene for Vinklgården, slik at du 

i utgangspunktet kan flytte rett inn. Tove har laget 

to ulike paletter du kostnadsfritt kan velge fra slik 

at du kan forme hjemmet ditt slik du vil ha det.

«Klassisk nordisk» gir deg en lys og delikat, ton-i-

ton palett, med en hvit enstavs eikeparkett, og 

et stilrent og vakkert kjøkken fra HTH i sandfarge. 

Paletten «Urban» er litt mer dramatisk, med en 

noe mørkere og elegant stil i en lun atmosfære. 

Kjøkkenet er holdt i mørke toner.

Tilvalgsprosessen 

Boligene i Vinklgården er klare til å flyttes rett inn i. 

Men samtidig vet vi at én av gledene ved å kjøpe 

bolig er å kunne sette sitt personlige preg på den. 

Det vil det bli mulighet til i Vinklgården. Kjøperne 

vil få anledning til å gjøre endringer på interiøret 

som f. eks bytte parkett, fliser, farger på veggene, 

kjøkken og baderomsinnredning. Slik kan hver 

enkelt skape sitt drømmehjem. Om du har 

foretatt tilvalg som innebærer en ekstra kostnad, 

vil du motta en faktura på dette sammen med 

sluttoppgjøret.
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- Vi har samarbeidet tett 
med arkitektene for å skape 
de beste og hyggeligste 
boløsningene i Vinklgården. 
Mens de starter ytterst og 
jobber seg innover, går vi 
motsatt. Sammen jobber vi for 
å skape noe som føles som 
et hjem, og et sted hvor man 
har lyst til å bi i mange år.
Tove Seberg

Illustrasjonbilder

Klassisk Nordisk

Urban



HTH – En kjøkkenleverandør 
med lidenskap

Kjøkkenet omtales ofte som boligens hjerte og er 

gjerne stedet der man både starter og avslutter 

dagen, hvor man lager deilige middager og 

forbereder til selskap. Derfor er det viktig å ha et 

funksjonelt, praktisk og hyggelig kjøkken.

Som standard får alle leiligheter et topp moderne 

kjøkken fra HTH med integrerte hvitevarer fra 

Siemens. Interiørarkitekt Tove Seberg har valgt 

ut to ulike stilretninger man kan velge mellom. 

Ønsker du en lys og klassisk stil på ditt kjøkken, eller 

et mørkere og mer urbant uttrykk? Alle kjøpere 

gis mulighet til ytterligere individuelle tilpasninger 

i møte med konsulenter fra HTH, så lenge dette 

gjøres innenfor gitte tidsrammer.

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 
kjøkkenleverandør. Gled 
deg til en tur inn i HTHs 
spennende kjøkkenverden. 
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Kjøkkenmodellen Stockholm med fronter i 
sandfarge, som i underskapene i stilretningen 
Klassisk Nordisk. Her vist i annen kombinasjon 

enn i standardleveransen.

Hvitevarer fra Siemens er inkludert og klare til 
bruk når nøklene overleveres, så her kan lukten 
av ferske boller blandes med lukten av nytt 
treverk fra første dag!

Kjøkkenmodellen One med mørke fronter, som 
i underskapene i stilretningen Urban. Her vist i 

annen kombinasjon enn i standardleveransen.

Klassisk Nordisk Urban
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Plantegninger

Etasjeplan Bygg A 
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Etasjeplaner 
Bygg A - 2 etg
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Etasjeplaner 
Bygg A - 3 etg
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Etasjeplaner 
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Etasjeplaner 
Bygg B - 4 etg
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Etasjeplaner 
Bygg B - 5 etg
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Etasjeplaner 
Bygg B - 6 etg
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18inntr. x 195

TAKVINDU

19 OPPTRINN

SKRÅ TAKFLATE

OPPBEVARING

VENT.

VENT.

VENT.

BOD
3,5 m2

STUE/KJØKKEN
34,4 m2

STUE/KJØKKEN
34,0 m2

STUE/KJØKKEN
27,0 m2

SOV 2
11,0 m2

STUE/KJØKKEN
48,6 m2

ENTRE
6,1 m2

KONT./GJESTEROM
14,3 m2

ENTRE
6,3 m2

SOV
9,7 m2

SOV 1
13,7 m2

BOD
2,4 m2

BOD/GARD.
4,8 m2

SOV 1
15,4 m2

SOV 2
9,8 m2

ENTRE
11,6 m2

BOD
3,9 m2

ENTRE
4,6 m2

HB504
4-ROMS
116,4 m2

HB503
3-ROMS
86,7 m2

SOV 1
15,3 m2

BAD
4,9 m2

HB501
3-ROMS
80,8 m2

BAD
3,1 m2

WC
1,9 m2

BAD
3,1 m2

BAD
5,8 m2

BAD
5,8 m2

HB502
2-ROMS
49,0 m2

BAD
4,9 m2

IKKE MÅLBART
4,2 m2

SOV 2
7,8 m2

grøn tt ak

terrasse
51,6 m2

TAKVINDU

VENT.

VENT.

grøn tt ak

STUE/KJØKKEN
34,0 m2

ENTRE
12,9 m2

STUE/KJØKKEN
50,7 m2

GANG
7,3 m2

SOV 3
7,8 m2

GANG
7,9 m2

KONT./GJEST
6,9 m2

SOV 2
7,8 m2

BOD/ GARD.
5,5 m2

SOV 1
14,4 m2

SOV 2
15,6 m2 SOV 1

16,8 m2

BOD
4,9 m2

HB602
4-ROMS
136,3 m2

HB601
3-ROMS
87,9 m2

BAD
4,9 m2

BAD
4,9 m2

BAD
3,1 m2

BAD
5,8 m2

IKKE MÅLBART
15,9 m2

balkong
5,3 m2

balkong
5,7 m2

balkong
6,6 m2

NN
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3-roms
HA201

Leilighetsnr.

HA201

Bygg

A

Etasje

2

BRA

72,6 m2

P-rom

72,6 m2

Privat uteplass

9,5 m2

A B

3-roms hjørneleilighet, den eneste i sitt slag. 

Leiligheten har en entré med god plass til 

skyvedørsgarderobe/oppbevaring, stort bad og 

en skikkelig flott stue med flotte vindusflater i to 

retninger og fransk balkong ved spisebordet. 

Terrassen har en møbleringsvennlig dybde, 

og med beliggenhet ved gårdsrommet får 

leiligheten god kontakt med Vinklgårdens flotte 

utomhusarealer. 

N

terrasse
9,5 m2

W
C

K
O

P
I

V
E

N
T.

STUE/KJØKKEN
32,6 m2

ENTRE
10,7 m2

SOV 1
12,0 m2

BAD
5,8 m2

SOV 2
8,1 m2

HA201
3-ROMS
72,6 m2

3-roms
HA202

Leilighetsnr.

HA202

Bygg

A

Etasje

2

BRA

57,9 m2

P-rom

57,9 m2

Privat uteplass

7,9 m2

A B

Dette er prosjektets mest arealeffektive 3-roms 

leilighet, og den eneste i sitt slag – her er det mye 

leilighet for pengene!

Leiligheten ligger på hjørnet, så stuen får rikelig 

med vinduer og lys fra to sider.  To franske 

balkonger gjør leiligheten ekstra luftig.

N

terrasse
7,9 m2

V
E

N
T.

SOV 1
9,8 m2

ENTRE
7,3 m2

STUE/KJØKKEN
25,0 m2

HA202
3-ROMS
57,9 m2

SOV 2
7,0 m2

BAD
5,8 m2
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3-roms
HA301

Leilighetsnr.

HA301

Her bor du skjermet fra byens larm. 3-roms 

hjørneleilighet med lys fra to sider, gode 

vindusflater og stue/kjøkken praktisk atskilt 

fra resten av leiligheten. Avsatt plass til stor 

skyvedørsgarderobe på hovedsoverommet.

Balkongen ligger mot nord, og vil få god kveldssol 

på sommerkveldene.

Bygg

A

Etasje

3

BRA

62,8 m2

P-rom

62,8 m2

Privat uteplass

8,7 m2

3-roms
HA302

Leilighetsnr.

HA302

Flott løst hjørneleilighet! Denne stuen får dagslyset 

inn fra to sider der den ligger på hjørnet av bygg A. 

Balkongen ligger sydvendt mot Parkaksen, og med 

flott utsikt til Rådhusplassen like ved – perfekt til 

17.mai frokosten! 

Bygg

A

Etasje

3

BRA

66,3 m2

P-rom

63,0 m2

Privat uteplass

10,1 m2

A B

N N

A Bbalkong
8,7 m2

16
inn

tr.
x 19

5

V
E

N
T.

STUE/KJØKKEN
26,6 m2

ENTRE
7,3 m2

SOV 1
12,5 m2

HA301
3-ROMS
62,8 m2

BAD
4,9 m2

SOV 2
7,6 m2

balkong
10,1 m2

V
E

N
T.

ENTRE
9,2 m2

BOD
2,7 m2

SOV 2
7,5 m2

STUE/KJØKKEN
27,7 m2

SOV 1
10,9 m2

BOD
2,6 m2

HA302
3-ROMS
66,3 m2

41,1 m2

BAD
4,9 m2
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2-roms
HA303

Leilighetsnr.

HA303

Helt enkelt en perfekt 2-roms, det er derfor vi 

bygger så mange av den. Leiligheten kommer 

med to balkongvarianter, en med 6 kvm og en 

med 7,7 kvm – men inni er de like!

Leiligheten har en effektiv soveromsløsning med 

gode muligheter for oppbevaringsplass, vi har 

også funnet plass til en praktisk bod ved entreen. 

Badene i Vinklgården produseres på fabrikk 

og heises fiks ferdige på plass i bygget. Derfor 

er det gunstig for oss som bygger å ha få 

baderomsvarianter – og gunstig for de små 

leilighetene som får akkurat like flotte bad som de 

større leilighetene. 

Balkongen er sydvendt, mot den rolige Parkaksen.

Bygg

A

Etasje

3

BRA

41,1 m2

P-rom

38,2  m2

Privat uteplass

6,0 m2

2-roms
HA304

Leilighetsnr.

HA304

Helt enkelt en perfekt 2-roms, det er derfor vi 

bygger så mange av den. Leiligheten kommer 

med to balkongvarianter, en med 6 kvm og en 

med 7,7 kvm – men inni er de like!

Leiligheten har en effektiv soveromsløsning med 

gode muligheter for oppbevaringsplass, vi har 

også funnet plass til en praktisk bod ved entreen. 

Badene i Vinklgården produseres på fabrikk 

og heises fiks ferdige på plass i bygget. Derfor 

er det gunstig for oss som bygger å ha få 

baderomsvarianter – og gunstig for de små 

leilighetene som får akkurat like flotte bad som de 

større leilighetene. 

Balkongen er sydvendt, mot den rolige Parkaksen.

Bygg

A

Etasje

3

BRA

41,1 m2

P-rom

38,2 m2

Privat uteplass

7,7 m2

A B

N N

A Bbalkong
6,0 m2

STUE/KJØKKEN
16,9 m2

ENTRE
3,6 m2

BOD
2,6 m2

SOV
9,8 m2

HA303
2-ROMS
41,1 m2

BAD
4,9 m2

balkong
7,7m 2

STUE/KJØKKEN
16,9m 2

ENTRE
3,6m 2

SOV
9,8m 2

HA304
2-ROMS
41,1m 2

BAD
4,9m 2

BOD
2,6m 2
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2-roms
HA305

Leilighetsnr.

HA305

Helt enkelt en perfekt 2-roms, det er derfor vi 

bygger så mange av den. Leiligheten kommer 

med to balkongvarianter, en med 6 kvm og en 

med 7,7 kvm – men inni er de like!

Leiligheten har en effektiv soveromsløsning med 

gode muligheter for oppbevaringsplass, vi har 

også funnet plass til en praktisk bod ved entreen. 

Badene i Vinklgården produseres på fabrikk 

og heises fiks ferdige på plass i bygget. Derfor 

er det gunstig for oss som bygger å ha få 

baderomsvarianter – og gunstig for de små 

leilighetene som får akkurat like flotte bad som de 

større leilighetene. 

Balkongen er sydvendt, mot den rolige Parkaksen.

Bygg

A

Etasje

3

BRA

40,8 m2

P-rom

37,9 m2

Privat uteplass

6,0 m2

A B

N

balkong
6,0 m2

V
E

N
T.

BOD
2,7 m2

STUE/KJØKKEN
16,9 m2

ENTRE
3,6 m2

BOD
2,6 m2

SOV
9,6 m2

HA305
2-ROMS
40,8 m2

BAD
4,9 m2

4-roms
HA306

Leilighetsnr.

HA306

Et hjem tvers i gjennom hele bygget med lys fra 

tre sider og gode balkonger både ved stuen og 

kjøkkenet. 

Separat kjøkken og stue er sjelden vare i dagens 

boliger. Her er stuen og kjøkkenet forbundet med 

en gang så bred at den blir et rom i seg selv. Legg 

merke til gjennomlyset mellom de to rommene. 

Hovedsoverommet har eget bad – en premium 

kvalitet for en premium leilighet! 

Bygg

A

Etasje

3

BRA

104,0 m2

P-rom

100,9 m2

Privat uteplass

Nord: 10,6 m2

Sør: 7,8 m2

balkong
6,0 m2

balkong
10,6 m2

V
E

N
T.

SOV 1
11,5 m2

STUE/KJØKKEN
53,6 m2

BOD
2,7 m2

ENTRE
6,9 m2

SOV 2
7,5 m2

STUE/KJØKKEN
16,9 m2

SOV 3
7,4 m2

ENTRE
3,6 m2

BOD
2,6 m2

SOV
9,6 m2

HA306
4-ROMS
104,0 m2

HA305
2-ROMS
40,8 m2 BAD

3,1 m2

BAD
4,9 m2

BAD
5,8 m2

balkong
7,8 m2

N

A B
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3-roms
HA401

Leilighetsnr.

HA401

Her bor du skjermet fra byens larm. 3-roms 

hjørneleilighet med lys fra to sider, gode 

vindusflater og stue/kjøkken praktisk atskilt 

fra resten av leiligheten. Avsatt plass til stor 

skyvedørsgarderobe på hovedsoverommet.

Balkongen ligger mot nord, og vil få god kveldssol 

på sommerkveldene.

Bygg

A

Etasje

4

BRA

62,8 m2

P-rom

62,8 m2

Privat uteplass

8,7 m2

A B

N

balkong
8,7 m2

V
E

N
T.

STUE/KJØKKEN
26,6 m2

ENTRE
7,3 m2

SOV 1
12,5 m2

HA401
3-ROMS
62,8 m2

BAD
4,9 m2

SOV 2
7,6 m2

3-roms
HA402

Leilighetsnr.

HA402

Flott løst hjørneleilighet! Denne stuen får dagslyset 

inn fra to sider der den ligger på hjørnet av bygg A. 

Balkongen ligger sydvendt mot Parkaksen, og med 

flott utsikt til Rådhusplassen like ved – perfekt til 

17.mai-frokosten! 

Bygg

A

Etasje

4

BRA

66,3 m2

P-rom

63,0 m2

Privat uteplass

8,2 m2

N

A B

balkong
8,2 m2

V
E

N
T.

ENTRE
9,2 m2

BOD
2,7 m2

SOV 2
7,5 m2

STUE/KJØKKEN
27,7 m2

SOV 1
10,9 m2

HA402
3-ROMS
66,3 m2

BAD
4,9 m2

Mulighet for å leie garasjeplass
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2-roms
HA403

Leilighetsnr.

HA403

Helt enkelt en perfekt 2-roms, det er derfor vi 

bygger så mange av den. Leiligheten kommer 

med to balkongvarianter, en med 6 kvm og en 

med 7,7 kvm – men inni er de like!

Leiligheten har en effektiv soveromsløsning med 

gode muligheter for oppbevaringsplass, vi har 

også funnet plass til en praktisk bod ved entreen. 

Badene i Vinklgården produseres på fabrikk 

og heises fiks ferdige på plass i bygget. Derfor 

er det gunstig for oss som bygger å ha få 

baderomsvarianter – og gunstig for de små 

leilighetene som får akkurat like flotte bad som de 

større leilighetene. 

Balkongen er sydvendt, mot den rolige Parkaksen.

Bygg

A

Etasje

4

BRA

41,1 m2

P-rom

38,2 m2

Privat uteplass

7,7 m2

N

balkong
7,7m 2

STUE/KJØKKEN
16,9m 2

ENTRE
3,6m 2

SOV
9,8m 2

HA403
2-ROMS
41,1m 2

BAD
4,9m 2

BOD
2,6m 2

A B

2-roms
HA404

Leilighetsnr.

HA404

Helt enkelt en perfekt 2-roms, det er derfor vi 

bygger så mange av den. Leiligheten kommer 

med to balkongvarianter, en med 6 kvm og en 

med 7,7 kvm – men inni er de like!

Leiligheten har en effektiv soveromsløsning med 

gode muligheter for oppbevaringsplass, vi har 

også funnet plass til en praktisk bod ved entreen. 

Badene i Vinklgården produseres på fabrikk 

og heises fiks ferdige på plass i bygget. Derfor 

er det gunstig for oss som bygger å ha få 

baderomsvarianter – og gunstig for de små 

leilighetene som får akkurat like flotte bad som de 

større leilighetene. 

Balkongen er sydvendt, mot den rolige Parkaksen.

Bygg

A

Etasje

4

BRA

41,1 m2

P-rom

38,2 m2

Privat uteplass

6,0 m2

N

balkong
6,0 m2

STUE/KJØKKEN
16,9 m2

ENTRE
3,6 m2

SOV
9,8 m2

HA404
2-ROMS
41,1 m2 BOD

2,6 m2

BAD
4,9 m2

A B
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2-roms
HA405

Leilighetsnr.

HA405

Helt enkelt en perfekt 2-roms, det er derfor vi 

bygger så mange av den. Leiligheten kommer 

med to balkongvarianter, en med 6 kvm og en 

med 7,7 kvm – men inni er de like!

Leiligheten har en effektiv soveromsløsning med 

gode muligheter for oppbevaringsplass, vi har 

også funnet plass til en praktisk bod ved entreen. 

Badene i Vinklgården produseres på fabrikk 

og heises fiks ferdige på plass i bygget. Derfor 

er det gunstig for oss som bygger å ha få 

baderomsvarianter – og gunstig for de små 

leilighetene som får akkurat like flotte bad som de 

større leilighetene. 

Balkongen er sydvendt, mot den rolige Parkaksen.

Bygg

A

Etasje

4

BRA

40,8 m2

P-rom

37,9 m2

Privat uteplass

7,7 m2

balkong
7,7m 2

V
E

N
T.

STUE/KJØKKEN
16,9m 2

BOD
2,7m

BOD
2,6m 2

ENTRE
3,6m 2

SOV
9,6m 2

HA405
2-ROMS
40,8 m2

BAD
4,9m 2

A B

4-roms
HA406

Leilighetsnr.

HA406

Et hjem tvers i gjennom hele bygget med lys fra 

tre sider og gode balkonger både ved stuen og 

kjøkkenet. 

Separat kjøkken og stue er sjelden vare i dagens 

boliger. Her er stuen og kjøkkenet forbundet med 

en gang så bred at den blir et rom i seg selv. Legg 

merke til gjennomlyset mellom de to rommene. 

Hovedsoverommet har eget bad – en premium 

kvalitet for en premium leilighet! 

Bygg

A

Etasje

4

BRA

104,0 m2

P-rom

100,9 m2

Privat uteplass

Nord: 10,6 m2

Sør: 7,8 m2

balkong
10,6 m2

balkong
7,7 m2

V
E

N
T.

STUE/KJØKKEN
53,6 m2

BOD
2,7 m2

ENTRE
6,9 m2

SOV 3
7,4 m2

SOV 2
7,5 m2

SOV 1
11,5 m2

HA406
4-ROMS
104,0 m2

BAD
3,1 m2

BAD
5,8 m2

balkong
7,8 m2

N

A B

N
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3-roms
HA501

Leilighetsnr.

HA501

Her bor du skjermet fra byens larm. 3-roms 

hjørneleilighet med lys fra to sider, gode 

vindusflater og stue/kjøkken praktisk atskilt 

fra resten av leiligheten. Avsatt plass til stor 

skyvedørsgarderobe på hovedsoverommet.

Balkongen ligger mot nord, og vil få god kveldssol 

på sommerkveldene.

Bygg

A

Etasje

5

BRA

62,8 m2

P-rom

62,8 m2

Privat uteplass

8,7 m2

N N

3-roms
HA502

Leilighetsnr.

HA502

Flott løst hjørneleilighet! Denne stuen får dagslyset 

inn fra to sider der den ligger på hjørnet av bygg A. 

Balkongen ligger sydvendt mot Parkaksen, og med 

flott utsikt til Rådhusplassen like ved – perfekt til 

17.mai frokosten! 

Bygg

A

Etasje

5

BRA

66,3 m2

P-rom

63,0 m2

Privat uteplass

10,1 m2

balkong
8,7 m2

V
E

N
T.

STUE/KJØKKEN
26,6 m2

ENTRE
7,3 m2

SOV 1
12,5 m2

HA501
3-ROMS
62,8 m2

BAD
4,9 m2

SOV 2
7,6 m2

A B

balkong
10,1 m2

V
E

N
T.

ENTRE
9,2 m2

SOV 2
7,5 m2

STUE/KJØKKEN
27,7 m2

SOV 1
10,9 m2

BOD
2,7 m2

2,6 m2

HA502
3-ROMS
66,3 m2

BAD
4,9 m2

A B
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2-roms
HA503

2-roms
HA504

Leilighetsnr.

HA503

Leilighetsnr.

HA504

Helt enkelt en perfekt 2-roms, det er derfor vi 

bygger så mange av den. Leiligheten kommer 

med to balkongvarianter, en med 6 kvm og en 

med 7,7 kvm – men inni er de like!

Leiligheten har en effektiv soveromsløsning med 

gode muligheter for oppbevaringsplass, vi har 

også funnet plass til en praktisk bod ved entreen. 

Badene i Vinklgården produseres på fabrikk 

og heises fiks ferdige på plass i bygget. Derfor 

er det gunstig for oss som bygger å ha få 

baderomsvarianter – og gunstig for de små 

leilighetene som får akkurat like flotte bad som de 

større leilighetene. 

Balkongen er sydvendt, mot den rolige Parkaksen.

Helt enkelt en perfekt 2-roms, det er derfor vi 

bygger så mange av den. Leiligheten kommer 

med to balkongvarianter, en med 6 kvm og en 

med 7,7 kvm – men inni er de like!

Leiligheten har en effektiv soveromsløsning med 

gode muligheter for oppbevaringsplass, vi har 

også funnet plass til en praktisk bod ved entreen. 

Badene i Vinklgården produseres på fabrikk 

og heises fiks ferdige på plass i bygget. Derfor 

er det gunstig for oss som bygger å ha få 

baderomsvarianter – og gunstig for de små 

leilighetene som får akkurat like flotte bad som de 

større leilighetene. 

Balkongen er sydvendt, mot den rolige Parkaksen.

Bygg

A

Bygg

A

Etasje

5

Etasje

5

BRA

41,1 m2

BRA

41,1 m2

P-rom

38,2 m2

P-rom

38,2 m2

Privat uteplass

6,0 m2

Privat uteplass

7,7 m2

N N

balkong
6,0 m2

STUE/KJØKKEN
16,9 m2

ENTRE
3,6 m2

SOV
9,8 m2

BOD
2,6 m2

HA503
2-ROMS
41,1 m2

BAD
4,9 m2

A B

balkong
7,7 m2

STUE/KJØKKEN
16,9 m2

ENTR
12,1 m

ENTRE
3,6 m2

SOV
9,8 m2

HA504
2-ROMS
41,1 m2 BOD

2,6 m2

BAD
4,9 m2

A B
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3-roms
HA505

2-roms
HA601

Leilighetsnr.

HA505

Leilighetsnr.

HA601

Ekstravagant endeleilighet med vestvendt 

takterrasse på nesten 50 m2 og «eget» sedumtak. 

Stor, lys stue-/kjøkkenløsning med vinduer mot syd 

og vest og skyvedør ut til takterrassen – du får til 

og med utsikt til stjernene gjennom takvinduet! 

Taket i stuen skrår ut forbi takterrassen slik man ofte 

ser i gamle loftsleiligheter, og hovedsoverommet 

med eget bad og utgang til takterrassen er som 

en leilighet i seg selv. Av og til har størrelsen noe å 

si, det ser man godt i denne leiligheten! 

Dette er leiligheten for den som ønsker å bo i 

toppetasjen, men som ikke trenger så stor plass.

Kjøkkenløsningen gjør stuen lett å møblere, og på 

den romslige balkongen kan vi garantere gode 

solforhold sommerstid.

Store, gode vinduer både i stuen og på 

soverommet gjør at man får full uttelling for 

beliggenheten øverst i bygget!

Bygg

A

Bygg

A

Etasje

5

Etasje

6

BRA

104,2 m2

BRA

46,3 m2

P-rom

98,9 m2

P-rom

46,3 m2

Privat uteplass

49,0 m2

Privat uteplass

8,7 m2

N N

TAKVINDU

VENT.

SKRÅ TAKFLATE

OPPBEVARING

STUE/KJØKKEN
46,6 m2

ENTRE
12,1 m2

BOD
4,8 m2

SOV 1
17,5 m2

SOV
9,8 m2

SOV 2
9,6 m2

BAD
5,8 m2

BAD
3,1 m2

BAD
4,9 m2

IKKE MÅLBART
3,1 m2

terrasse
49,0 m2

grøn tt ak

HA505
3-ROMS
104,2 m2

A B

SOV
11,8 m2

ENTRE
4,7 m2

HA601
2-ROMS
46,3 m2

BAD
4,9 m2

STUE/KJØKKEN
23,4 m2 balkong

8,7 m2

A B
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3-roms
HA602

3-roms
HA603

Leilighetsnr.

HA602

Leilighetsnr.

HA603

Hjørneleilighet i byggets toppetasje med fantastisk 

utsikt over Ski sentrum! 

Leiligheten har en romslig entré med nærmest 

ubegrenset plass til garderobeskap, og en lys, 

luftig stue-/kjøkkenløsning. 

Og balkongen...du kommer til å elske den!

En toppleilighet utenom det vanlige. 

Hovedsoverommet er på nesten 20 kvm, med 

eget bad og egen sydvendt balkong mot 

Parkaksen. Tenk den utsikten!

Stue/kjøkken er av det spektakulære slaget, med 

et målbart areal på 48 kvm og et gulvareal på 60 

kvm. Deler av himlingen i stuen er skrå, her setter 

vi inn to takvinduer med regnsensor og elektrisk 

styring – ett til stjernekikkerten og ett til å sove 

middag under! Utenfor stuen finner du leilighetens 

største uteplass; den vestvendte takterrassen du 

skal nyte kveldssolen på.

Bygg

A

Bygg

A

Etasje

6

Etasje

6

BRA

72,3 m2

BRA

105,8 m2

P-rom

69,0 m2

P-rom

104,0 m2

Privat uteplass

8,2 m2

Privat uteplass

Vest: 15,6 m2

Sør: 7,7 m2

N N

V
E

N
T.

ENTRE
14,9 m2

BOD
2,7 m2

SOV 2
7,7 m2

STUE/KJØKKEN
27,7 m2

SOV 1
10,9 m2

BAD
4,9 m2

balkong
8,2 m2

balkong
7,7 m2

HA602
3-ROMS
72,3 m2

A B
A B

TAKVINDU

TAKVINDU

V
E

N
T.

SKRÅ TAKFLATE

OPPBEVARING

grønt akt

STUE/KJØKKEN
48,7 m2

SOV 2
9,4 m2

SOV 1
19,8 m2

ENTRE
13,0 m2

HA603
3-ROMS
105,8 m2

BAD
3,1 m2

BAD
4,9 m2

GARD
1,4 m2

balkong
7,7 m2

terrasse
15,6 m2

HA602

IKKE MÅLBART
11,8 m2

tett skillevegg

felles takterrasse
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3-roms
HB201

2-roms
HB202

Leilighetsnr.

HB201

Leilighetsnr.

HB202

Å bo i en hjørneleilighet er som å bo i et 

enderekkehus. Her får du lys fra 3 sider i stua, 2 

uteplasser (en for morgensol og en for kveldssol), 

gode innredningsløsninger og spennende vinkler. 

Legg også merke til det flotte gjennomlyset i stuen!

Stort hovedsoverom, med god plass til 

garderobeskap, to franske balkonger og eget 

bad.  

Vi har ønsket å skape gode boliger med 

mange av de samme kvalitetene, uansett 

størrelse. Denne 2-roms leiligheten har en flott 

hjørnebeliggenhet.

Leiligheten har stuen til en større leilighet, med 

lys fra to sider. Uteplassen er sydvendt, og ligger 

mot gårdsrommet. Leilighet 202 får litt større privat 

uteplass enn leilighetene over, på terrasse ut mot 

gårdsrommet.

Bygg

B

Bygg

B

Etasje

2

Etasje

2

BRA

80,8 m2

BRA

49,0 m2

P-rom

76,3 m2

P-rom

49,0 m2

Privat uteplass

Nord: 5,3 m2

Sør: 5,5 m2

Privat uteplass

8,9 m2

N N
balkong
5,3 m2

terrasse
5,5 m2

VENT.

.

STUE/KJØKKEN
34,0 m2

BOD
3,9 m2

ENTRE
6,3 m2

SOV 1
15,3 m2

HB201
3-ROMS
80,8 m2

BAD
3,1 m2

BAD
5,8 m2

SOV 2
7,8 m2

A B
terrasse
8,9 m2

terrasse
9,2 m2

VENT.

SOV/STUE/KJØKKEN
19,6 m2

STUE/KJØKKEN
27,0 m2

SOV
9,7 m2

ENTRE
4,6 m2

1-ROMS
31,0 m2

HB202
2-ROMS
49,0 m2

BAD
4,9 m2

BAD
5,8 m2

A B
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1-roms
HB203

1-roms
HB204

Leilighetsnr.

HB203

Leilighetsnr.

HB204

Vi skal alle bo i vår første, egne leilighet. Noen 

synes kanskje den er liten, men hvis dette er din 

første leilighet synes vi du har trukket et langt strå! 

Leiligheten har en godt løst entre med god plass 

til skyvedørsgarderobe/oppbevaring, og et 

romslig bad leilighetens størrelse tatt i betraktning. 

Leiligheten leveres med fullverdig kjøkken, og 

en mer enn stor nok stue. Du trenger bare en 

sovesofa eller en nedfellbar seng, så er du klar til å 

flytte inn!  

Terrassen gir deg god kontakt med gårdsrommet, 

og leveres med skjermvegger mot naboene. 

Dette er den minste leiligheten i Vinklgården, men 

vi som har designet prosjektet er like glade i alle 

barna våre! Det å tegne flotte planløsninger på 

100 kvm er «lett», det er når vi skal løse de min-

ste leilighetene vi må stå på for å levere gode 

løsninger – og det synes vi at vi har klart her! 

Badene i Vinklgården produseres på fabrikk og 

heises fiks ferdige på plass i bygget. Derfor er det 

gunstig for oss å ha få baderomsvarianter – og 

gunstig for de minste leilighetene som får akkurat 

like flotte bad som de større leilighetene! 

Leiligheten leveres med fullverdig kjøkken, og 

en mer enn stor nok stue. Sovesofa? Nedfellbar 

seng? En kjapp tur på Ikea, så er leiligheten ferdig 

møblert og du er klar til første overnatting i egen 

leilighet! 

Terrassen gir deg god kontakt med gårdsrommet, 

og leveres med skjermvegger mot naboene.

Bygg

B

Bygg

B

Etasje

2

Etasje

2

BRA

31,0 m2

BRA

29,2 m2

P-rom

31,0 m2

P-rom

29,2 m2

Privat uteplass

9,2 m2

Privat uteplass

7,4 m2

N

terrasse
9,2 m2

se
2

VENT.

SOV/STUE/KJØKKEN
19,6 m2

ENTRE
5,0 m2

HB204
1-ROMS
29,2 m2

ENTR
4,6 m2

HB203
1-ROMS
31,0 m2

HB202
2-ROMS
49,0 m2

BAD
4,9 m2

BAD
4,9 m2

A B

terrasse
7,4 m2

+1VENT.

ENTRE
12,7 m2SOV 1

9,1 m2

SOV/STUE/KJØKKEN
18,9 m2

ENTRE
3,9 m2

ENTRE
5,0 m2

BOD
3,6 m2

HB204
1-ROMS
29,2 m2

HB203
1-ROMS
31,0 m2

BAD
4,9 m2

A B

N
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3-roms
HB205

4-roms
HB206

Leilighetsnr.

HB205

Leilighetsnr.

HB206

En leilighet med «hagefølelse» er en drøm for 

mange, men den går sjelden i oppfyllelse. Her får 

du din egen uteplass på nesten 30 kvm rett ut i 

gårdsrommet, trygt og skjermet fra gatelivet rundt.

En leilighet med gode oppbevaringsmuligheter, 

og en flott stue der du får god kontakt med den 

store uteplassen.

La alle dine drømmer bli til virkelighet! Denne 

endeleiligheten er rett og slett skreddersydd ut fra 

våre kunders ønskeliste. 

Stuen har utgang til to balkonger, en med mor-

gensol og en med kveldssol. Kjøkkenet ligger 

passe skjermet fra stuen, og vi har lagt inn et 

kjøkkenvindu der ettermiddagssolen faller inn. 

Sjekk også gjennomlyset gjennom stuen! Sov 3  

bygges med doble skyvedører, så du i praksis kan 

innlemme det i stuen. 

Hovedsoverommet er akkurat passe stort, men 

la deg ikke lure – vi leverer doble skyvedører inn 

til den romslige garderoben, så hvis du vil kan rom-

met bli over 16 kvm. At denne leiligheten har bad 

en suite kommer neppe som noen overraskelse, 

men legg merke til at to av soverommene også 

har franske balkonger!

Denne leiligheten får ekstra stor privat uteplass ut 

mot gårdsrommet.

Bygg

B

Bygg

B

Etasje

2

Etasje

2

BRA

69,4 m2

BRA

108,7 m2

P-rom

65,4 m2

P-rom

103,6 m2

Privat uteplass

29 m2

Privat uteplass

Nord: 7,3 m2

Sør: 10,8 m2

N

terrasse
29 m2

VENT.

VENT.

STUE/KJØKKEN
27,6 m2

ENTRE
12,7 m2SOV 1

9,1 m2

SOV/STUE/KJØKKEN
18,9 m2

EN
3,9

BOD
3,6 m2

SOV 2
7,2 m2

HB204
1-ROMS
29,2 m2

GARD
6,8 m2

BOD
4,6 m2

HB206
4-ROMS
108,7 m2HB205

3-ROMS
69,4 m2

BAD
4,9 m2

BAD
4,9 m2

A B

N

balkong
7,3 m2

terrasse

terrasse
10,8 m2

17opptr. x 17716inntr. x 195

VENT.

røykskjerm
- glass

røykskjerm
- glass

STUE/KJØKKEN
38,4 m2

STUE/KJØKKEN
27,6 m2

SOV 2
8,0 m2

SOV 2
7,2 m2

ENTRE
15,0 m2

SOV 3
10,8 m2

GARDEROBE
6,8 m2

BOD
4,6 m2

HB206
4-ROMS
108,7 m2HB205

3-ROMS
69,4 m2

SOV 1
9,7 m2

BAD
3,1 m2

BAD
4,9 m2

BAD
4,9 m2

A B
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3-roms
HB301

2-roms
HB302

Leilighetsnr.

HB301

Leilighetsnr.

HB302

Å bo i en hjørneleilighet er som å bo i et 

enderekkehus. Her får du lys fra 3 sider i stua, 2 

balkonger (en for morgensol og en for kveldssol), 

gode innredningsløsninger og spennende vinkler. 

Legg også merke til det flotte gjennomlyset i stuen!

Stort hovedsoverom, med god plass til 

garderobeskap, fransk balkong og eget bad.  

Vi har ønsket å skape gode boliger med 

mange av de samme kvalitetene, uansett 

størrelse. Denne 2-roms leiligheten har en flott 

hjørnebeliggenhet.

Leiligheten har stuen til en større leilighet, med lys 

fra to sider. Balkongen er sydvendt, og ligger mot 

gårdsrommet. 

Bygg

B

Bygg

B

Etasje

3

Etasje

3

BRA

80,8 m2

BRA

49,0 m2

P-rom

76,3 m2

P-rom

49,0 m2

Privat uteplass

Nord: 5,3 m2

Sør: 5,7 m2

Privat uteplass

6,6 m2

N N
balkong
5,3 m2

balkong
5,7 m2

VENT.

VENT.

STUE/KJØKKEN
34,0 m2

ENTRE
6,3 m2

HB301
3-ROMS
80,8 m2

SOV 2
7,8 m2

BOD
3,9 m2

ENTRE
4,6 m2

SOV 1
15,3 m2

BAD
4,9 m2 BAD

3,1 m2

BAD
5,8 m2

A B

balkong
6,6 m2

balkong
6,6 m2

VENT.

19,7 m2

STUE/KJØKKEN
27,0 m2

HB302
2-ROMS
49,0 m2

SOV
9,7 m2

ENTRE
4,6 m2

SOV
11,0 m2

BAD
4,9 m2

BAD
5,8 m2

A B



balkong
6,6 m2

VENT.

STUE/KJØKKEN
19,7 m2

SOV 1
16,2 m2

STUE/KJØKKEN

HB302
2-ROMS
49,0 m2

ENTRE
4,6 m2

ENTRE
3,4 m2

BOD
2,6 m2

SOV
11,0 m2

HB303
2-ROMS
44,3 m2

BAD
3,1 m2

BAD
4,9 m2

BAD
4,9 m2

102 103

2-roms
HB303

4-roms
HB304

Leilighetsnr.

HB303

Leilighetsnr.

HB304

Effektiv 2-roms leilighet som har «alt», og med 

stille og rolig beliggenhet mot syd og inn mot 

gårdsrommet. 

Smart soveromsløsning med to skyvedører gir god 

plass til skyvedørsgarderobe og litt ekstra plass til 

innredning også etter at sengen er på plass. 

Enhver familie med små barn, store barn, barne-

barn og slekt eller venner som kommer på besøk, 

trenger rom. Til og med eget vaskerom, og så har 

vi tenkt at de voksne som bor der trenger et ekstra 

stort soverom – med eget bad en suite.

Alle leilighetens våtrom og soverom ligger praktisk 

atskilt fra stuen og kjøkkenet, og i entreen har vi 

satt av plass til en ekstra stor skyvedørsgarderobe.

Med gangavstand til alt, godt skjermet fra byens 

larm, kan dette bli familiens drømmebolig. 

Bygg

B

Bygg

B

Etasje

3

Etasje

3

BRA

44,3 m2

BRA

100,6 m2

P-rom

41,4 m2

P-rom

100,6 m2

Privat uteplass

6,6 m2

Privat uteplass

8,6 m2

N N

A B

balkong
8,6 m2

VENT.

VENT.

STUE/KJØKKEN
19,7 m2

SOV 1
16,2 m2

SOV 3
7,5 m2

SOV 2
7,8 m2

STUE/KJØKKEN
35,2 m2

ENTRE
13,4 m2

HB305
4-ROMS
108,8 m2

GARDEROBE
6,8 m2

BOD
4,6 m2

ENTR
3,4 m

BOD
2,6 m2

HB304
4-ROMS
100,6 m2

HB303
2-ROMS
44,3 m2

SOV 1
9,7 m2

VASK/ BOD
5,6 m2

BAD
3,1 m2

BAD
5,8 m2

A B
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4-roms
HB305

Leilighetsnr.

HB305

La alle dine drømmer bli til virkelighet! Denne 

endeleiligheten er rett og slett skreddersydd ut fra 

våre kunders ønskeliste. 

Stuen har utgang til to balkonger, en med mor-

gensol og en med kveldssol. Kjøkkenet ligger 

passe skjermet fra stuen, og vi har lagt inn et 

kjøkkenvindu der ettermiddagssolen faller inn. 

Sjekk også gjennomlyset gjennom stuen! Sov 3  

bygges med doble skyvedører, så du i praksis kan 

innlemme det i stuen. 

Hovedsoverommet er akkurat passe stort, men 

la deg ikke lure – vi leverer doble skyvedører inn 

til den romslige garderoben, så hvis du vil kan rom-

met bli over 16 kvm. At denne leiligheten har bad 

en suite kommer neppe som noen overraskelse. 

Bygg

B

Etasje

3

BRA

108,8 m2

P-rom

103,7 m2

Privat uteplass

Nord: 7,3 m2

Sør: 7,3 m2

N

balkong
7,3 m2

balkong
8,6 m2

balkong
7,3 m2

19opptr. x 177

18inntr. x 195

VEN

VENT.

røykskjerm
- glass

røykskjerm
- glass

STUE/KJØKKEN
35,2 m2

STUE/KJØKKEN
38,4 m2

SOV 2
8,0 m2

HB305
4-ROMS
108,8 m2

ENTRE
15,0 m2

SOV 3
10,8 m2

GARDEROBE
6,8 m2

BOD
4,6 m2

SOV 1
9,7 m2

VASK/ BOD
5,6 m2

BAD
3,1 m2

BAD
4,9 m2

A B

3-roms
HB401

Leilighetsnr.

HB401

Å bo i en hjørneleilighet er som å bo i et 

enderekkehus. Her får du lys fra 3 sider i stua, 2 

balkonger (en for morgensol og en for kveldssol), 

gode innredningsløsninger og spennende vinkler. 

Legg også merke til det flotte gjennomlyset i stuen!

Stort hovedsoverom, med god plass til 

garderobeskap, to franske balkonger og eget bad.  

Bygg

B

Etasje

4

BRA

80,8 m2

P-rom

76,3 m2

Privat uteplass

Nord: 5,3 m2

Sør: 5,7 m2

N
balkong
5,3 m2

balkong
5,7 m2

VENT.

VENT.

SOV 1
15,3 m2

STUE/KJØKKEN
34,0 m2

ENTRE
6,3 m2

BOD
3,9 m2

SOV 2
7,8 m2

ENTRE
4,6 m2

HB401
3-ROMS
80,8 m2

BAD
4,9 m2 BAD

3,1 m2

BAD
5,8 m2

A B
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2-roms
HB402

2-roms
HB403

Leilighetsnr.

HB402

Leilighetsnr.

HB403

Vi har ønsket å skape gode boliger med 

mange av de samme kvalitetene, uansett 

størrelse. Denne 2-roms leiligheten har en flott 

hjørnebeliggenhet.

Leiligheten har stuen til en større leilighet, med 

lys fra to sider. Balkongen er sydvendt, og ligger 

mot gårdsrommet. Leilighet 202 får litt større privat 

uteplass enn leilighetene over, på terrasse ut mot 

gårdsrommet.

Effektiv 2-roms leilighet som har «alt», og med stille 

og rolig beliggenhet inn mot bakgården. 

Smart soveromsløsning med to skyvedører gir god 

plass til skyvedørsgarderobe og litt ekstra plass til 

innredning også etter at sengen er på plass. 

Bygg

B

Bygg

B

Etasje

4

Etasje

4

BRA

49,0 m2

BRA

44,3 m2

P-rom

49,0 m2

P-rom

41,4 m2

Privat uteplass

6,6 m2

Privat uteplass

6,6 m2

N Nbalkong
6,6 m2

balkong
6,6 m2

VENT.

19,7 m2

STUE/KJØKKEN
27,0 m2

SOV
9,7 m2

ENTRE
4,6 m2

SOV
11,0 m2

HB402
2-ROMS
49,0 m2

BAD
4,9 m2

BAD
5,8 m2

A B

balkong
6,6 m2

VENT.

SOV 1
16,2 m2

STUE/KJØKKEN
19,7 m2

STUE/KJØKKEN

ENTRE
4,6 m2

ENTRE
3,4 m2

SOV
11,0 m2

HB403
2-ROMS
44,3 m2

BOD
2,6 m2

HB402
2-ROMS
49,0 m2

BAD
3,1 m2

BAD
4,9 m2

BAD
4,9 m2

A B



balkong
8,6 m2

VENT.

VENT.

SOV 1
16,2 m2

SOV 3
7,5 m2

SOV 2
7,8 m2

STUE/KJØKKEN
35,2 m2

ENTRE
13,4 m2

STUE/KJØKKEN
19,7 m2

BOD
4,6 m2

ENTRE
3,4 m2

SOV 1
9,7 m2

GARDEROBE
6,8 m2

HB405
4-ROMS
108,8 m2

HB404
4-ROMS
100,6 m2

HB403
2-ROMS
44,3 m2

VASK/ BOD
5,6 m2

BOD
2,6 m2

BAD
3,1 m2

BAD
4,9 m2

BAD
5,8 m2

108 109

4-roms
HB404

Leilighetsnr.

HB404

Enhver familie med små barn, store barn, barne-

barn og slekt eller venner som kommer på besøk, 

trenger rom. Til og med eget vaskerom, og så har 

vi tenkt at de voksne som bor der trenger et ekstra 

stort soverom – med eget bad en suite.

Alle leilighetens våtrom og soverom ligger praktisk 

atskilt fra stuen og kjøkkenet, og i entreen har vi 

satt av plass til en ekstra stor skyvedørsgarderobe.

Med gangavstand til alt, godt skjermet fra byens 

larm, kan dette bli familiens drømmebolig. 

Bygg

B

Etasje

4

BRA

100,6 m2

P-rom

100,6 m2

Privat uteplass

8,6 m2

N

A B

4-roms
HB405

Leilighetsnr.

HB405

La alle dine drømmer bli til virkelighet! Denne 

endeleiligheten er rett og slett skreddersydd ut fra 

våre kunders ønskeliste. 

Stuen har utgang til to balkonger, en med mor-

gensol og en med kveldssol. Kjøkkenet ligger 

passe skjermet fra stuen, og vi har lagt inn et 

kjøkkenvindu der ettermiddagssolen faller inn. 

Sjekk også gjennomlyset gjennom stuen! Sov 3  

bygges med doble skyvedører, så du i praksis kan 

innlemme det i stuen. 

Hovedsoverommet er akkurat passe stort, men 

la deg ikke lure – vi leverer doble skyvedører inn 

til den romslige garderoben, så hvis du vil kan rom-

met bli over 16 kvm. At denne leiligheten har bad 

en suite kommer neppe som noen overraskelse. 

Bygg

B

Etasje

4

BRA

108,8 m2

P-rom

103,7 m2

Privat uteplass

Nord: 7,3 m2

Sør: 7,3 m2

N

balkong
7,3 m2

balkong
8,6 m2

balkong
7,3 m2

19opptr. x 177

18inntr. x 195

VENT

VENT.

røykskjerm
- glass/

rekkverkhøyde

røykskjerm
- glass/

rekkverkhøyde

STUE/KJØKKEN
35,2 m2

STUE/KJØKKEN
38,4 m2

ENTRE
15,0 m2

SOV 3
10,8 m2

SOV 2
8,0 m2

BOD
4,6 m2

SOV 1
9,7 m2

GARDEROBE
6,8 m2

HB405
4-ROMS
108,8 m2

VASK/ BOD
5,6 m2

BAD
3,1 m2

BAD
4,9 m2

A B

Mulighet for å leie p-plass
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3-roms
HB501

2-roms
HB502

Leilighetsnr.

HB501

Leilighetsnr.

HB502

Å bo i en hjørneleilighet er som å bo i et 

enderekkehus. Her får du lys fra 3 sider i stua, 2 

balkonger (en for morgensol og en for kveldssol), 

gode innredningsløsninger og spennende vinkler. 

Legg også merke til det flotte gjennomlyset i stuen!

Stort hovedsoverom, med god plass til 

garderobeskap, fransk balkong og eget bad.  

Vi har ønsket å skape gode boliger med 

mange av de samme kvalitetene, uansett 

størrelse. Denne 2-roms leiligheten har en flott 

hjørnebeliggenhet.

Leiligheten har stuen til en større leilighet, med 

lys fra to sider. Balkongen er sydvendt, og ligger 

mot gårdsrommet. Leilighet 202 får litt større privat 

uteplass enn leilighetene over, på terrasse ut mot 

gårdsrommet.

Bygg

B

Bygg

B

Etasje

5

Etasje

5

BRA

80,8 m2

BRA

49,0 m2

P-rom

76,3 m2

P-rom

49,0 m2

Privat uteplass

Nord: 5,3 m2

Sør: 5,7 m2

Privat uteplass

6,6 m2

N N
balkong
5,3 m2

balkong
5,7 m2

VENT.

VENT.

STUE/KJØKKEN
34,0 m2

ENTRE
6,3 m2

BOD
3,9 m2

ENTRE
4,6 m2

SOV 1
15,3 m2

HB501
3-ROMS
80,8 m2

BAD
3,1 m2

BAD
5,8 m2

BAD
4,9 m2

SOV 2
7,8 m2

A B

balkong
6,6 m2

balkong
8,2 m2

VENT.

STUE/KJØKKEN
34,4 m2

STUE/KJØKKEN
27,0 m2

SOV
9,7 m2

ENTRE
4,6 m2

BAD
5,8 m2

HB502
2-ROMS
49,0 m2

BAD
4,9 m2

A B
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3-roms
HB503

Leilighetsnr.

HB503

Det er kun én slik 3-roms i prosjektet. Høyt oppe i 

5. etasje, med balkong inn mot gårdsrommet, bør 

det være mulig å finne roen. 

Leilighetens stue-/kjøkkenløsning ligger atskilt 

fra resten av leiligheten, og har en god 

soneinndeling. Det romslige soverommet har gode 

vinduer og rikelig med plass til garderobeskap, i 

entréen har vi lagt inn et gjeste-WC så du slipper å 

rydde på badet når du venter gjester. 

Bygg

B

Etasje

5

BRA

86,7 m2

P-rom

82,8 m2

Privat uteplass

8,2 m2

Nbalkong
8,2 m2

ENT.

VENT.

BOD
3,5 m2

STUE/KJØKKEN
34,4 m2

SOV 2
11,0 m2

BOD/GARD.
4,8 m2

SOV 1
15,4 m2

SOV 2
9,8 m2

ENTRE
11,6 m2

ENTRE
4,6 m2

HB503
3-ROMS
86,7 m2

BAD
4,9 m2

WC
1,9 m2

HB502
2-ROMS
49,0 m2

BAD
4,9 m2

A B

4-roms
HB504

Leilighetsnr.

HB504

En perle av en leilighet, med takterrasse på over 

50 kvm som hovedattraksjon. 

Eget garderoberom ved entreen, eget bad til 

hovedsoverommet som også har fransk balkong, 

og et stort, flott kontor/gjesterom/bibliotek (legg 

merke til takvinduet) er vel og bra, men vi synes 

det er stue-/kjøkkenløsningen med de store vin-

dusflatene mot den vestvendte takterrassen som 

tar kaka denne gangen. Eller var det takterras-

sen? Du får avgjøre selv!

Bygg

B

Etasje

5

BRA

116,4 m2

P-rom

108,4 m2

Privat uteplass

51,9 m2

N

terrasse
51,9 m2

19opptr. x 177

18inntr. x 195

19opptr. x 177

18inntr. x 195

TAKVINDU

SKRÅ TAKFLATE

OPPBEVARING

VENT.

BOD
3,5 m2

SOV 2
11,0 m2

STUE/KJØKKEN
48,6 m2

ENTRE
6,1 m2

KONT./GJESTEROM
14,3 m2

SOV 1
13,7 m2

BOD
2,4 m2

BOD/GARD.
4,8 m2

SOV 1
15,4 m2

HB504
4-ROMS
116,4 m2

BAD
4,9 m2

BAD
3,1 m2

BAD
5,8 m2

IKKE MÅLBART
4,2 m2

grønt tak

A B
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3-roms
HB601

4-roms
HB602

Leilighetsnr.

HB601

Leilighetsnr.

HB602

Stor 3-roms hjørneleilighet i byggets toppetasje. 

Leiligheten har ekstra god oppbevaringsplass, 

med romslig bod og god plass til garderobeskap 

både i entréen og på hovedsoverommet. 

Soverommet får tre vinduer (to av dem franske 

balkonger) med utsikt over Waldemarhøy, og 

eget bad.

Stuen har utgang til to balkonger, en for 

morgensolen og en for kveldssolen – og med 

upåklagelig utsikt fra begge!

Denne leiligheten er det så vidt vi har hjerte til 

å selge. Vinklgårdens største leilighet har alt en 

toppleilighet skal ha, og enda mye mer!

Stort hovedsoverom med plass til metervis med 

skyvedørsgarderobe, walk in closet og eget 

fullverdig bad, og vinduer mot morgensolen i 

øst. Sov 2 er et flott rom med vinduer mot øst og 

syd, og som like gjerne kan brukes som bibliotek, 

arbeidsrom eller TV-stue – det får bli opp til deg!

Stor stue/kjøkkenløsning på 50 kvm der kjøkkenet 

er akkurat passe atskilt fra sittegruppen. 

Takterrassen er like stor som stuen, og orientert mot 

vest. Vestveggen mot takterrassen bygges i praksis 

i glass, med tre store vinduer og skyvedør. Vi har 

også lagt inn en ekstra sydvendt balkong inn mot 

gårdsrommet, så kan du følge med på hva som 

skjer i hele Ski sentrum.

Ved takterrassen ligger leilighetens kanskje mest 

spennende rom, med skråtak, sydvendte vinduer 

og takvindu (du kommer til å elske det!). Rommet 

har et målbart areal på knappe 6 kvm, men et 

gulvareal på godt over 20 kvm. 

Bygg

B

Bygg

B

Etasje

6

Etasje

6

BRA

87,9 m2

BRA

136,3 m2

P-rom

82,3 m2

P-rom

130,3 m2

Privat uteplass

Nord: 5,3 m2

Sør: 5,7 m2

Privat uteplass

Sør: 6,6 m2

Sør-vest: 51,6 m2

N N

VENT.

STUE/KJØKKEN
34,0 m2

ENTRE
12,9 m2

SOV 2
7,8 m2

BOD/ GARD.
5,5 m2

SOV 1
14,4 m2

BOD
4,9 m2

HB601
3-ROMS
87,9 m2

BAD
4,9 m2 BAD

3,1 m2

BAD
5,8 m2

balkong
5,3 m2

balkong
5,7 m2

A B

terrasse
51,6 m2

TAKVINDU

VENT.

grønt tak

ENTR
12,9

STUE/KJØKKEN
50,7 m2

GANG
7,3 m2

SOV 3
7,8 m2

GANG
7,9 m2

KONT./GJEST
6,9 m2

BOD/ GARD.
5,5 m2

SOV 2
15,6 m2 SOV 1

16,8 m2

HB602
4-ROMS
136,3 m2

BAD
4,9 m2

BAD
4,9 m2

BAD
5,8 m2

IKKE MÅLBART
15,9 m2

balkong
6,6 m2

A B
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Hvorfor kjøpe nytt?

Det er noe helt spesielt ved å låse seg inn i en ny 

bolig for første gang. Lukten av nytt treverk og 

maling, synet av et kjøleskap det aldri før har vært 

sølt i, overflater uten riper og hakk – en helt ny 

start.

Vi i Vinkl jobber hardt for at alle våre kunder skal 

få oppleve denne gode følelsen.

Men det finnes mange gode grunner til å kjøpe 

nytt utover det rent emosjonelle. Vi har derfor 

samlet noen av de viktigste til en liten liste her, slik 

at både hjerte og hode kan gjøre seg klart for et 

nytt hjem fra Vinkl.

1. Lave kjøpsomkostninger

Når man kjøper nytt, slipper man 

tinglysningsavgiften og dokumentavgiften blir 

lavere enn ved å kjøpe brukt. Hvorfor? Jo – fordi 

man kun betaler dokumentavgiften på 2,5% av 

tomteverdien og ikke av hele kjøpesummen som 

man gjør når man kjøper brukt.

2. Tilpass boligen

Når du kjøper bolig av Vinkl, vil du få muligheten til 

å tilpasse boligen din til smak og dine behov med 

tanke på innredning og materialvalg. Du kan rett 

og slett flytte rett inn i det hjemmet du ønsker, uten 

å måtte tenke på oppussing!

3. Alt er nytt

I tillegg slipper du alle bekymringene som kan 

følge med en brukt bolig, her er det ingen skjulte 

feil eller mangler, ingen gamle elektriske anlegg 

eller fuktskader på bad!

4. Moderne standard

Når man kjøper ny bolig er utbygger lovpålagt å følge 

gjeldende standarder og forskrifter. Det betyr at du vil 

overta en topp moderne bolig som lever opp til alle 

krav til materialer og byggemetoder. Du får en bolig 

av god kvalitet, med et inneklima du vil leve godt i.

118 119

5. Garanti

Når man kjøper en ny bolig har man en lovfestet 

garanti på 5 prosent av kjøpesummen i 5 år etter 

at boligen er overtatt (Bustadoppføringslova § 12). 

Dermed kan du senke skuldrene litt ekstra, for om 

det skulle vise seg å være mangler ved boligen 

vet du at det er satt av penger til å utbedre dem.

6. Faste priser

Boligene fra Vinkl selges stort sett til faste priser. 

Det betyr at du vil slippe stressende budrunder og 

salgssummer over takst, fordi du får vite akkurat 

hva boligen du er interessert i koster når du 

vurderer den.

7. Forutsigbare faste kostnader

Moderne boliger bygget med dagens standard 

er energieffektive. Det gir deg lave strømutgifter, 

noe som er godt både for miljøet og for egen 

økonomi. Siden alt er nytt er det også minimalt 

behov for vedlikehold, både for deg som boligeier 

og for sameiet.

 8.Utbyggerne som også er innbyggerne

Vinkl eies og drives av innbyggere i Nordre Follo, 

nærmere bestemt Ski. Vi har ingen steder å 

gjemme oss, og er her også etter at nøklene er 

overlevert. Vi står løpet ut, og har solid økonomi 

i ryggen til å stå av eventuelle svingninger i 

markedet. Det er først og fremst trygt, men også 

både hyggelig og morsomt å kjøpe bolig av Vinkl.



Forbehold

3D-illustrasjonene brukt i markedsføringen, både digitalt og trykket, er 

kun ment som illustrasjoner og kan ikke anses som en detaljbeskrivelse 

av den endelige leveransen. Illustrasjonene vil kunne avvike fra den 

virkelige leveransen, og de vil vise materialer, inventar, utstyr, møbler, 

innredning, beplantning mv. som ikke inngår i leveransen eller som 

vises med en plassering som kan bli endret. 

Fasadeuttrykk vil kunne avvike fra illustrasjoner til ferdig bygg. Bep-

lantning, vegetasjon og lekeapparater er ikke endelig prosjektert.

Omkringliggende naboeiendommer er vist med eksisterende be-

byggelse. Bakgrunn og utsikt er kun ment som illustrasjon og avvik vil 

kunne forekomme.

Interiør vist i leilighetene er ikke en del av standardleveransen. Avvik 

og endring på interiør vil kunne forekomme.
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Illustrasjonbilde
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Kontakt oss for mer 
informasjon

Olav Aune

Eiendomsmegler 1

Tlf: 416 50 270

e-post: olav.aune@em1oav.no

Svein Gundersen

Eiendomsmegler 1

Tlf: 480 99 680

e-post: svein.gundersen@em1oav.no

Christian Fr. Foss

Eiendomsmegler 1

Tlf: 901 73 534

e-post: christian.foss@em1oav.no

Eiendomsmegler 1 er et av landets største 

meglerforetak for salg av brukte og nye boliger 

under oppføring. Det betyr at vi har de aller 

beste forutsetninger for å kunne gi deg råd og 

veiledning i kjøpsprosessen i Vinklgården.

Som meglere møter vi hver dag mennesker på 

jakt etter drømmeboligen. Fordi boligkjøp er en 

av de viktigste investeringene man gjør i livet, har 

vi full forståelse for at det er en egen prosess. Det 

er mye informasjon man skal sette seg inn i, og 

mange spørsmål som dukker opp underveis.

Hovedmålet med denne salgsoppgaven er 

å gi deg all den informasjonen du trenger for 

å beslutte om du vil kjøpe en ny bolig her i 

Vinklgården. Uansett hvilke spørsmål du har, 

må du ikke nøle med å ta kontakt med oss, på 

telefon, e-post eller via Vinklgården.no.

Illustrasjonbilde





Vinklgården
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Selger/oppdragsgiver: 
Vinklgården Bolig AS  
org.nr. 923 140 417 
 
Eierform: 
Eier (selveier) 
 
Boligtype: 
Leilighet 
 

1. Adresse og eiendomsbetegnelse: 
Eiendommen har i dag adresse: Kirkeveien 1 og Parkaksen 4, 1400 Ski (endelig adresse vil 
bli tildelt senere) og består av Gnr. 134, bnr. 56 i Nordre Follo kommune.  
 
Selger vil forestå og bekoste organisering og seksjonering av eiendommen. Hver 
bruksenhet blir ved seksjonering tildelt eget seksjonsnummer. Prosjektet vil bestå av både 
bolig- og næringsseksjoner i ett sameie. 
 

2. Prosjektet / organisering: 
Dagens bebyggelse i Kirkeveien 1 og Parkaksen 4 er planlagt revet, og ny bebyggelse skal 
oppføres i ett byggetrinn.  Prosjektet vil etter ferdigstillelse bestå av ca. 44 boliger og to 
eller flere næringslokaler.  
 
Hver seksjonseier blir sameier i «Kirkeveien 1 Eierseksjonssameie». Boligkjøperne vil få 
enerett til bruk av sin bolig og tilleggsdel (bod). Som sameier i eierseksjonssameiet vil 
kjøper få rettigheter og forpliktelser iht. eierseksjonsloven og sameiets vedtekter.  
 
Det opparbeides et felles, skjermet utomhusareal i plan 2 som skal driftes og disponeres av 
sameiet. Prosjektets utomhusarealer på bakkeplan vil i hovedsak bli disponert og driftet av 
næringsseksjonene. 
 
Garasjeanlegget i kjelleren (eksklusive trapper/heis, bodarealene, sykkelparkering og 
tekniske rom) vil bli delt i ett adskilt område med ca. 13 parkeringsplasser for boligene i 
prosjektet og en næringsseksjon med ca. 21 parkeringsplasser. Næringsseksjonen i 
garasjeanlegget vil bli leiet ut til beboere, næringsdrivende og/eller drevet som et ordinært 
p-hus med avgiftsbelagt parkering.  
 
Parkeringsplass er tilvalg for boligene i prosjektet, og kan som utgangspunkt bare kjøpes 
eller leies av de boligene som er angitt med denne muligheten i prislisten. Dersom noen av 
kjøperne av disse boligene ikke ønsker å kjøpe eller leie parkeringsplass kan selger tilby 
plassen til andre.  

- Parkeringsplasser som kjøpes av en boligkjøper vil bli seksjonert som tilleggsareal til 
boligseksjonen, slik at parkeringsplassen automatisk vil følge med ved fremtidige 
salg av boligen. Via reseksjonering kan parkeringsplassen alternativt omsettes 
internt i sameiet. 

- Ved leie av parkeringsplass er leieprisen 1500 kr inkl mva. pr. mnd. (pr. 2020). 
Bindingstiden er 3 år, og leietaker har rett til å forlenge avtalen på markedsmessige 
vilkår hvert tredje år. Aktive leieforhold kan overdras sammen med boligen. 
Fremutleie er ikke tillatt. 

 
Sykkelparkering for boligene og avfallsrom planlegges etablert i eller ved kulvert under 
Parkaksen (nabotomten, gnr. 134, bnr. 245). Det vil også etableres sykkelparkering i 1. 
etasje. Sameiet har eller vil få bruksrett til arealet. Rettigheten er ikke tinglyst. 
Hjemmelshaver til Parkaksen er Nordre Follo kommune. 
 



   

 
 

3. Tomt: 
Tomten er en eiet tomt på ca. 2294 kvm. Arealene vest, øst og nord for dagens tomt er 
regulert til offentlige formål (kjørevei, gangvei mv.) og forventes avgitt til det offentlige i 
forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet. Netto tomteareal for sameiet antas å bli ca. 
1700 kvm.  
 
Selger tar forbehold om endringer knyttet til tomtens størrelse og endelige grenser, inntil 
endelig kart- og delingsforretning er gjennomført. Eventuelle avvik i tomtearealet etter den 
kommunale oppmålingen gir ikke kjøper rett til redusert kjøpesum, prisavslag, erstatning 
e.l.  
 

4. Reguleringsforhold: 
Tomten er i hovedsak regulert til kombinert bolig og næring (forretning, kontor, bevertning 
m.m.). Se vedlagte reguleringskart og -bestemmelser vedtatt 14.05.2020. 
 
 

5. Byggemåte: 
Adkomst til leilighetene skjer fra offentlig fortau/gate, via lukket trappeoppgang med heis 
eller trapp. 
 
Fundamentering: Bygget fundamenteres til fjell. 
 
Hovedbæresystem: Vertikalt bæresystem vil i hovedsak bestå av veggskiver og søyler i 
betong, samt noen søyler i stål. Horisontalt bæresystem/ dekker vil bli utført i betong. 
 
Yttervegger: Fasader utføres hovedsakelig med tegl (1. etasje), puss (2. til 6. etasje) og 
fasadeplater. Fasader blir i lys utførelse, men farger er ikke endelig valgt. 
 
Leilighetsskillende vegger: Skillevegger mellom leilighetene, og mellom leilighet og 
fellesareal, utføres som lydvegg i betong eller stål og gips. 
 
Innervegger: Innvendige vegger kles med gipsplater og isoleres med mineralull. Enkelte 
vegger kan også være av betong. 
 
Balkonger: Balkonger leveres i betong. Glatt overside med royalimpregnerte terrassebord 
og nedhimlet underside med platekledning. 
 
Boligene bygges etter Teknisk forskrift 2017 og i samsvar med vilkårene i byggetillatelsen. 
 
Se for øvrig leveransebeskrivelsen i prospektet for mer detaljert informasjon. 
 

6. Arealberegning: 
Bygningsarealene for hver enkelt bolig fremgår av vedlagte prisliste. Arealene er angitt som 
bruksareal (BRA) og primærrom (P-ROM). BRA er arealet innenfor boligens yttervegger, 
inklusive innvendige vegger. P-ROM er BRA fratrukket innvendige boder, tekniske rom mv.  
 
På plantegningene kan det i tillegg være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor 
rommets omsluttende vegger. Enkelte rom har skråtak, og til dels areal som ikke er 
målbart etter beregningsreglene for BRA, dette arealet er angitt som «ikke målbart areal». 
Terrasser, balkonger o.l. er ikke ansett som målverdige areal og er ikke inkludert i BRA eller 
P-ROM. 
 
Det tas forbehold om mindre avvik (+/-2 %, dog minimum 1 kvm) i alle de oppgitte 
bygningsarealene, da arealberegningene er foretatt på tegninger før boligene er 
detaljprosjektert. 
 

7. Fellesutgifter: 
Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles 
iht. vedtektene. Månedlige fellesutgifter er stipulert til kr. 30,- pr. kvm BRA, samt kostnad 
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til TV/internett med ca. kr. 420,- pr. mnd for hver bolig. Kostnadene er stipulert pr. 
salgsstart og må påregnes regulert for prisendringer ved innflytting. 
 
I tillegg til fellesutgiftene stipuleres et à konto beløp på kr. 7,- pr. kvm. BRA pr. mnd. til 
dekning av fjernvarme og varmtvann. Kostnader til drift, vedlikehold og forbruk fordeles 
med basis i avregning av målt forbruk. 
 
De stipulerte fellesutgiftene inkluderer kommunale avgifter (renovasjon, vann og avløp), 
bygningsforsikring, felles strøm, forretningsførsel, vaktmestertjeneste/trappevask, 
kostnader til drift og indre og ytre vedlikehold av fellesarealer etc.  
 
Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte 
fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall og budsjett fra forretningsfører. 
 
Felleskostnadene i sameiet er alle kostnader ved eiendommens drift og vedlikehold som 
ikke knytter seg til en enkelt bruksenhet med tilleggsareal. Det gjøres spesielt oppmerksom 
på at felleskostnadene i forholdet mellom boligseksjonene på den ene side og 
næringsseksjonene på den andre side skal fordeles slik at kostnader som bare kan henføres 
direkte til en av disse sidene, dekkes av denne side alene.  

- For boligene er slike kostnader bl.a. drift og vedlikehold av boligseksjonenes egne 
oppganger og innvendige ganger, trapper, bodarealene i kjelleren og 
sykkelparkering, samt renovasjon, kabel-TV og internettanlegg mv. Se nærmere 
informasjon i sameiets budsjett. I forholdet mellom boligene fordeles 
felleskostnadene med grunnlag i den enkelte boligs bruksareal (BRA). Kostnader 
med kabel-tv/internett fordeles likt mellom boligene og kostnader med varmtvann 
og fjernvarme fordeles basert på individuell måling. 

- Næringslokalene dekker sin arealandel (BRA) av kostnader til bygningsforsikring, 
brannalarm og andre felles, tekniske anlegg, forretningsførsel, revisjon og 
styrehonorar. Næringslokalene tegner eget abonnement for renovasjon og dekker 
eget, avlest forbruk av vann og avløp. 

- For garasjeseksjonen fastsettes eierbrøken med basis i at hver parkeringsplass 
tilsvarer 5 kvm BRA. For boliger som erverver parkeringsplass tillegges eierbrøken 5 
kvm BRA pr. p-plass.  

 
Kjøper må påregne å betale et kapitaltilskudd tilsvarende 3 mnd. fellesutgifter til sameiet 
kort tid etter overtakelsen. Beløpet innbetales til sameiets forretningsfører som et 
nødvendig likviditetstilskudd for å sikre god økonomi i sameiet i oppstartsfasen.  
  

8. Sameiet 
 
Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldene vedtekter og eventuelle 
husordensregler for sameiet. Sameiets gjeldende vedtekter følger vedlagt salgsprospektet. 
  
Selger gjør spesielt oppmerksom på at drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer er et 
felles ansvar for sameiet. Det gjøres videre spesielt oppmerksom på at det i vedtektene for 
sameiet er avvikende bestemmelser for hhv. bolig- og næringsseksjonene vedrørende 
fordeling av felleskostnader og vedlikeholdsansvar. Det er i vedtektene fastsatt at det skal 
være ro i sameiet mellom kl. 22 og kl. 07 på hverdager og mellom 23 og kl. 09 i helger og 
på helligdager. 
 
Garasjeseksjonen har vedtektsfestet, eksklusiv og vederlagsfri rett til for egen regning og 
risiko å forlenge nedkjøringsrampen frem til Parkaksen (regulert, offentlig parkering) og 
eventuelle andre fremtidige parkeringsanlegg, herunder til å gjennomføre hulltaking i 
eksisterende nedkjøringsrampe når nødvendige offentlige tillatelser er gitt. Ved slik 
forlengelse plikter seksjonseierne i sameiet å samtykke til reseksjonering, slik at den nye 
bebyggelsen kan tilføres garasjeseksjonen som tilleggsdel, og til å samtykke til tinglysing 
av kjøreadkomst frem til Parkaksen og eventuelle andre fremtidige parkeringsanlegg. 
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9. Ferdigstillelse / Overtagelse: 
 
Eiendommen estimeres klar for overtagelse innen utgangen av 2022, forutsatt oppstart av 
fysiske byggearbeider senest 1. desember 2020 (ca. 22-24 måneders byggetid). Dette 
estimatet er ikke dagmulktbelagt. 
 
Senest 6 måneder etter at forbehold om byggestart, jf. pkt. 26 a), er hevet, vil kjøper bli 
meddelt en overtakelsesperiode innenfor en ramme på 3 måneder. Utløpet av denne 
tremånedersperioden vil være å anse som en frist etter Bustadoppføringslova. 
 
Senest 4 måneder før overtagelse skal selger varsle kjøper om overtagelsesmåned (30 
dagersintervall), og senest 30 dager før overtagelse skal endelig dato for overtagelse 
meddeles kjøper. Eventuell forsinkelse etter denne datoen kan gi kjøper rett til dagmulkt 
iht. bustadoppføringsloven § 18. Satsen for dagmulkt er 0,75 promille. Det avholdes 
forhåndsbefaring ca. 2-6 uker før overtagelse. 
 
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller 
dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt. 
  
Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtagelsesdato fortsatt vil foregå 
byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige 
seksjonene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper kan ikke 
nekte å overta boligen selv om fradeling, seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang 
ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. 
 
Selger er ansvarlig for at det foreligger ferdigattest på eiendommen senest på 
overtagelsesdagen. Det kan imidlertid bli aktuelt at overtagelse skjer på bakgrunn av 
midlertidig brukstillatelse fordi mindre arbeider gjenstår. Av midlertidig brukstillatelse skal 
det fremgå hvilke arbeider som må ferdigstilles før ferdigattest kan gis. For å sikre at 
gjenstående arbeider blir utført har kjøper rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel av 
kjøpesummen inntil ferdigattest foreligger.  
 
Fellesarealer vil kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt etter overtagelse av 
boligen. Sameiets styre eller interimsstyre vil representere sameierne på 
overtagelsesforretning for fellesarealene. Overtagelse av fellesarealer kan gjennomføres 
trinnvis, eksempelvis at innvendige fellesarealer overtas før de utvendige.   
 

10. Kjøpsprosessen: 
Kjøpstilbud skal innleveres skriftlig sammen med godkjent legitimasjon. 
 
For å være med i første tildelingsrunde av leiligheter må signert kjøpstilbud være innlevert 
til megler innen 05.11.2020 kl 1200 og budet må være bindende for budgiver frem til 
09.11.2020 kl 1600. Selger har rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud og megler vil 
meddele eventuell aksept skriftlig til kjøper.  
 
Leilighetene selges til fast pris. I forbindelse med salgsstart kan de som er interessert legge 
inn kjøpstilbud på én eller flere leiligheter (man får kun tilslaget på én leilighet om man ikke 
spesifiserer at man ønsker å kjøpe flere). Når man har lagt inn bud forplikter man seg til å 
kjøpe en av de leilighetene som står oppført i kjøpstilbudet, dersom man får tilslag/aksept 
på dette innenfor akseptfristen. Tildeling av leiligheter vil skje etter prinsippet om at flest 
mulig skal få en av de leilighetene man har lagt inn bud på. Dersom det etter en slik 
fordeling fremdeles er flere bud på en leilighet, vil tildeling av leilighetene skje ved 
trekning/fordeling av utbygger. Så snart ovennevnte er avsluttet vil megler meddele hvilken 
leilighet som er tildelt til de ulike budgivere. 
 

11. Kjøp etter tildeling: 
Etter første tildelingsrunde vil usolgte leiligheter bli solgt fortløpende etter «førstemann til 
mølla prinsippet» Kjøpstilbud skal innleveres skriftlig sammen med godkjent legitimasjon. 
Innlevert kjøpstilbud er bindende for budgiver inntil det er akseptert eller forkastet av 
selger. 
 
Selger forbeholder seg retten til enhver tid å akseptere eller forkaste ethvert kjøpstilbud. 
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Det forutsettes at kjøpstilbud legges inn på grunnlag av informasjonen i salgsmateriellet, 
inkludert vedtekter og kjøpekontrakt og en eventuell aksept gis under samme forutsetning 
av at budgiver har gjort seg kjent med informasjonen.  
Dokumentene kan fås ved henvendelse til megler og kan også leses / lastes ned fra 
prosjektets hjemmeside under vedlegg, www.vinklgården.no. 
 

12. Omkostninger 
Dokumentavgift til staten betales med 2,5 % av andel tomteverdi, se prislisten for detaljer.  
 

- Tinglysingsgebyr for skjøte: kr    585,-  
- Tinglysingsgebyr for panterett (pr. stk):  kr    585,-  
- Grunnboksutskrift: kr    204,-  

 
Det tas forbehold om endringer av beløpene/satsene som følge av kommunalt eller statlige 
vedtak. Se også vedlagte prisliste for omkostninger for den enkelte leilighet. 
 

13. Betalingsbetingelser / garantier:  
Senest 14 dager etter kontraktsinngåelse skal kjøper innbetale et forskudd tilsvarende 10% 
av kjøpesummen. Beløpet må være fri egenkapital, det kan f.eks. ikke stilles vilkår om pant 
eller annen sikkerhet utover det som fremkommer av salgsoppgaven. Beløpet betales til 
meglers klientkonto 9001.31.75380. Renter på alle beløp innbetalt til klientkonto tilfaller 
i sin helhet kjøper, frem til selger stiller garanti etter Bustadoppføringslova § 47. 
Resterende del av kjøpesum og omkostninger skal innbetales senest 3 virkedager før 
overtagelse. 
 
Kjøper vil få tilsendt egne varsler om innbetaling av 10 % av kjøpesum samt innbetaling av 
restoppgjør. Megler besitter kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før 
overskjøting av boligen foreta utbetalinger til selger, med mindre selger stiller nødvendig 
bankgaranti i henhold til bustadoppføringslova § 47. 
 
Iht. loven plikter selger å stille garanti til sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter 
kjøpekontrakt. Garantien utgjør 3% av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5% 
av kjøpesum og står 5 år etter overtagelsen jf. Buofl. § 12, 3. ledd. Selger har tatt 
forbehold om gjennomføring av prosjektet. Selgers garanti stilles straks dette forbeholdet 
er avklart. Selger vil i tillegg stille § 47-garanti, slik at forskuddene innbetalt av kjøper kan 
disponeres av selger. 
 

14. Forretningsfører: 
Selger har engasjert OBOS Eiendomsforvalting som forretningsfører for sameiet. 
 

15. Forsikring: 
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil 
eiendommen forsikres gjennom sameiets felles bygningsforsikring. Kjøper må selv besørge 
innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger. 
 

16. Ligningsverdi / eiendomsskatt: 
Eiendommens ligningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første 
ligningsoppgjør. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som 
årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå.  
 
Ligningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25% av 
den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Ligningsverdien for 
sekundærboliger utgjør 90%. For nærmere info, se www.skatteetaten.no. 
 
Det er ikke innført eiendomsskatt i Nordre Follo kommune. 
 

17. Leverandøravtaler: 
Selger vil på vegne av sameiet inngå bindende serviceavtaler som er nødvendig for drift av 
bygget (heis, kabel-tv/internett o.l.). Slike avtaler kan ha bindingstid på opptil 5 år.  
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18. Utleie: 
Utleie av boligene er tillatt, dog skal styret før leietakers innflytting underrettes skriftlig om 
hvem som er leietaker. 
 

19. Tilvalg og endringer: 
 
Boligene oppføres i en sammenhengende bebyggelse, hvor prisene på den enkelte bolig og 
selgers gjennomføringsplan er basert på at oppføringen av bebyggelsen og dens enkelte 
deler kan skje rasjonelt. Det gis derfor kun mulighet for tilvalg og endringer i boligene i en 
tidsbegrenset periode. I forbindelse med byggestart vil kjøper få nærmere informasjon om 
tilgjengelige tilvalg og bestillingsfrister.  
 
Kjøpere som inngår kjøpsavtale etter at prosjektet er igangsatt gjøres oppmerksom på at 
frister for tilvalg kan være utløpt. Kjøper bør i så fall ta forbehold i sitt kjøpstilbud dersom 
kjøper ønsker å sikre seg muligheter for tilvalg/endringer. 
 
Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15 % av kjøpesum i henhold til 
bustadoppføringslova §9. Alle tilvalg må avtalefestes i separat, skriftlig avtale. Selger har 
rett til å sette bort administrasjon og oppfølgning av tilvalg til entreprenørene. 
 
Endringer i strid med byggetillatelsen eller som vil kunne medføre forsinkelse i prosjektets 
fremdrift er ikke tillatt. Typiske endringer som ikke tillates er endring av fasade, vindusform 
og plassering av vann og avløp. 
 

20. Hvitvasking: 
Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking, med plikt til å melde fra til Økokrim om 
eventuelle mistenkelige transaksjoner.  
 

21. Videresalg/endring av kjøper: 
Kjøper kan ikke uten selgers samtykke videreselge (transportere) kjøpekontrakten før 
overtagelse med virkning overfor selger. Dersom selger gir slikt samtykke, kan selger  
fastsette nærmere vilkår for gjennomføringen av videresalget og oppgjøret for dette. I  
tillegg vil selger kreve kr 50.000,- som kompensasjon for selgers og meglers merarbeid i  
forbindelse med transporten. Melding om videresalg som mottas senere enn 8 uker før  
meddelt dato for overtagelse, tillates ikke gjennomført. 
 
Selv om boligen med kjøpekontrakten er solgt videre før den er overtatt, frigis ikke  
opprinnelig kjøper for sine forpliktelser etter kjøpekontrakt. Inntil fullt oppgjør har funnet  
sted og boligen er overlevert, kan selger fortsatt gjøre ethvert krav i henhold til  
kjøpekontrakt gjeldende mot opprinnelig kjøper. Eventuelt videresalg kan kun skje på slike  
vilkår som ufravikelige lovbestemmelser måtte angi, jf. bl.a. avhendingsloven § 1-1 (4).  
 
Dersom kjøper ønsker å endre navn på den som skal stå i skjøtet ved overtagelse internt i 
familien eller i eget selskap, og slik endring godkjennes av selger, påløper det et gebyr stort 
kr. 15.000,-.  
 

22. Avbestilling: 
Ved avbestilling fastsettes selgers krav på erstatning i samsvar med bustadoppføringslova  
§ 53, slik at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved kjøpers avbestilling.  
Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at dette tapet – og derved kjøpers ansvar ved  
avbestilling – kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens  
inngåelse. 
 

23. Servitutter/heftelser:  
De servituttene som i dag er tinglyst på eiendommen, følger med ved salg. 
Grunnboksutskriften viser pt. følgende tinglyste servitutter: 
 

1. 1958/1391-1/6 23.06.1958 SKJØNN 
EKSPROPRIERINGSSAK, KJENNELSE DATERT 14/10-57 OG 9/5-58. 
MELLOM: SKI KOMMUNE - BORGHILD MØRCH. 

2. 1983/1197-1/6 09.02.1983 
BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. 
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Overført fra: KNR: 3020 GNR: 134 BNR: 56 
VEDTAK AV KOMMUNENS REGLEMENT 

 
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som 
erklæringer/avtaler som kan få betydning for denne eiendommen. 
 
Selger forbeholder seg retten til fritt å tinglyse ytterligere servitutter/heftelser dersom 
offentlig myndighet krever det. Slike servitutter/heftelser kan være erklæringer som 
regulerer drift og vedlikehold av fellesområder/tilstøtende offentlige rom, drift og 
vedlikehold av energi/nettverk/vann og avløp/veiadkomst mv. fra kommune, 
naboeiendommer og/eller ulike leverandører. 
I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold 
pålagt av myndighetene. 
 
I forbindelse med utbygging og salg av bruksenheter, vil selger tinglyse pengeheftelser på 
eiendommen, men boligen vil overtas fri for økonomiske heftelser med unntak av 
lovbestemt og utinglyst panterett til sameiet. Sameiets panterett sikrer innenfor pålydende 
den enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser. 
 
Eiendommen har iht. utinglyst avtale datert 9.1.1984 med bl.a. Ski kommune rett til 
vederlagsfritt å disponere del av kulvert under Parkaksen, Eiendommen har plikt til å drifte 
og vedlikeholde egne arealer, samt til å betale andel av vedlikeholdskostnader med 
fellesanlegget. Boligene disponerer sykkelparkering i dette arealet eksklusivt, 
næringslokalene disponerer øvrig areal under Parkaksen eksklusivt. 
 

24. Energimerking: 
Selger er ansvarlig for at hver bolig etter overtagelse vil få en individuell energiattest som 
bekrefter energimerket. 
 

25. Lovanvendelse: 
Boligene selges etter bestemmelsene i Bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 43 
med endring av 16. desember 2016), loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan 
innskrenkes i kjøpekontrakt, jfr.§3. 
 
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er juridisk person, profesjonell 
eller investor, eller etter at prosjektet er ferdigstilt. Boligen vil da selges etter 
bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger står 
likevel fritt til å selge etter Bustadsoppføringslova. 
 

26. Forbehold og generelle forutsetninger: 
 
a) Forbehold om igangsetting av prosjektet: 
Selger tar forbehold om at selger får utbyggingsavtale, rammetillatelse og 
igangsettingstillatelse uten tyngende vilkår. Frem til slik avtale og tillatelse foreligger 
forbeholder selger seg retten til å kansellere inngåtte kontrakter uten at kjøper kan gjøre 
gjeldende noen misligholdsbeføyelser. Innbetalt sikkerhet med renter blir i så fall 
tilbakebetalt til kjøper.  
Dersom selgers beslutning om byggestart for kjøpers bolig ikke foreligger senest den 
30.06.2021 kan kjøper kansellere sin kjøpekontrakt på samme vilkår.  
 
b) Ekstraordinært «korona»-forbehold: 
På grunn av smittefare og smitteverntiltak iverksatt i forbindelse med korona-pandemien er 
det noe ekstra usikkerhet om igangsetting/fremdrift/ferdigstilling av prosjektet. Dersom 
smittefaren, smitteverntiltakene eller virkningene av disse endrer seg tar selger forbehold 
om ensidig å utsette fristene for å melde byggestart, igangsette og ferdigstille prosjektet. 
Selger forbeholder seg også retten til å kansellere prosjektet på samme vilkår og med 
samme frist som i pkt. a). 
 
c) Endringer i prislisten for usolgte boliger 
Selger forbeholder seg også retten til uten varsel å endre prisene på usolgte boliger i 
prosjektet. 
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d) Forbehold om opplysninger i salgsmaterialet 
Boligene er ved utarbeidelse av salgsmaterialet ikke detaljprosjektert eller påbegynt 
bygget. Det gjøres oppmerksom på at generelle beskrivelser om boligene ikke passer for 
alle boligene i prosjektet. Kjøper oppfordres til særskilt å vurdere solforhold, utsikt, 
beliggenhet mv. i forhold terreng og omkringliggende, eksisterende og fremtidig 
bygningsmasse mv. før kjøpstilbud inngis. 
 
Illustrasjoner og tegninger i salgsprospektet og ellers i markedsføringen er kun ment som 
illustrasjoner og er i detaljer mht. omkringliggende bebyggelse og anlegg, møbler, 
innredning, busker, trær mv. ikke bindende for selger. Selger vil levere innredning, utstyr 
og utearealer slik som beskrevet i leveransebeskrivelsen (teksten). Ski sentrum er under 
omforming og bebyggelsen i området vil endre karakter. Kjøper gjøres spesielt 
oppmerksom på at plantegningene i salgsprospektet ikke er i målestokk og derfor ikke kan 
benyttes til måltaking eller arealberegning.  
 
Partene aksepterer at arealavvik for eiendommens tomteareal, dersom avviket ikke er 
vesentlig, ikke er reklamasjonsgrunn eller at slikt avvik ikke kan gi grunnlag for endring av 
den avtalte kjøpesum.  
 
Selger tar forbehold om mindre avvik (+/- 2 %, dog minimum 1 kvm) i alle de oppgitte 
arealene (BRA/P-rom/enkeltrom) som følge av at arealberegningene er foretatt på 
tegninger før byggene er oppført/påbegynt. 
 
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer og justeringer i prosjektet/boligene i 
detaljprosjekteringen, herunder bl.a. for å etablere nødvendige bæresystemer og 
føringsveier for tekniske installasjoner, samt eventuelt innkassing av disse. Selger tar også 
forbehold om endringer i materialvalg og tekniske løsninger som er nødvendige eller 
hensiktsmessige for selger, så lenge den generelle standarden og kvaliteten som er 
beskrevet i leveransebeskrivelsen ikke forringes.  
 
Tegninger som ikke inngår i kjøpekontrakten/salgsmaterialet, men som likevel måtte 
komme kjøper i hende, er ikke forpliktende for selger. 
 
Det vises også til leveransebeskrivelsen og forbeholdene inntatt der. 
 
e)  Skjeggkre og heksesot skal ikke anses som mangel. 
 

27. Meglers vederlag: 
Megler har fast provisjon pr. solgte enhet. Meglers vederlag dekkes av selger. 
 

28. Kjøpers undersøkelsesplikt: 
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, 
leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til i 
salgsoppgaven med vedlegg. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes 
kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold 
som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har 
unnlatt å sette seg inn i.  
 

29. Kontraktsdokumenter 
 
Følgende dokumenter er en gjensidig forpliktende del av kjøpekontrakten: 

- Salgsoppgave  
- Kontraktstegninger (utomhusplan, leilighetsplaner og etasjeplaner)  
- Leveransebeskrivelse datert 16.10.2020 
- Utkast til driftsbudsjett datert 16.10.2020 
- Reguleringskart og -bestemmelser vedtatt 14.05.2020 
- Rammetillatelse (når den foreligger) 
- Vedtekter for sameiet 
- Grunnboksutskrift datert 18.10.2020 
- Prisliste  
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30. Meglerforetak: 
EiendomsMegler1 Oslo AS, avd. Prosjekt. Org.nr: 976 756 673. 
Adresse Olav V’s gate 5 (Vika). 
 
Kontraktsmedhjelper: EiendomsMegler1 Oslo Akershus AS. Org.nr: 983 350 828 
Postboks 1267 Vika, 0111 Oslo. 
 
 
Ansvarlig meglere 
Olav Aune 
Prosjektmegler 
Mobil: 416 50 270 
Epost: olav.aune@em1oav.no  
 
Megler/medhjelper: 
Svein Gundersen 
Prosjektmegler 
Mobil: 480 99 680 
Epost: svein.gundersen@em1oav.no  
 
Christian Fr. Foss 
Prosjektmegler 
Mobil: 90 17 35 34 
Epost: christian.foss@em1oav.no  
 
 
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste. 
 
 
Oslo, 16.10.2020 
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Leveransebeskrivelse 
leiligheter



 
 

16.10.2020 

Leveransebeskrivelse leiligheter 
GGeenneerreelltt  
Denne leveransebeskrivelsen omhandler leilighetene i prosjektet Vinklgården i Ski sentrum. De 44 
leilighetene er fordelt fra 2. til 6. etasje i to bygningsvolumer (bygg A og bygg B). I byggets 1. etasje, 
samt deler av 2. etasje i bygg A etableres det næringslokaler. Under bygget etableres det kjeller med 
parkeringsanlegg, boder og tekniske rom. Nedkjøringsrampen til parkeringskjelleren skal etableres øst 
for bygget og bygges forberedt for å forlenges slik at den kan brukes som felles adkomst for 
eiendommene gnr/bnr 134/245, 134/133, 134/41, 134/80, 134/81 og 134/82. 
 
Kontraktsarbeidet leveres som totalentreprise, med Backe Østfold AS som totalentreprenør.  
 
Bygget og utomhusarealene leveres i henhold til TEK17. 

KKoonnssttrruukkssjjoonn  
Bygget bygges med hulldekker i betong i etasjeskiller og bæresystem i stål. Kjeller, heis- og 
hovedtrapperom bygges i betong.  

YYtttteerrvveeggggeerr  
Tette fasader i 1. etasje forblendes med tegl, fasader fra 2. til. 6 etasje utføres som pussfasade.  

Glassfasader i 1. etasje og hovedinngangsdører til boliginnganger leveres i glass og lakkert aluminium.  

Vindussmyg, sidevegger og nedforet himling på balkonger og uteplasser i 2. etasje leveres med 
platekledning, type Prodema eller tilsvarende. 

Skillevegger mellom uteplasser i 2. etasje leveres i royalimpregnert treverk (farge lik natur/værgrå). 

VViinndduueerr  oogg  ddøørreerr  
Dører i kjeller og trapperom leveres i stål.  

Garasjeport utføres i lakkert aluminium med GSM-åpning. 

Inngangsdører til hver enkelt leilighet leveres i tre (farge hvit S-0500 N), med kikkehull, dempelist og 
FG-godkjent lås. 

Innvendige dører leveres som kompaktdør med hvitmalt karm og hvitt, glatt dørblad med vridere og 
beslag i børstet krom. Skyvedør leveres der dette er inntegnet. Dører til toalett leveres med lås.  

Vinduer og vindusdører (balkong- og terrassedører) i boligetasjer leveres i tre (farge hvit S-0500 N) 
med utvendige aluminiumsprofiler (farge tilpasset fasaden).  

Hovedinngangsdører med glass i 1. etasje leveres som del av aluminiumsfasade.  
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OOvveerrffllaatteerr  ii  lleeiilliigghheetteennee    
VVeeggggeerr    
KKjjeelllleerr  
Vegger i kjeller leveres hvitmalte. 

Vegger mellom sportsboder leveres som takhøye gittervegger. Bodvegg mot P-kjeller leveres som tett 
vegg i betong eller leca. Dør til sportsbod leveres tett, med gitter i overkant og hengelås med nøkkel 
lik leilighetsdør (systemnøkkel). 

VVeeggggeerr  ii  lleeiilliigghheetteerr  
Vegger i leilighetene leveres sparklet og malt i gips eller betong. Kjøper kan fritt velge mellom åtte 
utvalgte standardfarger, men begrenset til en farge pr rom, kostnadsfritt i tilvalgsprosessen. 
 
Listefri overgang mellom vegg og tak. 

Bad leveres med fliser størrelse 30x60 cm. Kjøper kan kostnadsfritt velge mellom to utvalgte 
standardfarger. I tilvalgsprosessen har man ytterligere valgmuligheter. 

Vaskerom og WC leveres med hvit våtromsmaling (farge hvit S-0500 N).  

Lister/omramming og gerikter på dører og vinduer leveres hvitmalte (farge hvit S-0500 N) uten synlig 
spikring.  

GGuullvv  
KKjjeelllleerr  
Gulv i parkeringsarealer, boder, tekniske rom og øvrige rom i kjeller leveres i støvbundet betong.  

UUttvveennddiigg  
Terrasser på bakkeplan, balkonger i leiligheter samt takterrasser leveres med royalimpregnerte  
terrassebord (farge lik natur/værgrå), dimensjon 28x120mm.  

Balkonger leveres med nedløpsrør ved fasade.  

GGuullvv  ii  lleeiilliigghheetteerr  
I leilighetene leveres 1 stavs eikeparkett. Kjøper kan kostnadsfritt velge mellom to utvalgte typer 
parkett. I tilvalgsprosessen har man ytterligere valgmuligheter. 

Type 1: Vestheim Eik Robust enstavs, hvit matt lakk 13x162x2200mm 
 
Type 2: Vestheim Eik Mix enstavs, sand grå matt lakk 13x155x1850mm 
 
Gulvlister leveres hvitmalte uten synlig spikring.  

Bad leveres med fliser størrelse 60 x 60 cm. I dusjnisje leveres fliser 5 x 5 cm for å sikre fall til sluk. 
Kjøper kan kostnadsfritt velge mellom to utvalgte standardfarger. I tilvalgsprosessen har man 
ytterligere valgmuligheter. 

I vaskerom og WC leveres fliser 30 x 30 cm og sokkelflis.  
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Alle rom leveres med vannbåren gulvvarme, og mulighet for å regulere temperaturen i hvert rom 
(unntatt bod).  

FFeelllleessaarreeaalleerr  
Gulv i fellesarealer (inngangsparti, trapper og korridorer) leveres flislagt, med sokkelflis. 

HHiimmlliinnggeerr  
KKjjeelllleerr  
Parkering, boder, tekniske rom og øvrige rom i kjeller leveres med garasjehimling eller hvitmalt betong. 

HHiimmlliinnggeerr  ii  lleeiilliigghheetteerr  
Det leveres generelt innvendig takhøyde på ca. 2,60 m. I enkelte områder, for blant annet fremføring 
tekniske anlegg, takterrasser mv, vil takhøyde kunne bli noe lavere enn 2,60 meter. Enkelte leiligheter 
har takhøyde utover 260 cm og enkelte leiligheter har noe omfang av skråtak.  

Leilighetene leveres med sparklet og malt betonghimling med synlige v-fuger. Standard avstand 
mellom v-fuger er 120 cm, avstand og retning kan variere. 

Entré leveres med nedsenket (ca. 2,20 m), sparklet og malt gipshimling. I leiligheter med 
ventilasjonsaggregat over himling vil front på aggregatet være synlig.  

Bad leveres som prefabrikerte kabiner med nedsenket (ca. 2,20 m) foliert himling.  

Vaskerom og WC leveres med sparklet og malt betonghimling med synlige v-fuger. Standard avstand 
mellom v-fuger er 120 cm, avstand og retning kan variere. 

Boder leveres med sparklet og malt betonghimling med synlige v-fuger og tekniske føringer. Standard 
avstand mellom v-fuger er 120 cm, avstand og retning kan variere.  

FFeelllleessaarreeaalleerr::  
Det leveres systemhimling i fellearealer (inngangspartier, korridorer og repos i hovedtrapperom). 

FFaasstt  iinnvveennttaarr  oogg  iinnnnrreeddnniinngg  
KKjjøøkkkkeenn  
Det leveres kjøkkeninnredning i omfang som vist på kontraktstegninger for den enkelte leilighetstype, 
med integrerte hvitevarer fra Siemens (stekeovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin og kombiskap 
(kjøl/frys).  

Kjøper kan kostnadsfritt velge mellom to utvalgte miljøer fra HTH. I tilvalgsprosessen har man 
ytterligere valgmuligheter. 

Miljø 1: HTH Stockholm underskap med Base håndtak (stållook), Sandsten 631 laminat benkeplate og 
Hvit dekor overskap 

Miljø 2: HTH Modell One sort med Line håndtak (børstet sort look), Sandsten 631 laminat benkeplate 
og Stockholm overskap 

Det leveres kjøkkenøy der dette er vist på kontraktstegninger.   

Det leveres veggfestet komfyrvakt, kjøkkenvifte type Flexit Slimline og separate LED lysarmaturer 
under overskap.  
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Videre leveres oppvaskkum, kjøkkenarmatur (blandebatteri, ettgreps) og opplegg for oppvaskmaskin.  

Kjøkken leveres med foring opp til taket slik at de fremstår som takhøye, der takhøyden og eventuelle 
behov for innkassing legger til rette for det. Foring leveres i samme farge og standard som 
kjøkkenfront, alternativt malt gips.  

BBaadd,,  WWCC  oogg  vvaasskkeerroomm  
VVVVSS::  

• Heldekkende servant med ettgreps blandebatteri (bad og WC). 
• Dusjarmatur med ettgreps blandebatteri. Toppdusj og håndholdt løsning (kun bad). 
• Utslagsvask (vaskerom). 
• Vegghengt WC med innebygget cisterne. Dempet toalettsete og lokk (bad og WC).  

ØØvvrriigg::  
• Det leveres innredning iht kontraktstegninger.  
• Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel der dette er tegnet inn på kontraktstegninger.  
• Innfelt speil over vask i hele innredningens bredde og stikk ved siden av speil (bad og WC). 
• Dusjsone, avgrenset med foldedører i glass der dusj er inntegnet på kontraktstegninger (kun 

bad). 
• Det leveres håndkleknagger (4stk pr bad) og dorullholder (bad og WC). 
• LED spotter i tak. 

GGaarrddeerroobbee  
Garderobeskap og skyvedørsgarderober inngår ikke i standardleveransen, men kan bestilles som tilvalg 
fra HTH. 

SSoollaavvsskkjjeerrmmiinngg  
Det legges til rette for skjult innfesting av utvendig solavskjerming for alle vinduer som vender mot sør, 
øst og vest. Solskjerming, styring og kabling/kobling kan bestilles som tilvalg. 

NNøøkkkkeell--  oogg  llååssssyysstteemm,,  ppoossttkkaasssseerr,,  ppoorrtteerr  
Hver leilighet får tre (3) systemnøkler som kan benyttes til egen inngangsdør, sportsbod i kjeller, 
hovedinngangsdører, egen postkasse, samt til nødvendige dører i fellesarealer. 

YALE Doorman eller tilsvarende tilbys som tilvalg til leilighetsdører. 

Det leveres porttelefonanlegg i alle leiligheter. Anlegget har tale og fargebilde, samt funksjon for 
fjernåpning av hovedinngangsdører. 

Det leveres låsbare postkasser for samtlige leiligheter. Postkassene plasseres innvendig 
trapperommets i 1.etg. i hver oppgang.  

SSyykkkkeellppaarrkkeerriinngg  iinnnnvveennddiigg  
Det leveres system for parkering av sykler i to høyder. 
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TTRRAAPPPPEERR,,  BBAALLKKOONNGGEERR,,  FFRRAANNSSKKEE  BBAALLKKOONNGGEERR  
TTrraappppeerr//  TTrraappppeerroomm//  kkoorrrriiddoorreerr  
Hovedtrapper leveres i betong, med flislagte opp- og inntrinn, sokkelflis og stål rekkverk. Repos leveres 
flislagt med sokkelflis. 

Rømningstrapper leveres i galvanisert stål.  

Trapperom og korridorer leveres med belysning som styres av bevegelsessensorer.  

Utvendig trapp fra bakkeplan til fellesareal i 2. etasje og fra 6. etasje til felles takterrasse på bygg A 
leveres i stål. 

BBaallkkoonnggrreekkkkvveerrkk  oogg  rreekkkkvveerrkk  ii  ggåårrddssrroomm..  
Balkongrekkverk og rekkverk i gårdsrom og på felles takterrasse leveres i stål, med stående spiler.  

På balkonger og uteplasser på gavlvegg bygg B leveres skjermvegg i glass i tillegg til ordinært rekkverk 
mot vest. Glasset leveres i full etasjehøyde i 2. og 3. etasje, og i rekkverkshøyde i 4. etasje. 

VVVVSS  
Varmt og kaldt forbruksvann legges i rør-i-rør tappevannsystem og lekkasjedeteksjon. 

Det leveres frostfrie utvendige slangekraner slik at alle utearealer rundt boligblokken, uteplass/torg og 
fortau dekkes iht. krav.  

Det leveres frostfrie utvendige slangekraner på private takterrasser i 5. og 6. etasje.  

Varmtvann leveres via fjernvarmeveksler med individuell måling av forbruk.  

OOppppvvaarrmmiinngg  
Det leveres vannbåren gulvvarme i alle rom i leilighetene, tilknyttet fjernvarme fra Follo Fjernvarme. I 
fellesarealer leveres radiatorer etter behov. 

Det leveres egen måler for fjernvarme i hver leilighet.  

Det leveres trådløse termostater med føler på hver kurs, hvilket gir mulighet for å regulere 
temperaturen varmen i hvert rom (unntatt bod). 

BBrraannnn  
Bygget leveres fullsprinklet med sentral brannvarsling og i henhold til relevante lover og forskrifter.  

I hver leilighet leveres pulverapparat.  

VVeennttiillaassjjoonn  
KKjjeelllleerr  
Ventileres iht. gjeldende forskriftskrav. 
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VVeennttiillaassjjoonn  ii  lleeiilliigghheetteerr  
Leilighetene leveres med eget balansert ventilasjonsanlegg for hver leilighet. Aggregatet leveres enten 
montert i himling i entré, plassert som eget aggregat i bod eller eget skap i entré.  

EElleekkttrroo  
KKjjeelllleerr  
Samtlige parkeringsplasser leveres tilrettelagt for montering av elbillader. Selve laderen kan bestilles 
som tilvalg. 

FFeelllleessaarreeaalleerr  
I alle trapperom leveres ett (1) stk dobbelt stikk pr etasje. 

Det monteres stikkontakter med låsbart lokk utvendig ved alle hovedinnganger og på fellesterrasser.  

EElleekkttrroo  ii  lleeiilliigghheetteerr  
Elektroinstallasjoner leveres iht NEK 400, gjeldende utgave, som sikrer et godt omfang av 
stikkontakter og lampepunkter. 

Det leveres en grunninstallasjon forberedt for «smarthus» i alle leiligheter. Grunninstallasjonen 
inneholder lysstyring, varmestyring og vannstopp og er klargjort for smart styring av solskjerming jf. 
eget punkt om solskjerming. I tilvalgsprosessen tilbys et bredt utvalg smarthusfunksjoner. 

Det monteres skjult anlegg for lys og stikk der det er teknisk mulig. Eventuelle tilvalg som avtales etter 
byggestart tillates levert synlig dersom det ikke kan unngås. 

I boder monteres LED belysning i tak eller på vegg og i entré leveres spotter i tak. 

På balkonger/uteplasser i alle leiligheter monteres stikk i henhold til gjeldende forskrift. Det skal i 
tillegg monteres en belysningsarmatur ved siden av alle dører på balkonger/uteplasser. 

AANNDDRREE  IINNSSTTAALLLLAASSJJOONNEERR  
HHeeiisseerr  
Det leveres båreheiser i begge leilighetsbyggene (innvendige mål 1,2m x 2,1m). 

Det skal leveres løfteplattform for personer med nedsatt funksjonsevne mellom 6. etasje og felles 
terrasse på taket av bygg A.  

UUTTEENNDDØØRRSSAARRBBEEIIDDEERR    
Uteareal i prosjektert leveres i henhold til utomhusplan med forbehold om avvik som følge av 
detaljprosjektering. Areal rundt prosjektet resettes til opprinnelig stand.  

UUtteennddøørrss  kkoonnssttrruukkssjjoonneerr  
Det leveres sykkelstativ for utvendig sykkeloppstilling i henhold til utomhusplan.  

AAvvffaallllsshhåånnddtteerriinngg    
Avfallshåndtering etableres i nærheten av bygget. Valg av løsning er under prosjektering.  
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Driftsbudsjett



Vinklgården Sameie - DRIFTSBUDSJETT NORMALÅR 16.10.2020

DRIFTSINNTEKTER NOTE FELLES BOLIG NÆRING PARKERING 
NÆRING

Felleskostnader brøk bolig 1 1 106 928 1 106 928 0
Felleskostnader brøk næring 2 307 200 0 307 200
Akonto energi 3 392 683 258 283 134 400
Tv / bredbånd 4 221 760 221 760 0
Parkering, bolig og næring 5 61 200 23 400 37 800
SUM DRIFTSINNTEKTER 2 089 771 1 610 371 441 600 37 800

DRIFTSUTGIFTER 100,00 % 64,33 % 33,47 % 2,20 %
Revisjon -10 000 -6 433 -3 347 -220
Forretningsførerhonorar -80 000 -51 463 -26 779 -1 757
Styrehonorar -80 000 -51 463 -26 779 -1 757
Arbeidsgiveravgift -11 000 -7 076 -3 682 -242
Forsikringer -150 000 -96 494 -50 211 -3 295
Drift og vedlikehold bygninger - Felles -100 000 -64 329 -33 474 -2 197
Drift og vedlikehold bygninger - Boligdel -100 000 -100 000 0 0
Drift og vedlikehold heiser -50 000 -32 887 -17 113 0
Drift og vedlikehold utearealer -100 000 -65 774 -34 226 0
Kommunale avgifter - Vann og avløp -220 000 -220 000 0 0
Kommunale avgifter - Renovasjon -100 000 -100 000 0 0
Energi - Fellesarealer -100 000 -65 774 -34 226 0
Energi - Fjernvarme -392 683 -258 283 -134 400 0
Vaktmestertjenester - Felles -75 000 -49 330 -25 670 0
Vaktmestertjenester - Boligdel -75 000 -75 000 0 0
Renhold -100 000 -65 774 -34 226 0
Tv / bredbånd -221 760 -221 760 0 0
Andre driftskostnader -50 000 -32 165 -16 737 -1 098
SUM DRIFTSUTGIFTER -2 015 443 -1 564 005 -440 872 -10 566

ÅRSRESULTAT 74 328 46 366 728 27 234

FORUTSETNINGER
Boligseksjoner / areal 44 3 075 64,33 %
Næringsseksjoner / areal 3 1 600 33,47 %
Parkeringsseksjon, næring 1 105 2,20 %
Total 47 4 780 100 %

1 - Felleskostnader bolig kvm/BRA kr 30,00
2 - Felleskostnader næring kvm/BRA kr 16,00
3 - Akonto energi kvm/BRA kr 7,00
4 - Digital-tv / bredbånd pr seksjon kr 420

I forbindelse med overtagelse vil sameiet kreve inn startkapital tilsvarende 3 mnd felleskost (Note 1+2)

Felleskostnadene fordeles mellom seksjonseierne i henhold til vedtektenes fordelingsprinsipper.

Kommunale avgifter / eiendomsskatt
Kommunale avgifter består av vann- og avløpsavgift og renovasjonsavgift. 
Nordre Follo kommune vil fakturere den enkelte seksjonseier direkte for fastavgift vann og avløp og renovasjonsavgift.
Forbruk i henhold til vannmåler faktureres sameiet. Estimert gjennomsnittelig forbruk på 100 m3 pr. seksjon pr. år.
Eventuell eiendomsskatt vil bli belastet den enkelte eier direkte fra kommunen.

Oppvarming / varmt tappevann
Det bemerkes at kostnader til oppvarming og varmt vann vil avhenge av energiprisene.
Energiprisene har over tid variert mye, og det må påregnes store svigninger i prisen over tid.
Budsjettert beløp baseres på prisnivået fra de siste årene.

Kabel-TV / bredbånd
Hvilke produkter som leveres fra leverandør har endret seg vesentlig de siste årene. 
Utbygger velger et produkt som er vanlig ved overlevering av prosjektet.
Pris vil avhenge av produktet som leveres, og vil også kunne endres dersom
styret eller sameiermøtet inngår avtale om annet produkt enn antatt i budsjett.

Parkering
Garasjeplasser selges separat, og vil ligge i egen garasjeeiendom.
Det opprettes eget garasjesameie. Hver enkelt eier som kjøper garasjeplass blir eier av 
ideell andel i garasjesameiet, og vil få tildelt en fast plass.
Det betales felleskostnader til garasjesameiet. Antatt beløp kr 150,-  pr. plass pr. mnd.

Dette er et driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i 1 år. 
Budsjettet er utarbeidet av OBOS Eiendomsforvaltning AS basert på opplysninger om 
eiendommen gitt av selger/utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer som vi forvalter.
Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet
og inngå avtaler som vil tilføre sameiet andre eller større kostnader.
Budsjettet tar ikke hensyn til fremtidig større vedlikehold 
Større vedlikeholdsarbeider må finansieres ved oppsparte midler, kontant innbetaling  eller låneopptak
Budsjettet tar utgangspunkt i priser pr. 2020
Det må forventes at felleskostnadene øker i takt med generell prisvekst i fremtiden

OBOS Eiendomsforvaltning AS,16.10.2020.
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Felleskostnader



SNR Leilnr. Etasje Antall rom  BRA     
kvm. 

P-rom kvm.  Balkong/ terrasse 
kvm. 

FK- Sats FK TV/Internett Oppvarming Parkering SUM FK mnd

1 Garasje U - 105 - NEI 30                3 150         -                    -                      3 150               
2 Næring 1 - 1300 - JA 14                18 200       -                    9 100               27 300             
3 Næring 2 - 300 - NEI 14                4 200         -                    2 100               6 300               
4 HA201 2 3 72,6 9,5 30                2 178         420                508                  3 106               
5 HA202 2 3 57,9 7,9 30                1 737         420                405                  2 562               
6 HA301 3 3 62,8 8,7 30                1 884         420                440                  2 744               
7 HA302 3 3 66,3 10,1 30                1 989         420                464                  2 873               
8 HA303 3 2 41,1 6 30                1 233         420                288                  1 941               
9 HA304 3 2 41,1 7,7 30                1 233         420                288                  1 941               
10 HA305 3 2 40,8 6 30                1 224         420                286                  1 930               
11 HA306 3 4 104  10,6 + 7,8 30                3 120         420                728                  150            4 418               
12 HA401 4 3 62,8 8,7 30                1 884         420                440                  2 744               
13 HA402 4 3 66,3 8,7 30                1 989         420                464                  2 873               
14 HA403 4 2 41,1 7,7 30                1 233         420                288                  1 941               
15 HA404 4 2 41,1 6 30                1 233         420                288                  1 941               
16 HA405 4 2 40,8 7,7 30                1 224         420                286                  1 930               
17 HA406 4 4 104  10,6 + 7,8  30                3 120         420                728                  150            4 418               
18 HA501 5 3 62,8 8,7 30                1 884         420                440                  2 744               
19 HA502 5 3 66,3 10,1 30                1 989         420                464                  2 873               
20 HA503 5 2 41,1 6 30                1 233         420                288                  1 941               
21 HA504 5 2 41,1 7,7 30                1 233         420                288                  1 941               
22 HA505 5 3 104,2 49 30                3 126         420                729                  150            4 425               
23 HA601 6 2 46,3 8,7 30                1 389         420                324                  2 133               
24 HA602 6 3 72,3 8,2 30                2 169         420                506                  3 095               
25 HA603 6 3 105,8  15,8 + 7,7  30                3 174         420                741                  150            4 485               
26 HB201 2 3 80,8 5,5 30                2 424         420                566                  3 410               
27 HB202 2 2 49 8,9 30                1 470         420                343                  2 233               
28 HB203 2 1 31 9,2 30                930            420                217                  1 567               
29 HB204 2 1 29,2 7,4 30                876            420                204                  1 500               
30 HB205 2 3 69,4 29 30                2 082         420                486                  2 988               
31 HB206 2 4 108,7  10,8 + 7,3 30                3 261         420                761                  150            4 592               
32 HB301 3 3 80,8  5,7 + 5,3 30                2 424         420                566                  3 410               
33 HB302 3 2 49 6,6 30                1 470         420                343                  2 233               
34 HB303 3 2 44,3 6,5 30                1 329         420                310                  2 059               
35 HB304 3 4 100,6 8,6 30                3 018         420                704                  150            4 292               
36 HB305 3 4 108,8  7,3 + 7,3 30                3 264         420                762                  150            4 596               
37 HB401 4 3 80,8  5,7 + 5,3 30                2 424         420                566                  3 410               
38 HB402 4 2 49 6,6 30                1 470         420                343                  2 233               
39 HB403 4 2 44,3 6,6 30                1 329         420                310                  2 059               
40 HB404 4 4 100,6 8,6 30                3 018         420                704                  150            4 292               
41 HB405 4 4 108,8  7,3 + 7,3 30                3 264         420                762                  150            4 596               
42 HB501 5 3 80,8  5,7 + 5,3 30                2 424         420                566                  3 410               
43 HB502 5 2 49 6,6 30                1 470         420                343                  2 233               
44 HB503 5 3 86,7 8,2 30                2 601         420                607                  150            3 778               
45 HB504 5 4 116,4 51,9 30                3 492         420                815                  150            4 877               
46 HB601 6 3 87,9  5,7 + 5,3 30                2 637         420                615                  150            3 822               
47 HB602 6 4 136,3  51,6 + 5,5 30                4 089         420                954                  150            5 613               

4 779,80    117 794     18 480           32 724             1 950         170 948           

Hver leilighet innbetaler startkapital til sameiet, tilsvarende 3 mnd. felleskostnader

Areal/brøk kontrollmåles under bygging og reguleres i samsvar med kontrollmålt areal
Stipulerte felleskostnader:
Stipulerte felleskostnader i prisliste inkluderer følgende:
Felleskostnader pr. kvm. BRA pr. mnd 30                
Oppvarming og varmt vann, à konto 7                  
Kabel-TV/bredbånd pr. leilighet pr. mnd. 420              

Evt. felleskostnader for parkeringsplass pr. plass. pr. mnd. 150              
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Utkast til 
V E D T E K T E R 

 
for 

 
Kirkeveien 1 Eierseksjonssameie org. nr. <organisasjonsnummer> 

 
 
Vedtektene fastsettes i forbindelse med seksjoneringen av sameiet. Vedtektsforslaget kan 
endres av selger innenfor eierseksjonslovens rammer før innflytting i sameiet, dog ikke slik at 
seksjonseierne fratas vesentlige rettigheter eller tillegges vesentlige plikter ut over 
Eierseksjonslovens hovedregler. 
 
 
1. Innledende bestemmelser 
 
1-1  Navn og opprettelse 
 
(1) Sameiets navn er Kirkeveien 1 Eierseksjonssameie. Sameiet er opprettet ved tinglysing 
av vedtak om seksjonering fra kommunen, tinglyst …. / …. 20…. 
 
1-2 Hva sameiet omfatter 
 
(1) Sameiet er et kombinert sameie som består av 44 boligseksjoner og  … 
næringsseksjoner på eiendommen gnr.134, bnr. 56 i Nordre Follo kommune.  
 
(2) Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel og eventuelt en tilleggsdel. Hoveddelen 
består av en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang.  
 
Seksjonerte tilleggsdeler består av:  

• Boder og eventuelt garasje- og utomhusareal 
 
(3) De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal. 
 
(4) Sameiet har iht. utinglyst avtale datert 9.1.1984 med bl.a. Ski kommune rett til 
vederlagsfritt å disponere del av kulvert under Parkaksen. Sameiet har plikt til å drifte og 
vedlikeholde egne arealer, samt til å betale andel av vedlikeholdskostnader med 
fellesanlegget. Boligene skal disponere sykkelparkering i dette arealet eksklusivt, 
næringslokalene skal disponere øvrig areal under Parkaksen eksklusivt. 
 
1-3  Sameiebrøk 
 
(1) Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet. Sameiebrøken 
fremgår av seksjoneringssøknaden. 

 
(2) Sameiebrøken bygger på hoveddelens BRA areal. Balkonger/terrasser/uteareal/boder er 
ikke med i hoveddelenes BRA. For boliger som eier parkeringsplass i garasjekjelleren er 
arealbrøken tillagt 5 kvm BRA. For garasjeseksjonen er eierbrøken fastsatt til antall p-plasser 
x 4 kvm BRA. 
 

42



Gnr 134 bnr. 56 Nordre Follo     16.10.2020 

2 av 14 

 

 
2.  Rettslig disposisjonsrett  
 
2-1 Rettslig disposisjonsrett 
 
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon og kan fritt selge, pantsette og leie ut 
denne med mindre noe annet følger av lov, avtaler eller disse vedtektene. 
 
(2) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner.  
 
Dette gjelder tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et 
selskap fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til 
hverandre, som beskrevet i eierseksjonslovens § 23. 

(3) Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med 
korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. 

(4) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold utover det 
som inngår i (3). Det samme gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaktinformasjon. 
Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr. 

 
(5) Nye begrensninger i rettslig disposisjonsrett krever samtykke fra de som berøres. 
 
(6) Eier av garasjeseksjonen (næringsseksjonen) har eksklusiv og vederlagsfri rett til for 
egen regning og risiko å forlenge nedkjøringsrampen fra Kirkeveien frem til Parkaksen 
(regulert, offentlig parkering) og eventuelle andre fremtidige parkeringsanlegg, herunder til å 
foreta hulltaking i eksisterende vegger i nedkjøringsrampen såfremt nødvendige offentlige 
tillatelse er gitt.  
 
Ved slik forlengelse plikter seksjonseierne uten vederlag eller ytterligere vilkår å  

- samtykke til reseksjonering, slik at det nye rampeanlegget kan seksjoneres til 
garasjeseksjonen som tilleggsdel, og  

- samtykke til tinglysing av kjøreadkomst for gnr/bnr 134/245, 134/133, 134/41, 134/80, 
134/81 og 134/82 i Nordre Follo (og eventuelle parseller/seksjoner fradelt disse etter 
1.10.2020) fra Kirkeveien og frem til Parkaksen. 

 
 
3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealene 
 
3-1 Rett til bruk 
 
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å 
bruke fellesarealene til det de er beregnet til, eller vanligvis brukes til, og til annet som er i 
samsvar med tiden og forholdene.   
 
(2) En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er 
nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte 
funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. 

 
(3) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres 
skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. 
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(4) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. Endring av bruksformålet krever 
reseksjonering etter eierseksjonslovens § 21 annet ledd. 
 
(5) Boligseksjonene skal samlet ha enerett til bruk av innvendig fellesareal som ikke betjener 
næringsseksjonene i 1. etasje (inngangspartier, trappeoppgang mv), trappeløp, heiser med 
tekniske anlegg, ventilasjonsanlegg og andre tekniske anlegg for betjening av boligene, samt 
fasader/yttervegger (inkl. balkongfasader) som tilhører boligseksjonene og areal i Parkaksen 
jf. 1.2 (4).  

(6) Næringsseksjoner skal ha enerett til bruk av tekniske anlegg for betjening av forretningene, 
samt næringsseksjonenes fasader/yttervegger og areal i Parkaksen jf. 1.2 (4). 

Eier av næringsseksjoner har anledning til å skilte virksomheten i normalt omfang og slik det 
måtte tillates av bygningsmyndighetene for å profilere bygget. Foruten den skilting som 
etableres etter avtale med Utbygger ved første gangs åpning av virksomhet i lokalene, skal 
evt. ytterligere skilting kun skje på fasaden utenfor og i samme plan som vedkommende 
seksjon. Næringsseksjonene kan følgelig ikke disponere fasadene til boligseksjonene til 
skilting. Skiltingen skal ikke kunne bestå av blinkende lys eller annen belysning som kan 
sjenere andre seksjonseiere. 

Næringsseksjon med utvendig tilleggsareal/ eksklusivt areal har overfor Sameiet forpliktet seg 
til å dekke alle de merkostnader dette eventuelt vil medføre for Sameiet, herunder – men ikke 
begrenset til – fjerning av avfall, feiing, renhold osv. Seksjonseieren forplikter seg også til å 
overholde de regler Nordre Follo kommune og eventuelt øvrige myndigheter til enhver tid har 
fastsatt for slik virksomhet, herunder de til enhver tid gjeldende åpningstidsbestemmelser. 

 (7) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets 
fellesarealer, fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra 
styret/årsmøtet. Dette gjelder tiltak som: 
 

• Alle installasjoner, herunder oppsetting/montering av antenner, varmepumper, 
sol/vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flislegging eller annet fast belegg 
på balkonger/terrasser, innglassing, boblebad/badestamp, fastmontert belysning og 
lignende. 
 

• Oppsetting av skilt for virksomhet i næringsseksjonen. Samtykke til oppsetting av skilt 
kan ikke nektes uten saklig grunn. 

 
Endring av utomhusplanen som anleggelse/utvidelse av plattinger, heller, flytting av 
eksisterende beplanting, nyplanting og lignende skal på forhånd godkjennes av 
styret/årsmøtet. Dette gjelder også innenfor tilleggsdel til den enkelte seksjon. 
Styret kan gi bestemmelser om høyde på hekker og annen beplantning også innenfor 
tilleggsdel. 

 
(8) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere 
seksjonseier har montert, slik som nevnt ovenfor, må ved rehabilitering og andre felles tiltak 
på eiendommen, belastes den seksjon installasjonen tilhører. Styret/årsmøtet avgjør om 
remontering skal tillates. 
 
(9) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre 
offentlige bestemmelser er ikke tillatt. 
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3-2  Ordensregler og dyrehold 
 
(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.  
 
 
(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade 
eller ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. 
 
 
4. Parkeringsplasser i sameiets bygg  
 
4-1 Organisering 
Seksjonseierne disponerer ca. 34 parkeringsplasser i byggets kjeller. Av disse ligger  

a)  Ca. 21 i egen næringsseksjon og 
b)  Ca. 13 som tilleggsareal til boligseksjoner. 

 
5. Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar 
 
5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 
 
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre 
bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. 
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.  

 
(2) Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som;  

 
a) Inventar 

 
b) Utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker 

 
c) Apparater, for eksempel brannslukkingsapparat 

 
d) Skap, benker, innvendige dører med karmer 

 
e) Listverk, skillevegger, tapet 

 
f) Gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk 

 
g) Vegg-, gulv- og himlingsplater 

 
h) Rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring 

 
i) innsiden av vinduer, veranda- og ytterdører til boligen  
 

(3) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.  
 
(4) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt 
ovenfor, inkludert sluk, men ikke utskifting av vinduer, veranda- og ytterdører til bolig. 
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Seksjonseier er likevel ansvarlig for utskifting av ødelagte vindusruter (f.eks. punkterte), 
dersom dette er et teknisk og økonomisk forsvarlig alternativ til å skifte ut hele vinduet. 
(5) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette 
gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.  
 
(6) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner. 
 
(7) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som 
er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. 
 
(8) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, 
plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.  
 
(9) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om 
innsekter og skadedyr plikter seksjonseier straks å sende skriftlig varsel til styret.  
 
(10) Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting 
i seksjonen, selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseier. 
 
(11) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører 
sameiet eller andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34. 
 
5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 
 
(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles 
installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene 
og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. 
Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers 
vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når 
det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. 
 
(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, 
slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til 
å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe 
for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig 
vedlikehold av vinduer, veranda- og ytterdører til boligene. 
 
(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av vinduer, veranda- og 
ytterdører til boligene eller reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med 
unntak av varmekabler.  
 
(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og 
kontrollere felles installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og 
gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre 
brukere.  
 
(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører 
seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.  
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6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform 

6-1 Felleskostnader 
 
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er 
felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken 
med mindre annet følger av disse vedtektene.  

 
(2) Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den 
enkelte bruksenhet eller etter forbruk.  
  
Kostnader forbundet med kollektivt bredbånd og kabel-TV fordeles med en lik andel pr. 
tilknyttet seksjon. 
 
Kostnader til utskifting av ventilasjonsfilter fordeles med likt beløp pr. seksjon. 
 
Kostnader forbundet med individuell oppvarming, forbruk av vann/avløp og varmt tappevann 
skal, dersom det installeres målere, fordeles etter individuelt forbruk. Dersom det installeres 
målere for måling av forbruket i hhv. nærings- og/eller boligseksjonene skal forbruket 
fordeles mellom de seksjonene forbruket er mål for iht. eierbrøk.  

Kostnadene til drift og vedlikehold av arealer/installasjoner som boligseksjonene er gitt rett til 
eksklusiv bruk av, jf.3-1 (5), dekkes av boligseksjonene iht. særskilt kostnadsbrøk, der 
boligseksjonenes teller i sameiebrøken legges til grunn, og der summen av telleren av 
boligseksjonenes sameiebrøk, utgjør nevneren.  

Kostnadene til drift og vedlikehold av arealer/installasjoner som næringsseksjonen er gitt rett 
til eksklusiv bruk av, jf. 3-1 (6) dekkes av næringsseksjonene iht. særskilt kostnadsbrøk, der 
næringsseksjonenes teller i sameiebrøken legges til grunn, og der summen av telleren av 
næringsseksjonenes sameiebrøk, utgjør nevneren. 

Kostnader som bare gjelder boligseksjonene, skal betales av boligseksjonene.  

Bolig- og næringsseksjonene skal hver for seg besørge og bekoste håndtering og fjerning av 
søppel tilknyttet og fra egen virksomhet/drift. For boligdelen inngår renovasjonsavgiften i de 
ordinære felleskostnadene som fordeles etter eierbrøk såfremt ikke kommunen fakturerer den 
enkelte eier direkte. Seksjonseierne kan ikke motsette seg endret faktureringspraksis. 

(4) Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene 
fastsettes en annen fordeling enn den som følger av (1). 

 
(5) Kostnader som fordeles på alle boligseksjonene : 
 
Kostnader som bare gjelder boligdelen, eksempelvis heis, trappevask, ventilasjon for 
boligene m.m. skal dekkes av boligseksjonene. 
 
(6) Kostnader som belastes næringsseksjonen; 
 
Kostnader som bare gjelder næringsseksjonen skal dekkes av næringsseksjonen. 
 
(8) Ved kostnadsfordeling mellom næring og bolig skal det føres avdelingsregnskap. 
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(9) Enhver endring av fordelingsnøkkelen som utføres i strid med denne bestemmelse er 
ugyldig.  
 
6-2 Betaling av felleskostnader  
 
(1) Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis betale et akontobeløp som fastsettes på 
årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene.  
 
(2) Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger 
eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning. Midlene 
skal settes på egen bankkonto. Avsetning til vedlikehold er en felleskostnad og 
innbetalingene skal følge sameiebrøk.  
 
6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse  
 
(1) De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot 
seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Panteretten 
omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til 
namsmyndighetene om tvangsdekning.   
 
6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad  
 
(1) Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk. 
 
 
7 Pålegg om salg og fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 

 
7-1 Mislighold 
 
(1) Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som 
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt 
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler. 
 
7-2 Pålegg om salg av seksjonen 
 
(1) Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 
styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal 
opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. 
Styret kan uten varsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid 
med eierseksjonsloven § 23. 
 
7-3 Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 
 
(1) Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller 
vesentlig forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel er til 
alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av 
seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 
39.  
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8.  Styret og dets vedtak 
 
8-1 Styret – Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag 
 
(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av en leder og to til fire andre medlemmer. Det 
kan velges inntil fire varamedlemmer.  
 
(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. 
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.  
 
(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styreleder skal 
velges særskilt. Styret bør bestå av representanter fra både bolig- og næringsseksjonene. 
 
(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styret for foregående styreperiode. Styret 
bestemmer fordelingen av vederlaget. 
 
(5) Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute. 
Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Ved fratreden må forretningsfører 
varsles. 
 
(6) Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre. 
 
 
8-2 Styremøter 
 
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte det trengs. Et styremedlem eller 
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. 
 
(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt 
noen nestleder, skal styret velge en møteleder. 
 
(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. 
Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene 
likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel 
utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. 
 
(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal 
undertegne protokollen. Protokollen kan undertegnes elektronisk. Protokollen skal sendes til 
forretningsfører. 
 
8-3 Styrets oppgaver 
 
(1) Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen 
av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.  
 
8-4 Styrets beslutningsmyndighet 
 
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. 
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Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke 
annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle. 

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen 
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 
 
8-5 Inhabilitet 
 

(1) Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 
medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller 
økonomisk særinteresse i. 
 

8-6 Styrets representasjonsadgang og ansvar 
 

(1) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i 
saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter også å 
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers 
angår fellesareal og fast eiendom.  

(2) Styret kan også gjøre gjeldende krav seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet 
knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.  

(3) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. 
 
 
9.  Årsmøtet 
 
9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern. 
 
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.  
 
(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere 
eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 
 
9-2 Tidspunkt for årsmøtet 
 
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd 
varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes 
behandlet. 
 
(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 
seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig 
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.  
 
9-3 Innkalling til årsmøte 
 
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue 
dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men 
varselet kan aldri være kortere enn tre dager. Innkallingen skal samtidig sendes til 
forretningsfører. 
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(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. 
 
(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne 
behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels 
flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.  
 
(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i 
innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1). 
 
9-4 Saker årsmøtet skal behandle  
 
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet. 
(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet: 
 

• Behandle styrets årsberetning   
• Behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår  
• Velge styremedlemmer  
• Behandle vederlag til styret 

 
(3) Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært 
årsmøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være 
tilgjengelige i årsmøtet. 
 
(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta 
beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stedet 
på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i 
innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å 
innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet. 
 
9-5 Hvem kan delta i årsmøtet 
 
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. 
Ektefelle, samboer, eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til 
å være til stedet på årsmøtet og uttale seg. 
 
(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til 
stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til 
stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall. 
 
(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 
Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. Seksjonseieren har rett til å ta med 
en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på 
årsmøtet tillater det. 
 
9-6 Møteledelse og protokoll 
 
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder 
behøver ikke å være seksjonseier. 
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(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle 
beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av 
årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver 
tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.  
 
9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøte 
 
(1) I årsmøtet har hver seksjon en stemme og flertallet regnes etter antall avgitte stemmer. 
 
(2) For en seksjon med flere eiere kan det bare avgis en stemme.  
(3) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, 
avgjøres saken ved loddtrekning. 
 
 
 
 
9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet 
 
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet 
flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette 
strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.  
 
(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta 
beslutning om; 
 
 a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut 

over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet 
 
 b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 

bruksenheter 
 
 c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører 

eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over 
fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning 

 
 d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet 

formål eller omvendt 
 
 e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet 

punktum 
 
 f) Overføring av vedlikeholdsplikt fra seksjonseier til sameiet, jf. eierseksjonsloven § 32 

åttende ledd. 
  
 g) endring av vedtektene 
 
(3) Vedtak om overføring av vedlikeholdsplikt fra sameiet til en eller flere seksjonseiere 
kreves i tillegg til to tredjedeler av de avgitte stemmer, også samtykke fra de berørte, jf. 
eierseksjonsloven § 33 tredje ledd. 
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9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak 
 
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går 
ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for 
seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, 
besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg 
økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de 
årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på 
årsmøtet. 
 
(2) Hvis tiltakene fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte 
seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket 
besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige. 
 
 
 
9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere  
 
(1) Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg 
enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om; 
 

a) Salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen 
b) Oppløsning av sameiet 
c) Tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter 
d) Tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av 

størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk 
ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere. 

 
9-11 Inhabilitet 
 
(1) Ingen kan delta i en avstemning om; 
 

a) Et søksmål mot en selv eller ens nærstående 
b) Ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet 
c) Et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i 

saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser 
d) Pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller 

ens nærstående. 
 

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig. 
 
 
10 Forretningsfører, regnskap, revisjon og forsikring 
 
10-1 Forretningsfører 
 
(1) Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i 
samsvar med eierseksjonsloven § 61. 
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10-2 Regnskap og revisjon 
 
(1) Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.  
Regnskapet skal revideres av en revisor valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen 
revisor blir valgt. 
 
10-3 Forsikring 
 
(1) Styret er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid er forsvarlig forsikret i et godkjent 
forsikringsselskap. Forsikringen skal også omfatte huseieransvarsforsikring, 
styreansvarsforsikring og rettshjelpsforsikring. Innboforsikring er den enkelte sameier selv 
ansvarlig for å tegne 
 
(2) Selv om sameiets forsikring brukes, skal styret pålegge seksjonseier å betale 
egenandelen dersom skadeårsaken ligger innenfor seksjonseiers ansvar. 
  

 
11 Diverse opplysninger 
 
11-1 Definisjoner 
 
(1) I disse vedtektene menes med; 
 

a) Eierseksjon: eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med 
enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen. 
 

b) Bruksenhet: et avgrenset areal av en seksjonert eiendom som en seksjonseier har 
enerett til å bruke til bolig eller annet formål. En bruksenhet består av en hoveddel og 
kan også ha tilleggsdeler. Bruksenheten må ha innvendige arealer og kan også ha 
utvendige arealer. 
 

c) Bruksenhetens hoveddel: en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, 
med egen inngang. 
 

d) Bruksenhetens tilleggsdel: de delene av bruksenheten som ikke er hoveddel. 
 

e) Fellesareal: de delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene. 
 

f) Boligseksjon: en seksjon som skal brukes til helårsbolig eller fritidsbolig. 
 

g) Næringsseksjon: en seksjon som skal brukes til annet enn bolig. 
 

h) Samleseksjon: en seksjon som omfatter alle bruksenheter med samme formål. 
 

i) Sameiebrøk: seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet. 
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j) Seksjonering: å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i loven her. 
 

k) Reseksjonering: en ny seksjonering av en eller flere seksjoner i en allerede 
seksjonert eiendom. 
 

l) Sameiet (eierseksjonssameiet): fellesskapet av alle seksjonseierne. 
 
11-2 Hjemmelshaver til formuesgode 
 
(1) Sameie kan registreres som hjemmelshaver til et formuesgode som er registrert i et 
realregister. 
 
11-3 Endringer i vedtektene  
 
(1) Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de 
avgitte stemmer om ikke disse vedtektene eller eierseksjonsloven stiller strengere krav.  

 
11-4 Generelle plikter 
 
(1) Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av kommunens 
seksjoneringsvedtak, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle ordensregler 
fastsatt av årsmøtet. Dersom ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i 
eierseksjonsloven av 29. mai 2017 nr. 91. 
 
 
 

 
**** 
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Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 134, Bruksnummer 56, Seksjonsnummer 1 i 3020 NORDRE FOLLO kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 18.09.2020 kl. 11.00
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 18.09.2020 kl. 10.59

Adresse(r):

Gateadresse: Kirkeveien 1
Gatenr: 4900
Kommune: NORDRE FOLLO
Postkrets: 1400 SKI

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2008/85786-1/200 30.01.2008 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 35 000 000
Omsetningstype: Fritt salg
VINKLGÅRDEN AS
ORG.NR: 992 059 060
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER

Eventuelle heftelser som kan ha betydning for denne matrikkelenheten, som er tinglyst på
avgivereiendommen før en arealoverføring, er ikke overført. Det samme gjelder servitutter
som ikke er overført ved tidligere fradelinger. Informasjon om disse finner du på
grunnboksutskriftene til de respektive avgivereiendommene.

Heftelser i eiendomsrett:

1958/1391-1/6 23.06.1958 SKJØNN
EKSPROPRIERINGSSAK, KJENNELSE DATERT 14/10-57 OG
9/5-58.
MELLOM:SKI KOMMUNE - BORGHILD MØRCH.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3020 GNR: 134 BNR: 56

1983/1197-1/6 09.02.1983 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
VEDTAK AV KOMMUNENS REGLEMENT
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3020 GNR: 134 BNR: 56

2013/46213-1/200 17.01.2013 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 28 600 000
Panthaver: NORDEA BANK ABP FILIAL I NORGE
ORG.NR: 920 058 817
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 18.09.2020 11:00 – Sist oppdatert 18.09.2020 10:59
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2
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GRUNNDATA

1973/990024-1/6 30.11.1973 SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.134 OG BNR.207
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1984/2127-2/6 02.03.1984 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 1573/2295
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 002 SEKSJONER

2020/342842-1/200 01.01.2020
00:00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING

Tidligere:
KNR: 0213 GNR: 134 BNR: 56 FNR: 0 SNR: 1

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Ingen rettigheter registrert.

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

Gårdsnummer 134, Bruksnummer 56, Seksjonsnummer 1 i 3020 NORDRE FOLLO kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 18.09.2020 11:00 – Sist oppdatert 18.09.2020 10:59
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2
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Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 134, Bruksnummer 56, Seksjonsnummer 2 i 3020 NORDRE FOLLO kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 29.09.2020 kl. 14.59
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 29.09.2020 kl. 14.58

Adresse(r):

Gateadresse: Kirkeveien 1
Gatenr: 4900
Kommune: NORDRE FOLLO
Postkrets: 1400 SKI

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2008/85786-1/200 30.01.2008 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 35 000 000
Omsetningstype: Fritt salg
VINKLGÅRDEN AS
ORG.NR: 992 059 060
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER

Eventuelle heftelser som kan ha betydning for denne matrikkelenheten, som er tinglyst på
avgivereiendommen før en arealoverføring, er ikke overført. Det samme gjelder servitutter
som ikke er overført ved tidligere fradelinger. Informasjon om disse finner du på
grunnboksutskriftene til de respektive avgivereiendommene.

Heftelser i eiendomsrett:

1958/1391-1/6 23.06.1958 SKJØNN
EKSPROPRIERINGSSAK, KJENNELSE DATERT 14/10-57 OG
9/5-58.
MELLOM:SKI KOMMUNE - BORGHILD MØRCH.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3020 GNR: 134 BNR: 56

1983/1197-1/6 09.02.1983 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
VEDTAK AV KOMMUNENS REGLEMENT
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3020 GNR: 134 BNR: 56

2013/46213-1/200 17.01.2013 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 28 600 000
Panthaver: NORDEA BANK ABP FILIAL I NORGE
ORG.NR: 920 058 817
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 29.09.2020 14:59 – Sist oppdatert 29.09.2020 14:58
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



GRUNNDATA

1973/990024-1/6 30.11.1973 SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.134 OG BNR.207
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1984/2127-2/6 02.03.1984 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 722/2295
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 002 SEKSJONER

2020/342842-1/200 01.01.2020
00:00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING

Tidligere:
KNR: 0213 GNR: 134 BNR: 56 FNR: 0 SNR: 2

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Ingen rettigheter registrert.

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

Gårdsnummer 134, Bruksnummer 56, Seksjonsnummer 2 i 3020 NORDRE FOLLO kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 29.09.2020 14:59 – Sist oppdatert 29.09.2020 14:58
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2
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Kjøpskontrakt



 
 

EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt 
NO 976 756 673 mva 
 

Olav V’s gate 5 
Postboks 1267 Vika 
0111 Oslo 

Telefon  21 02 82 20 
Telefaks 21 02 85 01 
www.eiendomsmegler1.no 

   

  
_____________  _____________ 
Selgers initialer Side 1 av 11 Kjøpers initialer 
 

 
Kjøpekontrakt 

 for eierseksjon under oppføring 
 
Oppdragsnr:  0 
Omsetningsnr: 0 
 
Mellom  

heretter kalt Selger, og 

heretter kalt Kjøper 
 
1. Beskrivelse av kontraktsobjektet  

 
1.1 Selger overdrar til Kjøper ny eierseksjon under oppføring. 

 
Eierseksjonen vil bli en del av et sameie som ligger på eiet tomt og som vil utgjøre: 
 
a. Bolig nr. <snr> på eiendommen gnr. 134, bnr. 56 i Ski kommune med adresse 

Kirkeveien 1 og Parkaksen 4, 1400 SKI (endelig adresse og eiendomsbetegnelse 
vil fastsettes senere) med 

 
b. Leie / kjøp (stryk det som ikke passer) av 1 fast p-plass i garasjeanlegg i byggets 

kjeller. Ved leie av p-plass skal det inngås separat leieavtale med det selskap som 
skal eie/drifte parkeringsanlegget. Ved kjøp av p-plass seksjoneres den som 
tilleggsdel til boligseksjonen.  

 
Ovennevnte kontraktobjekt benevnes i fortsettelsen som «Boligen». 

 
1.2 Kjøper har i salgsprospektet fått seg forelagt en bygningsmessig beskrivelse av 

Boligen inntatt i prospekt med tilhørende vedlegg. Boligen overtas i 
overensstemmelse med disse spesifikasjoner og beskrivelser med tillegg av eventuelle 
skriftlige endringer og tilleggsarbeider som er avtalt direkte mellom partene, eller 
mellom Kjøper og representant for Selger.  

 
Selger har rett til, uten at Kjøper kan kreve endring i pris, å foreta mindre endringer i 
oppgitte spesifikasjoner og beskrivelser som anses hensiktsmessige og som ikke 
forringer Boligens kvalitet og funksjon. Det samme gjelder for eventuelle endringer 
som følger av pålegg fra myndighetene. 

 
1.3 Kjøper har ved gjennomgåelse av kjøpekontrakten gjort seg kjent med eiendommens 

foreløpige tomtegrenser, samt regulerings- og bebyggelsesplan for området. Endelige 
tomtegrenser og tomteareal fastsettes av Nordre Follo kommune for Selgers regning. 
Det tas forbehold om mindre justeringer når det gjelder endelige tomtegrenser og 

Navn: Vinklgården Bolig AS  Org. nr: 923 140 417 
Adresse: Postboks 244 

1401 Ski 
  

Navn:   
  

F.dato: <fødselsnr 
kjøper1> 
  

Adresse: <gateadresse kjøper1> 
  

Tlf: <kjøpertlf> 
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areal, bl.a. antas at eiendommen må avgi alt areal som er regulert for offentlige 
formål (vei, fortau mv).  

 
2. Kjøpesum og omkostninger 
 
2.1 Kjøpesummen for boligen utgjør kr <kjøpesum>,-.  
 
2.2 Kjøpesum og omkostninger avgjøres slik: 
 

 

 

 

   kjøpesummen skal Kjøper betale omkostninger jf. salgsoppgave senest 3 virkedager før  

   overtakelse. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dersom Kjøper skal etablere ytterligere pant på eiendommen påløper kr 729,- pr. 
panterett. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer, idet 
endringene belastes/krediteres kjøper.  
 
Det er avtalt at det skal forskuddsinnbetales tre måneders fellesutgifter til 
forretningsfører ved overtagelse slik at sameiet opparbeider seg likviditet. 
 
Endrings-/ tilleggsbestillinger innbetales til meglers klientkonto på bakgrunn av den 
skriftlige avtalen som inngås mellom partene, jfr. pkt. 6.2.  
 
Dersom Kjøpers långiver tar forbehold om at megler skal tinglyse pantedokument til 
sikkerhet for lån innbetalt til meglers klientkonto, ansees oppgjøret likevel ikke for å 
ha funnet sted dersom megler ikke har mottatt pantedokumentet. I så fall må 
overtakelse av Boligen utsettes til megler har mottatt pantedokumentet. Det er 
Kjøpers ansvar å sørge for at pantedokumentet blir levert til megler i god tid før 
overtakelse. 

 
3. Forbehold fra Selger 
 

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:   
 
- Selger tar forbehold om at Selger oppnår forhåndssalg tilsvarende minimum MNOK 

100. 
 

- Selger tar forbehold om at Selger får utbyggingsavtale, rammetillatelse og 
igangsettingstillatelse uten tyngende vilkår. Frem til slik avtale og tillatelse 
foreligger forbeholder selger seg retten til å kansellere inngåtte kontrakter uten at 
kjøper kan gjøre gjeldende noen misligholdsbeføyelser. Innbetalt sikkerhet med 
renter blir i så fall tilbakebetalt til kjøper.  
Dersom selgers beslutning om byggestart for kjøpers bolig ikke foreligger senest 
den 30.06.2021 kan kjøper kansellere sin kjøpekontrakt på samme vilkår.  

 

- Kontant innen 14 dager (10%): kr <forskudd> ,- 
- Kontant innen overtakelse (90%), <overtagelsesdato>: kr <salgssum-

rest> 
,- 

 Til sammen: kr <kjøpesum> ,- 

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av andel tomteverdi: Kr ________ ,- 
- Tinglysingsgebyr for skjøte: kr 585 ,- 
- Tinglysingsgebyr for panterett (pr. stk):  kr 585 ,- 
- Grunnboksutskrift: kr 204 ,- 
 Til sammen: kr  ,- 
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- På grunn av smittefare og smitteverntiltak iverksatt i forbindelse med korona-
pandemien er det noe ekstra usikkerhet om igangsetting/fremdrift/ferdigstilling av 
prosjektet. Dersom smittefaren, smitteverntiltakene eller virkningene av disse 
endrer seg tar selger forbehold om ensidig å utsette fristene for å melde 
byggestart, igangsette og ferdigstille prosjektet. Selger forbeholder seg også 
retten til å kansellere prosjektet på samme vilkår og med samme frist som i pkt. 
a). 

 
4. Oppgjør 
 
4.1 Eiendommen er formidlet gjennom EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt, 

heretter kalt Megler og oppgjøret vil bli foretatt av kontraktsmedhjelper, 
EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS, heretter kalt Oppgjør. Partene gir Oppgjør 
ugjenkallelig fullmakt til å foreta endelig oppgjør etter denne kontrakt og alle 
innbetalinger, dokumenter og henvendelser angående oppgjøret skal rettes dit. 
 
Postadresse/kontaktinfo: 
 
EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS, avd. Nybygg Vika 
Postboks 1267 Vika, 0111 OSLO 
Tlf.nr.:   23 08 48 20 
Mail:    oppgjor@eiendomsmegler1.no  
 

 
Megler skal sørge for at pantedokument med urådighetserklæring fra Selger til 
Eiendomsmegler1 Oslo AS tinglyses snarest etter at begge parter har skrevet under 
denne kontrakten. Pantedokumentets pålydende skal minimum dekke kjøpesummen 
og skal tjene som sikkerhet for riktig oppgjør mellom partene, samt vederlag og 
utlegg til megler. Urådighetserklæringen hindrer Selger å tinglyse frivillige 
disposisjoner i eiendommen uten samtykke fra megler. Det vil i dette tilfellet bli 
tinglyst pantedokument med urådighetserklæring felles for alle boligene i prosjektet 
hvor pålydende minimum skal dekke summen av vederlagene for alle boligene. Megler 
skal slette pantedokumentet med urådighetserklæringen når skjøtet er tinglyst og 
oppgjøret mellom partene er avsluttet.  

 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av Kjøper før Kjøpers pantedokument er mottatt av 
Oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. I tillegg må kjøpesum og 
omkostninger være innkommet på klientkonto og skriftlig melding fra Kjøpers bank 
må foreligge. Dato for renteberegning mellom partene avhenger av både mottak og 
valutering. 

 
Alle innbetalinger skal skje til Meglers klientkonto nr. 9001.13.37316. 
 
For å sikre trygg gjennomføring av handelen etter eiendomsmeglingsloven § 3-2 og  
§ 6-9, har partene avtalt følgende betingelser for frigivelse av kjøpesummen:  
 
1. Panterettsdokument med urådighetserklæring er tinglyst,  
2. Kjøper har innbetalt hele kjøpesummen inklusive omkostninger,  
3. Kjøper har overtatt bruken av eiendommen,  
4. Kjøpers skjøte på eiendommen – uten andre heftelser enn det partene har avtalt er 
tinglyst,  
5. Kjøpers eventuelle långivere har fått tinglyst panterett i eiendommen med forutsatt  
    prioritet og  
6. Heftelser som ikke skal følge med ved handelen er slettet.  
 
Forutsetningene nr. 4, 5 og 6 er ikke til hinder for at megler kan iverksette oppgjør 
basert på restgjeldsoppgave og tilstrekkelig slettebekreftelse fra selgers kreditor(er) 
med panterett i eiendommen.   
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Kreditorer kan ikke søke dekning i kjøpesummen på meglers klientkonto før 
betingelsene 1 til 6 for frigivelse av kjøpesummen i henhold til denne kontrakt er 
oppfylt, jf. eiendomsmeglingsloven § 3-2 og dekningsloven § 2-2. Har selger tillatt 
kjøper å overta eiendommen selv om deler av kjøpesummen/omkostningene ikke er 
innbetalt, kan den første delen av oppgjøret likevel gjennomføres uten hinder av 
forutsetning nummer 2 ovenfor. Resterende del av oppgjøret vil i så fall finne sted når 
resten av kjøpesummen/omkostningene er innbetalt. 
 
Frem til overskjøting tilfaller renter opptjent på klientkonto den som har 
instruksjonsretten på beløpet. 
 
Dersom Selger stiller § 47 garanti iht bustadoppføringslova vil deloppgjør utbetales til 
selger/byggelånsbank og godskriving av renter opphører. Ved å stille slik garanti kan 
selger få utbetalt forskuddsbeløpet (10%) når forbeholdene i pkt. 3 er frafalt og 
restkjøpesummen (90%) når boligen er overlevert til kjøper. Dersom garantien 
kommer til anvendelse, bekrefter Kjøper ved underskrift av denne kontrakt at 
garantisten får ugjenkallelig fullmakt til å returnere eventuelle utbetalinger 
til kontraktsmedhjelper, EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS, slik at denne får 
avviklet et eventuelt inneståelsesansvar overfor kjøpers bank. 

 
Utbetaling av renter forutsetter at renten totalt sett overstiger mer enn ½ rettsgebyr. 

  
4.2 Før nøkkel til Boligen kan utleveres og skjøte tinglyses, skal fullt oppgjør i henhold til 

pkt 2.3 være disponibelt på Meglers klientkonto inklusive oppgjør for utførte endringer 
og tilleggsarbeider. 
 

4.3 Dersom Kjøpers innbetalinger av kjøpesum og omkostninger forsinkes, blir morarenter 
beregnet og belastet kjøper. Hvis Kjøper vesentlig misligholder Kjøpekontrakten, har 
Selger rett til å heve Kjøpekontrakten. Manglende innbetaling utover 30 dager etter 
forfall, anses normalt som vesentlig mislighold. Selger har i et slikt tilfelle, rett, men 
ikke plikt, til å heve Kjøpekontrakten og foreta dekningssalg.  

 
Selger tar forbehold om hevning av avtalen ved forsinket betaling, selv om Kjøper har 
overtatt boligen og/eller hjemmelen til boligen. 

  
4.4  Dersom Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Boligen før fullt oppgjør har funnet 

sted, og ikke betaler fullt oppgjør etter denne kontrakt, godtar Kjøper utkastelse fra 
Boligen uten søksmål og dom, jfr. lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 § 13-2, 
3. ledd (e).  

 
 
5. Heftelser og skjøte 
 
5.1  Boligsameiet har lovbestemt pant i hver seksjon. I tillegg har kommunen legalpant 

(lovbestemt pant) for kommunale avgifter, eventuell eiendomsskatt og enkelte 
særlige eiendomsavgifter og – gebyrer, jfr. panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 6-1. 

 
5.2 For øvrig overdras Boligen fri for andre pengeheftelser enn de Kjøper selv måtte 

påhefte i forbindelse med betaling av kjøpesummen.  
 
5.3  Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser, herunder servitutter som er 

registrert under pengeheftelser i grunnboken. I tillegg kan Selger tinglyse 
bestemmelser vedrørende infrastruktur, sameie- og naboforhold eller forhold pålagt 
av myndighetene, som veierklæring til kommunen om plikt til opparbeidelse og 
bekostning av vei, samt vederlagsfri avståelse av nødvendig grunn til formålet. 
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5.4  Skjøte på seksjonen utstedes av megler. Dersom seksjonsnummer ikke er fastsatt ved 
kontraktsdato, gir partene megler fullmakt til å innsette matrikkelnummer i skjøtet og 
eventuelle panteretter så snart dette er avklart. 

 
5.5  Etter overtakelse skal seksjonen overskjøtes til den Kjøper som Kjøpekontrakten 

utpeker. In blanco skjøter aksepteres ikke. Kjøper må godtgjøre at kjøpet ikke er i 
strid med Eierseksjonsloven av 2017 § 23. 

  
5.6 Selger er ikke ansvarlig for forsinkelse pga. sen offentlig saksbehandling. Det tas 

forbehold om at offentlige myndigheters saksbehandlingstid medfører at fradeling av 
eventuelle tomteparseller og seksjonering blir forsinket. Såfremt dette ikke har funnet 
sted ved overtagelse, vil overskjøting til Kjøper skje så snart det praktisk lar seg 
gjennomføre. Dersom Selger ønsker å disponere kjøpesummen før skjøtet er tinglyst 
må bankgaranti (§47) stilles, jfr. pkt. 4.1 

 
6. Endringer og tilleggsarbeider 
 
6.1 Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som står i sammenheng med 

ytelsen som er avtalt, og som i omfang eller karakter ikke skiller seg vesentlig fra 
denne ytelsen og som ikke hindrer rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. 

 
6.2 Selger vil utarbeide en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle valgmuligheter for 

endringer og tilleggsarbeider. Tilvalgsmenyen vil inneholde opplysninger om priser, 
frist for bestilling samt eventuell betydning for overtakelses-tidspunktet.  

 
6.3 Dersom Kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal dette 

bestilles skriftlig hos Selger eller den Selger måtte oppnevne. 
 
6.4 Selger er ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre 

vederlaget med 15 % eller mer. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer 
eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger og som ikke står i forhold til 
kjøpers interesse av å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. 

 
6.5 Selger eller den Selger måtte oppnevne kan kreve betaling for endringer og 

tilleggsarbeider når arbeidene er utført, jfr. kjøpekontrakten punkt 4.1.  
 

6.6 Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av Selger eller den Selger måtte 
oppnevne og betales direkte til meglers klientkonto 9001.13.37316. Selger har rett til 
å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. bustadoppføringslovas 
§ 44. Selger har ikke rett til å utføre endringer/tilleggsbestillinger som medfører 
konsekvenser for øvrige kjøpere eller eier/leier av næringsseksjonene.  

 
 
7. Medlemskap i eierseksjonssameie 
 
7.1 Kjøper er innforstått med at man som kjøper av en seksjon blir sameier i henhold til 

lov om eierseksjoner av 16.06.2017 nr. 25. Sameiet administrerer fellesinteressene, 
herunder driften av utomhusanlegg og fellesareal. 

 
 
7.2 Kjøper plikter å rette seg etter Sameiets vedtekter, samt fra overtakelse betale sin 

forholdsmessige andel av fellesutgiftene for eiendommen. Budsjett over driftsutgiftene 
stadfestes av Sameiet i konstituerende møte. Regler for styring og drift av Sameiet 
følges av Eierseksjonsloven av 2017. 
 

7.3 Selger gjør oppmerksom på at drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer er et 
felles ansvar for sameiet. Det gjøres videre spesielt oppmerksom på at det i 
vedtektene for sameiet er avvikende bestemmelser for hhv. bolig- og 
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næringsseksjonene vedrørende fordeling av felleskostnader, vedlikeholdsansvar og 
rett til å forlenge nedkjøringsrampen frem til Parkaksen og eventuelle andre 
fremtidige parkeringsanlegg. Det er i vedtektene fastsatt at det skal være ro i sameiet 
mellom kl. 22 og kl. 07 på hverdager og mellom 23 og kl. 09 i helger og på 
helligdager. 
 

7.4 Selger har engasjert OBOS Eiendomsforvaltning som forretningsfører for Sameiet og 
for Sameiets regning. Det samme vil også gjelde kabel-tv/internettleverandør, drifts- 
og vedlikeholdsavtale for heis, forsikringsselskap mv. 

 
 
8. Overtakelse og ferdigbefaring 
 
8.1 Eiendommen estimeres klar for overtagelse innen utgangen av 2022, forutsatt 

oppstart av fysiske byggearbeider senest 1. desember 2020 (ca. 22-24 måneders 
byggetid). Dette estimatet er ikke dagmulktbelagt. 
 
Senest 6 måneder etter at forbehold om byggestart, jf. pkt. 26 a), er hevet, vil kjøper 
bli meddelt en overtakelsesperiode innenfor en ramme på 3 måneder. Utløpet av 
denne tremånedersperioden vil være å anse som en frist etter Bustadoppføringslova. 
 
Senest 4 måneder før overtagelse skal selger varsle kjøper om overtagelsesmåned 
(30 dagersintervall), og senest 30 dager før overtagelse skal endelig dato for 
overtagelse meddeles kjøper. Eventuell forsinkelse etter denne datoen kan gi kjøper 
rett til dagmulkt iht. bustadoppføringsloven § 18. Satsen for dagmulkt er 0,75 
promille. Det avholdes forhåndsbefaring ca. 2-6 uker før overtagelse. 

 
Selger kan på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om 
forutsetningene/forbeholdene ikke er oppfylt. Selger skal uten ugrunnet opphold gi 
Kjøper skriftlig melding om når (dato) forbeholdene iht. til dette punkt 8.1 er 
bortfalt/frafalt. 

   
Endelig overtakelsesdato vil bli fastsatt av selger med minimum 16 ukers skriftlig 
varsel til kjøper. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som er nevnt i 
bustadoppføringslova § 11 er oppfylt 

  
 Selgeren skal informere Kjøper dersom det kan påregnes endringer i forhold til det 

avtalte overtakelsestidspunkt. Ved forsinket overtagelse etter endelig varslet 
overtagelsesdato, har kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen. 

 
8.2 Vesentlig forsinkelse gir Kjøper rett til å heve kontrakten. Kjøper må i så fall gi 

melding til Selger om hevingskravet før overtakelse. Dersom Kjøper velger å heve 
kontrakten, og Selger aksepterer hevingen skal Selger tilbakebetale innbetalte beløp 
og kjøper plikter å returnere/kvittere garantien for opphør. 

 
8.3 Selger vil normalt innkalle til en forhåndsbefaring ca. 2-4 uker før arbeidene blir 

fullført, hvor Boligen besiktiges av Kjøper og Selger i fellesskap. Selger fører referat 
fra forhåndsbefaringen. 

 
 På overtakelsesforretningen skal Selger og Kjøper foreta en ferdigbefaring hvor 

Boligen besiktiges i fellesskap. Det skal føres protokoll fra befaringen, og eventuelle 
mangler noteres. Protokollen undertegnes av begge parter og sendes deretter til 
megler. Kjøper har rett til å deponere et beløp tilsvarende verdien av feil og mangler 
ved boligen på meglers klientkonto som sikkerhet for rett oppfyllelse av avtalen. 
Beløpet skal reduseres etter hvert som feil/mangler utbedres. 

  
 Boligen overtas i byggerengjort stand. 
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 Kjøper kan kreve eventuelle mangler rettet uten ugrunnet opphold dersom disse 
vanskeliggjør eller er til sjenanse for innflytting eller bruk. Dersom en av partene 
unnlater å møte til befaringen uten gyldig grunn, kan den andre parten avholde denne 
alene, herunder undertegne protokollen. Unnlatelse fra å møte gir ikke Kjøper rett til å 
nekte overtakelse. 

 
 Inntil samtlige leiligheter med tilhørende felles- og utomhusarealer er ferdigstilt, har 

Selger rett til å ha stående anleggsmaskiner, materialer, rigg og utstyr på området.  
Denne retten gjelder så lenge byggearbeidene pågår.  Eventuelle skader dette påfører 
Eiendommen, skal Selger snarest utbedre for egen regning. 

 
8.4  Selger er ansvarlig for at det foreligger ferdigattest på Boligen senest på overtakelses-

dagen. Det kan imidlertid bli aktuelt at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig 
brukstillatelse fordi det er gjenstående arbeider på fellesareal, andre enheter i sameiet 
eller gjenstående rekkefølgebestemmelser el. Av midlertidig brukstillatelse skal det 
fremgå hvilke arbeider som må ferdigstilles før ferdigattest kan gis. For å sikre 
ferdigstillelse av gjenstående arbeider, har kjøper rett til å holde tilbake en 
forholdsmessig andel av kjøpesummen inntil ferdigattest foreligger. Selger kan få 
utbetalt beløpet mot at det stilles selvskyldnergaranti fra en godkjent finansinstitusjon 
for beløpet. 

  
Kjøper kan ikke ta boligen i bruk dersom ferdigattest/midlertidig brukstillatelse ikke 
foreligger og har rett til å nekte overtagelse frem til den er utstedt. 

 
8.5  Overtakelsesforretning kan gjennomføres selv om det gjenstår mindre arbeider, 

herunder utomhusarbeider og arbeider som skal utføres på fellesarealene. Eventuelle 
gjenstående arbeider skal utføres innen rimelig tid hensyntatt årstid og rasjonell 
fremdrift.  

 
8.6 Risikoen for Boligen går over på Kjøper ved overtakelse. Overtar ikke Kjøper til 

fastsatt tid, og årsaken ligger hos Kjøper, har Kjøper risikoen for Boligen fra det 
tidspunkt da han kunne ha overtatt Boligen. 

 
 Alle utgifter vedrørende Boligen, herunder utgifter til nødvendig oppvarming, bæres 

av Kjøper fra og med overtakelsesdagen. 
 
8.7 Overtagelse av Sameiets fellesarealer gjennomføres med Sameiets styre.  
 
 Selger kan beslutte at overtakelsen gjennomføres trinnvis, eksempelvis at innvendige 

fellesarealer overtas før de utvendige. Det føres protokoll fra overtagelses-
befaringen(e) og eventuelle mangler som skal utbedres av Selger protokolleres. 
Dersom overtagelse(ne) gjennomføres før seksjoneringsbegjæringen for eiendommen 
er tinglyst, innkalles alle kjøperne av seksjoner i sameiet for å velge et ”interimsstyre” 
som bl.a. skal gjennomføre overtagelse(ne). Kjøper gir ved underskrift på denne 
kontrakt, fullmakt til styret eller interimsstyret til å overta fellesarealene med 
bindende virkning. 

 
 Kjøper er innforstått med at fellesarealene vil kunne bli ferdigstilt og overtagelses-

forretning avholdt etter Kjøpers overtakelse av Boligen. Sameiets Styre/Interimsstyre 
skal i så fall før overtagelse av Boligen sammen med Selger gå en forhåndsbefaring på 
fellesarealer. Det skal føres protokoll fra forhåndsbefaringen der mangler som skal 
utbedres av Selger protokolleres. 

 
 Inntil overtagelsesforretning av fellesarealer er avholdt, aksepterer partene at et 

forholdsmessig beløp i forhold til ferdigstillelsesgrad på forhåndsbefaring holdes 
tilbake på meglers konto. Selger kan få utbetalt beløpet mot at det stilles 
selvskyldnergaranti fra en godkjent finansinstitusjon for beløpet.      
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 Kjøper gir med sin underskrift på Kjøpekontrakten Sameiets styre/interimsstyre 
fullmakt til å foreta frigivelse av det tilbakeholdte beløp. Selger sørger for at det fra 
overtagelsesbefaringen protokolleres at styret/interimsstyret samtykker i at det 
tilbakeholdte beløp utbetales til Selger, evt. deler av det tilbakeholdte beløp slik at 
verdien av gjenstående arbeider samsvarer med summen av tilbakeholdte beløp. 
Selger kan alternativt kreve utbetaling av beløpet mot at det stilles selvskyldner-
garanti fra en finansinstitusjon. Garantibeløpet skal ikke være lavere enn verdien av 
gjenstående arbeider iht. overtagelsesprotokollen. Alle renter som opptjenes av det 
tilbakeholdte beløp tilfaller Selger.  

 
9. Garanti for oppfyllelse av avtalen. 
 

Selger stiller sikkerhet (garanti) for riktig oppfyllelse av kontrakten jfr. 
bustadoppføringslova § 12, tredje ledd med: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Selger skal stille garantien straks etter avtaleinngåelsen, dog ikke før Selgers 
forbehold om byggetillatelse og utbyggingsavtale er frafalt. 
 
Garantiene vil bli stilt enten enkeltvis eller i form av samlegaranti. Originalene 
oppbevares hos megler frem til garantienes utløp, hvorpå de returneres til 
garantisten.  
 

10. Forsikring 
 
10.1 Selger holder bygningene forsikret frem til ferdigstillelse. Deretter må Boligsameiet 

selv sørge for forsikring. 
 
 Kjøper må selv sørge for forsikring av eget innbo og løsøre. 
 
10.2 Forsikringssum for eventuell skade før overtakelsen tilfaller Selger, som har plikt til 

snarest å utbedre skaden. Skjer skaden etter overtakelsen, tilfaller forsikringssummen 
Kjøper under forutsetning av at denne har foretatt oppgjør ifølge kontraktens 
bestemmelser. 

 
11. Mangler – reklamasjon 
 
11.1 Dersom det foreligger en mangel i henhold til bustadoppføringslova, kan forbrukeren 

etter lovens kapittel IV: 
 

a) holde igjen vederlag etter bustadoppføringslova § 31 eller deponere omtvista 
vederlag etter bustadsoppføringslova § 49. 

b) kreve mangelen rettet etter bustadoppføringslova § 32, kreve prisavslag etter      
§ 33, eller heve kjøpekontrakten etter § 34, 

c) kreve erstatning etter § 35. 
 
 
11.2 Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved Boligen, må Kjøper 

reklamere skriftlig overfor Selger innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller 
burde ha oppdaget mangelen. Kjøper plikter å iverksette de tiltak som med rimelighet 
kan forlanges for å begrense omfanget av eventuelle skader som følge av mangelen. 

 

- 3% av kjøpesum for krav fremsatt av Kjøper før 
overtakelse 

kr 0,0 ,- 

- 5%  av kjøpesum for krav som settes frem mot selger 
på et senere tidspunkt men senest 5 år etter 
overtakelsen:  

kr 0,0 ,- 

    <kjøpesum>  
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 Reklamasjon må gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget 
eller burde vært oppdaget. Reklamasjon kan likevel ikke fremsettes senere enn 5 år 
fra overtakelsen, jfr. Bustadoppføringslova § 30. 

 
11.3 Rettmessige mangler som er påberopt i rett tid, vil Selger utbedre vederlagsfritt for   

Kjøper i rimelig tid etter at reklamasjonen er fremsatt. 
 
11.4 Cirka 1 år etter overtakelsen skal Selger innkalle til en kontrollbefaring av Boligen. 

Det skal føres protokoll fra denne, som skal undertegnes av Kjøper og Selger. 
 
 Dersom det ikke er til klar ulempe for Kjøper, eller medfører forringelse av Boligen, 

kan Selger kreve at utbedring av mangler som er fremsatt etter overtakelsen skjer 
samlet etter kontrollbefaringen. 

 
11.5 Skulle det oppstå mangler som det for selger vil falle kostbart å utbedre i forhold til 

den betydning manglene har for Boligens bruksverdi, har Selger rett til å gi Kjøper 
prisavslag i stedet for å foreta utbedring. 

 
11.6 Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes Kjøpers bruk 

av Boligen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller 
mangler, ikke omfatter reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, eller 
sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og 
materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side. 

 
Selgers utbedringsplikt omfatter heller ikke skader som skyldes tilfeldige begivenheter 
etter overtakelse eller andre begivenheter Selger ikke bærer risikoen for. 

 
11.7 For utbedring av eventuelle mangler er Kjøper forpliktet til å gi Selger og dennes 

representanter adgang til Boligen slik at det er mulig å gjennomføre 
utbedringsarbeider på hverdager og i normal arbeidstid. Kjøper har plikt til å kvittere 
for utført arbeid etter hvert som dette avsluttes. Dersom Selger etter 3 ukers skriftlig 
varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid mister Kjøper 
retten til utbedring. 

 
Kjøper har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve 
kostnadene dekket av Selger, med mindre Selger unnlater å rette mangelen innen 
rimelig tid, og heller ikke har gjort utbedringene etter at Kjøper skriftlig har varslet 
med 3 ukers varsel om at arbeidene vil bli satt bort til andre. 

 
12. Særskilte bestemmelser 
 
12.1 Kjøper kan avbestille Boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling 

kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. 
 
12.2. Kontrakten kan ikke transporteres/videreselges og gjelder individuelt for hver 

Kjøper. Dersom selger gir slikt samtykke, kan selger fastsette nærmere vilkår for 
gjennomføringen og oppgjøret. I tillegg vil selger kreve kr 50.000, - som 
kompensasjon for selgers og meglers merarbeid med transporten/videresalget. 

 
12.3 Boligene er ved utarbeidelse av salgsmaterialet ikke detaljprosjektert eller påbegynt 

bygget. Det gjøres oppmerksom på at generelle beskrivelser om boligene ikke passer 
for alle boligene i prosjektet. Kjøper oppfordres til særskilt å vurdere solforhold, 
utsikt, beliggenhet mv. i forhold terreng og omkringliggende, eksisterende og 
fremtidig bygningsmasse mv. før kjøpstilbud inngis. 

 
Illustrasjoner og tegninger i salgsprospektet og ellers i markedsføringen er kun ment 
som illustrasjoner og er i detaljer mht. omkringliggende bebyggelse og anlegg, 
møbler, innredning, busker, trær mv. ikke bindende for selger. Selger vil levere 
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innredning, utstyr og utearealer slik som beskrevet i leveransebeskrivelsen 
(teksten). Ski sentrum er under omforming og bebyggelsen i området vil endre 
karakter. Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at plantegningene i salgsprospektet 
ikke er i målestokk og derfor ikke kan benyttes til måltaking eller arealberegning.  

 
Partene aksepterer at arealavvik for eiendommens tomteareal, dersom avviket ikke 
er vesentlig, ikke er reklamasjonsgrunn eller at slikt avvik ikke kan gi grunnlag for 
endring av den avtalte kjøpesum.  

 
Selger tar forbehold om mindre avvik (+/- 2 %, dog minimum 1 kvm) i alle de 
oppgitte arealene (BRA/P-rom/enkeltrom) som følge av at arealberegningene er 
foretatt på tegninger før byggene er oppført/påbegynt. 

 
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer og justeringer i 
prosjektet/boligene i detaljprosjekteringen, herunder bl.a. for å etablere nødvendige 
bæresystemer og føringsveier for tekniske installasjoner, samt eventuelt innkassing 
av disse. Selger tar også forbehold om endringer i materialvalg og tekniske løsninger 
som er nødvendige eller hensiktsmessige for selger, så lenge den generelle 
standarden og kvaliteten som er beskrevet i leveransebeskrivelsen ikke forringes.  

 
Det vises også til leveransebeskrivelsen og forbeholdene inntatt der. 

 
 
 

12.4 I byggeperioden er ferdsel på byggeplassen beheftet med høy grad av risiko og 
adgang til befaring vil dermed ikke være tillatt uten sammen med 
entreprenør/utbygger. 

 
12.5 Ved motstrid mellom leveringsbeskrivelsen og tegninger, gjelder leveringsbeskrivelsen 

(teksten). 
 
12.6 Kjøper godtar at Selger og megler kan bruke elektronisk kommunikasjon for å sende 

varsler og informasjon etc. 
 

12.7 Kjøper gir megler fullmakt til å formidle Kjøpers kontaktinformasjon til entreprenøren, 
forretningsfører, nettleverandør mv. 

 
 
13. Tvister 
 

Skulle det oppstå tvist om forståelse av kjøpekontrakten, skal partene søke å løse 
denne ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fram, skal saken avgjøres av de 
ordinære domstolene ved Boligens verneting. 
Partene kan imidlertid, etter at tvist er oppstått, avtale at saken skal avgjøres ved 
voldgift etter reglene i voldgiftsloven av 2004. 

 
 
14. Forholdet til lovverk 

 
Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13.6.1997 nr. 43 
”Bustadoppføringslova” samt lov av 23.5.1997 nr. 31 om eierseksjonen  
”Eierseksjonsloven” kommer til anvendelse på kontraktsforholdet. 

 
15. Vedlegg 
  

Følgende dokumenter er en gjensidig forpliktende del av kjøpekontrakten: 
- Salgsoppgave  
- Kontraktstegninger (utomhusplan, leilighetsplaner og etasjeplaner)  
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- Leveransebeskrivelse datert 16.10.2020 
- Utkast til driftsbudsjett datert 16.10.2020 
- Reguleringskart og -bestemmelser vedtatt 14.05.2020 
- Rammetillatelse (når den foreligger) 
- Vedtekter for sameiet 
- Grunnboksutskrift datert 16.10.2020 
- Prisliste  

 
 
16.   Dato/signatur 

 

Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer, ett til hver av 
partene og ett Megler. 

 
 

 Oslo/Ski, den <kontrakt_dato> 
 
 
 

 
 

   
Selger 
 
 

  Kjøper 
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