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Omsetningsnummer:  

Oppdragsnummer:   

Dato:     

Bolignummer:   

  

 

KJØPEKONTRAKT 

Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring 

 

§ 1 

KONTRAKTENS PARTER 

  

Selger: Bergensgata Bolig AS Org.nr.: 917 828 741 

Adresse: C/O Kruse Smith Eiendom AS 

Karenslyst Allé 9A, 0278 Oslo 

  

  

Kjøper:   Fnr.:  

Adresse: 
 

Telefon: 

E-post: 

 

 

 

§ 2 

KONTRAKTENS BAKGRUNN 

 

Selger er eier av eiendommen gnr 222, bnr 41 i Oslo kommune. Eiendommen skal seksjoneres. Prosjektet 

Dnamo er planlagt med i alt ca. 35 boligenheter, 1 næringsseksjon/butikk og garasje- og sportsbodanlegg. 

 

Kjøper er innforstått med og aksepterer at sameiebrøk kan bli gjenstand for endringer som følge av 

eventuelle endringer i Selgers planer for utbygging og utnyttelse av området.  

 

I den grad det er nødvendig for gjennomføring av Selgers utbyggingsrettigheter i medhold av 

Kjøpekontrakten plikter Kjøper å medvirke til evt. nødvendige vedtak i sameiets besluttende organer.  

 

Denne avtalen regulerer kjøp av ny selveiet boligseksjon med betegnelse _________ og med ideell andel 

av tomt i Sameiet Dnamo (heretter kalt Sameiet), samt 

- 1 sportsbod i felles anlegg 

- Evt. 1 stk. biloppstillingsplass i felles garasjeanlegg (OBS! Ikke inkludert i prisen) 

 

Kontraktsobjektet omtales i det følgende som Eiendommen eller Boligen.  

 

Avtalen utfylles av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad, lov av 13. juni 1997 nr. 43 

(bustadoppføringslova), og Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 28 (eierseksjonsloven).  

 

 

§ 3 

EIENDOMMEN 

 

Selger overdrar til Kjøper bolig med betegnelse ____________, samt ideell andel av sameiets fellesareal. 

Seksjonsnummer vil bli tildelt i det Eiendommen seksjoneres. 
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Boligen overtas som beskrevet i vedleggene Bilag 1 og 2. Den samlede ytelse som overdras til Kjøper er 

heretter kalt "Eiendommen". 

 

Selger tar forbehold om mindre endringer i utførelse, konstruksjon og materialvalg mv., dog slik at nivå på 

kvalitet og utførelse skal være tilsvarende eksisterende beskrivelse i vedleggene bilag 1 og 2. Det tas 

dessuten forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter. Endringer av denne 

karakter gir ikke Kjøper rett til prisavslag eller annet vederlag. 

 

§ 4 

KJØPESUM OG OMKOSTNINGER 

 

4.1  Vederlag 

Kjøpesummen for Eiendommen er: 

 

NOK #salgssum.oppdrag¤,-  

 

Kjøpesummen forfaller til betaling etter bestemmelsen i § 5. Kjøpesum skal ikke indeksreguleres. 

 

Alle gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse med utbyggingen, herunder utgifter til vei- og 

ledningsanlegg, alle prosjekterings- og byggekostnader, tilknytningsavgift til offentlig vann og avløp, 

elektrisitet og mva. er inkludert i kjøpesummen. Dette gjelder dog ikke for omkostninger nevnt under pkt. 

4.2.  

 

4.2 Omkostninger 

I tillegg til Kjøpesummen skal Kjøper uoppfordret betale:  

 

Dokumentavgift til staten for kjøpesum (2,5 %) av tomteverdien  NOK             ,- 

Tinglysingsgebyr for Kjøpers pantobligasjon (én obligasjon og attest) NOK       727,- 

Tinglysingsgebyr for skjøte      NOK       525,- 

Seksjoneringsgebyr       NOK    5 000,- 

Totalt         NOK             ,- 

 

I tillegg kommer tinglysingsgebyr for ytterligere obligasjon(er) Kjøperen må la tinglyse på Eiendommen i 

forbindelse med etablering av lån.  

 

Kjøper har risikoen for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer. 

 

Omkostningene nevnt ovenfor forfaller til betaling samtidig med restvederlaget i henhold til § 5 nedenfor. 

 

4.3 Justeringer av Kjøpesummen  

Selger kan kreve tilleggsvederlag ved endringer og tilleggsarbeid etter bustadoppføringslova § 42. 

 

Likeledes kan Selger kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som forårsaket av forhold på 

forbrukerens side etter bustadoppføringslova § 43. 

 

Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer Selgers vederlag med mer enn 15%, 

jf bustadoppføringslova § 9. Kjøper er innforstått med at bestilling av og oppgjør for tillegg skjer direkte 

overfor utførende entreprenør med mindre annet avtales mellom partene. Det utarbeides en egen 

tilvalgsliste for boligene. Kjøper er innforstått med at Selger i liten grad har mulighet for individuelle 

tilpasninger utover de som fremgår av tilvalgslisten. Ved eventuelle tilvalg utover tilvalgslisten vil pris 
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inkludere kostnader knyttet til vurdering av konsekvenser for alle fagområder, prosjekteringskostnader, 

byggekostnader, kvalitetssikringskostnader, rigg og drift samt påslag for risiko og fortjeneste. Ved 

alternativutredninger initiert av tilvalg må også arbeid med dette bekostes av Kjøper. Selger og 

entreprenør har rett til påslag på tilleggsarbeider. Alle tilvalg må også leveres av entreprenørens 

underleverandører for prosjektet.  

 

§ 5 

OPPGJØR 

 

Oppgjøret etter denne kontrakt skjer via megler. Denne overtar imidlertid ikke noe ansvar for partenes 

riktige oppfyllelse av denne kontrakt. 

 

5.1 Betaling av vederlaget 

Kjøperen betaler vederlaget (inkl. Kjøpesummen, omkostninger og eventuelle forsinkelsesrenter) på 

følgende måte: 

 

• I forbindelse med kontraktsinngåelse det foretas en delinnbetaling tilsvarende 10 % av 

Kjøpesummen, NOK _________,-, under forutsetning av at Selger har stilt garanti i henhold til 

bestemmelsene i bustadoppføringslova § 12.  

• Den resterende del av kjøpesum og kjøpsomkostninger innbetales senest 1 -en- uke innen 

overtagelse.  

 

Betaling for endrings- eller tilleggsarbeider (tilvalg) faktureres særskilt av utførende entreprenør når 

vedkommende endrings- eller tilleggsarbeider er utført, forutsatt at tilfredsstillende garanti tilleggsarbeid 

er stilt, jf § 47. Garanti for endrings- og tilleggsarbeider etter § 47 stilles av utførende entreprenør, og er 

Selger uvedkommende. Selger forbeholder seg retten til at betaling for endrings- eller tilleggsarbeider 

innbetales til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret. 

 

Oppgjøret mellom partene foretas av megler eller meglers oppgjørsavdeling, som kontraktsmedhjelper. 

Alle innbetalinger skal skje til meglers klientkonto 9380.07.25176 i Pareto Bank. Alle innbetalinger skal 

merkes med KID _______________. Betaling anses å ha skjedd den dato pengene er disponible på 

meglers konto eller på meglers kontor. 

 

I forbindelse med kontraktens underskrift skal det utstedes garanti for rett oppfyllelse av avtalen, jf 

kontraktens § 9.1.  

 

Det er en forutsetning for utbetaling til Selger av noen del av kjøpesum og for tilleggsarbeid at Selger har 

stilt tilfredsstillende bankgaranti for beløpet, jf bustadoppføringslova § 47, 3. ledd. 

 

Dersom bankgaranti fra Selger i henhold til bustadoppføringslova § 47, 3. ledd ikke foreligger ved 

kontraktsinngåelse, skal den avtalte delinnbetaling deponeres på meglers klientkonto frem til vilkårene er 

oppfylt, eller inntil beløpet eventuelt tilbakeføres Kjøper. 

 

Stilles ikke slik garanti kan eventuelt innbetalt og deponert del av Kjøpesummen først utbetales sammen 

med det resterende av Kjøpesummen etter at skjøte er tinglyst og Kjøper har hatt anledning til å overta 

seksjonen. 

 

Renter på meglers klientkonto tilfaller Kjøper frem til skjøtet er tinglyst, med mindre Selger stiller garanti 

for det innbetalte beløpet etter bustadoppføringslovens § 47, da tilfaller rentene i så fall Selger. Etter dato 

for tinglyst skjøte tilfaller rentene Selger. Renter på Kjøpers omkostninger tilfaller i sin helhet Kjøper.  
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For eventuelt omtvistet beløp gjelder bustadoppføringslova § 49. 

 

5.2  Betalingsmislighold 

Ved innbetaling etter forfall svarer Kjøper forsinkelsesrenter inntil betaling finner sted, i henhold til den til 

enhver tid gjeldende lovgivning. 

 

Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager 

for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Selger vil holde 

Kjøper ansvarlig for Selgers eventuelle økonomiske tap som følge av Kjøpers mislighold. Selger har rett 

til dekning av sitt tilgodehavende etter denne Kjøpekontrakt i Kjøpers innbetalte delbetaling, herunder 

også for renter og andre omkostninger, som påløper på grunn av Kjøpers mislighold. 

 

Hvis Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Boligen før fullt oppgjør har funnet sted, og Kjøper ikke kan 

prestere fullt oppgjør etter denne kontrakt, vedtar Kjøperen utkastelse fra Boligen uten søksmål og dom, 

idet han da ikke har rett til å besitte eiendommen, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd (e). 

 

5.3 Innfrielse av lån og sletting av heftelser  

Kjøper har fått seg forelagt elektronisk utskrift fra grunnboken og har gjort seg kjent med denne. Kjøper er 

gjort kjent med at grunnboksutskriften omfatter hele eiendommen, før seksjonering.  

 

På overtagelsestidspunktet skal heftelsesbildet være som angitt i grunnboksutskriften, med unntak av de 

heftelser som er merket med et kryss. Heftelsene som er merket med et kryss skal slettes av Selger. Selger 

garanterer at seksjonen overleveres fri for pantelån, utlegg, legalpant eller utpantinger av noen art på 

eiendommen, foruten sameiets avtalte panterett, jf § 12, 2. ledd nedenfor. Dersom det på 

overtagelsestidspunktet er øvrige rene pengeheftelser på seksjonen, skal megler besørge sletting av disse. I 

praksis skjer dette ved at megler innestår for at eventuelle panteheftelser som ikke skal overtas av Kjøper 

blir innfridd og slettet før det resterende av kjøpesummen blir utbetalt Selger.  

 

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysning av nødvendige 

erklæringer/rettigheter/forpliktelser knyttet til gjennomføringen av prosjektet.  

 

I forbindelse med utbygging av tomten vil det kunne bli tinglyst erklæringer/heftelser som sikrer 

muligheten for adkomst, legging av vann- og avløpsledninger og lignende felles installasjoner, samt 

tilknytning av disse og legging av el-kabel over eiendommen. 

 

5.4 Samtykke til Kjøpers pantsettelse 

Selger gir megleren ugjenkallelig fullmakt til på hjemmelshavers vegne å samtykke i Kjøperens 

nødvendige pantsettelse av eiendommen. 

 

5.5 Tinglysing av skjøte 

Ved undertegning av denne kontrakt utstedes skjøte til Kjøperen. Skjøtet skal oppbevares hos megler 

inntil tinglysing finner sted. Tinglysing av skjøtet skjer når Kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter 

denne kontrakt fullt ut, herunder betalt fullt oppgjør, inklusive omkostninger og eventuelle 

forsinkelsesrenter, til meglers klientkonto og megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll.  

 

5.6  Sikkerhet  

Selger utsteder til megler en pantobligasjon med urådighetserklæring som lyder på Kjøpesummen for 

Eiendommen tillagt ca. 25 %, samlet eller for hver seksjon. Obligasjonen tjener som sikkerhet for den del 

av Kjøpesummen som er betalt av Kjøper. Obligasjonen skal tinglyses på Eiendommen og slettes så snart 

alle formaliteter er i orden. Obligasjonen skal ha prioritet etter byggelån og foranstående heftelser. Selger 

kan ikke kreve oppgjør før obligasjonen er tinglyst. 
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5.7 Avslutning av oppgjøret / Tilbakeholdsrett 

Kjøpesummen blir utbetalt til Selger ved hjemmelsovergang, eller når det er stilt tilstrekkelig garanti etter 

bustadoppføringslova § 47. Det vil normalt være en behandlingstid på inntil fem dager for meglers 

oppgjørsfunksjon. 

 

Dersom Kjøperen gjør gjeldende tilbakeholdsrett på grunn av mangel ved eiendommen, plikter megler å 

tilbakeholde slik del av kjøpesummen, jf bustadoppføringslova § 31. Tilbakeholdsretten gjennomføres ved 

deponering av beløpet på meglers klientkonto og gjøres gjeldende ved påtegning på overtagelses-

protokollen av hvilket beløp og hvilke mangler ved Eiendommen tilbakeholdelsen gjelder. Protokollen 

skal signeres av begge parter. Beløpet kan ikke motregnes for andre eller nye krav, feil eller mangler. 

Kjøper plikter å frigi eventuelt tilbakeholdt beløp fortløpende etter hvert som eventuelle mangler er rettet 

av Selger. For mangler som måtte avdekkes etter overtagelsesforretningen, gjelder de alminnelige 

reklamasjonsregler. 

 

5.8 Avbestilling 

Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir Kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil Kjøper bli 

holdt ansvarlig for Selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Bestilte tilvalg og 

endringer Kjøper måtte ha gjort skal i slike tilfeller uansett betales av Kjøper. 

 

Selger kan kreve utbetaling av Kjøpers delinnbetaling til dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag etter 

dette punkt.  

 

§ 6 

FREMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE 

 

Byggestart forventes ultimo 4. kvartal 2019. Forventet ferdigstillelse er 1. kvartal / 2. kvartal 2021, men 

dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende, og utløser ikke dagmulkt.  

 

Når Selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal Selger fastsette en overtagelsesperiode som ikke 

skal være lenger enn 3 -tre- måneder. Selger skal skriftlig varsle Kjøper om når overtagelsesperioden 

begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av Eiendommen skal Selger gi Kjøper skriftlig 

melding om endelig overtagelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal 

ligge innenfor den tidligere varslede overtagelsesperioden. 

 

Dersom oppstart eller arbeidene forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har Selger rett til tilleggsfrist og 

dekning av sine merkostnader, jf bustadoppføringslova §§ 11 og 43. Dersom oppstart eller arbeidene 

forsinkes av forhold utenfor Selgers kontroll har Selger krav på fristforlengelse, jf bustadoppføringslova   

§ 11. 

 

Dersom Selger oversitter avtalt overtagelsesdato i henhold til andre ledd ovenfor, gjelder bestemmelsene i 

bustadoppføringslova § 18 om dagmulkt og § 19 om erstatning. Dagmulkt og/eller erstatning som følge av 

forsinkelse kan settes ned dersom det ut fra omfanget av arbeidet, størrelsen av tapet og forholdene ellers 

ville være urimelig.  

 

Ca. 2-3 uker før overtagelse innkaller Selger til en forhåndsbefaring hvor protokoll føres. Kjøper er kjent 

med at påberopte mangler iht. forhåndsbefaringen kan gi Selger fristforlengelse i forhold til varslet 

overtagelsesdato.  
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§ 7 

OVERTAGELSE 

 

Når Eiendommen er ferdig og det foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, skal det avholdes 

overtagelsesforretning hvor det føres overtagelsesprotokoll som underskrives av begge parter.  

Overtagelsesforretning kan holdes selv om det måtte gjenstå mindre eller uvesentlige arbeider, dog skal 

ikke arbeidene være til hinder for at hele Boligen kan bebos. Det vises for øvrig til nærværende 

kjøpekontrakts § 11 hva gjelder utomhusarealer. 

 

Eiendommen anses for overlevert på dato for overtagelsesforretning. Hvis Kjøper etter behørig varsling, jf 

bustadoppføringslova § 15, uten gyldig grunn ikke møter til overtagelsesforretning, anses Eiendommen 

som godkjent og overtatt, jf bustadoppføringslova § 14 og 15. Dersom Kjøperen tar Eiendommen i bruk 

uten at overtagelsesforretning er avholdt, er Eiendommen likevel å anse som overtatt av Kjøperen, jf 

bustadoppføringslova § 14. 

 

Kjøper har ikke rett til å overta Boligen før hele kjøpesummen, inklusive endringer/tilleggsbestillinger 

(evt. innbetalt på faktura til Selger/entreprenør), omkostninger og eventuelle forsinkelsesrenter er innbetalt 

og registrert på meglers klientkonto. Såfremt fullt oppgjør er bekreftet innbetalt, og Kjøper i 

overtagelsesprotokollen har bekreftet at kjøpesummen (med fradrag for eventuelt deponert del av 

vederlaget) kan utbetales så snart tilfredsstillende garantistillelse er stilt eller skjøte er tinglyst, utleveres 

nøkler til Eiendommen ved overtagelses-forretningen. Selger sørger for å innhente bekreftelse fra megler 

på at fullt beløp er innbetalt fra Kjøper. 

 

Eiendommen overleveres i byggrengjort stand.  

 

Ved besiktigelse skal Kjøperen protokollføre de reklamasjoner han påberoper seg vedrørende 

Eiendommen. Kjøper kan ikke senere påberope seg mangler han med rimelighet burde ha oppdaget i 

forbindelse med besiktigelsen. Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og 

overflatebehandlinger kan ikke påberopes av Kjøper etter overtagelsen.  

 

Risikoen for Eiendommen går over på Kjøperen når han har overtatt bruken av den. Hvis Kjøperen ikke 

overtar bruken til avtalt tid og årsaken til dette ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt han 

kunne ha fått overta bruken. Når risikoen for Eiendommen er gått over på Kjøper, faller ikke hans plikt til 

å betale kjøpesummen bort ved at Eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av hendelse som han 

ikke svarer for. 

 

Selger plikter å rette erkjente feil/mangler som inngår i protokollen, så snart arbeidet kan gjøres med 

hensyn til årstidene og en rasjonell fremdriftsplan. For øvrig vises til bustadoppføringslova § 10 og 11. 

Kjøper plikter å gi Selger eller dennes representanter adgang til Eiendommen og mulighet for å 

gjennomføre eventuelle utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 17.00. 

 

Skulle det for øvrig være feil/mangler ved Eiendommen som det vil falle uforholdsmessig kostbart å 

utbedre, har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag istedenfor å foreta utbedring, dersom feilen/mangelen 

ikke vesentlig reduserer Boligens bruksverdi.  

 

Inntil byggeprosjektet, herunder bl.a. samtlige boliger, er ferdigstilt, har Selger rett til å bruke og ha 

stående anleggsmaskiner, materialer og utstyr på sameiets eiendom. Eventuelle skader dette måtte påføre 

eiendommen, skal Selger snarest utbedre. 
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Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på at slik 

ferdigattest normalt foreligger lang tid etter overtagelsen. Manglende ferdigattest skal ikke være til hinder 

for at overtagelse og oppgjør kan skje, men brukstillatelse fra kommunen skal uansett foreligge. 

 

§ 8 

KONTROLLBEFARING 

 

Når det er gått ca. 1 år etter overtagelse vil Selger innkalle til kontrollbefaring på eiendommen, jf 

bustadoppføringslova § 16. Ved slik kontrollbefaring plikter Kjøperen å påvise de mangler som måtte 

være oppdaget siden overtagelsen og som ikke skyldes Kjøperens eget forhold.  

 

Selger hefter ikke for mangler som skyldes uriktig bruk av Eiendommen, skader som Kjøperen selv har 

påført denne, eller skader som skyldes tilfeldig begivenhet etter overtagelsen som Selger ikke kan lastes 

for.  

 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter 

reparasjoner som er å anse som ordinært vedlikehold, eller sprekkdannelser som oppstår som følge av 

naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgerens side.  

Mangler og feil som blir avdekket under denne kontrollbefaringen plikter Selger å utbedre så snart som 

mulig og senest innen tre måneder etter kontrollbefaringen.  

 

Kjøper plikter å gi Selger eller dennes representanter adgang til Eiendommen og mulighet for å 

gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 17.00. 

 

Skulle det for øvrig være feil/mangler som det vil falle uforholdsmessig kostbart å utbedre, har Selger rett 

til å gi Kjøper prisavslag istedenfor å foreta utbedring, dersom feilen/mangelen ikke vesentlig reduserer 

Boligens bruksverdi.                                                      

                           

                                                                               § 9 

GARANTI, REKLAMASJONSRETT 

 

9.1 Garanti fra Selger 

Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter Kjøpekontrakten en garanti frem til 

overtagelse eller tilsvarende fra finansinstitusjon straks etter avtaleinngåelse, jf bustadoppføringslova § 12. 

Garantibeløpet og garantiens varighet skal tilsvare det som til enhver tid er minstekravene i 

bustadoppføringslova § 12. På kontraktstidspunktet innebærer minstekravene at det skal stilles garanti for 

et beløp tilsvarende 3 % av kjøpesummen for krav som fremsettes mot Selger før overtagelse. Videre 

innebærer minstekravene at det for krav som fremsettes mot Selger på et senere tidspunkt, men senest fem 

år etter overtagelse, skal stilles garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen. For krav fremsatt etter dette 

tidspunkt gjelder ingen sikkerhet. Selger gjør oppmerksom på at det pågår lovarbeid som kan medføre at 

minstekravene blir endret og som derfor kan få betydning i dette kontraktsforholdet (bl.a. er det foreslått 

en kortere garantiperiode enn fem år).  

 

Tilleggsbestillinger i henhold til kontraktens § 4 vil ikke påvirke størrelsen på Selgers  

garanti/sikkerhetsstillelse. 

 

Garantien skal utstedes som samlegaranti for kjøperne i Prosjektet, eller personlig til hver enkelt kjøper. 

Det vises for øvrig til bustadoppføringslova § 12, 3. ledd.  
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9.2  Reklamasjon 

Foreligger det mangler ved Selgers ytelse, kan Kjøper i henhold til bustadoppføringslova kapittel IV holde 

igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 

 

Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved Eiendommen, må han reklamere skriftlig 

overfor Selger innen rimelig tid etter at han har oppdaget mangelen.  

 

Kjøper er innforstått med at han ikke har rett til å reklamere på grunnlag av forhold som han er blitt gjort 

oppmerksom på, eller som han på tross av oppfordring om det motsatte har unnlatt å sette seg inn i. 

 

Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn fem år fra overtagelsen, selv om manglene ikke kunne ha 

vært oppdaget tidligere. Mangler som er påberopt i rett tid, vil bli utbedret av Selger så snart som praktisk 

mulig etter at reklamasjonen er fremsatt og akseptert. Utbedring skjer vederlagsfritt for Kjøper. 

 

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

krymping av trevirke eller plater og derav følgende sprekker i tapet, maling eller liknende. 

 

Er Selgers ytelse forsinket etter kjøpekontraktens bestemmelser sammenholdt med bustadoppføringslova § 

17, kan Kjøper kreve sanksjoner som nærmere beskrevet i bustadoppføringslova §§ 18 flg. Slike 

sanksjoner kan være å holde igjen hele eller deler av kjøpesummen, kreve dagmulkt, kreve erstatning eller 

å heve avtalen, på nærmere vilkår i bustadoppføringslova.     

 

§ 10 

FORSIKRING 

 

Eiendommen vil bli fullverdiforsikret i byggeperioden, og vil av Selger bli holdt tilsvarende forsikret frem 

til overtagelsen. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført eiendommen, jf bustadoppføringslova 

§ 13, siste ledd. 

 

Dersom Eiendommen helt eller delvis skades av brann eller utsettes for annen erstatningsmessig skade 

som dekkes av forsikringen før overtagelsen, eller som skyldes forhold utenfor Selgers kontroll, skal 

avtalen likevel opprettholdes fullt ut. Skadeerstatningen tilfaller i tilfelle Selger, som på sin side plikter å 

foreta gjenoppbygging etter opprinnelige tegninger innen rimelig tid. Selger vil ved tilfelle som nevnt her 

ikke ha noe ansvar for Kjøpers forsinkede innflytting, jf bustadoppføringslova § 17. 

 

Kjøper må selv tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra og med overtagelsesdatoen. 

 

§ 11 

FORBEHOLD 

 

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av Kjøpekontrakten: 

1. Byggestart er avhengig av at 70 % av salgsverdien av de 35 leilighetene er forhåndssolgt.  

2. Byggestart er avhengig av at det inngås en for selger tilfredsstillende entrepriseavtale.  

3. Byggestart er videre avhengig av at ramme- og igangsettelsestillatelse blir gitt fra myndighetene i 

god tid før planlagt byggestart. Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid 

og eventuell justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre 

som følge av dette. 

 

Selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er 15.04.20. Selger er bundet av Kjøpekontrakten dersom det 

innen denne fristen ikke er sendt skriftlig og saklig begrunnet melding til Kjøper om at forbehold gjøres 

gjeldende.  
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Dersom Selger gjør forbehold gjeldende, gjelder følgende:  

• denne Kjøpekontrakt bortfaller med den virkning at ingen av partene kan gjøre krav gjeldende 

mot den annen part på grunnlag av Kjøpekontraktens bestemmelser.  

• beløp som Kjøper har innbetalt skal uten ugrunnet opphold tilbakeføres til Kjøper inkl. opptjente 

renter. 

 

Utomhusplanen er av en slik karakter at den ikke kan anses som et kart, men en illustrasjonsskisse fra 

landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse, men er 

ikke endelig fastsatt og kan endres i forbindelse med detaljprosjekteringen. Det presiseres særskilt at 

mindre endringer i tomtearealet kan forekomme uten at Kjøper kan fremme krav som følge av dette. 

Selger tar forbehold om årstid og forhold rundt dette hva omhandler ferdigstillelse av utomhusanlegg i 

prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg overtagelse av eiendommen med henvisning til at 

utomhusanlegget ikke er ferdigstilt. I den grad utomhusanlegget ikke er ferdigstilt ved Kjøpers overtagelse 

av eiendommen, vil det bli holdt tilbake et beregnet beløp per boligseksjon til sikkerhet for Selgers 

oppfyllelse av avtalen. Det vises i denne sammenheng til siste avsnitt i §12 under. 

 

Selger står fritt til å endre boligbetegnelse i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell 

endring av antall boliger.  

 

Selger står fritt til å foreta endringer i Kjøpekontrakten som følge av offentlige krav og pålegg med mer.  

 

Det vises også til Selgers forbehold slik de fremgår av prospekt og salgsoppgave med vedlegg, som 

Kjøper bekrefter å ha lest og akseptert.  

 

§ 12 

SAMEIET 

 

Ved tinglysning av seksjonen blir Kjøper og hans rettsetterfølgere sameier i et eierseksjonssameie i 

henhold til lov om eierseksjoner. Sameiet har til oppgave å ivareta sameiernes felles interesser, herunder 

driften av fellesarealene. Vedtekter for sameiet utarbeides av Selger. Det tas forbehold om at det kan bli 

nødvendig med endringer i vedtektene som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter som vilkår for 

omregulering/igangsettelse. Kjøper plikter å rette seg etter lov om eierseksjoner og de til enhver tid 

gjeldende sameievedtekter. Dette innebærer bl.a. at Kjøper skal betale sin andel av sameiets utgifter 

(fellesutgifter). Det vises i denne sammenheng også til avsnittet eierform og organisering i salgsoppgaven. 

 

Kjøper er kjent med at sameiet, i henhold til lov om eierseksjoner § 31, har legalpant som sikkerhet for 

sameierens forpliktelser overfor sameiet. 

 

Forretningsfører for sameiet er foreløpig ikke valgt, men Selger vil på vegne av sameiet inngå en 

tidsbegrenset kontrakt med forretningsfører før konstituerende årsmøte/sameiemøte. Kjøper aksepterer at 

Selger velger forretningsfører etter eget skjønn for de tre første årene av sameiets drift. 

 

Etter at sameiet er etablert, skal Selger innkalle styret til overtagelsesforretning for sameiets fellesarealer. 

Selger kan beslutte at overtagelsen gjennomføres trinnvis, eksempelvis at innvendige fellesarealer overtas 

før de utvendige. Det føres protokoll fra overtagelsesbefaringen(e) og eventuelle mangler som skal 

utbedres av Selger protokolleres. Fremdriften og ferdigstillelsen av disse arbeider skal også protokolleres. 

Som sikkerhet for at disse arbeider utføres, skal det avtales et beløp som skal deponeres på meglers 

klientkonto. Selger kan alternativt stille bankgaranti for hele beløpet. Av praktiske grunner avtales det et 

samlebeløp for hele byggetrinnet eller Prosjektet. Styret plikter å kvittere ut fortløpende for utførte 

arbeider i henhold til protokoll slik at tilbakeholdt beløp kan nedkvitteres tilsvarende. Kjøper gir ved 
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underskrift på denne Kjøpekontrakt fullmakt til styret til å overta fellesarealene og fortløpende nedkvittere 

evt. tilbakeholdt beløp med bindende virkning. 

 

§ 13  

FERDSEL PÅ BYGGEPLASSEN 

 

Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og skal kun skje etter 

forutgående avtale med Selger eller utførende entreprenør. Eventuelle besøk fra Kjøper skal være avtalt på 

forhånd, og en representant fra Selger eller utførende entreprenør skal være tilstede. 

 

§ 14 

ANNET 

 

Transport av Kjøpekontrakt er kun tillatt etter skriftlig godkjenning fra Selger. Selger kan uten nærmere 

begrunnelse nekte slik godkjenning. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til 

tredjemann, men Selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til Kjøper. 

Det vil ikke bli gitt samtykke til transport av Kjøpekontrakten avtalt senere enn 1 – en – måned før 

overtagelse. 

 

Ved en eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side, vil det påløpe et administrasjonsgebyr 

på totalt kr. 70 000,- inkl. mva. som deles likt mellom Selger og megler, og innbetales til meglers 

driftskonto. 

 

Partene er enige om at e-post kommunikasjon kan benyttes mellom partene og at dette regnes som skriftlig 

kommunikasjon, jf bustadoppføringslova § 6 a.  

 

§ 15 

TVISTER 

 

Partene har gjennomgått Kjøpekontrakten samt bilag og medfølgende dokumenter, jf § 16, og bekrefter at 

den inneholder alt hva partene har avtalt. Diskusjoner, alternativer, muligheter mv. som ikke er tatt med, 

er således ikke avtalt mellom partene. 

 

Avtalen kan kun endres skriftlig og ved undertegning av begge parter.  

 

Skulle det oppstå tvist om forståelsen av denne kontrakt eller gjennomføringen av denne handel, skal 

partene søke å løse den oppståtte konflikt i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses 

ved domstolsbehandling ved den faste eiendoms verneting. 
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§ 16 

OPPLYSNINGER/BILAG 

 

Kjøper erklærer ved inngåelsen av denne Kjøpekontrakt å ha satt seg inn i prospekt/salgsoppgave, 

reguleringsplaner, leveransebeskrivelse, og annen dokumentasjon som har vært tilgjengelig hos megler.  

 

Kjøper har fått seg forelagt følgende bilag: 

1. Leveransebeskrivelse 

2. Kontraktstegning 

3. Etasjeplan 

4. Prospekt og salgsoppgave m/vedlegg, salgstegninger, prisliste 

5. Skisse til utomhusplan 

6. Elektronisk utskrift av grunnboken 

7. Foreløpige vedtekter for Sameiet  

8. Reguleringsbestemmelser og kartutsnitt 

 

Disse dokumenter følger som bilag til denne Kjøpekontrakt, og sammen med denne Kjøpekontrakten 

utgjør de alle kontraktsdokumentene. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider med 

hverandre, skal dokumentene gjelde i ovennevnte rekkefølge. Skriftlige tilleggsavtaler til denne 

Kjøpekontrakten som er signert av begge parter og datert etter Kjøpekontrakten, gjelder foran 

Kjøpekontrakten. 

 

I den utstrekning avtalebestemmelser ellers kan tolkes slik at de er i motstrid med preseptoriske 

bestemmelser i bustadoppføringslova vil lovens regler ha forrang.   

 

I tillegg til kontraktsdokumentene har Kjøper blitt forelagt Bustadoppføringslova og Eierseksjonsloven. 

 

                                                                               § 17 

UNDERSKRIFT 

 

Kjøpekontrakten, som består av 12 - tolv - sider inkludert instruks om oppgjør, er undertegnet av partene 

elektronisk med BankID. 

 

 

Kjøper:   Selger:  

 

Sted, dato: …………………………..   Sted, dato: ………………………….. 

  

 

 

..................................................................    ...........................................................  

        Bergensgata Bolig AS 

        v/ Monica Hoff iht. fullmakt 
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Instruks om oppgjør 
 
 

 [1] Oppgjøret mellom partene foretas av:  

Nyeboliger AS (org.nr 997 812 824) 

Postboks 1488 Vika, 0116 Oslo 

Telefaks 23 26 44 51 // vso@sem-johnsen.no 

  

[2] Snarest etter kontraktsmøtet bes Kjøper instruere sin bank/finansieringskilde om å ta kontakt med 

Nyeboliger AS ved behov for inneståelseserklæringer.  

 

[3] Det er Kjøpers ansvar å sørge for at betaling skjer iht. til Kjøpekontrakt. Innbetalinger skal skje til 

meglers klientkonto 9380.07.25176 i Pareto Bank og merkes med 

#betalingsmerknadkjoper.oppdrag¤. Kvittering(er) sendes per faks eller e-post til megler. 

 

 Til kontraktsmøtet skal det medbringes kvittering for eventuell kontantinnbetaling 

(forskuddsinnbetaling nevnt i Kjøpekontrakten). 

    

[4] Det kan ikke tas pant i det kjøpte objektet for forskuddsinnbetalingen.  

 

[5] Kjøper må sørge for at kjøpesummen og omkostninger er innbetalt på meglers klientkonto innen 1 

uke før overtagelse, jf Kjøpekontrakten. 

 

[6]  All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av Nyeboliger AS. Kjøper må påse at 

panterettsdokumenter til banken er sendt over til Nyeboliger AS i god tid før overtagelse.  

 NB! Dette må være på plass før oppgjør kan tas! 

 

[7] Selger er innforstått med at det ikke vil bli foretatt oppgjør før: 

- Kjøper har overtatt eiendommen, og at megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll. 

- Skjøte og Kjøpers evt. pantedokument er tinglyst. 

(Evt. garanti iht. bustadoppføringslova § 47 er stilt av Selger) 

 

Oppgjør kan ta inntil fem dager fra tinglyst skjøte er megler i hende. Eventuelle transaksjonsdager 

banker imellom kommer i tillegg.  
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R O M G U L V V E G G H I M L I N G E L E K T R O S A N I T Æ R V E N T I L A S J O N A N N E T

GENERELT Gulvlister i samme farge som parkett. Hvit Lin. NCS:1902-Y42R
Klassisk hvit. NCS: S0500-N
Innkassinger pga tekniske føringer 
kan forekomme.

NEK 400 – 2018
Røykvarsling iht krav Sprinkleranlegg med hvite hoder. Balansert ventilasjon for leilighetene.

Nød. utstyr iht. brannkrav skal leveres. Det skal utarbeides egen teknisk tegning pr leilighet som viser plassering 
av alle synlige punkter, slik at dette blir plassert ryddig både i tak og på vegg (avstemmes med sprinklerhode)
I leiligheter over to plan leveres sortmalt tretrapp med åpne opptrinn. Rekkverk i glass med sort håndløper.

GANG

Fliser 60x60 sort
Minos Night Matt 
eller tilsvarende. Hvit Lin. NCS:1902-Y42R Klassisk hvit. NCS: S0500-N, gipshimling.

Iht norm.
Svarapparat for porttelefon med 
fargebilde. LED downlights i himling.

Ventilasjonsaggregat over himling med hvit inspeksjonsluke(r).

STUE/KJØKKEN 1-stavs eikeparkett – hvitpigmentert og 
matt lakk
Haro 4000

Hvit Lin. NCS:1902-Y42R.

Klassisk hvit. NCS: S0500-N.
Betonghimling med v-fuge. 
Gipshimling kan forekomme. 

Iht norm. 

LED-belysning under overskap 
på kjøkken. 

Ett-greps benkebatteri svingbart 
Intra Omnia 60 underlimt

Opplegg for oppvaskmaskin eks. tilkobling.
Det leveres water-guard. 

Kjøkken: Slimline ventilator

Kjøkkeninnredning: Type Sigdal Amfi Lakriz,
Monteres i standard høyde. Grepsløse fronter med push-open.
På fronter til kjøl/frys og oppvaskmaskin leveres et diskret håndtak (grunnet. vakumtrykk). 
Overflater kjøkken kan leveres i eik og hvit uten pristillegg.  

Laminat benkeplate farge «grå betong» 40 mm.
Skuffer og skap har demping. Kjøkkenet leveres forberedt for integrerte hvitevarer, med skrog og 
fronter til oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap, stekeovnsskuff/skap for innbygging av stekeovn da dette 
vist på tegning, samt benkeplate uten hulltaking for platetopp. Hvitevarer leveres ikke som standard, 
men kan bestilles i forbindelse med tilvalgsprosessen.

Egen kjøkkentegning per leilighet blir utsendt ifm tilvalgsprosessen.

SOVEROM
1-stavs eikeparkett – hvitpigmentert og 
matt lakk
Haro 4000 

Hvit Lin. NCS:1902-Y42R
Klassisk hvit. NCS: S0500-N
Betonghimling med v-fuge. 
Gipshimling kan forekomme. 

Iht norm. 

BAD

Fliser: 
Elegance Marte Black 30x30 cm 
Fliser dusjnisje: 
Elegance Marte Black 10 x 10 cm

Fliser lys grå 30x60 cm
Elegance Marte Gray.
Legges liggende.

Hvitmalt betonghimling.
Hvitmalt gipshimling kan forekomme.
Inspeksjonsluke kan forekomme.

Iht norm 
Innfelte LED-spotter i tak.

Vannbåren varme i gulv m/termostat.

Grohe Essence servantbatteri.
90x90 dusjvegger.
Dusj: Grohe Rainshower 210.
Vegghengt WC med softclose.
Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel 
iht. plantegning. 

Hvit servant med skuffeseksjon under vask, type Bano Home. 
Bredde iht. plantegning (45 cm, 60 cm, 80 cm)
Speil over servant med sidelys i LED. 
Det er planlagt å levere baderoms kabiner i dette prosjektet. 
(Badene lages på fabrikk, heises inn i bygget).

BOD I LEILIGHET 1-stavs eikeparkett – hvitpigmentert og 
matt lakk
Haro 4000 

Hvit Lin. NCS:1902-Y42R. Hvitmalt betonghimling med v-fuge. 
Gipshimling kan forekomme. 

Iht norm.
Belysning i himling.

TEKNISK ROM Belegg Iht norm. Aggregat for balansert ventilasjon
Tekniske skap

BOD I U-ETG. Støvbundet betong Sprøytemalt betong/gips/netting Sprøytemal betong til full dekk. Belysning i gang og bod. Sentralt avtrekksanlegg

BALKONGER/TERRASER

Betong dekke på balkonger. 
Møre Royal terrassebord, impregnert grå 
med riller leveres på takterrasser og på 
terrasse i 6. etasje. Samt markterrasser.

Murverk/farget platter Betong
1 stk utelys montert på vegg 
m/bryter innside leilighet
1 utvendig stikk

Bygg A: Lakkert Stålspilerekkverk med glass på innside enkelte steder.
Bygg B: Tett vegg føres opp som rekkverk
Bygg C: Innspent glass av type «Easy Glass» eller tilsvarende med stål håndløper i topp

FRANSKE BALKONGER Lakkert stålspilerekkverk med glass på innside enkelte steder

FELLESAREALER,  
GANGER OG TRAPPER

Fliser 60x60cm. 
I trapper flislegges kun inntrinn.
I boder og fellesareal underetasje 
leveres støvbunnet betong.

Sparklet og malt.

Sparklet og malt 

Gjelder også underside av 
trapper og repos.

Akustikkdempende plater ved behov 

Nødvendig belysning iht norm. Rekkverk/håndløpere i pulverlakkert stål i sort utførelse.

SVALGANG Betongoverflate Betongoverflate Iht norm. 

SYKKELROM Betongoverflate Sprøytemaltebetong, 2 strøk hvit Sprøytemaltebetong, 2 strøk hvit Iht norm. Iht krav. Sykkelstativ. 1-2 stk pr leilighet

PARKERINGSANLEGG Betongoverflate Sprøytemaltebetong til full dekk, 
2 forskjellige farger Sprøytemaltebetong til full dekk

Ladepunkt til parkeringsplass vil kunne bestilles i 
forbindelse med tilvalgsprosessen.

Takbelysning med bevegelsesdetektor. 

Slukkeutstyr iht forskrifter. Iht krav. 1 garasjeport åpner per garasjeplass 
(garasjeplass kjøpes separat iht. prisliste)

Romskjema
Leveransebeskrivelse
Kontraktsbilag 1



70 | Dnamo

Generelle opplysninger
Utførelse: Alle arbeider / leveranser skal være iht. NS 3420 normal utførelse.
Toleranser: Alle arbeider / leveranser skal tilfredsstille NS 3420 d. 
Tegninger: Utstyr og innredninger som er stiplet leveres ikke.
Betong: Alle synlige flater støvbindes.
Himlingshøyder:  Vil kunne variere noe. Takhøyde i stue/kjøkken og soverom blir ca. 2,6m.  

Baderom, bod og entre vil ha lavere himlinghøyde. I garasje fri høyde 2,1m
Ringeanlegg: Ringeanlegg ved hovedadkomst på bakkeplan, med betjeningsforbindelse  

til hver leilighet. Leveres med toveis kommunikasjon med fargeskjerm.
Oppvarming: Energi til produksjon av varmtvann til forbruk og oppvarming av   

leilighetene leveres med stor andel fra fornybar energi. 
Denne fremskaffes av fjernvarme. Varmen leveres til leilighetene som
vannbåren gulvvarme i  bad, stue, kjøkken og gang  (gjelder ikke   
gang mot heis og trapp i C601). Soverom leveres uten oppvarming.   
Energimåler i hver leilighet.

Varmtvann: Fellesanlegg. Måler i hver leilighet. 
Ventilasjonsanlegg:  Balansert ventilasjon som betjener alle rom, eget aggregat i hver leilighet. 
TV/Tele/Bredbånd: 1-2 uttak per leilighet Cat 5. Tilrettelagt for dekoder for TV, inkludert  

fast grunnpakke.  Det levers minimum 50/50 Mbps bredbånd. 
Månedlige serviceavgifter inkluderes i fellesutgiftene. 
Tilknytningsavgift og abonnementsavgift må kjøper selv betale. 
Selger inngår avtale med leverandør på vegne av sameiet. 

Dører fellesanlegg: Skal være i stål eller aluminium, pulverlakkert standard RAL-farge.  
Dørpumpe iht. forskrift.

Ytterdører leilighet:  Slett dør, ferdig malt i sort, med sort listverk og foringer. 
Synlige spikerhull. 

Innvendige dører: Leveres slette hvite massiv med ett speil med hvitmalt karm/listverk.  
Beslag i børstet stål. 

Vinduer: Sorte trevinduer med aluminiums belegg utvendig. 
Innvendig monteres vinduet uten listverk. 
Med gips i smyget (Luftevindu/lufte luke med lokal støydemping). 

Listverk og foringer: Dørlister innvendig leveres hvitmalt fra fabrikk. Gulvlister leveres
 i tilsvarende nyanse som gulv. Synlige spikerhull. 
Overgang mellom vegg og tak fuges og males uten taklister.

El. anlegg: El. Anlegg leveres iht. NEK 400, 2018.
Det leveres el. skap med strømmåler.

Tørketrommel: Kun kondenstrommel kan brukes.
Fasader: Kombinasjon tegl, puss- og platekledning.
Takterrasse:  Felles takterrasse i Bygg A til bruk for alle beboerne i bygg A, B og C. 
Heis:  Båreheis i Hus A og Hus C.
Søppelhåndtering: Iht. krav fra Oslo Kommune.
Utendørsanlegg/lek: Utføres iht. utomhusplan.
Sykkelparkering: Mulighet for ladning av el. sykkel i fellessykkelparkering.
Utomhus: Iht. utomhusplan.
Nøkler:  3 stk. nøkler til hver leilighet, som passer til fellesarealer,

inngangsdør til leilighet, postkasse og eventuelt for adkomst til 
privat takterrasse om leilighet har dette.

Postkasser:  Plasseres sentralt i inngangspartier. 
Skilting:  Det skal leveres skilt på alle bygg med adresse over hovedinngang, 

og merking av parkeringsplass for bil.  Etasjemerking utenfor heisene 
og dører til fellesrom / tekniske rom skal merkes.  
Alle skilt skal ha en enhetlig utforming.

Prosjektet er planlagt iht. Detaljregulering for Bergensgata 41 og 43 som Bystyret i Oslo vedtok 
26. september 2018 og rammetillatelse gitt 4. juli 2019.  Det foreligger ikke igangsettelse tillatelse 
på tidspunktet prosjektet legges ut for salg. Det tas forbehold om endringer som følge av krav
fra offentlige myndigheter. Innenfor gjeldende detaljplan tillates næringsvirksomhet i 1. etasje.

Ved overtagelse leveres FDV/brukerveiledning til hver enkel leilighet. Ytterligere dokumenta- 
sjon vil ikke kunne påregnes. Ved forespørsler/ønske om ytterligere dokumentasjon kan dette  
bestilles av rådgivere/entreprenør mot godtgjørelse.

I nye bygg vil det normalt oppstå sprekker i tapet, maling med mer, ved skjøter og sammen- 
føyninger, pga. setninger og uttørking av materialer.  Det påpekes spesielt at sprekker i material-
overganger mellom tak/vegg og i hjørner ikke kan kreves utbedret. Leilighetene blir rengjort før 
overlevering, men kjøper må likevel påregne egen rengjøring ved innflytting.

Leilighetene leveres i en normalt god standard som beskrevet i denne beskrivelsen. 

Utover de valgalternativer som er beskrevet i prospektet, vil det bli gitt mulighet for å gjøre  
enkelte individuelle tilpasninger. Selgers kundebehandler inviterer kjøperne til en gjennomgang 

av leiligheten. Kjøper belastes eventuelle endringskostnader, samt et påslag på kostnadene for 
endringene. Etter denne gjennomgangen vil det ikke være anledning til å gjøre endringer. Det vil 
ikke bli mulighet for egeninnsats i leiligheten, verken eget arbeid eller bruk av egne leverandører/
håndverkere før leilighetene er overlevert.

Det er ikke anledning til å flytte på vinduer, elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel. 
Se for øvrig også ytterligere informasjon om tilvalg gitt i salgsoppgaven.

Mindre endringer som følge av avklaringer i detaljprosjekteringen kan bli nødvendig. Dette 
gjelder både utvendig og inne i leilighetene. Det kan være nødvendig å kle inn rørføringer som 
kommer lavere enn himlingshøyde i enkelte rom. Hele eller deler av rom kan bli levert med 
nedsenket himling for tekniske installasjoner. Det kan også bli nødvendig med ytterlige vertikale 
innkassinger/sjakter for tekniske installasjoner. Det tas forbehold om endringer som følge av 
krav fra offentlige myndigheter.    

29.08.19 AKD

Leveransebeskrivelse
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3R
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C-204
3R
60 m2

C-202
2R
40 m2

C-203
3R
60 m2

C-201
4R
80 m2

A-201
3R
70 m2

A-202
2R
42 m2

A-203
2R
42 m2

B-201
3R
72 m2

B-202
4R
99 m2

B-203
3R
83 m2

B-204
4R
106 m2

B-205
4R
101 m2

B-206
4R
101 m2

B-207
5R
105 m2

2. etasje

N



C-304
3R
60 m2

C-302
2R
40 m2

C-303
3R
60 m2

C-301
4R
80 m2

A-301
3R
80 m2

A-302
2R
42 m2

A-303
2R
40 m2

B-202
4R
99 m2

B-203
3R
83 m2

B-204
4R
106 m2

B-205
4R
101 m2

B-206
4R
101 m2

B-207
5R
105 m2

3. etasje

N



C-404
3R
60 m2

C-402
2R
40 m2

C-403
3R
60 m2

C-401
4R
80 m2

A-401
4R
80 m2

A-402
4R
81 m2

4. etasje

N



C-504
3R
60 m2

C-502
2R
40 m2

C-503
3R
60 m2

C-501
4R
80 m2

A-501
3R
62 m2

5. etasje

N

Felles takterrasse

Privat
takterrasse
A501



C-601
4R
116 m2

6. etasje

N
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Salgsoppgave
SELGER OG HJEMMELSHAVER
Selger er Bergensgata Bolig AS, 
org.nr. 917 828 741
C/O Kruse Smith Eiendom AS 

– Karenslyst allé 9A, 0279 Oslo
Hjemmelshaver er Bergensgata Utvikling
AS, org.nr. 925 835 641. Selger besitter
generalfullmakt fra hjemmelshaver.

OVERTAGELSE OG INNFLYTTING
Byggestart forventes ultimo 4. kvartal 
2019. Forventet ferdigstillelse er 
1. kvartal / 2. kvartal 2021, men dette
tidspunktet er foreløpig og ikke bind-
ende, og utløser ikke dagmulkt.

Når selger har opphevet forbeholdene 
stilt i avtalen skal selger fastsette en 
overtagelsesperiode som ikke skal være 
lenger enn 3 måneder. Selger skal skrift-
lig varsle kjøper om når overtagelses- 
perioden begynner og slutter. Senest  
10 uker før ferdigstillelse av eiendommen 
skal selger gi kjøper skriftlig melding  
om endelig overtagelsesdato. Den ende-
lige datoen er bindende og dagmulkts- 
utløsende, og skal ligge innenfor 
overtagelsesperioden.

Kjøper kan kansellere inngått kjøpe-
kontrakt dersom ikke byggearbeidene 
er igangsatt per 15.04.2020.

Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt 
en boligperm eller en elektronisk hånd-
bok som viser hvilke materialer,  
produkter og fargevalg som er benyttet 
i boligen, og i tillegg adresselister med 

oversikt over kontaktpersoner/firma som 
er ansvarlig for de forskjellige arbeider/
produkter.

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE / 
FERDIGATTEST
Midlertidig brukstillatelse eller ferdig-
attest skal foreligge innen overtagelse av 
boligene. I motsatt fall anbefaler megler 
at overtagelse utsettes og at kjøper ikke 
overtar. Det er selgers ansvar å fremskaf-
fe ferdigattest på boligene. Kjøper er gjort 
oppmerksom på at slik ferdigattest ofte 
foreligger lang tid etter overtagelse og 
avhenger av blant annet årstid for opp- 
arbeidelse av uteareal. Midlertidig bruks-
tillatelse gir imidlertid kjøper anledning 
til å ta boligen i bruk. Manglende ferdig-
attest skal ikke være til hinder for selgers 
oppgjør i forbindelse med overtagelsen.

FELLESKOSTNADER
Felleskostnader vil avhenge av hvilke 
tjenester sameiet ønsker utført i felles 
regi, og omfanget av disse. Felleskost-
nadene skal dekke blant annet vann-
båren oppvarming og varmtvann, felles 
forsikring, kommunale avgifter (ekskl. 
eiendomsskatt), forretningsførsel, samt 
renhold, drift og vedlikehold av felles-
arealer og tekniske installasjoner.

Første års driftsbudsjett vil bli utarbeidet 
av selger i samråd med forretningsfører. 
Stipulerte felleskostnader beløper seg 
gjennomsnittlig til ca kr 40 per kvm BRA 
per måned, hvorav 30 % fordeles likt 
på alle seksjoner og 70 % fordeles etter 

sameiebrøken (areal/BRA). Kjøper vil 
være forpliktet til å dekke sin forholds-
messige andel av sameiets felleskostnader 
i henhold til eierseksjonsloven og samei-
ets vedtekter. Endelig budsjett fastsettes 
av styret. Det tas forbehold om endringer 
i stipulerte felleskostnader, da dette er 
basert på erfaringstall.

Det presiseres at utgifter til tv/bredbånd 
ikke er medtatt i de stipulerte felleskost-
nadene over. Hva gjelder driftsutgifter 
for garasjeanlegg fordeles dette likt per 
parkeringsplass, ca. kr 275,- per måned, 
og betales følgelig kun dersom man eier 
parkeringsplass i garasjeanlegget. 

PRISER
Boligprisene fremkommer av prislisten
som følger som vedlegg til denne salgs-
oppgaven. Selger står til enhver tid 
fritt til å endre prisen på boliger og 
parkeringsplasser som ikke er solgt.

KJØPSOMKOSTNINGER OG 
LIKVIDITETSTILSKUDD
Dokumentavgift til staten: 2,5 % av andel 
tomteverdi for boligene i Hus A og Hus 
C. Dette utgjør en faktisk dokument- 
avgift på ca. kr 525,- per kvm BRA for
boligene i Hus A og Hus C. Hva gjelder
de syv boligene i Hus B er det på disse
ordinær dokumentavgift på 2,5 %
beregnet av hele kjøpesummen. Gebyr
for tinglysning av skjøte, f.t. kr 525,-.
Tinglysningsgebyr og attestgebyr for
pantobligasjoner i forbindelse med
etablering av eventuelle lån, f.t. kr 729,-
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per obligasjon inkl. attest. Seksjonerings-
gebyr kr 5 000,-. Se prisliste for total 
kjøpesum inklusive kjøpsomkostninger 
for den enkelte bolig. Det tas forbehold 
om endring av satsene for offentlige 
gebyrer og avgifter i tiden frem til hjem-
melsovergang finner sted. Hva gjelder 
omkostninger ved kjøp av parkerings- 
plass i felles garasjeanlegg vises til den 
enhver tid gjeldende prisliste.

I tillegg må kjøper betale likviditets- 
tilskudd/oppstartskapital tilsvarende  
3 måneders fellesutgifter til sameiet for 
likviditet i oppstartsfasen. Dette er ikke 
en kjøpsomkostning og beløpet vil inn-
kalles fra den enkelte kjøper av sameiets 
forretningsfører som en engangsinn-
betaling i forbindelse med fakturering  
av fellesutgifter fra og med overtagelse.

BETALINGSPLAN
Det forutsettes at 10 % av kjøpesum 
innbetales ved kontraktsinngåelse til 
meglers klientkonto, såfremt selger 
har stilt lovpålagt garanti i henhold til 
bustadoppføringslova § 12. Alle renter 
på beløp innbetalt til meglers klient-
konto tilfaller i sin helhet selger under 
forutsetning av at selger har stilt garanti 
i henhold til bustadoppføringslova § 47. 
Stilles ikke slik garanti tilfaller rentene på 
innbetalt beløp kjøper. Det kan ikke tas 
pant i kjøpt bolig for delinnbetalingen.

Hovedoppgjør (rest kjøpesum, kjøpsom-
kostninger og tilvalg) skal innbetales til 
meglers klientkonto senest én uke før 
overtagelse av eierseksjonen. Forsinkes 
betaling med mer enn 21 dager for 
beløpet som forfaller ved kontrakts-
inngåelsen og 30 dager for øvrige avtalte 
innbetalinger har selger rett til å heve 
handelen og foreta dekningssalg av 

boligen. Selger vil holde kjøper ansvarlig 
for selgers eventuelle økonomiske tap 
som følge av kjøpers mislighold. Selger 
har rett til dekning av sitt tilgodehavende  
i kjøpers innbetalte delinnbetaling, 
herunder også for renter og andre  
omkostninger som påløper på grunn  
av kjøpers mislighold.

GARANTIER
Boligene selges i henhold til bustad- 
oppføringslova, og selger plikter å stille 
bankgaranti på 3 % av kjøpesum i bygge- 
tiden og 5 % av kjøpesum i 5 år etter 
overlevering av boligen til kjøper (gjelder 
kun kjøpere som er forbrukere). Dette 
følger av bustadoppføringslova § 12, og 
slik garanti skal være stilt av selger senest 
ti virkedager etter at selger har løftet sine 
forbehold, og må uansett være stilt før 
megler på vegne av selger kan innkreve 
delinnbetaling/forskudd. Overføring av 
kjøpers delinnbetaling fra megler til  
selger er avhengig av at selger har stilt  
garanti i henhold til bustadoppførings- 
lova § 47. Kostnader ved eventuelle 
påkrevde endringer av garantier knyttet 
til videresalg eller transport av kjøpe- 
kontrakt bekostes ikke av selger.

LIGNINGSVERDI OG 
EIENDOMSSKATT
Ligningsverdien er foreløpig ikke fastsatt. 
Ligningsverdien fastsettes av Skatteetaten 
etter en beregningsmodell som tar hen-
syn til om boligen er en såkalt «primær-
bolig» (der boligeieren er folkeregistrert 
bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre 
boliger man måtte eie). Interessenter opp- 
fordres til å sjekke www.skatteetaten.no 
eller kontakte megler for nærmere  
informasjon om fastsettelse av lignings- 
verdi og eiendomsskatt. Det tas forbe-
hold om at regelendringer kan medføre 

endret ligningsverdi for boligene. Det er 
eiendomsskatt i Oslo kommune. Kontakt 
skattemyndighetene for nærmere infor-
masjon om sats og bunnfradrag.

FORRETNINGSFØRSEL
Forretningsfører for sameiet er foreløpig 
ikke valgt, men selger vil på vegne av 
sameiet inngå en tidsbegrenset kontrakt 
med forretningsfører før konstituerende 
årsmøte/sameiemøte. Kjøper aksepterer 
at selger velger forretningsfører etter  
eget skjønn for de tre første årene av 
sameiets drift.

FORSIKRING
Bygg og eiendom vil være forsikret 
av selger frem til overtagelse, deretter 
tegnes fullverdiforsikring gjennom eier- 
seksjonssameiet. Kjøper må selv tegne 
innbo- og løsøreforsikring.

MATRIKKEL OG ADRESSE
Gnr. 222, bnr. 41 i Oslo kommune. 
Seksjonsnummer for hver bolig fastsettes 
i forbindelse med seksjoneringen. Eien-
dommens adresse er per i dag Bergens-
gata 41 og 43, 0468 Oslo. Endelig adresse 
og husnummer fastsettes av kommunen 
på et senere tidspunkt, før overtagelse.

TOMT
Eiet tomt på ca. 2 641 kvm. Det vil kunne 
bli foretatt grensejusteringer i forbindelse 
med utbyggingen. Det tas forbehold om 
mindre justeringer i tomtearealet.

REGULERINGSFORHOLD
Gjeldende reguleringsplan (S-5010) ble 
vedtatt 26.09.2018 og omfatter gjeldende 
prosjekt. Reguleringsplanen regulerer 
eiendommen til boligbebyggelse/forret-
ning/forsamlingslokale/annen offentlig 
eller privat tjenesteyting (kultur, trening, 

helse, velvære)/kontor/bevertning, sam-
ferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
(kjøreveg, fortau) samt hensynssone 
(bevaring kulturmiljø). Reguleringskart 
og -bestemmelser utgjør en del av salgs- 
oppgavens vedlegg. Tilstøtende eien-
dommer er regulert til byggeområde for 
boliger (nord og sør) og spesialområde 
bevaring (nord), samt vei. Tilstøtende 
eiendom i øst er regulert til byggeområde 
for industri, men kjøper må ta høyde 
for at det her vil kunne omreguleres og 
bygges helt inntil prosjektet (østfasade 
Hus C). 

HEFTELSER/ERKLÆRINGER/ 
RETTIGHETER/ FORPLIKTELSER
Seksjonene overdras med de rettigheter 
og forpliktelser som grunnboken viser. 
Grunnboksutskrift følger som vedlegg 
til denne salgsoppgave. Grunnboksut-
skriften omfatter hele eiendommen, før 
seksjonering. De fremtidige seksjonene 
vil være fri for rene pengeheftelser med 
unntak av lovpålagt panterett til sam- 
eiet som sikkerhet for oppfyllelse av  
den enkelte sameiers fellesforpliktelser  
(Eierseksjonsloven § 31). Det forekom-
mer at servitutter/erklæringer blir ting- 
lyst som pengeheftelser uten at dette 
har begrensninger for råderetten. Selger 
kan også tinglyse bestemmelser som er 
nødvendige for å gjennomføre prosjektet, 
pålagt av offentlige myndigheter eller 
nødvendige bestemmelser knyttet til 
sameiet eller naboforhold. 

Det er per i dag tinglyst totalt 12 avtaler/
heftelser/erklæringer på eiendommen, 
kontakt megler for nærmere informasjon. 
Pantedokument til selgers bank og til 
megler (pant og urådighetserklæring) vil 
bli innfridd og slettet i forbindelse med 
kjøpers overtagelse av seksjonen.

AVTALEMESSIGE FORHOLD
Selger står fritt til å akseptere eller avslå 
ethvert kjøpetilbud, herunder bestemme 
om de vil akseptere salg til aksjeselskaper, 
samt om de vil akseptere salg av flere 
seksjoner til samme kjøper. Merk at eier- 
seksjonslovens § 23 ikke gir anledning 
til at mer enn to seksjoner eies av en og 
samme juridiske person. Foreløpige  
vedtekter for sameiet vil bli utarbeidet  
av selger i samarbeid med forretnings-
fører. Vedtekter sendes kjøperne fra 
forretningsfører i forbindelse med inn- 
kalling til konstituerende årsmøte/sam- 
eiemøte. Det forutsettes at dokumentene 
aksepteres som grunnlag for handelen.  
Eventuelle ønskede endringer kan skje 
i henhold til vedtektene på senere 
årsmøter/sameiemøter.

Selger vil benytte egen standard kjøpe-
kontrakt for alle salg i prosjektet. Det 
forutsettes at kjøpetilbud er lagt inn på 
grunnlag av denne kjøpekontrakten og 
en eventuell aksept av kjøpetilbud fra  
selger gis under samme forutsetning. 
Standard kjøpekontrakt følger som 
vedlegg til denne salgsoppgaven.

Det kan være aktuelt med reseksjoner- 
ing frem til siste seksjon er solgt, og 
kjøper/sameier kan ikke motsette seg 
å undertegne nødvendige begjæringer/
erklæringer i denne sammenheng. 
Kjøper/sameier plikter å medvirke til  
slik reseksjonering så fremt dette ikke 
forringer verdien av kjøpers/sameiers 
egen seksjon.

LOVGRUNNLAG
Boligene selges i henhold til Bustad- 
oppføringslova som regulerer kjøpers 
(gjelder kun forbrukere) rettigheter og 
plikter ved avtale om oppføring av bolig 

og kjøp av fast eiendom der bygningen 
ikke er fullført når avtalen inngås.

Ved salg til aksjeselskap eller annen  
profesjonell part legges Avhendings- 
lovens bestemmelser til grunn, ikke 
Bustadoppføringslova. Det vil ved salg 
til aksjeselskap også kreves høyere  
forskuddsbeløp enn 10 %. Kontakt 
megler for nærmere informasjon.

For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner 
(Eierseksjonsloven) for eierseksjons-
sameiet og driften av dette.

EIERFORM OG ORGANISERING
Eierseksjonene vil tilhøre et eierseksjons-
sameie. Selger forbeholder seg retten til å 
organisere og fordele parkeringsplasser 
og sportsboder på den måten som for 
selger anses mest hensiktsmessig, for 
eksempel som en del av sameiets felles- 
areal med dertil tilhørende bruksret-
ter, seksjonert som tilleggsareal til den 
enkelte seksjon eller som en særskilt 
næringsseksjon. Selger kan også velge  
å organisere garasjeanlegget som en  
anleggseiendom (eget bnr), og som  
et eget garasjesameie (tingsrettslig real-
sameie) hvor hver sameier eier en ideell 
realandel. I forbindelse med overtagelser 
beholder selger fordelingsrett til park-
eringsplasser og sportsboder inntil alle 
seksjoner er overlevert.

Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes 
i forbindelse med seksjoneringen. Sam- 
eiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer 
innenfor eiendommen.

Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, 
vil kjøper bli sameier i eiendommen med 
tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. 
Seksjonseierne får felles bruksrett til 
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sameiets fellesareal. De andre sameierne 
har, i henhold til Eierseksjonslovens  
§ 31, panterett i seksjonen for krav mot
sameieren som følger av sameieforholdet.

AVBESTILLING
Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir 
kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik 
rett benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig 
for selgers merkostnader og tap som 
følge av en eventuell avbestilling.  
Bestilte tilvalg og endringer kjøper  
måtte ha gjort skal i slike tilfeller  
uansett betales av kjøper. Selger kan 
kreve utbetaling av kjøpers delinn- 
betaling til dekning av avbestillings- 
gebyr eller vederlag etter dette punkt. 

ADGANG TIL UTLEIE
Eier får full råderett over egen seksjon og 
kan fritt leie den ut til boligformål.

AREALANGIVELSER
Arealene oppgitt i prospektet er angitt  
i bruksareal (BRA) som er boligens mål 
innvendig, innbefattet innvendige boder, 
sjakter og vegger, men ikke medregnet 
yttervegg. I tillegg opplyses P-rom  
i prislisten – dette er boligens bruks- 
areal (BRA) fratrukket innvendige  
boder og veggene til disse.

Arealer påført i prospektets planteg-
ninger er i noen tilfeller avrundet til 
nærmeste halve kvadratmeter. Arealer 
oppgitt på de enkelte rom på kontrakts- 
tegning kan bli justert i forbindelse med 
detaljprosjekteringen.

Det presiseres at verken sportsbodareal 
i felles anlegg eller privat balkong-/ter-
rasseareal er medregnet i bruksarealene 
oppgitt for den enkelte bolig i prospekt 
og prisliste.

ENERGIMERKING
Energi- og oppvarmingskarakter fore-
ligger ikke per tid. Energiattester vil bli 
utarbeidet av selger i samarbeid med 
utførende entreprenør etter at detalj- 
prosjekteringen er gjennomført. Etter 
dette vil energiattester for den enkelte 
bolig kunne innhentes hos megler.  
Energiattesten vil for øvrig utgjøre en  
del av FDV-dokumentasjonen  
(Forvaltning, drift og vedlikehold)  
kjøper får ved overtagelsen.

TILVALG OG ENDRINGER
Det vil, i en tidsbegrenset periode, være 
anledning til å gjøre tilvalg til boligene. 
Mulige tilvalg vil bli presentert i en egen 
tilvalgsbrosjyre (evt. elektronisk) og 
omfatter blant annet ulike typer parkett, 
veggfarger, fliser, fronter på kjøkken- og 
baderomsinnredninger, diverse vvs-ut-
styr og endringer i elektroinstallasjoner. 
Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 
15 % av kjøpesum i henhold til bustad- 
oppføringslova § 9. Alle tilvalg avtale- 
festes direkte mellom kjøper og entre-
prenør/selger i separat avtale, hvor påslag 
må påregnes. Eventuelle tilvalgs bestill-
inger innbetales til meglers klientkonto, 
eller faktureres direkte fra entreprenør/
selger.

Endringer utover de som fremkommer  
i tilvalgsbrosjyren må på fritt grunnlag 
vurderes av selger, entreprenør og 
dennes underleverandører. Det kan ikke 
påregnes at andre endringer kan foretas, 
og de kan uansett ikke utføres om de 
er i strid med rammetillatelse eller vil 
kunne medføre forsinkelse i prosjektets 
fremdrift. Typiske endringer som ikke 
tillates er endring av fasade, vindusform 
og plassering av vann og avløp.
Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av 

prosjektet, må interessent/kjøper være 
kjent med og akseptere at frister for 
tilvalg og endringer kan være utgått. 
Det må da tas forbehold i kjøpetilbudet 
dersom interessent/kjøper har ønske om 
tilvalg/endring som denne mener skal 
være mulig å få levert av selger. Konferer 
megler for nærmere informasjon. Alle 
kostnader forbundet med tilvalg skal 
være innbetalt før overtagelse. Selger og 
entreprenør har rett til å ta påslag ved 
endringer/tilvalg.

EIENDOMSMEGLER
Nyeboliger AS, org.nr.: 997 812 824
(Sem & Johnsen Prosjektmegling)
Pb. 1488 Vika, 0116 Oslo
ved ansvarlig megler  
Vegar Skredlund  
Eiendomsmegler/Prosjektleder
Mobil: 95 40 84 49.  
E-post: vs@sem-johnsen.no

Megler har et vederlag på kr 47.500,- per 
bolig. Dersom handel ikke kommer i 
stand, har megler ikke krav på provis-
jon. Vederlag og utlegg betales av selger. 
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 
om tiltak mot hvitvasking og terror-
finansiering mv., er megler pliktig til 
å gjennomføre legitimasjonskontroll 
av involverte parter. Dersom partene 
ikke oppfyller krav til legitimasjon eller 
megler har mistanke om at transaksjonen 
har tilknytning til utbytte av en straffbar 
handling, kan megler stanse gjennom-
føringen av transaksjonen.

FORBEHOLD
Byggestart er avhengig av at 70 % av 
salgsverdien av de totalt 35 leilighetene 
i Hus A, B og C er forhåndssolgte.  
Byggestart er videre avhengig av at  
igangsettelsestillatelser blir gitt fra

myndighetene i god tid før planlagt 
byggestart. Endelig er byggestart av- 
hengig av at det inngås en for selger 
tilfredsstillende entrepriseavtale. Det tas 
generelt forbehold om myndighetenes 
saksbehandlingstid og eventuell justering 
i fremdriften for overtagelse/innflytting, 
hjemmelsoverføring med videre som 
følge av dette.

Det kan forekomme avvik mellom 
leveransebeskrivelsen og plantegninger. 
I slike tilfeller er det alltid leveranse-
beskrivelsen som er retningsgivende. 
Dersom det er avvik mellom prospekt/
internettside og leveransebeskrivelsen, er 
det den endelige leveransebeskrivelsen 
i kontrakten som gjelder. Omfanget av 
leveransen er begrenset til dette. Alle 
opplysninger i leveransebeskrivelse og 
salgsoppgave er gitt med forbehold om 
selgers rett til endringer som er hensikts-
messige og/eller nødvendige, forutsatt at 
det ikke reduserer den generelle standard 
vesentlig. Kjøper aksepterer uten pris-
justering at selger har rett til å foreta 
slike endringer. Eksempler på slike 
endringer kan være innkassing av 
teknisk anlegg, mindre endring av 
boligens areal eller lignende.

Alle illustrasjoner, 3D-perspektiver, 
skisser, møblerte plantegninger m.m. 
er kun ment å danne et inntrykk av den 
ferdige bebyggelsen, og kan således ikke 
anses som endelig leveranse. Inntegnet 
utstyr/inventar medfølger ikke, så som 
f.eks. hvitevarer, møbler, gardiner og
gardinoppheng, lamper, blomster-
kasser mm. og det vil derfor fremkomme
elementer i presentasjonsmaterialet
som ikke inngår i leveransen. Generelle
beskrivelser av prosjektet i salgs- og
markedsføringsmateriell vil ikke passe

for alle boliger. Innvendige 3D-perspek-
tiver er tatt fra arkitekttegninger av ulike 
boliger og gjenspeiler ikke en aktuell 
leilighet. Interessenter oppfordres derfor 
særskilt til å vurdere dette (solforhold, 
utsikt, beliggenhet i forhold til terreng 
og omkringliggende bygningsmasse mv.) 
før innlevering av kjøpetilbud. 

Utomhusplanen i prospektet er av en 
slik karakter at den ikke kan anses som 
et kart, men en illustrasjonsskisse fra 
landskapsarkitekt. Utomhusplanen er 
utarbeidet for å illustrere tomtens
planlagte opparbeidelse, men er ikke 
endelig fastsatt og kan endres i
forbindelse med detaljprosjekteringen. 
Selger står fritt til å endre boligbetegnelse 
i prosjekteringsprosessen og det 
tas forbehold om eventuell endring 
av antall boliger i prosjektet.

Selger forbeholder seg retten til å 
akseptere eller forkaste et hvert kjøpe-
tilbud, herunder bestemme om de vil 
akseptere salg til aksjeselskaper samt 
om de vil akseptere salg av flere boliger 
til samme kjøper. Kjøpetilbud forutsettes 
inngitt på selgers standard kjøpekontrakt 
og budskjema/midlertidig kjøpekontrakt 
som vil bli benyttet ved salg. Selgers 
standard kjøpekontrakt forutsettes 
gjennomgått før kjøpetilbud inngis. 
Selger tar forbehold om å foreta 
justeringer i kjøpekontrakten som 
følge av offentlige krav m.m.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses 
i kjøpers navn. Hvis interessent mot 
formodning ikke ønsker tinglysning 
av skjøte, må det tas forbehold om dette 
i budskjema/midlertidig kjøpekontrakt. 
Ved eventuell endring i eierskap eller 
navnendring fra kjøpers side etter bud/

aksept vil det påløpe administrasjons-
gebyr på kr 70 000,- inkl. mva. som 
innbetales til meglers driftskonto og deles 
likt mellom megler og selger. Eventuell 
endring krever selgers forutgående 
samtykke. Selger kan uten nærmere 
begrunnelse nekte slikt samtykke. 
Ervervet vil etter eventuelt samtykke 
kunne tinglyses direkte til tredjemann, 
men selger vil i forhold til oppgjør og 
kontraktsvilkår for øvrig kun forholde 
seg til førstegangskjøper. Oppgjør 
etter salg vil skje gjennom megler 
eller meglers underleverandør.

Selger forbeholder seg retten til å 
foreta kredittvurdering av kjøpere. Det 
tas forbehold om trykkfeil i prospekt, 
leveransebeskrivelse og salgsoppgave.

Følgende dokumenter utgjør en del av 
denne salgsoppgaven:
• Leveransebeskrivelse
• Plantegning
• Etasjeplan
• Prisliste
• Foreløpig utomhusplan
• Budskjema/Midlertidig kjøpekontrakt
• Selgers standard kjøpekontrakt
• Foreløpige vedtekter
• Grunnboksutskrift
• Reguleringsplan- og bestemmelser

Oslo 03.09.2019



Bolig- Etasje / Type / Bruks- Primær- Balkong / Garasje- Fastpris / Omkost- Totalsum

nummer Plan Ant. rom areal rom Terrasse plass Kjøpesum ninger Kjøp.+omk.

Hus A 9 boliger

A201 2 3-roms 70,0 70,0 3,2 kvm terr. + fransk Nei 6 350 000     38 004     6 388 004     

A202 2 2-roms 42,0 42,0 Fransk balkong Nei 4 200 000     23 304     4 223 304     

A203 2 2-roms 42,0 42,0 13,3 kvm terrasse Nei 4 400 000     23 304     4 423 304     

A301 3 4-roms 80,0 80,0 Fransk balkong Kan kjøpes** 7 350 000     43 254     7 393 254     

A302 3 2-roms 42,0 42,0 Fransk balkong Nei 4 300 000     23 304     4 323 304     

A303 3 2-roms 40,0 40,0 Fransk balkong Nei 4 450 000     22 254     4 472 254     

A401 4 4-roms 80,0 80,0 Fransk balkong Kan kjøpes** 7 550 000     43 254     7 593 254     

A402 4 4-roms 81,0 81,0 5,5 kvm balkong Kan kjøpes** 8 200 000     43 774     8 243 774     

A501 5 3-roms 62,0 62,0 14 kvm takterrasse Kan kjøpes** 7 200 000     33 804     7 233 804     

Hus B 7 boliger

B201 2 3-roms 72,0 69,0 - Nei 5 950 000     150 004   6 100 004     

B202 2-3 3(4)-roms 99,0 99,0 11,0 kvm takterrasse Kan kjøpes** 8 450 000     212 504   8 662 504     

B203 2-3 3-roms 83,0 79,0 10,0 kvm takterrasse Kan kjøpes** 7 150 000     180 004   7 330 004     

B204 2-3 3(4)-roms 106,0 106,0 20,0 kvm takterrasse Kan kjøpes** 9 250 000     232 504   9 482 504     

B205 2-3 3(4)-roms 101,0 101,0 20,0 kvm takterrasse Kan kjøpes** 9 100 000     228 754   9 328 754     

B206 2-3 3(4)-roms 101,0 101,0 20,0 kvm takterrasse Kan kjøpes** 8 950 000     225 004   9 175 004     

B207 2-3 5-roms 105,0 105,0 19,0 kvm takterrasse Kan kjøpes** 9 500 000     238 754   9 738 754     

Hus C 19 boliger

C101 1 3-roms 70,0 66,0 18 kvm terrasse Nei 5 950 000     38 004     5 988 004     

C102 1 1-roms 39,0 39,0 5,0 kvm balkong Nei 3 950 000     21 724     3 971 724     

C201 2 4-roms 80,0 80,0 6,5 kvm balkong Kan kjøpes** 7 300 000     43 254     7 343 254     

C202 2 2-roms 40,0 40,0 2,0 kvm balkong Nei 4 300 000     22 254     4 322 254     

C203 2 3-roms 60,0 60,0 7,5 kvm balkong Nei 5 650 000     32 754     5 682 754     

C204 2 3-roms 60,0 56,0 6,0 kvm balkong Nei 5 450 000     32 754     5 482 754     

C301 3 4-roms 80,0 80,0 6,5 kvm balkong Kan kjøpes** 7 600 000     43 254     7 643 254     

C302 3 2-roms 40,0 40,0 2,0 kvm balkong Nei 4 400 000     22 254     4 422 254     

C303 3 3-roms 60,0 60,0 7,5 kvm balkong Nei 5 950 000     32 754     5 982 754     

C304 3 3-roms 60,0 56,0 6,0 kvm balkong Nei 5 750 000     32 754     5 782 754     

C401 4 4-roms 80,0 80,0 6,5 kvm balkong Kan kjøpes** 7 900 000     43 254     7 943 254     

C402 4 2-roms 40,0 40,0 2,0 kvm balkong Nei 4 500 000     22 254     4 522 254     

C403 4 3-roms 60,0 60,0 7,5 kvm balkong Nei 6 150 000     32 754     6 182 754     

C404 4 3-roms 60,0 56,0 6,0 kvm balkong Nei 5 950 000     32 754     5 982 754     

C501 5 4-roms 80,0 80,0 6,5 kvm balkong Kan kjøpes** 8 200 000     43 254     8 243 254     

C502 5 2-roms 40,0 40,0 2,0 kvm balkong Nei 4 600 000     22 254     4 622 254     

C503 5 3-roms 60,0 60,0 7,5 kvm balkong Nei 6 400 000     32 754     6 432 754     

C504 5 3-roms 60,0 56,0 6,0 kvm balkong Nei 6 200 000     32 754     6 232 754     

C601 6 4-roms 116,0 112,0 105 kvm takterrasse 1 inkludert 16 200 000   62 154     16 262 154   

Parkeringsplass i felles underliggende garasjeanlegg er inkludert i prisen til toppleilighet C601, men ikke til øvrige boliger i prosjektet. 

Parkeringsplass kan kjøpes til boligene lik eller større enn 80 kvm, samt til A501. Parkeringsplass koster kr 550.000,- + omk.

Det er et begrenset antall parkeringsplasser for salg, kontakt megler for nærmere informasjon. ** OBS! Må kjøpes samtidig med bolig. 

Felleskostnader og salgsvilkår i henhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven.

Siste frist for innlevering av kjøpetilbud er tirsdag 17. september kl. 12:00. 

Vegar Skredlund m: 95 40 84 49 e: vs@sem-johnsen.no

Helene Røgler m: 97 77 66 80 e: hr@sem-johnsen.no

Selger forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å endre prisene på usolgte boliger og parkeringsplasser.

PRISLISTE
BERGENSGATA 41-43, BJØLSEN
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1960/519425-1/105 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT

1926/912480-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE

1929/912873-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE

1932/990848-1/105 BESTEMMELSE OM VEG

1948/300718-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE

1948/301510-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE

1964/515615-1/105 ERKLÆRING/AVTALE

1964/515616-1/105 ERKLÆRING/AVTALE

1971/510898-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE

133-18-9026 Bergensgata 41 - Ubekreftet
grunnboksrapport inkl eiendommens rettigheter

Grunnboksrapport
Datakilde: Kartverket
Kommune: 0301 OSLO Data uthentet: 07.12.2018 kl. 14:53 
Grunneiendom: Gnr: 222 Bnr: 41 Oppdatert per: 07.12.2018 kl. 14:53 

Grunnboksinformasjon 
HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

17.11.1960 
KJØPER:BERGENSGATA UTVIKLING AS 
Vederlag: NOK 0 

Org.nr: 925835641

HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas kun ha historisk betydning, eller som 
vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten 
sin grunnboksutskrift.
Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før 
eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på 
grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette 
servitutter eldre enn festekontrakten.

23.09.1926 vedr. et skur

30.07.1929 vedr. et uthus m.v.
OVERFØRT FRA: 0301-222/43

07.01.1932 Best. om area m.v.

01.03.1948 Overført fra Moldegt.10.

13.05.1948 Overført fra Moldegt.10.

27.10.1964 Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

27.10.1964 Bestemmelse om kloakkledning
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

16.07.1971 Med flere bestemmelser
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
OVERFØRT FRA: 0301-222/43

Page 1 of 2Grunnboksrapport
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Rapportmal: 'grunnbok' Versjon: '18052017.1' © Norkart AS

1980/511317-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE

1980/512964-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE

1981/504159-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE

1987/16272-1/105 ERKLÆRING/AVTALE

2013/969003-1/200 PANTEDOKUMENT

2013/969014-1/200 PANTEDOKUMENT

2018/1536929-1/200 ** PRIORITETSBESTEMMELSE

1916/900012-2/105 REGISTRERING AV GRUNN

1948/960979-1/105 SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:

2018/1572264-1/200 SAMMENSLÅING

23.06.1980 vedr. vinduer m.v.
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
OVERFØRT FRA: 0301-222/43

15.07.1980 vedr. nødutgang m.v.
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
OVERFØRT FRA: 0301-222/43

28.04.1981 Med flere bestemmelser
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
OVERFØRT FRA: 0301-222/43

11.03.1987 Bestemmelser om brannvegg/-dør
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
OVERFØRT FRA: 0301-222/43

08.11.2013 
PANTHAVER:DNB BANK ASA 
BELØP: NOK 200.000.000

Org.nr: 984851006

08.11.2013 
PANTHAVER:DNB BANK ASA 
BELØP: NOK 200.000.000

Org.nr: 984851006
OVERFØRT FRA: 0301-222/43

12.11.2018 21:00 VEKET FOR: PANTEDOKUMENT 2013/969003-1/200

GRUNNDATA

08.01.1916 DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA:Knr:0301 Gnr:222 Bnr:26

24.05.1948 Moldegt.10.

20.11.2018 21:00 DENNE MATRIKKELENHETEN ER SAMMENSLÅTT MED:Knr:0301 Gnr:222 Bnr:43

RETTIGHETER PÅ ANDRE EIENDOMMER
Ingen rettigheter funnet.

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

Page 2 of 2Grunnboksrapport
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

S-5010
Saken gjelder: Detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Bergensgata 41 og 43 på

Bjølsen

Vedtaksdato: 26.09.2018

Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning

Lovverk: PBL 2008

Høydereferanse: NN2000

Merknader:

Knytning(er) mot andre planer:

Saken består av 7 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00 Organisasjonsnummer:
Telefaks:23 49 10 01 971 040 823 MVA

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Internett: www.pbe.oslo.kommune.no
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