KJØPEKONTRAKT

BOLIG UNDER OPPFØRING
lnr. <oalpha>
Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom:
Eikhaugen Utvikling AS

Org nr: 923 435 824

Tlf:
heretter omtalt som "Selger", og
<bname/l>
<loadcust 2><cvadr>
<czipc> <ccity /w>
<loadcust>

Fnr./Org.nr.
<bofid/l>

Mobil: <ctele/m>, E-post: <ctele/e><loadcust>
heretter omtalt som "Kjøper",
I fellesskap omtalt som "Partene".
Partene har i dag inngått følgende avtale ("Kjøpekontrakten"):
1

BAKGRUNN

1.1

Partene er i dag blitt enige om de vilkår som følger av Kjøpekontrakten i forbindelse med kjøp
av ny eierseksjon med andel tomt. Avtaleforholdet er ellers regulert av Lov om avtalar med
forbrukar om oppføring av ny bustad, bustadoppføringslova (buofl.), av 13. juni 1997 nr 43.

1.2

Selger står som utbygger av gnr. 28, bnr. 18 i Asker kommune (heretter omtalt "Eikhaugen
Boliger"). Eiendommene vil også bli seksjonert og det vil bli opprettet et eierseksjonssameie.
Planlagt bebyggelse for Eikhaugen Boliger er til sammen ca. 2 800 kvm. Eikhaugen Boliger vil
bestå av 14 rekkehus og 5 kjedede boliger. Tomtens areal er ennå ikke fastsatt, men
forventes å utgjøre ca. 8466 kvm.

1.3

Hjemmelshaver til gnr. 28 bnr. 18; Eikhaugen Utvikling AS

1.4

Endelige seksjonsnummer tildeles på et senere tidspunkt.

2. EIENDOMMEN
2.1

Selger overdrar til Kjøper bolig <oalpha>, med adresse , i boligprosjektet Eikhaugen Boliger.

2.2

Tomten er ikke ferdig arrondert og organisert ref. pkt. 1.2 og 19.2. Selger står fritt til å
gjennomføre den organisering og arrondering av tomten som Selger anser som mest
hensiktsmessig. Kjøper er forpliktet til å samtykke i delings-/ sammenslåingsprosesser i den
grad Kjøpers samtykke er nødvendig. Dette skal ikke medføre justering av avtalt pris.
Selger forbeholder seg retten til å foreta en reseksjonering av eierseksjonssameiet for blant
annet å opprette eventuelle tilleggsdeler til den enkelte seksjon (f.eks. eksklusivt utomhusareal
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og bodareal), foreta enkelte justeringer av fellesarealene dersom dette er hensiktsmessig,
eller gjøre andre nødvendige justeringer. Kjøper forplikter seg til å samtykke i
reseksjoneringen i den grad Kjøpers samtykke er nødvendig.
2.3

Det medfølger 1 garasjeplass eller 1 carport i tilknytning til egen bolig.

2.4

Den samlede ytelse som overdras til Kjøper etter dette punkt 2, er heretter omtalt som
"Eiendommen".

2

MEGLER

3.1

Røisland & Co Eiendomsmegling AS er valgt som megler på oppdrag av Selger, heretter også
omtalt som "Megler". Meglers vederlag betales av Selger. Megler har imidlertid ikke noe
ansvar for partenes riktige oppfyllelse av denne Kjøpekontrakt.

3.2

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmeglere har
en plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

4

KONTRAKTSDOKUMENTER

Følgende dokumenter har blitt forelagt Kjøper og er en del av Kjøpekontrakten.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Kjøpekontrakten.
Leveransebeskrivelse og romskjema, datert 04.06.2021, revidert 08.11.2021
Plantegning 1:100, datert 28.05.2021 (eget vedlegg)
Etasjeplaner, dato: 28.05.2021
Fasade- og snitt tegninger datert 28.01.2021 og 28.05.2021
Salgsoppgave datert 14.06.2021, rev. 01.03.2022
Foreløpige sameievedtekter og budsjetter datert 25.05.2021 og 03.06.2021
Foreløpig utomhusplan

Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde
i ovennevnte rekkefølge. Videre gjelder i tilfelle motstrid yngre bestemmelser foran eldre, spesielle
foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne avtale foran standardiserte
bestemmelser.
Kjøper er gjort kjent med at alle 3D presentasjoner, planer, skisser, bilder i prospekt, tilvalgsbrosjyre
og annet salgsmateriell er av illustrativ karakter, og utarbeidet før gjennomført detaljprosjektering.
Materialet kan derfor vise bygningsvolumer, innredning, tilvalg, beplantning og detaljer mv. som ikke
inngår i avtalen.
5

OFFENTLIGE DOKUMENTER

Følgende dokumenter har blitt forelagt Kjøper og er en del av Kjøpekontrakten.
5.1
5.2

Reguleringsbestemmelser 0220 2018010, vedtatt 31.03.2020, med reguleringskart datert
31.03.20.
Utskrift av grunnboken for gnr. 28 bnr. 18 datert

Kjøper erklærer ved inngåelse av Kjøpekontrakten å ha satt seg inn i de nevnte dokumenter.
6

KJØPESUM OG OMKOSTNINGER

6.1

Kjøpesummen for Eiendommen utgjør
Kr <opric>

Kroner: med bokstaver 00/100.
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6.2

I tillegg til Kjøpesummen betales følgende omkostninger ved overtagelse:
* Dokumentavgift til staten, 2,5 % av
tomteverdi kr <oavgr>
*Tinglysingsgebyr for
panterettsdokument med attest
* Tinglysingsgebyr for skjøte
Sum omkostninger

Kr

<odoca>

Kr
Kr
Kr

585,585,-

*

Det tas forbehold om endringer på størrelsen på gebyrer og avgifter som er fastsatt av
offentlig myndighet. Kjøper har risiko for slike eventuelle endringer.

6.3

Dersom Kjøper opptar flere lån hvor panterettsdokument skal tinglyses på Eiendommen,
påløper ytterligere kr 585,00* pr obligasjon i tinglysingsgebyr.

6.4

Omkostningene betales til Megler samtidig med sluttoppgjøret.

6.5

Tilleggsbestillinger innbetales til Meglers klientkonto på bakgrunn av skriftlig avtale mellom
Partene. Faktura med betalingsvilkår utstedes av Selger.

7

BETALING

7.1

Kjøpesummen betales på følgende måte:
7.1.1 Kjøpesummen betales uoppfordret innen
kl 16.00, 3 dager før overtagelse

Kr

<=<opric>*1>,-

7.2

Selger kan disponere Kjøpers innbetalinger før hjemmel til Eiendommen er overført til Kjøper,
dersom Selger stiller en selvskyldnergaranti fra bank/forsikringsselskap til Kjøper som
sikkerhet for det beløp som skal disponeres til fordel for Selger (jf. buofl. § 47), se pkt. 10.4.

7.3

Røisland & Co Eiendomsmegling AS, eller den Megler utnevner, vil foreta oppgjøret.

7.4

Alle innbetalinger skal skje til klientkonto nr. <ocliacc> med KID <okidb> i Danske Bank stillet
til:
Røisland & Co Eiendomsmegling AS
Dronning Eufemias gate 16,
0191 Oslo

7.5

Betaling anses å ha skjedd den dato pengene er disponible på Meglers konto.

7.6

Betalingen skal betales inn fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

8

MISLIGHOLD

8.1

Ved forsinket betaling har Selger rett til å nekte overlevering.

8.2

Kjøper svarer forsinkelsesrenter til Selger i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om
forsinket betaling hvis kjøpesummen iht. denne Kjøpekontrakten ikke er disponibel i sin helhet
på klientkonto innen avtalte frister. Forsinkelsesrenter beregnes av hele kjøpesummen
inklusive tilvalg og endringer. Manglende innbetaling vil stoppe hjemmelsoverføringen av
Eiendommen, og anses som mislighold av Kjøpers forpliktelse i henhold til Kjøpekontrakten.

8.3

Hvis Kjøpekontrakten misligholdes vesentlig av Kjøper, har Selger rett til å heve
Kjøpekontrakten. Manglende oppgjør utover 30 dager etter forfall anses som vesentlig
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mislighold. Selger har i et slikt tilfelle rett, men ikke plikt, til å heve Kjøpekontrakten og foreta
dekningssalg. Selger kan ta dekning for sitt tilgodehavende etter Kjøpekontrakten i Kjøpers
eventuelle innbetalte depositum, herunder også renter og andre omkostninger som påløper på
grunn av Kjøpers mislighold. Selgers krav mot Kjøper begrenser seg dog ikke til det innbetalte
beløp. Selger har hevingsrett selv om overtakelse har funnet sted og/eller skjøte er tinglyst, jf.
buofl. § 57, annet ledd.
8.4

Hvis Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Eiendommen før fullt oppgjør har funnet sted, på
tross av garantier, eller av andre grunner ikke presterer fullt oppgjør etter Kjøpekontrakten,
vedtar Kjøper utkastelse fra Eiendommen uten søksmål og dom. Han har da ikke rett til å
besitte Eiendommen, jf. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd (e).

8.5

Ved Selgers mislighold gjelder bestemmelsene i bustadoppføringslova kapittel III og IV.
Kjøper kan heve Kjøpekontrakten dersom Selgers forsinkelse eller mangler ved ytelsen
innebærer et vesentlig kontraktsbrudd.
Ved forsinkelse som Selger svarer for, kan Kjøper kreve dagmulkt, heve avtalen, kreve
erstatning eller holde tilbake vederlaget jf. buofl. § 17 flg.
Ved mangler kan Kjøper holde tilbake vederlaget, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag,
eller heve og/eller kreve erstatning jf. buofl. § 29.

9

TINGLYSING

9.1

Skjøte blir utstedt av Selger når alle nødvendige opplysninger er tilgjengelige, senest i
forbindelse med overtakelse og oppgjør, se dog punkt 9.4 nedenfor. Dokumentet oppbevares
hos Megler inntil tinglysing finner sted. Megler gis fullmakt til å påføre eiendomsbetegnelsen i
skjøtet så snart dette foreligger. In blanco skjøte aksepteres ikke.

9.2

Etter overtakelse skal Eiendommen overskjøtes til den Kjøper som Kjøpekontrakten utpeker.
Dette under forutsetning av at innbetaling av Kjøpesummen inkl. omkostninger og eventuelle
tilleggsbestillinger er bekreftet disponibelt på klientkonto.

9.3

Kjøper må godtgjøre at kjøpet ikke er i strid med eierseksjonsloven § 23, og utsteder en
særskilt erklæring om dette som vedlegges skjøtet når dette sendes for tinglysing.

9.4

Selger er ikke ansvarlig for forsinket hjemmelsoverføring som skyldes kommunal eller annen
offentlig saksbehandling. Det tas således forbehold om at fradeling, sammenslåing eller annen
tomtearrondering og den eventuelle påfølgende seksjoneringen av Eikhaugen Boliger kan bli
forsinket på grunn av offentlige myndigheters saksbehandlingstid. Såfremt tomtearronderingen
og seksjoneringen av Eiendommen ikke er gjennomført ved overtakelse, vil overskjøting til
Kjøper skje så snart det praktisk lar seg gjennomføre, uten at dette er å anse som en
forsinkelse som gir Kjøper krav på mangels- og/eller forsinkelsesbeføyelser.

10

SIKKERHET OG GARANTISTILLELSE

10.1

Selger utsteder til Megler et panterettsdokument med urådighetserklæring (sikringsobligasjon)
som lyder på minimum Kjøpesummen for Eiendommen. Obligasjonen tjener som sikkerhet for
den del av Kjøpesummen som er betalt av Kjøper.

10.2

Sikringsobligasjonen skal tinglyses på Eiendommen og slettes så snart alle formaliteter er i
orden. Sikringsobligasjonen skal ha prioritet etter byggelån/grunninvesteringslån og
foranstående heftelser. Selger kan ikke kreve oppgjør før sikringsobligasjonen er tinglyst.
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10.3

Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter Kjøpekontrakten en garanti
på 3 % av Kjøpesummen frem til overtakelse straks etter at forbeholdene jf. pkt. 19.1 er frafalt,
jf. buofl. § 12 2. ledd. Beløpet økes ved overtakelse til 5 % av Kjøpesummen og står i 5 – fem
- år etter overtakelsen jf. buofl. § 12, 3 ledd. Tilleggsbestillinger i henhold til kontraktens pkt.
12 vil ikke påvirke størrelsen på Selgers garanti/sikkerhetsstillelse.

10.4

Dersom det skal utbetales noen del av Kjøpesummen fra Meglers klientkonto før Eiendommen
er overskjøtet på Kjøper, skal Selger stille garanti som dekker det beløp som skal disponeres,
jf. pkt. 7.2 og buofl. § 47. Garantien skal avsluttes når overskjøting har funnet sted.

11

HEFTELSER

11.1

Eiendommen overdras til Kjøper fri for panteheftelser.
Kjøper er forelagt utskrift av grunnboken for gnr. 28 bnr. 18 og har gjort seg kjent med disse,
jf. pkt. 5, vedlegg 5.2. Kjøper er gjort kjent med følgende tinglyste heftelser og overtar disse
slik de fremgår av grunnboken:
-

11.2

Bestemmelse om adkomstrett, gjelder også senere utskilte parseller. Doknr.
777137-1/200, tinglyst 04.07.2019 på gnr. 28 bnr. 18
Bestemmelse om Vann/Kloakk. Gjelder også senere utskilte parseller. Doknr.
777137-2/200, tinglyst 04.07.2019 på gnr. 28 bnr. 18
Erklæring/avtale. Bestemmelse om fellesareal. Gjelder også senere utskilte
parseller. Doknr. 777137-3/200, tinglyst 04.07.2019 på gnr 28 og bnr. 18.
Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vedlikehold. Doknr. 3489292-1/200.
tinglyst 15.12.2020 på gnr. 28 bnr 18
Bestemmelse om vann/kloakk, bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger.
Doknr. 3489292-2/200 tinglyst 15.12.2020 på gnr. 28 bnr. 18
Erklæring avtale, bestemmelse om rett til etablering av fellesareal. Doknr 34892923/200, tinglyst 15.12.2020 på gnr. 28 bnr, 18

Kjøper er gjort oppmerksom på at det på Eiendommen kan eller vil bli tinglyst
nødvendige erklæringer om bruksretter, atkomst og seksjonering på Eiendommens
grunnboksblad, jf. pkt. 19.2.
Det vil også kunne bli aktuelt å tinglyse bestemmelser om felles rettigheter og plikter (inkl.
kostnadsdeling) mht. bruk og vedlikehold av fellesarealer, felles grøntarealer, veier, ledninger
mv., samt øvrige fellestiltak for de eiendommer som inngår i Eikhaugen Bolig og eventuelt
øvrige eiendommer i området.

11.3

Kjøperen kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysing av nødvendige
erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet Eikhaugen Boliger. Kjøper aksepterer
videre at Eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger
dersom offentlige myndigheter krever det.

12

TILLEGGSBESTILLINGER/ENDRINGER

12.1

Selger utarbeider tilvalgsliste hvor valgmulighetene for tilleggsbestillinger og endringer
fremkommer. Kjøper er gjort spesielt oppmerksom på at dette er et stort prosjekt med mange
leiligheter som gjennomføres i en planlagt serieproduksjon. Det vil derfor i alminnelighet ikke
bli godtatt endringer eller tilleggsbestillinger utover tilvalgslisten, da dette vil gripe inn i den
planlagte produksjonsprosessen, jf. buofl § 9, annet ledd.

12.2

Alle tilleggsbestillinger/endringer skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som
fastsettes av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.
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12.3

Kjøper kan ikke kreve utført tilleggsbestillinger/endringer som endrer Selgers vederlag på mer
enn 15 % av Kjøpesummen.

12.4

Dersom Kjøper ønsker tilleggsbestillinger/endringer skal dette fremsettes/bestilles skriftlig.
Selger oppgir pris og fremdriftsmessig konsekvens. Alle tilleggsbestillinger/endringer skal
faktureres av Selger eller den Selger utpeker, og betales direkte til Meglers klientkonto. Selger
har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. buofl. § 44. I den grad
det tillates endringer utover tilvalgsliste, jf. pkt. 12.1, må Kjøper påregne betydelige kostnader
til administrasjon, tegningsrevisjoner osv.

12.5

Selger har rett til å foreta mindre endringer i utførelse, konstruksjon, materialvalg,
tomtetilpasninger, rørføringer o.l. i forbindelse med detaljprosjekteringen som ikke reduserer
Eiendommens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av avtalt pris. Selger skal så langt det er
praktisk mulig informere Kjøper skriftlig om slike endringer.

12.6

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer som er nødvendige som en følge av
offentlige pålegg eller endrede tekniske krav, samt endringer i inndelingen av andre seksjoner
enn Eiendommen.

13

FREMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE

13.1

Boligen forventes på tidspunkt for signering av Kjøpekontrakten å kunne ferdigstilles i løpet av
3. kvartal 2023, uten at dette er å anse som bindende frist for overlevering. Overlevering vil
kunne skje både tidligere og senere enn antatt tidsrom for ferdigstillelse.
Ca. 10 uker før ferdigstillelse vil Selger skriftlig varsle Kjøper om endelig
overleveringstidspunkt (Overtakelse).

13.2

Dersom Eiendommen ikke er klar til overlevering til varslet Overtakelse og dette ikke skyldes
forhold omtalt i pkt. 13.3 og 13.4, kan Kjøper kreve dagmulkt i henhold til buofl. § 18. Dagmulkt
beregnes med 0,75 promille av Kjøpesummen korrigert for endringer og tillegg, og regnes for
hver kalenderdag frem til Eiendommen overleveres. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn
100 dager.

13.3

Dersom arbeidene forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har Selger krav på fristforlengelse og
dekning av sine merkostnader jf. buofl. §§ 11 og 43.

13.4

Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor Selgers kontroll har Selger krav på
fristforlengelse jf. buofl. § 11. Selger plikter i så tilfelle å varsle Kjøper skriftlig så snart Selger
blir oppmerksom på at dette kan skje.

14

FORHÅNDSBEFARING

14.1

Ca. 1-2 uker før Overtakelse innkaller Selger til en forhåndsbefaring hvor forhåndsprotokoll
føres.

15

OVERTAKELSE

15.1

Når Eiendommen er ferdigstilt (gjelder både seksjonen og fellesarealer, innvendig og
utvendig) og midlertidig brukstillatelse foreligger, skal det avholdes overtakelsesforretning.
Sesongavhengige utendørsarbeider, samt gjenstående arbeider av ubetydelig art er ikke til
hinder for at overtakelse kan skje. Overlevering av fellesarealer vil skje etappevis i takt med
utbygging av Eikhaugen Boliger. Kjøper har ikke rett til å overta Eiendommen før hele
Kjøpesummen, inklusive endringer/tilleggsbestillinger, omkostninger og eventuelle renter i
henhold til pkt. 7 er innbetalt og registrert på Meglers klientkonto.
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15.2

Overlevering av fellesarealer vil skje etappevis i takt med utbygging av Eikhaugen Boliger.
Kjøper aksepterer at eierseksjonssameiets styre overtar andel fellesareal på vegne av Kjøper.
Kjøper gir ved underskrift på denne Kjøpekontrakten styret fullmakt til å overta fellesarealer.
Fullmakten innebærer også en rett for styret til å beslutte eventuelt tilbakehold/deponering for
ikke fullførte eller mangelfulle arbeider på fellesarealene. Overtakelsesforretning for
fellesarealene kan gjennomføres før overtakelsesforretning for de enkelte seksjoner.

15.3

Under overtakelsesforretningen skal Selger påse at det føres overtakelsesprotokoll som
underskrives av begge parter. Kjøperen (representert ved sameiets styre hva gjelder
fellesarealene) skal sørge for å protokollføre de mangler man eventuelt påberoper seg
vedrørende Eiendommen (og fellesarealene). Det kan ikke senere påberopes mangler man
oppdaget eller burde ha oppdaget i forbindelse med overtakelsesforretningen. Synlige feil og
skader på vindusruter, porselen, dører og overflatebehandlinger kan ikke påberopes etter
Overtakelsen.

15.4

Dersom Kjøper har krav mot Selger som følge av forsinket eller mangelfull ytelse, har Kjøper
rett til å holde tilbake en så stor del av vederlaget som er nødvendig for å sikre kravet, buofl.
§§ 24 og 31. Betaling anses likevel for å ha skjedd dersom Kjøper deponerer det omtvistede
beløp på Meglers klientkonto i medhold av buofl. § 49. Krav om deponering som er kjent på
overtakelsestidspunktet skal fremgå uttrykkelig av overtakelsesprotokollen med angivelse av
beløp som kreves deponert.

15.5

Såfremt fullt oppgjør i henhold til Kjøpekontrakten er bekreftet disponibelt på Meglers
klientkonto, utleveres nøkler til Eiendommen ved overtakelsesforretningen. Selger sørger for å
innhente slik bekreftelse.

15.6

Eiendommen anses for ferdigstilt på dato for overtakelsesforretning, dersom Kjøper uten
gyldig grunn ikke møter til overtakelsesforretning. Forutsatt at Kjøper er varslet på den måte
som fremgår av buofl. § 15, anses Eiendommen i disse tilfeller som godkjent og overtatt selv
om Kjøper ikke har vært til stede, jf. buofl. §§ 14 og 15, forutsatt at fullt oppgjør er innbetalt.

15.7

Eiendommen overleveres i byggrengjort stand, noe finvask må påregnes.

15.8

Inntil utbyggingen av Eihaugen Bolig er ferdigstilt, har Selger og/eller andre utbyggere rett til
bruk og rett til å ha stående anleggsmaskiner, materialer og utstyr på sameiets eiendom.
Eventuelle skader dette måtte påføre Eiendommen, skal Selger innen rimelig tid utbedre.
Kjøper er innforstått med at det vil finne sted byggearbeider og anleggsvirksomhet i bygget, på
felles utearealer og i området for øvrig etter Overtakelse.

15. 9

Eiendommen står fra dato for Overtakelse for Kjøpers regning og risiko i ethvert tilfelle.
Eiendommens utgifter og inntekter avregnes fra dato for Overtakelse.

15.10

I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel
svinnriss i mur, mindre riss i tapet og maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som
følge av naturlig krymping i konstruksjoner/trevirke etc. For slike forhold er Selger ikke
ansvarlig. Skulle det være oppstått mangler hvor utbedringskostnaden er urimelig i forhold til
den betydning manglene har for boligens bruksverdi, har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag
svarende til verdireduksjonen i stedet for å foreta utbedring.

15.11

Det er Selgers plikt å fremskaffe ferdigattest for Eiendommen. Kjøper er kjent med at denne
normalt først foreligger lang tid etter Overtakelse. Kjøper kan således ikke gjøre mangelsog/eller forsinkelsesbeføyelser gjeldende på det grunnlag at det tar tid før ferdigattest er
utstedt.

16

REKLAMASJON

16.1

Vil Kjøper gjøre gjeldende mangler som var eller burde vært oppdaget på Overtakelse, må det
skriftlig reklameres så snart som mulig. Det samme gjelder ved ettårs befaring, jf. buofl. § 30
(3). For øvrig må Kjøper skriftlig reklamere overfor Selger innen rimelig tid etter at Kjøper
oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.
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16.2

Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skade på Eiendommen, har Kjøper plikt til
å begrense skadeomfanget inntil mangelen utbedres.

16.3

Kjøper har ikke anledning til å sette utbedringsarbeidene bort til andre og kreve kostnadene
dekket fra Selger, med mindre Selger unnlater å rette mangler innen rimelig tid jf. buofl. § 32.

16.4

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter
følgende punkter:
a) Sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlige endringer og krymping av materialer,
jf. punkt 15.10 ovenfor,
b) Mangler som oppstår på grunn av Kjøpers mangelfulle vedlikehold og/eller uforsvarlig
bruk av Eiendommen med utstyr, og
c) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter Overtakelse som Selger ikke kan lastes
eller ha ansvaret for.

16.5

16.5
Eventuelle reklamasjoner og etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle
boligene i prosjektet, så sant ikke normal bruk av Eiendommen krever at en eventuell feil
utbedres omgående. Kjøper plikter å gi Selger og dennes representanter adgang til
Eiendommen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl.
07.00 og 16.30. Dersom det ikke er til ulempe for Kjøper, kan Selger kreve at retting av
mangler som rettmessig påberopes etter overtagelse skal utstå til etter at ettårsbefaring er
avholdt.

16.6

En mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn 5 år etter Overtakelsen, med mindre Selger
har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med god tro, buofl. § 30.

17

ETTÅRSBEFARING

17.1

Ca. 1 år etter overtakelsesforretning vil det fra Selgers side bli varslet om ettårsbefaring jf.
buofl. § 16. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler
ikke omfatter forhold nevnt i pkt. 15.10 og 16.4. Ved ettårsbefaringen skal Selger føre protokoll
på samme måte som ved overtakelsesforretningen.

17.2

Ved utbedring av eventuelle mangler forplikter Kjøper seg til å gi Selger og dennes
representanter adgang til Eiendommen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på
hverdager mellom kl. 07.00 og 16.30. Kjøper er forpliktet til å kvittere for arbeidene etter hvert
som disse utføres.

18

SÆRLIGE BESTEMMELSER

18.1

Eventuell transport av Kjøpekontrakten for forbruker før ferdigstillelse av Eiendommen skal
godkjennes av Selger, som kan nekte transport på fritt grunnlag. Det er uansett en
forutsetning for Selgers samtykke til transport at Selgers standard transportkontrakt benyttes.
Selger kan stille visse betingelser for gjennomføring av transport, f.eks. at prosjektets megler
benyttes. Ved overdragelse av Kjøpekontrakten skal Kjøper i tillegg betale kr 50.000 til Selger
for merarbeidet. Denne sum kan trekkes av Kjøpers eventuelle innbetalinger på klientkonto.
Signert transportkontrakt må være Selger i hende innen en måned før varslet overtagelse.
Kjøper er også gjort oppmerksom på at transport av garantien ved salg av Eiendommen i
garantiperioden må godkjennes av garantisten.
Dersom denne Kjøpekontrakt overdras av Kjøper før ferdigstillelse, plikter den nye kjøperen å
tre inn i alle de avtaler som er etablert, herunder endringsavtaler og tilleggsbestillinger. Kjøper
gjøres dog oppmerksom på at han hefter for dette kontraktsforhold inntil ny Kjøper har signert
alle dokumenter vedrørende salget og innbetalt tilsvarende beløp som Kjøper etter denne
kontrakt har gjort. Kjøper har heller ikke anledning til å motsette seg overskjøting av leiligheten
til seg, dersom han på overtakelsestidspunktet ikke har utpekt ny eier som har oppfylt
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kontrakts- og oppgjørsbestemmelsene i Kjøpekontrakten.
18.2

Selger og Kjøper har ingen krav mot hverandre dersom Eiendommens areal skulle vise seg å
være inntil 5 % mindre/større enn det oppgitte areal.

18.3

Kjøper kan avbestille boligen inntil Overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer
reglene i bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. I et slikt tilfelle skal Kjøper dekke
hele Selgers økonomiske tap.

19

FORBEHOLD

19.1

Selgers forbehold om igangsetting er hevet og byggearbeidene er igangsatt.

19.2

Det tas også forbehold om at adkomstveier, ledninger mv. vil kunne bli etablert som en egne
matrikkelenheter, og at sameiets/den enkelte seksjonseiers rettigheter og plikter mht. bruk og
vedlikehold av slike arealer vil fremkomme gjennom tinglyste erklæringer eller annen
hensiktsmessig organisering.
Innenfor det enkelte eierseksjonssameiet vil deler av fellesarealet kunne være forbeholdt
henholdsvis boligseksjonene eller offentligheten, hvilket i tilfellet vil beskrives nærmere i
eierseksjonssameiets vedtekter.

19.3

Kjøper aksepterer ved signering av Kjøpekontrakten at Selger fritt kan transportere
Kjøpekontrakten og eventuelle senere avtaler til annet selskap i Selgers konsern.

19.4

Kjøper er kjent med at Kjøpekontrakten er utarbeidet på et tidlig tidspunkt i utbyggingen av
Eikhaugen Boliger og det tas forbehold om endringer i dokumentene 4.2 – 4,13, Det tas også
forbehold om endringer i offentlige dokumenter, jf. punkt 5.

19.5

Kjøper aksepterer eventuelle konsekvenser av de forbehold som fremkommer av dette punkt
19 og kan ikke fremme krav mot Selger pga. dette.

20

FORSIKRING

20.1

Eiendommen holdes fullverdiforsikret av Selger fra byggestart og frem til Overtakelse.
Forsikringen gjelder også materialer tilført eiendommen, jf. buofl. § 13 siste ledd. Selger inngår
på vegne av sameiet og for sameiets regning avtale om forsikring av bygningen fra
ferdigstillelse.

20.2

Dersom det skulle inntreffe brann eller annen skade under byggetiden som dekkes av
forsikringen, eller som skyldes forhold utenfor Selgerens kontroll, skal avtalen likevel
opprettholdes fullt ut idet skadeserstatningen tilfaller 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. buofl. § 17.

20.3

Kjøper tegner selv innbo- og løsøreforsikring.

21

ETABLERING AV EIERSEKSJONSSAMEIE

21.1

Kjøper er innforstått med at man som Kjøper av en seksjon blir sameier/seksjonseier i henhold
til lov om eierseksjoner. Hver boligseksjon har en stemme hver. Kjøper har rett og plikt til å
følge den til enhver tid gjeldende eierseksjonsloven og de til enhver tid gjeldende vedtekter.

21.2

Kjøper plikter å betale sin forholdsmessige andel av driftsutgiftene for eiendommen fra
overtagelsestidspunktet. Hvor store utgiftene blir, avhenger av hvor mange ytelser sameiet
rekvirerer. Endelig budsjett og nivå på felleskostnadene vil vedtas av styret i sameie.
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Stipulerte felleskostnader ihht. budsjett:
Felleskostnader fordelt etter brøk
kr. 25.- pr. kvm. BRA
Fellesutgiftene inkluderer blant annet administrasjon, forsikring, drift og vedlikehold,
kommunale avgifter, renhold av fellesarealer og vaktmestertjenester.
Den endelige energikostnaden vil avregnes etter individuelt målt forbruk.
Det vil bli krevd inn startkapital til sameiet tilsvarende 2 x kr. 25.- pr. kvm. BRA. Beløpet vil
kreves inn etter overtaglese og kommer i tillegg til de ordinære felleskostnadene.
Tv-pakke og fibernett kommer i tillegg, og Kjøper bestiller selv bredbåndskapasitet og TV
pakke etter ønsker og behov fra leverandør utpekt av selger.
21.3

For eierseksjonssameiet er det utarbeidet foreløpige vedtekter, se pkt. 4.7. Kjøper plikter å
rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for sameiet. Vedtektene vil bli fastsatt av
selger i fbm seksjonering av sameiet og er gjeldende fra tinglysing av det kommunale
seksjoneringsvedtaket. Regler for styring og drift av boligsameiet følger av Eierseksjonsloven.

Selger innkaller til ekstraordinært årsmøte ca. 1 måned før overtagelse av boligseksjonene for
å velge styre til eierseksjonssameiet. Selger vil kunne være eier av og kan i tilfelle stemme på
vegne av eventuelle usolgte seksjoner. Kjøpere av de solgte seksjonene har rett til å stemme
på ekstraordinært årsmøte selv om overtakelse ikke er gjennomført.
21.4

For at eierseksjonssameiet skal være i drift ved Overtakelsen vil Selger engasjere bl.a.
forretningsfører, vaktmestertjeneste og leverandør for tele/data for sameiet og for sameiets
regning. Avtalen kan tidligst sies opp 5 år etter det ekstraordinære årsmøtet som avholdes i
forbindelse med overtakelse av boligseksjonene.

21.5

Kjøper er kjent med at de andre seksjonseierne har lovfestet panterett i Eiendommen for krav
mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet . I henhold til ny eierseksjonsloven § 31
tilsvarer panteretten 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

21.6

Selger innkaller styret til overtakelsesforretning for eierseksjonssameiets fellesarealer. Det skal
føres protokoll og eventuelle mangler og gjenstående arbeider som skal utbedres av Selger skal
noteres. Fremdriften og ferdigstillelse av disse arbeider skal også protokolleres.

21.7

Til sikkerhet for at arbeider som skal gjøres i henhold til punkt 21.6 utføres, skal det mellom
styret og Selger avtales et beløp som kan sperres hos Megler. Selger kan alternativt stille
bankgaranti for hele beløpet. Styret plikter å kvittere ut fortløpende for utførte arbeider i
henhold til protokoll slik at tilsvarende tilbakeholdt beløp kan utbetales.

22

BEFARING PÅ BYGGEPLASS

23.1

Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og dette
medfører meget redusert tilgjengelighet for Kjøper. Besøk på byggeplassen frem til
forhåndsbefaring og Overtakelse skal derfor avtales særskilt med Selger/Megler. Selgers
representant skal være tilstede.

23

E-POSTKOMMUNIKASJON

24.1

Partene er enige om at e-postkommunikasjon kan benyttes mellom partene og at dette regnes
om skriftlig kommunikasjon, jf. buofl. § 6 a.

24

TVISTER

24.1

Partene har gjennomgått Kjøpekontrakten samt medfølgende dokumenter jf. Pkt. 4 og 5 og er
enige om at den utgjør den fullstendige avtale mellom Partene. Diskusjoner, alternativer,
muligheter, mv. som ikke er nærmere beskrevet i Kjøpekontrakten med bilag, er således ikke
avtalt mellom Partene.
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24.2

Tvister angående forståelse av Kontrakten eller praktiseringen av denne, skal primært løses
ved forhandlinger mellom Partene. Hvis enighet ikke oppnås, skal tvisten løses ved
domstolsbehandling.
*****

Denne Kjøpekontrakt blir signert elektronisk via BankId og sendt begge parter etter signatur.
Der hvor det er mer enn én kjøper, gir disse ved denne kontrakts underskrift hverandre gjensidig
fullmakt til å representere den/de andre i forhold til kontraktsforholdet, herunder på
overtakelsesforretningen.
Oslo, den
Selger:
For Eikhaugen Utvikling AS

Kjøper:
<loadcust 2:0><cname>

Iht. fullmakt/firmaattest

<loadcust 2:1><cname>
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BESKRIVELSE - EIKHAUGEN
Dato: 04.06.2021

Revidert 08.11.2021

GENERELT
Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste
bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen,
annonser, nettsider, plantegninger, opplysninger som kan være gitt muntlig osv. Denne
leveransebeskrivelsen gjelder som eneste beskrivelse, og er vedlegg til kontrakt ved kjøp av
bolig. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet vil vise forhold som ikke er i samsvar med
leveranse, så som møblering, fargevalg, dør- og vindusform og bygningsmessige detaljer,
som for eksempel fasadedetaljer, fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, fargesetting,
beplantning, støttemurer, utearealer etc.
Videre kan vindusplasseringer, plassering av utstyr i våtrom og kanaler for
rørgjennomføringer i den enkelte bolig avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a.
prosjektering og den arkitektoniske utformingen av bygget. Endelig kjøkkentegning vil bli
uttegnet av leverandør, og i denne prosessen kan det bli en omfordeling av de enkelte
kjøkkenkomponentene. Eventuelle endringer skal ikke forringe det leverte produkts kvalitet.
Kjøper er også forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle
krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet. Det er gitt rammetillatelse for
prosjektet iht. Plan – og bygningsloven 21. april 2021.
KONSTRUKSJON
Bygningene bygges på ringmur av betong og betongplate på mark. Over dette blir
bygningene bygget som en ren trebygning. Tak isoleres iht. forskriftskrav, og tekkes med
takbelegg. Takvann ledes ned i takrenner. Disse kan bli synlige på fasaden.
ETASJESKILLER
Under bjelker monteres lekter og himling med sparklede og malte gipsplater. Over bjelker
monteres spon 22 mm gulvplater, parkettunderlag og 13 mm eikeparkett, på bad leveres
fliser.
INNVENDIGE VEGGER
Lydvegger mellom boligene bygges som plassbygde lydvegger med overflate i gips. Øvrige
innvendige vegger bygges i reisverk av tre, uisolert med gipsplater på hver side.
TRAPPER
I boligene leveres innvendige trapper med trinn i laminert eik, hvite opptrinn, vanger og
håndløper. Spiler som runde stålspiler.

VINDUER OG DØRER
Vinduer leveres aluminiumsbekledde og har dermed ekstra lang levetid. Vinduer i soverom
blir levert med minimum ett lukkevindu, vindu i stue/kjøkkenfront har store vinduer Det
leveres terrassedør med utgang fra stue til terrasse. Det leveres hvite slette innvendige
dører med dempelist og eiketerskel. Dørvridere leveres i forkrommet/børstet utførelse.
Inngangsdører til boligen leveres med brann og lydkrav iht, forskrifter. Alle terrasse- dører og
vinduer blir levert med energiglass iht. byggeforskrifter, og ferdigmalt fra fabrikk.
INNVENDIGE LISTER
Gulvlister leveres i gråpigmentert fotlist i eik. Dørlister leveres glatte og fabrikkmalt, og for å
få frem en ekstra fin avslutning på Eikhaugen vil spikerhull i dørlistene bli sparklet og malt ett
toppstrøk. Det leveres også en moderne, listfri løsning rundt vinduer som en del av den gode
standarden. I vindusforingene blir det montert gips som sparkles og males i veggfarge noe
som er med på å gi en helhetlig løsning. Overgang mellom vegg og tak leveres med en
moderne, listfri løsning.
KJØKKENINNREDNING
Det skal leveres HTH kjøkken type Focus Koksgrå/Leire. Kjøkkentegninger kan avvike fra
plantegninger. Overskap fores til himling, utføres som plassbygd gips som behandles som
veggflater for øvrig. Det skal leveres og monteres integrerte hvitevarer av Electrolux som
inngått avtale med HTH: 1 kombiskap, 1 stekeovn, induksjon platetopp med boost,
oppvaskmaskin. Doble stikk skal plasseres mellom over- og underskap.
Ved eventuell endring av kjøkkeninnredningen forutsetter vi at plassering av platetopp og
vask ikke endres. Kjøkkenavtrekk leveres veggmontert.
GARDEROBESKAP
Garderobeskap leveres ikke som standard.
BAD
Det leveres baderomsinnredning i fra HTH med servantbatteri Tapwell ARM071 i krom.
Bunnventil i vask i krom. Duravit Darling New toalett med soft close. Trykkplate Grohe Skate
i krom. Dusj med termostatstyrt batteri med dusjsett i krom. Tapwell TVM 7200. Slukrist
referanseprodukt Nordic Tools Diskret for innfelling av flis. Dusjvegger INR Arc 20 Frame.
Ved evt. endring av våtrom forutsetter vi at plassering av toalett og vask ikke endres.
Se ytterligere spesifikasjon av leveransen i salgsprospekt/brosjyre.
VASKEROM
På vaskerommet leveres det uttak til vaskemaskin og utslagsvask i stål. På vaskerommet installeres

luker for fordeler skap for leilighetenes røranlegg og boligens varmeanlegg. Endelig
plassering er ikke besluttet.
VENTILASJON

Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning prosjektert etter
forskriftene. Aggregatet plasseres fortrinnsvis i bod. Friskluften som hentes i fasaden
forvarmes i varmeveksleren og tilføres soverom og stue via ventil i himling/ vegg. Brukt luft
trekkes fra bad, wc, bod og vaskerom via varmeveksler.
Det må påregnes noe innkassinger av kanaler, samt sjakter som enda ikke er vist på
tegninger. Dette er en del av detaljprosjekteringen.
MALERARBEID
Vegger sparkles og males og det vil i forbindelse med tilvalgs prosessen bli anledning å velge
mellom to farge konsepter. Himlinger sparkles og males.
FLISEARBEID
Bad helflises med 60x60 cm fliser. I dusjsonen leveres gulvfliser med 5x5 cm fliser. Det er
også mulig å velge farge på flisene. Se ytterligere spesifikasjon av leveransen i
salgsprospekt/brosjyre/romskjema.
OPPVARMING
Alle boligene på Eikhaugen blir levert med vannbåren gulvvarme som standard løsning i
baderom, vaskerom, entre, gang, wc, kjøkken og stue. Om en skulle ønske det kan en i tillegg
velge å oppgradere til vannbåren varme også i andre rom. I en bolig med vannbåren
gulvvarme får du tilført varme fra varmtvann som sirkulerer i rør i gulvene i boligen. Dette gir
en veldig god og jevn varme, uten å oppta plass som radiatorer eller panelovner gjør.
Det er mulig å kjøpe peis/ovn som tilvalg i prosjektet.

FREMTIDSRETTET INSTALLASJON – MANGE MULIGHETER
Gulvvarmeanlegg er et fremtidsrettet varmesystem. Det finnes mange måter å varme opp
vann på. Eksempelvis nevnes strøm, varmepumpe og sol som de vanligste. Den installerte
standardløsningen gir deg derfor muligheten til å tilpasse anlegget til de varmekilder du
foretrekker, og på det tidspunkt du måtte ønske det. Vannbåren varme sparer både miljøet
ved lavere energiforbruk og dermed også gir en økonomisk gevinst. Eksempelvis vil en
varmepumpe tilkoblet anlegget kunne redusere strømforbruket i boligen med opptil 70%.
ELEKTRIKERARBEID
I alle fellesområder og utendørsanlegget leveres god og pen belysning. Boligene leveres med
forskriftsmessige antall elektriske punkt (varierer med boligens størrelse) med
sikringsskap i vaskerom/bod. Elektriske anlegg ligger generelt skjult i konstruksjonene.
Unntatt er fremføringer til lys og stikk under overskap på kjøkken og i den innvendige boden,
samt eventuelt føringer i lyd/brannvegger. Det leveres innvendig belysning i henhold til
romskjema. Det leveres 400 volt anlegg i boligen og det leveres komfyrvakt på kjøkken. Det
leveres 1 stk. utelampe og 1 stk. stikkontakt på balkong/terrasse. Det dimensjoneres for
elbil-lading til carport/garasje (må bestilles av kjøper selv ifm. tilvalgs prosessen). Det vil i
forbindelse med tilvalgsprosessen bli anledning for den enkelte kjøper å gjøre en rekke
tilpasninger/bestillinger innenfor elektro.
Ved evt. endring av elektrisk anlegg forutsetter vi at plassering av sikringsskap ikke endres.

TV/INTERNETT
Det leveres ett uttak for bredbånd/TV i hver bolig Samme uttak kan også benyttes for
telefon. Det leveres IKT-skap for plassering av ruter.
BRANNSIKRING
Boligene leveres med godkjent varsling og ett håndslukkeapparat.
TERRASSER
Terrasse leveres med trykkimpregnerte terrassebord 28x120mm i henhold til tegning
POSTKASSER OG AVFALLSCONTAINERE
Det skal leveres solid og pent utformet postkassestativ med postkasser. Plassering angitt på
landskapstegning.
Nedgravd løsning for avfall skal prosjekteres og installeres. Levering og montering av
avfallsbeholdere type Suv-Vil fra Namdal ressurs, eller tilsvarende. Innkastsøyle type Lugano.
Avfallet skal sorteres i 4 fraksjoner. Kontainersystem skal være godkjent av Asker kommune
renovasjon.
PARKERING
I garasje eller carport.
TILVALG
Boligene har en god og gjennomtenkt standard, og det kan velges mellom to
interiørkonsepter (lys og mørk) utarbeidet av RCO INTERIØRDESIGN (RCO-ID).
Endringsarbeider er alle ønsker utover den forhåndsdefinerte tilvalgslisten. Endringer krever
ofte omprosjektering og må godkjennes av byggherre. En endringsforespørsel kan involvere
prosjekterende, arkitekt, entreprenør og myndigheter og vil medføre ekstra kostnader.
UTOMHUSARBEIDER
Utomhusarealene vil bli opparbeidet med utgangspunkt i utomhusplan i prospektet. Det tas
forbehold om endrede terrenghøyder, nivå og skråningsforhold på tomten. Plassering av
offentlige og private avløpskummer, el– / teleskap og utelys er ikke avklart på
salgstidspunktet og må derfor påregnes etablert på kjøpers tomt og anlagt tett inntil
bebyggelse dersom planlegger finner dette hensiktsmessig. Det samme gjelder for vann- og
avløpstekniske installasjoner, samt plassering av kummer. All kjørevei med dets infrastruktur
skal opparbeides etter gjeldene lover og forskrifter, og tilfredsstille kommunens tekniske
krav.
Prosjektet er ikke detaljprosjektert. Det skal påregnes prosjektering av høydeplan og
detaljtegninger for konstruksjoner som murer, rekkverk, regnbed etc. Listen er ikke
uttømmende. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer med hensyn på utforming
og materialvalg. Følgende beskrivelse angir grunnleggende funksjons- og kvalitetskrav for
anlegg av utendørs arealer.

Eksisterende naturterreng «på kollen» med furu og bjørk merket av på plan skal i hovedsak
bevares. Eksisterende kratt/småtrær av løvtrær som hassel, lind, lønn, ask, mfl. skal i
hovedsak bevares, men vil tilpasses ifm lekeapparater og annet utstyr.
Alle murer prosjekteres med hensyn til eksisterende høyder og tilpassing til terreng.
Materialbruk skal være lokal naturstein/sprengsteinselementer. Murer ved rekke E utføres i
plasstøpt betong med vertikal bordforskaling.
Trapper opp til hage i 1.etg. Bygges som terrengtrapper i impregnert treverk. Trappene skal
ha håndløper på 2 sider. Håndløper bygges i tre, med impregnerte materialer tilsvarende
trapp
Veibelysning leveres for privat og offentlig vei.
Sti til felles leke- og oppholdsplass og tursti skal utføres med grus, i bredde 1m.
Det bygges markterrasse i treverk med bredde 3m. Treverk av impregnerte materialer farge
brun.
Utlegging av vekstjord tykkelse minst 20cm og utlegging av ferdigplen for alle hageflater
både ved gårdsplass og på hageside.
Det skal plantes 6 stk trær. Trær type Rogn, Sorbus aucuparia «Rosina”, størrelse SO 12-14.
Posten omfatter utgraving av plantehull, tilføring av vekstjord pr. tre, levering, planting og
oppstøtting med 3 stokker og binding som ikke skader barken.
Lekeområde skal fremstå som en lysning i skogen, og lekeutstyr er lagt mellom de
eksisterende furutrærne. Lekeområde utføres med plassbygget sandkasse, fugleredehuske,
balansestylter, balansebom, tårn med hengebro og vippe. Grillområde utføres med pergola
grill, piknikbord og grusdekke. Trær og bunndekke skal bevares i område. Plassering av
lekeutstyr tilpasses eksisterende trær. Evt. høydeforskjeller utføres med steinrekker av
naturstein. Opparbeidet område som felles lekeplass og stier etc. i utomhusplanen vil bli
tinglyst rett for allmenhetens bruk av fellesarealene.
Fellesarealene innenfor Eikhaugen vil bli utbygd trinnvis, i sammenheng med de enkelte felt.
Fremdrift i utbyggingen vil blant annet avhenge av etterspørselen etter boliger. Selger står
fritt til å gjennomføre hele eller dele opp prosjektet i ulike salgstrinn/byggetrinn.
PÅREGNELIG SVINN, KRYMPING
I nyoppførte bygninger må det i noen grad forventes svinn og krymping av materiale, for eksempel
svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping
av trevirke og betong. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved levert ytelse

FORBEHOLD

Da prosjektet fortsatt er i en prosjekteringsfase er alle opplysninger i denne
leveransebeskrivelse gitt med forbehold om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre
endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis pga. offentlige pålegg,
byggesakskrav og lignende, uten at den planlagte generelle standard forringes i nevneverdig
grad. Videre kan størrelse på sjakter og veggtykkelse bli justert. Omfang av nedforete
himlinger eller innkassinger kan justeres ettersom detaljprosjekteringen gjennomføres.
Tekniske installasjoner er ikke tegnet inn på plantegninger, disse vil bli montert i henhold til
normale retningslinjer og byggeforskrifter. Plassering av vinduer og dører, samt form på
disse, kan avvike noe fra plan- og fasadetegninger eller 3D-illustrasjoner. Dette som følge av
valg av teknisk gjennomføring, leverandører, behov for tilpasninger og arkitektoniske
utforminger av bygget.
Selger skal ikke levere; innredninger, lamper, øvrig belysningsutstyr, markiser, tepper,
møbler og annet tilbehør, med mindre det fremgår av denne leveransebeskrivelse. 3D
illustrasjoner og bilder er ikke retningsgivende for detaljer rundt leveransen.
For komplett informasjon og kjøpsbetingelser plikter interessenter å ha gjennomgått
kjøpekontrakt med alle vedlegg før kjøpetilbud innleveres til megler. Alle dokumentene er
tilgjengelige og nedlastbare på prosjektets hjemmeside. Det tas forbehold om eventuelle feil
i beskrivelsen.
Priser på usolgte boliger kan uten forutgående varsel justeres av selger.
Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelsen.

ROM
PLAN 1

GULV

VEGGER

TAK/HIMLING

ELEKTRO

Flis Vitra Ceppostone Mink 60x60 cm

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.
2 stk innfelte downlights med dimmer type
SG Junistar Soft DimToWarm

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmer Elko RS
fuges.
Utvendig ringeklokke.

Fug Schønox Sand Grey
Entre

Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm

SANITÆR

VENTILASJON/ VARME
Balansert ventilasjon
Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.
Vannbåren gulvvarme

INNVENDIGE DØRER

Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

INNREDNING/ ANNET

VINDUER/TRAPP

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap
leveres ikke som standard.
Vindu i utgangsdør.

Overgang mellom vegg og himling fuges.

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Gang

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg
fuges.
Stikk og dimmer Elko RS
Termostatstyrt gulvvarme.

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Kott

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

6 stk innfelte downlights med dimmer. Type
SG Junistar Soft DimToWarm

Vannbåren gulvvarme

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift. Varmtvannsbereder. Tilgang til sluk i
WC.
Brannslokkingsapparat.
Elko RS

Spalte under dør. Se punkt i leveransebeskrivelse Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
om ventilasjon.
farge klassisk hvit NCS S0500-N

Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Terskel Swedoor Ek22

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Flis Vitra Ceppostone Mink 60x60 cm
Fug Schønox Grey
WC
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Flis Vitra Ceppostone Mink 60x60 cm Fug Schønox Grey

Bod

Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R
Malingstype: Akryl
Glansgrad 7
Overgang mellom vegg og himling fuges.

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift. Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom. Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.
2 stk innfelte led Downlights med dimmer. Bunnventil i vask i krom.
Vannbåren varme
Type SG Junistar Soft DimToWarm.
Toalett Duravit Darling New med soft
Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmer Elko RS
close.
fuges.
Trykkplate Grohe Skate i krom.
Sluk.

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Taklampe med bevegelsessensor type
Calando LED fra SG, rund LED plafond med
skjerm i opalisert glass med hvit ramme.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk Elko RS
fuges.

Gips, sparklet og malt◊.
Farge brukket hvit

Hvitmalt◊.
Ingen taklister. *).
Se krav-spesifikasjonen pkt.255.
Overgang mellom himling og vegg
fuges.

Garasje

PLAN 2

Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Innredning og vask HTH Focus. Se
leveranse fra HTH.

Rundt speil over vask, 60 cm.

Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N
Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Hurtiglader med komplett leveranse skal
tilbys som tilvalg.
2 dobbel stikkontakt på vegg 0,9m over gulv
Ingen varme.

Fug Schønox Grey
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm

Trapp

God LED Belysning med bevegelses styrt
bryter.
Klargjøring for sikring 4/16A og
tomrørsanlegg avsluttet i utvendig
koplingsboks. Ved 400V anlegg kan man
tilrettelegge for ca 10kW ladning.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge klassisk hvit NCS S0500-N

Spalte under dør. Se punkt i leveransebeskrivelse Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
om ventilasjon.
farge klassisk hvit NCS S0500-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Epoxymalt betong, full dekk.
Betongkant ved port skal være med fas.
Vannfast 10cm gulvlist med vannfast epoxylim i skjøt mellom
gulv og list.

Terskel Swedoor Ek22

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap
leveres ikke som standard.

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

1 stikk på vegg v/tak med egen bryter.
Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Overgang mellom himling og vegg Stikk og bryter Elko RS
fuges.
4 stk vegglamper i hvit utførelse på egen
dimmer. Referanseprodukt DeltaLight Orbit
Overgang mellom vegg og himling fuges.
LED
Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Trapp med inntrinn i
fingerskjøtet eik og opptrinn i
hvit utførelse, NCS S0500-N.
Håndløper og sidevanger i hvit
utførelse NCS S0500-N,
metallspiler i rekkverk.

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm

Kjøkken

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift. Underlimt oppvaskkum m/ ettgreps
Stikk og dimmere Elko RS
Blandebatteri, se
rombehandlingsskjema.
4 stk innfelte downlights med dimmer
Stuss og avløp for oppvask-maskin,
Malingstype: Akryl
Overgang mellom himling og vegg Type SG Junistar Soft DimToWarm på egen waterstop. Se kravspesifikasjon pkt.315
Glansgrad 7
fuges.
dimmer.
for utfyllende informasjon,
1 stikk under benk for waterstopp
rombehandlingsskjema, samt
Overgang mellom vegg og himling fuges.
Tekn.stikkkont. for stekeovn og platetopp leveransebeskrivelse fra HTH.
(type induksjon), oppvaskmaskin,
kombiskap,
Ventilatorvifte. 2 ekstra stikk plassert
sammen med ovn.
Se kravspesifikasjon pkt.364.
LED stripe under overskap på kjøkken
(levert av HTH) på egen dimmer.
Lysbryter og fotocelle og utvendig lampe for
utelys terrasse/ balkong.

Slimline ventilator med komfyrvakt montert på
vegg.

Kjøkkenløsning ihht tegning
Underskap, overskap og høyskap HTH
Focus Leire. Se leveransebeskrivelse fra
HTH.

Se kravspesifikasjon pkt.364 Utstyr for
luftfordeling.
Vannbåren gulvvarme

Vinduer og terrassedører
leveres med omramming i
RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Overskap leveres med push open løsning,
benkeskap leveres med soft close.
Underskap og overskap levers med
demping. I hjørneskap leveres rundell.
Foring over overskap utføres i gips og
males i samme farge som vegg.
Farge Refleksjon NCS 0801-Y25R
Laminat benkplate. Tykkelse 20 mm med
heltrukken forkant.
Integrerte hvitevarer fra Electrolux:
Oppvaskmaskin, komfyr i høyskap,
induksjonsplatetopp samt kombiskap (kjølog frys).

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Stue

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Vannbåren gulvvarme

Vinduer og terrassedører
leveres med omramming i
RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmere Elko RS
fuges.
TV-uttak. Lysbryter og fotocelle samt
Overgang mellom vegg og himling fuges.
vegglampe for utelys balkong.

PLAN 3
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Soverom 1

Sparklet malt gips.
Farge Modern Beige
NCS 2805-Y27R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmere Elko RS
fuges.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Soverom 2

Sparklet malt gips.
Farge Modern Beige
NCS 2805-Y27R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmere Elko RS
fuges.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Soverom 3

Sparklet malt gips.
Farge Modern Beige
NCS 2805-Y27R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmere Elko RS
fuges.

Gang mellom soverom
og bad

Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg
fuges.

Overgang mellom vegg og himling fuges.

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap Vinduer og terrassedører
leveres ikke som standard.
leveres med omramming i

RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

3 stk innfelte LED downlights i himling med
dimmer.
Elektriske punkter i hht. Forskrifter.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge klassisk hvit NCS S0500-N
Terskel Swedoor Ek22

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge klassisk hvit NCS S0500-N

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap Vinduer og terrassedører
leveres ikke som standard.
leveres med omramming i

RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.

RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap Vinduer og terrassedører
leveres ikke som standard.
leveres med omramming i

Terskel Swedoor Ek22

Overgang mellom vegg og himling fuges.

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge klassisk hvit NCS S0500-N

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.
Vannbåren gulvvarme

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap
leveres ikke som standard.

Vitra Urbancret Mink 60x60 cm
Gulv i dusjsone Vitra Urban White 5x5 cm

Vitra Urbancrete Mink 60x60 cm

Fug PCI 18 Manhattan

Fug PCI 18 Manhattan

Bad

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.
4 stk innfelte led Downlights med dimmer.
Type SG Junistar Soft DimToWarm.
2 stk. enkle stikk på separat kurs for
Overgang mellom himling og vegg vaskemaskin og tørketrommel iht. tegning
fuges.
Stikk og dimmer Elko RS
1 dobbel stikkontakt ved speil
Led lysstripe i tak over speil.
Referanseprodukt Deltalight Femtonline

Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom. Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.
Bunnventil i vask i krom.
Vannbåren gulvvarme

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge klassisk hvit NCS S0500-N

Toalett Duravit Darling New med soft
close.

Terskel Swedoor Ek22

Trykkplate Grohe Skate i krom
Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom.
Bunnventil i vask i krom.

Baderomsinnredning , se HTH
leveransebeskrivelse.

Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Bredde på innredning ihht. salgstegning.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge klassisk hvit NCS S0500-N

Baderomsinnredning , se HTH
leveransebeskrivelse.

Heldekkende speil som dekker vegg fra
vask til tak i hele veggens bredde

Dusj med termostatstyrt batteri med
dusjsett i krom.
Tapwell TVM 7200
Slukrist referanseprodukt Nordic Tools
Diskret for innfelling av flis.
Vitra Urbancrete Mink 60x60 cm
Gulv i dusjsone Vitra Urbancrete Mink 5x5 cm

Vitra Urbancrete Mink 60x60 cm

Fug PCI 18 Manhattan

Fug PCI 18 Manhattan

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.
4 stk innfelte led Downlights med dimmer.
Type SG Junistar Soft DimToWarm.
Stikk og dimmer Elko RS
Overgang mellom himling og vegg 1 dobbel stikkontakt ved speil
fuges.
Led lysstripe i tak over speil.
Referanseprodukt Deltalight Femtonline

Masterbad

Dusjvegger INR Arc 20 Frame
Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom. Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.
Bunnventil i vask i krom.
Vannbåren gulvvarme
Toalett Duravit Darling New med soft
close.
Trykkplate Grohe Skate i krom
Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom.
Bunnventil i vask i krom.
Dusj med termostatstyrt batteri med
dusjsett i krom.
Tapwell TVM 7200
Slukrist referanseprodukt Nordic Tools
Diskret for innfelling av flis.
Dusjvegger INR Arc 20 Frame

Innvendig trapp: Opptrinn og inntrinn (tett trapp), håndløper, vanger og spiler, alt males farge som vegg - hvitmalt.
-      Tilvalg: Hvitpigmentert eiketrinn i både opptrinn og inntrinn
◊ All maling innendørs skal males til full dekk; Sparkles og 2 strøk maling. Alle spikerslag i lister skal sparkles og males slik at de ikke synes.
*) Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling / innkassing for tekniske installasjoner.
Sanitær:
-      Rørføringer skal kasses inn.
-      Rør i rør skap og fordelerskap for tappevann blir plassert på egnet sted på vegg i boligene.
Elektro:
-      Alle stikkontaker skal være inntrukket. Plassering ved gulv skal UK være 15 cm over gulv. NEK 400 skal følges.

Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Bredde på innredning ihht. salgstegning.
Heldekkende speil som dekker vegg fra
vask til tak i hele veggens bredde

ROM
PLAN 1

GULV

VEGGER

TAK/HIMLING

ELEKTRO

Flis Vitra Ceppostone Dark Greige 60x60 cm

Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.
2 stk innfelte downlights med dimmer type
SG Junistar Soft DimToWarm

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmer Elko RS
fuges.
Utvendig ringeklokke.

Fug Schønox Grå
Entre

Fotlist eik gråpimentert 15x50mm

SANITÆR

VENTILASJON/ VARME

INNVENDIGE DØRER

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Fotlist eik gråpimentert 15x50mm
Gang

Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg
fuges.
Stikk og dimmer Elko RS

Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

6 stk innfelte downlights med dimmer. Type
SG Junistar Soft DimToWarm

Vannbåren gulvvarme

Terskel Swedoor Ek22

Fotlist eik gråpimentert 15x50mm
Kott

Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.
Elko RS

Varmtvannsbereder. Tilgang til sluk i
WC.
Brannslokkingsapparat.

Spalte under dør. Se punkt i leveransebeskrivelse
om ventilasjon.

Fug Schønox Grey
WC
Fotlist eik gråpimentert 15x50mm
Flis ERM-36782 Vintage Cemento 20x20 cm

Vaskerom

Fotlist glattkant 15x95 cm
Fotlister flekksaprkles og males i samme farge som vegg. Farge
Sheer Grey NCS 2102-Y26R

Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmer Elko RS
fuges.

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.
2 stk innfelte led Downlights med dimmer.
Type SG Junistar Soft DimToWarm.

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk Elko RS
fuges.

Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom. Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.
Bunnventil i vask i krom.
Tatt bort gulvvarme på vw, er det nødvendig med
gulvvarme her ?
Toalett Duravit Darling New med soft
close.
Trykkplate Grohe Skate i krom.
Sluk.

Taklampe med bevegelsessensor type
Calando LED fra SG, rund LED plafond med
skjerm i opalisert glass med hvit ramme.

Spalte under dør. Se punkt i leveransebeskrivelse
om ventilasjon.

Bod

Fotlist eik gråpimentert 15x50mm

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Gips, sparklet og malt◊.
Farge brukket hvit

Taklampe med bevegelsessensor type
Calando LED fra SG, rund LED plafond med
skjerm i opalisert glass med hvit ramme.

Spalte under dør. Se punkt i leveransebeskrivelse
om ventilasjon.

Garasje

Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Rundt speil over vask, 60 cm.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i farge
koksgrå NCS 8500-N

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i farge
koksgrå NCS 8500-N
Terskel Swedoor Ek22

Overgang mellom himling og vegg Stikk Elko RS
fuges.

Hvitmalt◊.
Ingen taklister. *).
Se krav-spesifikasjonen pkt.255.
Overgang mellom himling og vegg
fuges.

Terskel Swedoor Ek22

Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Epoxymalt betong, full dekk.
Betongkant ved port skal være med fas.
Vannfast 10cm gulvlist med vannfast epoxylim i skjøt mellom
gulv og list.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i farge Innredning og vask HTH Focus. Se leveranse
koksgrå NCS 8500-N
fra HTH.

Terskel Swedoor Ek22

Overgang mellom vegg og himling fuges.

Flis Vitra Ceppostone Dark Greige 60x60 cm Fug Schønox Grå Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i farge
koksgrå NCS 8500-N
Terskel Swedoor Ek22

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7
Overgang mellom vegg og himling fuges.

Flis Vitra Ceppostone Dark Greige 60x60 cm

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap
leveres ikke som standard.

Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.

VINDUER/TRAPP

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap
leveres ikke som standard.
Vindu i utgangsdør.

Vannbåren gulvvarme

Overgang mellom vegg og himling fuges.

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.

INNREDNING/ ANNET

God LED Belysning med bevegelses styrt
bryter.
Klargjøring for sikring 4/16A og
tomrørsanlegg avsluttet i utvendig
koplingsboks. Ved 400V anlegg kan man
tilrettelegge for ca 10kW ladning.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Hurtiglader med komplett leveranse skal
tilbys som tilvalg.
2 dobbel stikkontakt på vegg 0,9m over gulv
Ingen varme.

PLAN 2
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpimentert 15x50mm
Trapp

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpimentert 15x50mm

Kjøkken

Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

1 stikk på vegg v/tak med egen bryter.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Trapp med inntrinn i
fingerskjøtet eik og opptrinn i
hvit utførelse, NCS S0500-N.
Håndløper og sidevanger i hvit
utførelse NCS S0500-N,
metallspiler i rekkverk.

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Overgang mellom himling og vegg Stikk og bryter Elko RS
fuges.
4 stk vegglamper i hvit utførelse på egen
Overgang mellom vegg og himling fuges.
dimmer. Referanseprodukt DeltaLight Orbit
LED
Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.
Stikk og dimmere Elko RS

4 stk innfelte downlights med dimmer
Overgang mellom himling og vegg Type SG Junistar Soft DimToWarm på egen
fuges.
dimmer.
1 stikk under benk for waterstopp
Tekn.stikkkont. for stekeovn og platetopp
Overgang mellom vegg og himling fuges.
(type induksjon), oppvaskmaskin,
kombiskap,
Ventilatorvifte. 2 ekstra stikk plassert
sammen med ovn.
Se kravspesifikasjon pkt.364.
LED stripe under overskap på kjøkken (levert
av HTH) på egen dimmer.
Lysbryter og fotocelle og utvendig lampe for
utelys terrasse/ balkong.
Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Underlimt oppvaskkum m/ ettgreps
Blandebatteri, se
rombehandlingsskjema.
Stuss og avløp for oppvask-maskin,
waterstop. Se kravspesifikasjon pkt.315
for utfyllende informasjon,
rombehandlingsskjema, samt
leveransebeskrivelse fra HTH.

Slimline ventilator med komfryvakt montert på
vegg.
Se kravspesifikasjon pkt.364 Utstyr for
luftfordeling.
gulvvarme

Kjøkkenløsning ihht tegning
Underskap, overskap og høyskap HTH
Focus koksgrå. Se leveransebeskrivelse fra
HTH.
Skuffelook med todeling på alle skap.

Vannbåren

Vinduer og terrassedører leveres
med omramming i RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Overskap og benkeskap leveres med push
open løsning.
Underskap og overskap levers med
demping. I hjørneskap leveres rundell.
Foring over overskap utføres i gips og males
i samme farge som vegg.
Farge Sheer Grey NCS 2102-Y26R
Laminat benkplate 2266. Tykkelse 20 mm
med heltrukken forkant.
Integrerte hvitevarer fra Electrolux:
Oppvaskmaskin, komfyr i høyskap,
induksjonsplatetopp samt helt kjøleskap
og fryseskap plassert under komfyr.

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpimentert 15x50mm
Stue

Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Elektrisk gulvvarme

Vinduer og terrassedører leveres
med omramming i RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmere Elko RS
fuges.
TV-uttak
Lysbryter og
Overgang mellom vegg og himling fuges.
fotocelle samt vegglampe for utelys
balkong.

PLAN 3
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpimentert 15x50mm
Soverom 1

Sparklet malt gips.
Farge Tidløs NCS S1002-Y
NCS 2805-Y27R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmere Elko RS
fuges.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpimentert 15x50mm
Soverom 2

Sparklet malt gips.
Farge Tidløs NCS S1002-Y
NCS 2805-Y27R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmere Elko RS
fuges.

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Fotlist eik gråpimentert 15x50mm
Soverom 3

Sparklet malt gips.
Farge Tidløs NCS S1002-Y
NCS 2805-Y27R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmere Elko RS
fuges.

Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Gang mellom soverom
og bad

Fotlist eik gråpimentert 15x50mm

Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg
fuges.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i farge Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap
koksgrå NCS 8500-N
leveres ikke som standard.
Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i farge Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap
koksgrå NCS 8500-N
leveres ikke som standard.
Terskel Swedoor Ek22

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i farge Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap
koksgrå NCS 8500-N
leveres ikke som standard.

3 stk innfelte LED downlights i himling med
dimmer.
Elektriske punkter i hht. Forskrifter.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.
4 stk innfelte led Downlights med dimmer.
Type SG Junistar Soft DimToWarm.
2 stk. enkle stikk på separat kurs for
Overgang mellom himling og vegg vaskemaskin og tørketrommel iht. tegning
Stikk og dimmer Elko RS
fuges.
1 dobbel stikkontakt ved speil
Led lysstripe i tak over speil.
Referanseprodukt Deltalight Femtonline

Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom. Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.
Bunnventil i vask i krom.
Vannbåren gulvvarme
Toalett Duravit Darling New med soft
close.

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap
leveres ikke som standard.

Vannbåren gulvvarme

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Vitra Urbancret Dark Greige 60x60 cm
Gulv i dusjsone Urbancrete Dark Greige 5x5 cm

Vitra Urbancrete Dark Greige 60x60 cm

Fug Schønox Grå

Fug Schønox Grå

Bad

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Trykkplate Grohe Skate i krom
Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom.
Bunnventil i vask i krom.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i farge Baderomsinnredning , se HTH
koksgrå NCS 8500-N
leveransebeskrivelse.
Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Bredde på innredning ihht. salgstegning.
Heldekkende speil som dekker vegg fra vask
til tak i hele veggens bredde

Dusj med termostatstyrt batteri med
dusjsett i krom.
Tapwell TVM 7200
Slukrist referanseprodukt Nordic Tools
Diskret for innfelling av flis.
Vitra Urbancret Dark Greige 60x60 cm
Gulv i dusjsone Urbancrete Dark Greige 5x5 cm

Vitra Urbancrete Dark Greige 60x60 cm

Fug Schønox Grå

Fug Schønox Grå

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.
4 stk innfelte led Downlights med dimmer.
Type SG Junistar Soft DimToWarm.
Stikk og dimmer Elko RS
Overgang mellom himling og vegg 1 dobbel stikkontakt ved speil
Led lysstripe i tak over speil.
fuges.
Referanseprodukt Deltalight Femtonline

Masterbad

Dusjvegger INR Arc 20 Frame
Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom. Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.
Bunnventil i vask i krom.
Vannbåren gulvvarme
Toalett Duravit Darling New med soft
close.
Trykkplate Grohe Skate i krom
Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom.
Bunnventil i vask i krom.
Dusj med termostatstyrt batteri med
dusjsett i krom.
Tapwell TVM 7200
Slukrist referanseprodukt Nordic Tools
Diskret for innfelling av flis.
Dusjvegger INR Arc 20 Frame

Innvendig trapp: Opptrinn og inntrinn (tett trapp), håndløper, vanger og spiler, alt males farge som vegg - hvitmalt.
-      Tilvalg: Hvitpigmentert eiketrinn i både opptrinn og inntrinn
◊ All maling innendørs skal males til full dekk; Sparkles og 2 strøk maling. Alle spikerslag i lister skal sparkles og males slik at de ikke synes.
*) Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling / innkassing for tekniske installasjoner.
Sanitær:
-      Rørføringer skal kasses inn.
-      Rør i rør skap og fordelerskap for tappevann blir plassert på egnet sted på vegg i boligene.
Elektro:
-      Alle stikkontaker skal være inntrukket. Plassering ved gulv skal UK være 15 cm over gulv. NEK 400 skal følges.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i farge Baderomsinnredning , se HTH
koksgrå NCS 8500-N
leveransebeskrivelse.
Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Bredde på innredning ihht. salgstegning.
Heldekkende speil som dekker vegg fra vask
til tak i hele veggens bredde

Vinduer og terrassedører
leveres med omramming i
RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Vinduer og terrassedører
leveres med omramming i
RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Vinduer og terrassedører
leveres med omramming i
RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

ROM
PLAN U.ETG

GULV

VEGGER

TAK/HIMLING

ELEKTRO

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Balansert ventilasjon.
Vannbåren gulvvarme

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

6 stk innfelte downlights med dimmer. Type
SG Junistar Soft DimToWarm

Overgang mellom himling og vegg
fuges.
Stikk og dimmer Elko RS

Fotlist eik gråpimentert 15x50mm
Gang

SANITÆR

VENTILASJON/VARME

INNVENDIGE DØRER

INNREDNING

VINDUER/TRAPP

Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpimentert 15x50mm
Bod

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Taklampe med bevegelsessensor type
Brannslokkingsapparat.
Calando LED fra SG, rund LED plafond med
skjerm i opalisert glass med hvit ramme.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk Elko RS
fuges.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge koksgrå NCS 8500-N
Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Vitra Newcon White Matt 60x60 cm
Gulv i dusjsone 5x5 cm
Fug PCI 23 Lyse grå

Vitra Newcon White Matt 60x60 cm
Fug PCI 23 Lyse grå
Utkassing bak vask i samme høyde og
dybde sm sisternekasse til toalett.

Bad

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift. Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom. Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.
4 stk innfelte led Downlights med dimmer. Bunnventil i vask i krom.
Type SG Junistar Soft DimToWarm.
Vannbåren gulvvarme
Toalett Duravit Darling New med soft
Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmer Elko RS
close.
fuges.
1 dobbel stikkontakt ved speil
Trykkplate Grohe Skate i krom
Led lysstripe i tak over speil.
Referanseprodukt Deltalight Femtonline
Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom.
Bunnventil i vask i krom.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge klassisk hvit NCS S0500-N

Baderomsinnredning , se HTH
leveransebeskrivelse.

Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Bredde på innredning ihht. salgstegning.
Heldekkende speil som dekker vegg fra
vask til tak i hele veggens bredde

Dusj med termostatstyrt batteri med
dusjsett i krom.
Tapwell TVM 7200
Slukrist referanseprodukt Nordic Tools
Diskret for innfelling av flis.
Dusjvegger INR Arc 20 Frame
Flis ERM-36782 Vintage Cemento 20x20 cm
Sokkelflis tilvsvarende gulvflis

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

2 stk. enkle stikk på separat kurs for
Uttak til vaskemaskin.
vaskemaskin og tørketrommel iht. tegning Utslagsvask i stål
Elektriske punkter ihht. gjeldende forskrift. Kran

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.
Vannbåren gulvvarme

Overgang mellom himling og vegg Stikk og bryter Elko RS
fuges.
Taklampe med bevegelsessensor type
Overgang mellom vegg og himling fuges.
Calando LED fra SG, rund LED plafond med
skjerm i opalisert glass med hvit ramme.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7
Vaskerom

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge klassisk hvit NCS S0500-N
Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Stikk Elko RS

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Soverom 1

Sparklet malt gips.
Farge Modern Beige
NCS 2805-Y27R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og veggbryter Elko RS
fuges.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Terskel Swedoor Ek22

Fotlist eik gråpimentert 15x50mm
Soverom 2

Sparklet malt gips.
Farge Modern Beige
NCS 2805-Y27R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og veggbryter Elko RS
fuges.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Fotlist eik gråpimentert 15x50mm
Media/Trim

Sparklet malt gips.
Farge Modern Beige
NCS 2805-Y27R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og veggbryter Elko RS
fuges.

Overgang mellom vegg og himling fuges.
PLAN 1

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge klassisk hvit NCS S0500-N
Terskel Swedoor Ek22

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap Vinduer leveres med
leveres ikke som standard.
omramming i RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap Vinduer leveres med
leveres ikke som standard.
omramming i RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge klassisk hvit NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Vannbåren gulvvarme

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge klassisk hvit NCS S0500-N
Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Vinduer leveres med
omramming i RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Soverom 3

Sparklet malt gips.
Farge Modern Beige
NCS 2805-Y27R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og veggbryter Elko RS
fuges.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Terskel Swedoor Ek22

Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Soverom 4

Sparklet malt gips.
Farge Modern Beige
NCS 2805-Y27R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og veggbryter Elko RS
fuges.

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Fug Schønox Sand Grey
Entrè

Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmer Elko RS
fuges.
Utvendig ringeklokke.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge klassisk hvit NCS S0500-N
Terskel Swedoor Ek22

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap Vinduer leveres med
leveres ikke som standard.
omramming i RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.

Flis Vitra Ceppostone Mink 60x60 cm

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap Vinduer leveres med
leveres ikke som standard.
omramming i RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge klassisk hvit NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.
2 stk innfelte downlights med dimmer type
SG Junistar Soft DimToWarm

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap
leveres ikke som standard.

Vannbåren gulvvarme

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.

Gang

Fotlist eik gråpgimentert 15x50mm

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

3 stk innfelte downlights med dimmer. Type
SG Junistar Soft DimToWarm

Vannbåren gulvvarme

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg
fuges.
Stikk og dimmer Elko RS

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpgimentert 15x50mm
Kott

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Taklampe med bevegelsessensor type
Calando LED fra SG, rund LED plafond med
skjerm i opalisert glass med hvit ramme.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk Elko RS
fuges.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge klassisk hvit NCS S0500-N
Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Vitra Newcon White Matt 60x60 cm
Gulv i dusjsone 5x5 cm
Fug PCI 23 Lyse grå

Vitra Newcon White Matt 60x60 cm
Fug PCI 23 Lyse grå
Utkassing bak vask i samme høyde og
dybde sm sisternekasse til toalett.

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.
4 stk innfelte led Downlights med dimmer.
Type SG Junistar Soft DimToWarm.
Stikk og dimmer Elko RS
Overgang mellom himling og vegg 1 dobbel stikkontakt ved speil
fuges.
Led lysstripe i tak over speil.
Referanseprodukt Deltalight Femtonline

Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom. Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.
Bunnventil i vask i krom.
Vannbåren gulvvarme

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge klassisk hvit NCS S0500-N

Toalett Duravit Darling New med soft
close.

Terskel Swedoor Ek22

Trykkplate Grohe Skate i krom
Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom.
Bunnventil i vask i krom.

Bad

Baderomsinnredning , se HTH
leveransebeskrivelse.

Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Bredde på innredning ihht. salgstegning.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge klassisk hvit NCS S0500-N

Baderomsinnredning , se HTH
leveransebeskrivelse.

Heldekkende speil som dekker vegg fra
vask til tak i hele veggens bredde

Dusj med termostatstyrt batteri med
dusjsett i krom.
Tapwell TVM 7200
Slukrist referanseprodukt Nordic Tools
Diskret for innfelling av flis.
Vitra Newcon White Matt 60x60 cm
Gulv i dusjsone 5x5 cm
Fug PCI 23 Lyse grå

Masterbad

Vitra Newcon White Matt 60x60 cm
Fug PCI 23 Lyse grå
Utkassing bak vask i samme høyde og
dybde sm sisternekasse til toalett.

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.
4 stk innfelte led Downlights med dimmer.
Type SG Junistar Soft DimToWarm.
Stikk og dimmer Elko RS
Overgang mellom himling og vegg 1 dobbel stikkontakt ved speil
fuges.
Led lysstripe i tak over speil.
Referanseprodukt Deltalight Femtonline

Dusjvegger INR Arc 20 Frame
Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom. Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.
Bunnventil i vask i krom.
Vannbåren gulvvarme
Toalett Duravit Darling New med soft
close.
Trykkplate Grohe Skate i krom
Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom.
Bunnventil i vask i krom.
Dusj med termostatstyrt batteri med
dusjsett i krom.
Tapwell TVM 7200
Slukrist referanseprodukt Nordic Tools
Diskret for innfelling av flis.
Dusjvegger INR Arc 20 Frame

Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i klassisk hvit
NCS S05000-N

Bredde på innredning ihht. salgstegning.
Heldekkende speil som dekker vegg fra
vask til tak i hele veggens bredde

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Trapp

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

1 stikk på vegg v/tak med egen bryter.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Trapp med inntrinn i
fingerskjøtet eik og opptrinn i
hvit utførelse, NCS S0500-N.
Håndløper og sidevanger i hvit
utførelse NCS S0500-N,
metallspiler i rekkverk.

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og bryter Elko RS
fuges.
4 stk vegglamper i hvit utførelse på egen
Overgang mellom vegg og himling fuges.
dimmer. Referanseprodukt DeltaLight Orbit
LED

Epoxymalt betong, full dekk.
Samme som husfasade
Betongkant ved port skal være med fas.
Vannfast 10cm gulvlist med vannfast epoxylim i skjøt mellom
gulv og list.

Samme som husfasade

Carport

God LED Belysning med bevegelses styrt
bryter.
Klargjøring for sikring 4/16A og
tomrørsanlegg avsluttet i utvendig
koplingsboks. Ved 400V anlegg kan man
tilrettelegge for ca 10kW ladning.
Hurtiglader med komplett leveranse skal
tilbys som tilvalg.
2 dobbel stikkontakt på vegg 0,9m over gulv

PLAN 2
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm

Kjøkken

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift. Underlimt oppvaskkum m/ ettgreps
Stikk og dimmere Elko RS
Blandebatteri, se
rombehandlingsskjema.
4 stk innfelte downlights med dimmer
Stuss og avløp for oppvask-maskin,
Overgang mellom himling og vegg Type SG Junistar Soft DimToWarm på egen waterstop.
Malingstype: Akryl
fuges.
Glansgrad 7
dimmer.
1 stikk under benk for waterstopp
Overgang mellom vegg og himling fuges.
Tekn.stikkkont. for stekeovn og platetopp
(type induksjon), oppvaskmaskin,
kombiskap,
Ventilatorvifte. 2 ekstra stikk plassert
sammen med ovn.

Slimline ventilator med komfryvakt montert på
vegg.
Vannbåren gulvvarme

Kjøkkenløsning ihht tegning
Underskap, overskap og høyskap HTH
Focus Leire. Se leveransebeskrivelse fra
HTH.

Vinduer og terrassedører
leveres med omramming i
RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Overskap leveres med push open løsning,
benkeskap leveres med soft close.
Underskap og overskap levers med
demping. I hjørneskap leveres rundell.
Foring over overskap utføres i gips og
males i samme farge som vegg.
Farge Refleksjon NCS 0801-Y25R

LED stripe under overskap på kjøkken
(levert av HTH) på egen dimmer.

Laminat benkplate. Tykkelse 20 mm med
heltrukken forkant.
Integrerte hvitevarer fra Electrolux:
Oppvaskmaskin, komfyr i høyskap,
induksjonsplatetopp samt kombiskap (kjølog frys).
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Stue

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Vannbåren gulvvarme

Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmere Elko RS
fuges.
TV-uttak, lysbryter og fotocelle samt
vegglampe for utelys takterrrasse.
Overgang mellom vegg og himling fuges.
Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Innvendig trapp: Opptrinn og inntrinn (tett trapp), håndløper, vanger og spiler, alt males farge som vegg - hvitmalt.
-      Tilvalg: Hvitpigmentert eiketrinn i både opptrinn og inntrinn
◊ All maling innendørs skal males til full dekk; Sparkles og 2 strøk maling. Alle spikerhull i dørlister skal sparkles og males.
*) Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling / innkassing for tekniske installasjoner.
Sanitær:
-      Rørføringer skal kasses inn.
-      Rør i rør skap og fordelerskap for tappevann blir plassert på egnet sted på vegg i boligene.
Elektro:
-      Alle stikkontaker skal være inntrukket. Plassering ved gulv skal UK være 15 cm over gulv. NEK 400 skal følges.

Vinduer og terrassedører
leveres med omramming i
RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

ROM
PLAN U. ETG

GULV

VEGGER

TAK/HIMLING

ELEKTRO

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.

Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Balansert ventilasjon.
Vannbåren gulvvarme

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

6 stk innfelte downlights med dimmer. Type
SG Junistar Soft DimToWarm

Overgang mellom himling og vegg
Stikk og dimmer Elko RS
fuges.

Fotlist eik gråpimentert 15x50mm
Gang

SANITÆR

VENTILASJON/VARME

INNVENDIGE DØRER

INNREDNING

VINDUER/TRAPP

Dekklist/gerikt 15x58mm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpimentert 15x50mm
Bod

Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Taklampe med bevegelsessensor type
Brannslokkingsapparat.
Calando LED fra SG, rund LED plafond med
skjerm i opalisert glass med hvit ramme.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk Elko RS
fuges.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge koksgrå NCS 8500-N
Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Vitra Urbancret Dark Greige 60x60 cm
Gulv i dusjsone Urbancrete Dark Greige 5x5 cm
Fug Schønox Grå

Vitra Urbancrete Dark Greige 60x60 cm Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N
Fug Schønox Grå
Overgang mellom himling og vegg
Utakassing bak vask i samme høyde og fuges.
dybde som sisternekasse til toalett.

Bad

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift. Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom. Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.
4 stk innfelte led Downlights med dimmer. Bunnventil i vask i krom.
Type SG Junistar Soft DimToWarm.
Vannbåren gulvvarme
Toalett Duravit Darling New med soft
Stikk og dimmer Elko RS
close.
1 dobbel stikkontakt ved speil
Led lysstripe i tak over speil.
Trykkplate Grohe Skate i krom
Referanseprodukt Deltalight Femtonline
Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom.
Bunnventil i vask i krom.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge koksgrå NCS 8500-N

Baderomsinnredning , se HTH
leveransebeskrivelse.

Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Bredde på innredning ihht. salgstegning.
Heldekkende speil som dekker vegg fra
vask til tak i hele veggens bredde

Dusj med termostatstyrt batteri med
dusjsett i krom.
Tapwell TVM 7200
Slukrist referanseprodukt Nordic Tools
Diskret for innfelling av flis.

Flis ERM-36782 Vintage Cemento 20x20 cm
Sokkelflis tilvsvarende gulvflis

Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

2 stk. enkle stikk på separat kurs for
vaskemaskin og tørketrommel iht. tegning
Elektriske punkter ihht. gjeldende forskrift.

Dusjvegger INR Arc 20 Frame
Uttak til vaskemaskin.
Utslagsvask i stål
Kran

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.
Vannbåren gulvvarme

Overgang mellom himling og vegg Stikk og bryter Elko RS
fuges.
Taklampe med bevegelsessensor type
Calando LED fra SG, rund LED plafond med
Overgang mellom vegg og himling fuges.
skjerm i opalisert glass med hvit ramme.
Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Vaskerom

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge koksgrå NCS 8500-N
Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Stikk Elko RS

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Soverom 1

Sparklet malt gips.
Farge Tidløs NCS S1002-Y
NCS 2805-Y27R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og veggbryter Elko RS
fuges.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Terskel Swedoor Ek22

Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Soverom 2

Sparklet malt gips.
Farge Tidløs NCS S1002-Y
NCS 2805-Y27R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og veggbryter Elko RS
fuges.

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Media/Trim

Sparklet malt gips.
Farge Tidløs NCS S1002-Y
NCS 2805-Y27R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og veggbryter Elko RS
fuges.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge koksgrå NCS 8500-N
Terskel Swedoor Ek22

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap Vinduer leveres med
leveres ikke som standard.
omramming i RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.

Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap Vinduer leveres med
leveres ikke som standard.
omramming i RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge koksgrå NCS 8500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Vannbåren gulvvarme

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge koksgrå NCS 8500-N

Vinduer leveres med
omramming i RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.
PLAN 1
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Soverom 3

Sparklet malt gips.
Farge Tidløs NCS S1002-Y
NCS 2805-Y27R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og veggbryter Elko RS
fuges.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Terskel Swedoor Ek22

Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Soverom 4

Sparklet malt gips.
Farge Tidløs NCS S1002-Y
NCS 2805-Y27R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og veggbryter Elko RS
fuges.

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Fug Schønox Grå
Entrè

Fotlist eik gråpimentert 15x50mm

Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmer Elko RS
Utvendig ringeklokke.
fuges.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge koksgrå NCS 8500-N
Terskel Swedoor Ek22

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap Vinduer leveres med
leveres ikke som standard.
omramming i RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.

Flis Vitra Ceppostone Darg Greige 60x60 cm

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap Vinduer leveres med
leveres ikke som standard.
omramming i RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge koksgrå NCS 8500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.
2 stk innfelte downlights med dimmer type
SG Junistar Soft DimToWarm

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Avsatt plass til garderobe. Garderobeskap
leveres ikke som standard.

Vannbåren gulvvarme

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpgimentert 15x50mm

Gang

Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

3 stk innfelte downlights med dimmer. Type
SG Junistar Soft DimToWarm

Vannbåren gulvvarme

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg
Stikk og dimmer Elko RS
fuges.

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Kott

Sparklet malt gips.
Farge Refleksjon
NCS 0801-Y25R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Taklampe med bevegelsessensor type
Calando LED fra SG, rund LED plafond med
skjerm i opalisert glass med hvit ramme.

Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Overgang mellom himling og vegg Stikk Elko RS
fuges.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge koksgrå NCS 8500-N
Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Overgang mellom vegg og himling fuges.
Vitra Urbancret Dark Greige 60x60 cm
Gulv i dusjsone Urbancrete Dark Greige 5x5 cm
Fug Schønox Grå

Vitra Urbancrete Dark Greige 60x60 cm Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N
Fug Schønox Grå
Overgang mellom himling og vegg
Utakassing bak vask i samme høyde og fuges.
dybde som sisternekasse til toalett.

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.
4 stk innfelte led Downlights med dimmer.
Type SG Junistar Soft DimToWarm.
Stikk og dimmer Elko RS
1 dobbel stikkontakt ved speil
Led lysstripe i tak over speil.
Referanseprodukt Deltalight Femtonline

Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom. Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.
Bunnventil i vask i krom.
Vannbåren gulvvarme

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge koksgrå NCS 8500-N

Toalett Duravit Darling New med soft
close.

Terskel Swedoor Ek22

Trykkplate Grohe Skate i krom
Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom.
Bunnventil i vask i krom.

Bad

Baderomsinnredning , se HTH
leveransebeskrivelse.

Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Bredde på innredning ihht. salgstegning.

Slagdør type Swedoor Stable Advance Line i
farge koksgrå NCS 8500-N

Baderomsinnredning , se HTH
leveransebeskrivelse.

Heldekkende speil som dekker vegg fra
vask til tak i hele veggens bredde

Dusj med termostatstyrt batteri med
dusjsett i krom.
Tapwell TVM 7200
Slukrist referanseprodukt Nordic Tools
Diskret for innfelling av flis.
Dusjvegger INR Arc 20 Frame
Vitra Urbancret Dark Greige 60x60 cm
Gulv i dusjsone Urbancrete Dark Greige 5x5 cm
Fug Schønox Grå

Vitra Urbancrete Dark Greige 60x60 cm Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N
Fug Schønox Grå
Overgang mellom himling og vegg
Utakassing bak vask i samme høyde og fuges.
dybde som sisternekasse til toalett.

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.
4 stk innfelte led Downlights med dimmer.
Type SG Junistar Soft DimToWarm.
Stikk og dimmer Elko RS
1 dobbel stikkontakt ved speil
Led lysstripe i tak over speil.
Referanseprodukt Deltalight Femtonline

Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom. Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.
Bunnventil i vask i krom.
Vannbåren gulvvarme
Toalett Duravit Darling New med soft
close.
Trykkplate Grohe Skate i krom
Servantbatteri Tapwell ARM071 i krom.
Bunnventil i vask i krom.

Masterbad

Terskel Swedoor Ek22
Dekklist/gerikter 15x58 cm
Gerikter flekksparkles og males i koksgrå NCS
S8500-N

Bredde på innredning ihht. salgstegning.
Heldekkende speil som dekker vegg fra
vask til tak i hele veggens bredde

Dusj med termostatstyrt batteri med
dusjsett i krom.
Tapwell TVM 7200
Slukrist referanseprodukt Nordic Tools
Diskret for innfelling av flis.
Dusjvegger INR Arc 20 Frame
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Trapp

Epoxymalt betong, full dekk.
Betongkant ved port skal være med fas.
Vannfast 10cm gulvlist med vannfast epoxylim i skjøt mellom
gulv og list.

Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

1 stikk på vegg v/tak med egen bryter.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Trapp med inntrinn i
fingerskjøtet eik og opptrinn i
hvit utførelse, NCS S0500-N.
Håndløper og sidevanger i hvit
utførelse NCS S0500-N,
metallspiler i rekkverk.

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Overgang mellom himling og vegg Stikk og bryter Elko RS
fuges.
4 stk vegglamper i hvit utførelse på egen
dimmer. Referanseprodukt DeltaLight Orbit
Overgang mellom vegg og himling fuges.
LED
Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Samme som husfasade

Samme som husfasade

Carport

God LED Belysning med bevegelses styrt
bryter.
Klargjøring for sikring 4/16A og
tomrørsanlegg avsluttet i utvendig
koplingsboks. Ved 400V anlegg kan man
tilrettelegge for ca 10kW ladning.
Hurtiglader med komplett leveranse skal
tilbys som tilvalg.
2 dobbel stikkontakt på vegg 0,9m over gulv

PLAN 2
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm

Kjøkken

Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift. Underlimt oppvaskkum m/ ettgreps
Stikk og dimmere Elko RS
Blandebatteri, se
rombehandlingsskjema.
4 stk innfelte downlights med dimmer
Stuss og avløp for oppvask-maskin,
Malingstype: Akryl
Overgang mellom himling og vegg Type SG Junistar Soft DimToWarm på egen waterstop.
Glansgrad 7
fuges.
dimmer.
1 stikk under benk for waterstopp
Overgang mellom vegg og himling fuges.
Tekn.stikkkont. for stekeovn og platetopp
(type induksjon), oppvaskmaskin,
kombiskap,
Ventilatorvifte. 2 ekstra stikk plassert
sammen med ovn.

Slimline ventilator med komfryvakt montert på
vegg.
Vannbåren gulvvarme

Kjøkkenløsning ihht tegning

Vinduer leveres med
omramming i RAL7021.
Underskap, overskap og høyskap HTH
Smyg gipses og males lik
Focus Koksgrå. Se leveransebeskrivelse fra veggfarge.
HTH.
Overskap leveres med push open løsning,
benkeskap leveres med soft close.
Underskap og overskap levers med
demping. I hjørneskap leveres rundell.
Foring over overskap utføres i gips og
males i samme farge som vegg.
Farge Refleksjon NCS 0801-Y25R

LED stripe under overskap på kjøkken (levert
av HTH) på egen dimmer.

Laminat benkplate. Tykkelse 20 mm med
heltrukken forkant.
Integrerte hvitevarer fra Electrolux:
Oppvaskmaskin, komfyr i høyskap,
induksjonsplatetopp samt kombiskap (kjølog frys).
Referanseparkett 1-stavs Vestheim sand grå eikeparkett
13x155x1800 mm.
Fotlist eik gråpigmentert 15x50mm
Stue

Sparklet malt gips.
Farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Elektriske punkter i hht. gjeldende forskrift.

Se punkt i leveransebeskrivelse om ventilasjon.

Stikk v/tak på egen dimmer.

Vannbåren gulvvarme

Overgang mellom himling og vegg Stikk og dimmere Elko RS
fuges.
TV-uttak, lysbryter og fotocelle samt
vegglampe for utelys takterrrasse.
Overgang mellom vegg og himling fuges.
Malingstype: Akryl
Glansgrad 7

Innvendig trapp: Opptrinn og inntrinn (tett trapp), håndløper, vanger og spiler, alt males farge som vegg - hvitmalt.
-      Tilvalg: Hvitpigmentert eiketrinn i både opptrinn og inntrinn
◊ All maling innendørs skal males til full dekk; Sparkles og 2 strøk maling. Alle spikerhull i dørlister skal sparkles og males
*) Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling / innkassing for tekniske installasjoner.
Sanitær:
-      Rørføringer skal kasses inn.
-      Rør i rør skap og fordelerskap for tappevann blir plassert på egnet sted på vegg i boligene.
Elektro:

Sparklet og malt gips.
Farge klassisk hvit
NCS S0500-N

-      Alle stikkontaker skal være inntrukket. Plassering ved gulv skal UK være 15 cm over gulv. NEK 400 skal følges.

Vinduer leveres med
omramming i RAL7021.
Smyg gipses og males lik
veggfarge.

A1-A3 Fasade Nordvest

Garasje
18 m2

Garasje
18 m2

Gang
13 m2

Gang

18 m2

13 m2

A1-A3 Fasade Nordøst

A1-A3 Fasade Sørvest

Garasje

Kott
3 m2

Kott

Gang

3 m2

13 m2

Bod

Kott

8 m2

3 m2

Wc
2 m2

Bod
8 m2

Wc
2 m2

Bod
8 m2

Wc
2 m2

A1-A3 Fasade Sørøst

Tegning:

A1-A3 U. Etasje
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Rekke A

28.05.2021

28./18.

1:100

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

B.H

R.T

Tegningsnr.

Rev. ID

A1-A3 Fasade Nordvest

Balkong
7 m2

Balkong
7 m2

Balkong
7 m2

Stue
28 m2

Stue

A1-A3 Fasade Nordøst

A1-A3 Fasade Sørvest

28 m2

Stue
28 m2

Kjøkken
20 m2

Kjøkken
20 m2

Kjøkken
20 m2

Terrasse
17 m2

Terrasse
17 m2

Terrasse
18 m2

A1-A3 Fasade Sørøst

Tegning:

A1-A3 1. Etasje
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Rekke A

28.05.2021

28./18.

1:100

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

B.H

R.T

Tegningsnr.

Rev. ID

A1-A3 Fasade Nordvest

Sov. 2

Sov. 3

8 m2

Sov. 2

Sov. 3

8 m2

9 m2

Gang

8 m2

5 m2

Gang

Sov. 2

5 m2

Sov. 3

8 m2

Bad

8 m2

A1-A3 Fasade Sørvest

Gang
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28 m2
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28 m2
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28 m2

Kjøkken
20 m2
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B1-B3 Fasade Nordvest
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8 m2

Gang
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5 m2

Gang

8 m2

5 m2
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Sov. 2
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Bad
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6 m2

Bad

Bad

6 m2
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Bad
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3 m2

Sov. 1

3 m2
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9 m2
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8 m2

2

Bad

Sov. 3

8 m2
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Sov. 2

Sov. 3

8 m2

Sov. 2

Sov. 3

8 m2
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D1-D4 Fasade Nordøst
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Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke D

28.05.2021

28./18.

1:100

D1-D4

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

D1-D4 Fasade Nordøst

Balkong
7 m2

Balkong

Balkong

7 m2

7 m2

Balkong
7 m2

Stue

Stue

Stue

28 m2

28 m2

D1-D4 Fasade Sørøst

D1-D4 Fasade Nordvest

28 m2

Stue
28 m2

Kjøkken
20 m2

Kjøkken

Kjøkken

20 m2

20 m2

Kjøkken
20 m2

Terrasse
11 m2

Terrasse

Terrasse

12 m2

11 m2

Terrasse
12 m2

D1-D4 Fasade Sørvest
Tegning:

1. Etasje
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke D

28.05.2021

28./18.

1:100

D1-D4

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

D1-D4 Fasade Nordøst

Sov. 2

Sov. 3

8 m2

Sov. 2

Sov. 2

Sov. 3

8 m2

8 m2

Sov. 3

8 m2

Gang

8 m2

8 m2

2

5m

Sov. 2
Gang

9 m2

2

5m

D1-D4 Fasade Nordvest

Sov. 3

8 m2

Gang

2

5m
6 m2

D1-D4 Fasade Sørøst

Bad
Gang
5 m2

Bad

Bad

6 m2

6 m2

Bad
6 m2

Bad
3 m2

Bad

Sov. 1

3 m2

16 m2

Bad
3 m2

Sov. 1

Sov. 1

16 m2

16 m2

Bad
3 m2

Sov. 1
16 m2

D1-D4 Fasade Sørvest

Tegning:

2. Etasje
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke D

28.05.2021

28./18.

1:100

D1-D4

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

D1-D4 Fasade Sørøst

D1-D4 Fasade Nordvest

D1-D4 Fasade Nordøst

Målbart loft areal
25 m2

Målbart loft areal

Målbart loft areal

25 m2

25 m2

Målbart loft areal
25 m2

D1-D4 Fasade Sørvest
Tegning:

Loft
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke D

28.05.2021

28./18.

1:100

D1-D4

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

E1-E5 Fasade Vest

E1-E5 Fasade Sør

Lys
gra
v
Lys
gra
v
Media/Trim
12 m2

rav
sg
y
L
rav
sg
Ly

Vask.

6 m2

2 m2

12 m2

Lysg
rav

Gang
6 m2

Media/Trim

Vask.

Lysg
rav
Sov. 1

Bod

9 m2

2 m2

rav
Lysg

Media/Trim

2 m2

E1-E5 Fasade Nord

Bad

12 m2

rav
Lysg

Sov. 2
8 m2

Lysgrav

Lysgrav

Bod

Gang

Bad

2 m2

6 m2

6 m2

Media/Trim
12 m2

Vask.
2

Bad

2m

6 m2

Sov. 2

Media/Trim
12 m2

8 m2

Vask.

Gang

2 m2

6 m2

Sov. 1
9 m2

Bod

Vask.

2 m2

2 m2

Bad
6 m2

Gang
6 m2

Sov. 1
9 m2

Bad

Bod
2 m2

6 m2

Gang

Sov. 2

6 m2

8 m2

Bod
2 m2

Sov. 2
Sov. 1

8 m2

9 m2

Sov. 1
9 m2

Sov. 2
8 m2

E1-E5 Fasade Øst

Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Fase

Salgstegninger

Tiltakshaver

Godkjent

Odd Hansen AS

Kontroll prosjekt.

Prosjekt

Eikhaugen

Sign.

Kontroll

B.H

R.T

Filnavn:

Ravnsborgveien 18,
1395 Hvalstad

Dato

28.05.2021
Målestokk

1:100
Kontroll utførende
Gnr./Bnr./Festenr.:

Sign.

Kontroll

28./18.
Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

Rekke E

E1-E5

Type tegning:

U. Etasje

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev.

E1-E5 Fasade Vest

E1-E5 Fasade Sør

Lys
gra
v
Lys
gra
v
Sov. 4
9 m2

rav
sg
Ly
Gang
13 m2

rav
sg
y
L

Kott
2 m2

3 m2

Lysg
rav

Kott
2 m2

Lysg
rav

Bad

Gang

Sov. 4

13 m2

9 m2

E1-E5 Fasade Nord

Bad

2

4m

rav
Lysg
Sov. 4

rav
Lysg

9 m2

Lysgrav

Gang

Sov. 3

Bad

Lysgrav

3 m2

13 m2

2

16 m

Kott
2 m2

Sov. 4

Kott

9 m2

Bad

Gang

3 m2

16 m2

4 m2

13 m

Sov. 4

Sov. 3

Bad

2 m2

2

9 m2

Gang

Kott

13 m2

Bad

2 m2

2

4m

Bad
3 m2

Bad
Sov. 3

3 m2

16 m2

Bad
4 m2

Sov. 3
16 m2

Bad
4 m2

Sov. 3
16 m2

E1-E5 Fasade Øst

Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Fase

Salgstegninger

Tiltakshaver

Godkjent

Odd Hansen AS

Kontroll prosjekt.

Prosjekt

Eikhaugen

Sign.

Kontroll

B.H

R.T

Filnavn:

Ravnsborgveien 18,
1395 Hvalstad

Dato

28.05.2021
Målestokk

1:100
Kontroll utførende
Gnr./Bnr./Festenr.:

Sign.

Kontroll

28./18.
Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

Rekke E

E1-E5

Type tegning:

1. Etasje

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev.

Terrasse
27 m2

Stue
30 m2

E1-E5 Fasade Nord

E1-E5 Fasade Sør

E1-E5 Fasade Vest

Stue
30 m2

Kjøkken
20 m2

Terrasse
28 m2

Stue

Terrasse

30 m2

Kjøkken

26 m2

20 m2

Stue
30 m2

Terrasse
30 m2

Stue

Terrasse

30 m2

26 m2

Kjøkken
20 m2

Kjøkken
20 m2

Kjøkken
20 m2

E1-E5 Fasade Øst

Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Fase

Salgstegninger

Tiltakshaver

Godkjent

Odd Hansen AS

Kontroll prosjekt.

Prosjekt

Eikhaugen

Sign.

Kontroll

B.H

R.T

Filnavn:

Ravnsborgveien 18,
1395 Hvalstad

Dato

28.05.2021
Målestokk

1:100
Kontroll utførende
Gnr./Bnr./Festenr.:

Sign.

Kontroll

28./18.
Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

Rekke E

E1-E5

Type tegning:

2. Etasje

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev.

E1-E5 Fasade Sør

E1-E5 Fasade Vest

Målbart loft areal

E1-E5 Fasade Nord

28 m2

Målbart loft areal
28 m2

Målbart loft areal
28 m2

Målbart loft areal
28 m2

Målbart loft areal
28 m2

E1-E5 Fasade Øst
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Fase

Salgstegninger

Tiltakshaver

Godkjent

Odd Hansen AS

Kontroll prosjekt.

Prosjekt

Eikhaugen

Sign.

Kontroll

B.H

R.T

Filnavn:

Ravnsborgveien 18,
1395 Hvalstad

Dato

28.05.2021
Målestokk

1:100
Kontroll utførende
Gnr./Bnr./Festenr.:

Sign.

Kontroll

28./18.
Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

Rekke E

E1-E5

Type tegning:

Loft

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev.

Tegning:

Fasade 1
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

GSPublisherVersion 4.98.99.100

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Rekke A

28.01.2021

28./18.

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

B.H

R.T

Mål:

Tegningsnr.

Fasade.
Godkjent

Rev. ID

Tegning:

Fasade 2
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

GSPublisherVersion 4.98.99.100

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke A

28.01.2021

28./18.

1:80

Fasade.

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

Tegning:

Fasade 3
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

GSPublisherVersion 4.98.99.100

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke A

28.01.2021

28./18.

1:60

Fasade.

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

Tegning:

Fasade 4
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

GSPublisherVersion 4.98.99.100

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke A

28.01.2021

28./18.

1:60

Fasade.

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

Tegning:

Fasade 1
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

GSPublisherVersion 4.98.99.100

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Rekke B

28.05.2021

28./18.

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

B.H

R.T

Mål:

Tegningsnr.

Fasade.
Godkjent

Rev. ID

Tegning:

Fasade 2
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

GSPublisherVersion 4.98.99.100

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Rekke B

28.05.2021

28./18.

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

B.H

R.T

Mål:

Tegningsnr.

Fasade.
Godkjent

Rev. ID

Tegning:

Fasade 3
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

GSPublisherVersion 4.98.99.100

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Rekke B

28.05.2021

28./18.

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

B.H

R.T

Mål:

Tegningsnr.

Fasade.
Godkjent

Rev. ID

Tegning:

Fasade 4
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

GSPublisherVersion 4.98.99.100

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Rekke B

28.05.2021

28./18.

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

B.H

R.T

Mål:

Tegningsnr.

Fasade.
Godkjent

Rev. ID

Tegning:

Fasade 1
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

GSPublisherVersion 4.98.99.100

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke C

28.05.2021

28./18.

1:80

Fasade.

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

Tegning:

Fasade 2
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

GSPublisherVersion 4.98.99.100

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke C

28.05.2021

28./18.

1:80

Fasade

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

Tegning:

Fasade 3
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

GSPublisherVersion 4.98.99.100

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke C

28.05.2021

28./18.

1:60

Fasade

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

Tegning:

Fasade 4
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

GSPublisherVersion 4.98.99.100

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke C

28.05.2021

28./18.

1:65

Fasade

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

Tegning:

Fasade 1
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

GSPublisherVersion 4.98.99.100

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke D

28.05.2021

28./18.

1:80

Fasade.

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

Tegning:

Fasade 2
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

GSPublisherVersion 4.98.99.100

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke D

28.05.2021

28./18.

1:77.876

Fasade.

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

Tegning:

Fasade 3
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

GSPublisherVersion 4.98.99.100

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke D

28.05.2021

28./18.

1:60

Fasade.

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

Tegning:

Fasade 4
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

GSPublisherVersion 4.98.99.100

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke D

28.05.2021

28./18.

1:63.613

Fasade.

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

Rev

Beskrivelse

Dato

Tiltakshaver

Sign

Kontr

Godkjent

Odd Hansen AS
Filnavn

Prosjekt

Rekke E.pln

Eikhaugen. Rekke E
Ravnsborgveien 18
1395 Hvalstad

28.05.2021
Målestokk

Kontroll utførende

Gnr./Bnr./Festenr.:

Sign.

Kontroll.

18./28.

B.H

R.T

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

Rekke E

Fasade.

Type tegning:
GSPublisherVersion 4.99.99.100

Dato opprettet

Fasade 1

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev.

Rev

Beskrivelse

Dato

Tiltakshaver

Sign

Kontr

Godkjent

Odd Hansen AS
Filnavn

Prosjekt

Rekke E.pln

Eikhaugen. Rekke E
Ravnsborgveien 18
1395 Hvalstad

28.05.2021
Målestokk

1:72.352
Kontroll utførende

Gnr./Bnr./Festenr.:

Sign.

Kontroll.

18./28.

B.H

R.T

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

Rekke E

Fasade.

Type tegning:
GSPublisherVersion 4.99.99.100

Dato opprettet

Fasade 2

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev.

Rev

Beskrivelse

Dato

Tiltakshaver

Sign

Kontr

Godkjent

Odd Hansen AS
Filnavn

Prosjekt

Rekke E.pln

Eikhaugen. Rekke E
Ravnsborgveien 18
1395 Hvalstad

28.05.2021
Målestokk

1:36.562
Kontroll utførende

Gnr./Bnr./Festenr.:

Sign.

Kontroll.

18./28.

B.H

R.T

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

Rekke E

Fasade.

Type tegning:
GSPublisherVersion 4.99.99.100

Dato opprettet

Fasade 3

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev.

Rev

Beskrivelse

Dato

Tiltakshaver

Sign

Kontr

Godkjent

Odd Hansen AS
Filnavn

Prosjekt

Rekke E.pln

Eikhaugen. Rekke E
Ravnsborgveien 18
1395 Hvalstad

28.05.2021
Målestokk

1:47.864
Kontroll utførende

Gnr./Bnr./Festenr.:

Sign.

Kontroll.

18./28.

B.H

R.T

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

Rekke E

Fasade.

Type tegning:
GSPublisherVersion 4.99.99.100

Dato opprettet

Fasade 4

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev.

Rev

Beskrivelse

Dato

Tiltakshaver

Sign

Kontr

Godkjent

Odd Hansen AS
Filnavn

Prosjekt

Rekke E.pln

Eikhaugen. Rekke E
Ravnsborgveien 18
1395 Hvalstad

28.05.2021
Målestokk

1:30.417
Kontroll utførende

Gnr./Bnr./Festenr.:

Sign.

Kontroll.

18./28.

B.H

R.T

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

Rekke E

Fasade.

Type tegning:
GSPublisherVersion 4.99.99.100

Dato opprettet

Fasade 5

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev.

Rev

Beskrivelse

Dato

Tiltakshaver

Sign

Kontr

Godkjent

Odd Hansen AS
Filnavn

Prosjekt

Rekke E.pln

Eikhaugen. Rekke E
Ravnsborgveien 18
1395 Hvalstad

28.05.2021
Målestokk

1:28.225
Kontroll utførende

Gnr./Bnr./Festenr.:

Sign.

Kontroll.

18./28.

B.H

R.T

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

Rekke E

Fasade.

Type tegning:
GSPublisherVersion 4.99.99.100

Dato opprettet

Fasade 6

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev.

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke A

28.05.2021

28./18.

1:100

A1-A3

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

3270

600

27°

600

+44,15

+41,50

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

+41,48

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke A

28.05.2021

28./18.

1:100

A1

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

3230

600

27°

600

+43,65

+41,00

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

+40,98

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke A

28.05.2021

28./18.

1:100

A2

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

3230

600

27°

600

+40,50

+40,48

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke A

28.05.2021

28./18.

1:100

A3

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Rekke B

28.05.2021

28./18.

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

B.H

R.T

Mål:

Tegningsnr.

B1-B3
Godkjent

Rev. ID

3230

600

27°

600

+46,10

+43,45

+43,43

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke B

28.05.2021

28./18.

1:100

B1

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

3270

600

27°

600

+45,70

43,05

+43,05

+43,03

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke B

28.05.2021

28./18.

1:100

B2

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

3230

600

27°

600

+45,35

+42,65

+42,63

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke B

28.05.2021

28./18.

1:100

B3

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke C

28.05.2021

28./18.

1:100

C1-C4

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

3230

600

27°

600

+46,95

+44,30
+44,28

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke C

28.05.2021

28./18.

1:100

C1

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

3230

600

27°

600

+47,15

+44,50

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

+44,48

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke C

28.05.2021

28./18.

1:100

C2

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

3230

600

27°

600

+47,35

+44,70

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

+44,68

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke C

28.05.2021

28./18.

1:100

C3

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

3230

600

27°

600

+47,55

+44,90

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

+44,88

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke C

28.05.2021

28./18.

1:100

C4

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke D

28.05.2021

28./18.

1:100

D1-D4

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

3230

600

27°

600

+48,30

+45,65

+45,63

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke D

28.05.2021

28./18.

1:100

D1

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

3230

600

27°

600

+48,50

+45,85

+45,83

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke D

28.05.2021

28./18.

1:100

D2

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

3270

600

27°

600

+48,70

+46,03

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke D

28.05.2021

28./18.

1:100

D3

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

3230

600

27°

600

+48,90

+46,25

+46,23

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke D

28.05.2021

28./18.

1:100

D4

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

+45,45

+45,05

+44,65

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

+46,35

+45,90

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Rekke E

28.05.20201

28./18.

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

B.H

R.T

Mål:

Tegningsnr.

E1-E5
Godkjent

Rev. ID

3810

600

27°

600

+47,40

+47,38

+44,65

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke E

28.05.20201

28./18.

1:100

E1

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

+47,78

3810

600

27°

600

+47,80

+45,05

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke E

28.05.20201

28./18.

1:100

E2

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

3810

600

27°

600

+48,20

+48,18

+45,45

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke E

28.05.20201

28./18.

1:100

E3

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

+48,63

3810

600

27°

600

+48,65

+45,90

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:

Tegningsnr.

Rekke E

28.05.20201

28./18.

1:100

E4

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

Godkjent

Rev. ID

B.H

R.T

+49,08

3810

600

27°

600

+49,10

+46,35

Tegning:

Snitt
Eikhaugen
Rev

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Ravnsborgveien 18, 1395 Hvalstad

Prosjektnr.

Dato opprettet

Gnr./Bnr./Festenr.

Rekke E

28.05.20201

28./18.

Fase.
Salgstegninger

Sign.

Kontroll

B.H

R.T

Mål:

Tegningsnr.

E5
Godkjent

Rev. ID

Salgsoppgave – Eikhaugen Boliger
Adresse og matrikkelnummer

Ravnsborgdelet 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Gnr. 28, bnr 18 i Asker kommune. Endelig seksjonsnummer tildeles senere.

Eier/ selger
Eikhaugen Utvikling AS org.nr. 923 435 824. Selskapet er heleid av Odd Hansen Prosjekt AS
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver til gnr. 28, bnr. 18 er Eikhaugen Utvikling AS
Tomt og grunnareal

Eiendommen skal fradeles/sammenslås på et senere tidspunkt. Sameiets tomt skal opprettes med egen
matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert. Eiendommen vil få eiet tomt. Tomtenes areal er ennå ikke
fastsatt, men forventes å utgjøre ca. 8466 kvm.

Bebyggelse
Eikhaugen Boliger vil bestå av 19 boliger – fordelt på 14 rekkehus og 5 kjedede eneboliger og tilhørende
fellesarealer.
Parkeringsplasser
For rekkehusene medfølger det 1 garasjeplass inkludert i egen bolig. For kjedede eneboliger vil det
medfølge 1 carport.
Det vil bli etablert noe gjesteparkering på sameiets fellesareal.
Private utearealer/hager
Alle boligene vil leveres med egne balkonger/terrasser. Boligene på bakkeplan vil få egen
markterrasse/uteplass. Endelig størrelse på disse områdene vil bli oppmålt på et senere tidspunkt og
tinglyses om en tilleggsdel til den enkelte seksjonen.
Tinglyste heftelser
På eiendommen, gnr. 28 bnr. 18 er det tinglyst servitutter. Tinglyste heftelser fremkommer på
grunnboksutskriften, som er et vedlegg til denne salgsoppgaven.
Kjøper er gjort kjent med tinglyste dokumenter på eiendommen/leiligheten og deres hovedbøl og
overtar disse slik de fremgår av grunnboken.
- Bestemmelse om adkomstrett, gjelder også senere utskilte parseller. Doknr. 777137-1/200,
tinglyst 04.07.2019 på gnr. 28 bnr. 18
- Bestemmelse om Vann/Kloakk. Gjelder også senere utskilte parseller. Doknr. 777137-2/200,
tinglyst 04.07.2019 på gnr. 28 bnr. 18
- Erklæring/avtale. Bestemmelse om fellesareal. Gjelder også senere utskilte parseller. Doknr.
777137-3/200, tinglyst 04.07.2019 på gnr 28 og bnr. 18.
- Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vedlikehold. Doknr. 3489292-1/200. tinglyst
15.12.2020 på gnr. 28 bnr 18
www.eikhaugeboliger.no

post@roislandco.no

- Bestemmelse om vann/kloakk, bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Doknr.
3489292-2/200 tinglyst 15.12.2020 på gnr. 28 bnr. 18
- Erklæring avtale, bestemmelse om rett til etablering av fellesareal. Doknr 3489292-3/200,
tinglyst 15.12.2020 på gnr. 28 bnr, 18
Tinglyste servitutter på eiendom gnr. 28 bnr. 18 er i sin helhet tilgjengelig hos megler.
Utinglyste heftelser
Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysing av nødvendige
erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan
påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlige myndigheter krever
det.
Byggemåte
Bygningene bygges på ringmur av betong og betongplate på mark. Over dette blir bygningene bygget som
en ren trebygning. Tak isoleres iht. forskriftskrav, og tekkes med takbelegg. Takvann ledes ned i takrenner.
Disse kan bli synlige på fasaden.
Reguleringsplan og -bestemmelser
Gjeldende reguleringsplan for Ravnsborgveien 18 – planID 0220 201810 ble vedtatt i
Kommunestyret 10. november 2020. Reguleringsbestemmelser og reguleringskart ligger som
vedlegg til denne salgsoppgaven.
Det foreligger godkjent rammetillatelse på prosjektet som er datert 21.04.2021. Godkjent
rammetillatelse kan fås fra megler ved etterspørsel.
Det er kommet klage på reguleringsbestemmelser og saksbehandlingen fra nabo. Klagen går ut på
forlengelse av eksisterende støttemur, makeskifte, adkomst og at nederste hus i rekke A (bolig A1) er
ønsket fjernet. Klagen er avslått fra utvalg for plan og byggesak i Asker kommune og sendt videre til
statsforvalteren.
Videresalg/endring av eierskap
Ved videresalg av kjøpekontrakten skal kjøper betale kr. 50 000,- til selger for merarbeidet. Denne
summen kan trekkes fra kjøpers eventuelle innbetalinger. Det er en forutsetning at selger samtykker
til videresalg. Selger vil stille visse betingelser for videresalg av kjøpekontrakt. Transportkontrakt må
være selger i hende innen én måned før varslet overtagelse.
Profesjonelle kjøpere har ikke adgang til å transportere kjøpekontrakten.
Eventuell endring av eierskap eller navnendring fra kjøpers side etter bud/aksept vil kreve selgers
forutgående samtykke. I den forbindelse vil det påløpe et honorar på kr. 7 500,- inkl. mva. til megler,
som innbetales i forbindelse med endringen.
Overtagelse
Leiligheten forventes klar i 3. kvartal 2023, uten at dette er å anse som bindende frist for
overlevering.
Ca. 10 uker før ferdigstillelse vil selger skriftlig varsle kjøper om endelig overtagelsestidspunkt (Overtagelse)

www.eikhaugenboliger.no

post@roislandco.no

Dog kan overtakelse skje inntil 4 måneder tidligere enn dato oppgitt i varsel om forbehold
frafalt. Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor selgers kontroll har selger krav på
fristforlengelse jf. buofl. § 11. Selger skal informere kjøper dersom det kan påregnes
endringer i forhold til den planlagte perioden for overtagelse.
Avbestilling
Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer
reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Ved avbestilling gjelder
bestemmelsene i buofl. § 53. I et slikt tilfelle skal kjøper dekke hele selgers økonomiske tap.
Konsesjon
Kjøp av bolig i prosjektet er ikke konsesjonspliktig.
Ferdigattest / brukstillatelse
Det prosjekteres og bygges i henhold til Byggeteknisk forskrift TEK17. Selger har ansvaret for at det
foreligger brukstillatelse/ferdigattest på leiligheten senest ved kjøpers overtagelse av boligene.
Etter pålegg fra Finanstilsynet rettet mot samtlige meglerforetak (ref. rundskriv 21 / 2011)
informeres ved dette om at det pr. dato for overtakelse av den enkelte boligseksjon ikke vil foreligge
ferdigattest, samt at ferdigattest først vil foreligge lang tid etter overtakelse. Bakgrunnen er at deler
av de arbeider som er påkrevet for å få ferdigattest, ikke vil være ferdig pr. dato for overtakelse av
den enkelte boligseksjon.
Det presiseres at fremstillingen over ikke har noen innvirkning på selgers forpliktelse til å fremskaffe
ferdigattest eller konsekvensene av at ferdigattest ikke foreligger pr. overtakelse.
Kjøper oppfordres til å kontakte megler dersom det skulle foreligge spørsmål til ovennevnte.
Eier- og organisasjonsform
Boligene vil bli solgt som eierleiligheter og organisert som sameie og følger eierseksjonsloven av 16.
juni 2017, nr. 65. Eierseksjonsloven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finnes også
på www.lovdata.no.
Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Styret skal ivareta alle saker av felles
interesse for sameierne. Selger har, på vegne av sameiet, engasjert Obos Eiendomsforvaltning som
forretningsfører til å forestå driften av sameiet innenfor de rammer som sameiet vedtar.
Vedtekter
Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for sameiet. Foreløpige vedtekter
følger som vedlegg til denne salgsoppgaven. Vedtektene vil bli fastsatt av selger i fbm seksjonering av
sameiet og er gjeldende fra tinglysing av det kommunale seksjoneringsvedtaket. Regler for styring og
drift av boligsameiet følger av Eierseksjonsloven.

www.eikhaugenboliger.no

post@roislandco.no

Fellesutgifter og driftsbudsjett
Kjøper plikter å betale sin forholdsmessige andel av driftsutgiftene for eiendommene fra
overtakelsestidspunktet.
Forslag til driftsbudsjett for 1. driftsår utarbeidet av forretningsfører følger som vedlegg til denne
salgsoppgaven. De stipulerte fellesutgifter er basert på erfaringstall. Størrelsen på utgiftene avhenger
blant annet av hvilke ytelser/tjenester sameiet rekvirerer. Endelig budsjett og nivå på felleskostnadene
vil vedtas av styret i sameiet.
Stipulerte felleskostnader for 1. driftsår i hht budsjett:
Felleskostnader for 1. driftsår utgjør kr 25,- pr kvm BRA. Fellesutgiftene inkluderer blant annet
administrasjon, forsikring, drift og vedlikehold, kommunale avgifter, renhold av fellesarealer og
vaktmestertjenester.
Strøm til lading av el-bil kommer i tillegg og vil avregnes etter individuelt målt forbruk.
Det vil bli krevd inn startkapital til sameiet tilsvarende 2 x kr 25,- pr kvm BRA. Beløpet vil kreves inn etter
overtagelse og kommer i tillegg til de ordinære felleskostnadene.
Tv-pakke og fibernett kommer i tillegg, kjøper bestiller selv bredbåndskapasitet og TV-pakke etter ønske og
behov fra leverandør utpekt av selger.
Stipulerte fellesutgifter for 1. driftsår for hver enkelt leilighet fremkommer i prislisten.
Betalingsbetingelser
1) Kjøpesummen + omkostninger betales i sin helhet senest 3 dager før overtagelse.
2) Eventuelle endringsbestillinger betales etter nærmere avtale med selger.
3) Betalingen skal betales inn fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon
Omkostninger
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: Ved kjøp av leilighet som ikke er tatt i bruk,
beregnes 2,5 % dokumentavgift kun av andel tomteverdi.
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi, p.t anslått til. NOK 290 - pr. kvm BRA for boligene.
Se for øvrig informasjon i prisliste.
Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr. 585,Dokumentavgift utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte
seksjon. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til
overskjøting.
En eventuell økning i offentlige tinglysings omkostninger må dekkes av kjøper.
Totale omkostninger for hver enkelt leilighet fremkommer i prislisten.
Kommunal eiendomsskatt
Det er nå ikke eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom i Asker kommune.

www.eikhaugenboliger.no
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Arealer definisjoner
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende
vegger. I BRA medregnes areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler,
innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940). NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel (Takstbransjens retningslinjer).
P-rom areal er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet av innvendige vegger mellom disse,
minus boder og tekniske rom (Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende
leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA. Dette gjelder ikke sjakter i forbindelse med bod.
Definisjoner og beregninger er basert på: - NS3940: 2012 - Veileder til NS3940; "bruk av
arealbetegnelser ved omsetning av bolig" fra 2012
Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre / større enn
det oppgitte areal.
Bustadoppføringslova / garantier
Kjøpet følger bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Loven regulerer forhold hvor selger er
profesjonell, og kjøper er forbruker. Iht. loven plikter selger å stille garanti som sikkerhet for
oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakt senest ved forbehold frafalt. Garantien utgjør 3%
av kjøpesum frem til overtakelse. Beløpet økes til 5% av kjøpesum og står 5 -fem- år etter
overtakelsen jf. buofl. § 12, 3 ledd. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finnes
også på www.lovdata.no.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i
næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3.
juli 1992 nr. 93 (avhendingslova).
Forbehold
Selgers forbehold om igangsetting er hevet og byggearbeidene er igangsatt.
Da prosjektet fortsatt er i en prosjekteringsfase, er alle opplysninger i leveransebeskrivelse gitt med
forbehold om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre endringer som er hensiktsmessige og
nødvendige, eksempelvis pga. offentlige pålegg, byggesakskrav og lignende, uten at den planlagte
generelle standard forringes i vesentlig grad. Videre kan størrelse på sjakter og veggtykkelse bli
justert. Omfang av nedforete himlinger eller innkassinger kan justeres ettersom
detaljprosjekteringen gjennomføres. Plassering av vinduer og dører, samt form på disse, kan avvike
noe fra plantegninger, fasadetegninger 3D-illustrasjoner. Dette som følge av valg av leverandør,
behov for tilpasninger og arkitektoniske utforminger av bygget.
Kjøper aksepterer ved signering av kjøpekontrakt at selger fritt kan transportere kjøpekontrakten og
eventuelle senere avtaler til annet selskap i selgers konsern.
Det tas forbehold om at seksjoneringen kan bli forsinket på grunn av offentlige myndigheters
saksbehandlingstid. Såfremt tomtearronderingen og seksjoneringen av eiendommen ikke er
gjennomført ved overtakelse, vil overskjøting til kjøper skje så snart det praktisk lar seg gjennomføre.

www.eikhaugenboliger.no

post@roislandco.no

Tegninger og bilder i markedsføringsmateriell er kun illustrasjoner og kan avvike noe i forhold til plan
– og fasadetegninger som vedlegges. Selger leverer ikke; innredninger, lamper, øvrig
belysningsutstyr, markiser / solavskjerming, tepper, møbler og annet tilbehør, med mindre det
fremgår av leveransebeskrivelse samt kontraktstegninger. 3D er basert på skisser og regulert volum
og kun ment som en illustrasjon. Endringer vil skje.
Det tas forbehold om eventuelle feil i salgsoppgaven.
Følgende dokumenter er en del av denne salgsoppgaven:
• Kjøpekontrakt
• Leveransebeskrivelse
• Plantegning
• Etasjeplan
• Fasadetegninger
• Reguleringsplan og -bestemmelser
• Foreløpig sameievedtekter
• Foreløpig utomhusplan
• Grunnboksutskrift og servitutter.

Energiattest
Før overtakelse vil det bli utstedt energiattest for den enkelte bolig. Boligens energibehov er
dimensjonert iht. TEK17. Energimerkingen er beregnet til å ligge i minimum kategori C, dagens nivå.
Det tas forbehold for at avvik fra dette vil forekomme, dette spesielt for boliger med mye vindusflate.
Likningsverdi
Likningsverdi for boligen vil være avhengig av om den er primærbolig eller sekundærbolig. Disse
satsene vil utgjøre henholdsvis 30 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger og 90 prosent
for sekundærboliger. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som
beregnes av Statistisk sentralbyrå sine årlige kvadratmetersatser. For beregning av likningsverdi, gå
inn på: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/boligeiendom-tomt/formuesverdi/boligverdikalkulator/
Adgang til utleie
Leiligheten kan leies ut i sin helhet.
Hvitvasking
Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven, som blant annet
pålegger eiendomsmegler å innhente redegjørelse av midlenes opprinnelse. Dette besvares av
samtlige kjøpere i et såkalt oppgjørsskjema. Ved eventuelt tilbakehold av informasjon eller
mistenkelige transaksjoner plikter eiendomsmegleren å melde fra til Økokrim.

Eiendomsmegler
www.eikhaugenboliger.no

post@roislandco.no

Røisland & Co Eiendomsmegling AS, org. 994 194 410
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
Eiendomsmeglers vederlag:
Vederlaget betales av Selger. Vederlaget er avtalt til 0,70 % + mva av total salgssum
Ansvarlig og utførende eiendomsmegler:
Ansvarlig megler i forbindelse med salget er Eiendomsmegler Per Henrik Rolfsen. Han vil i selve salget
bli assistert, Eiendomsmegler Lars Bratseth, Eiendomsmegler Andreas Øvsthus, Eiendomsmegler Lars
Petter Hansrud, Eiendomsmegler Julie Bakk Mørck, Eiendomsmegler Ingrid Anne Fossli og
Eiendomsmeglerfullmektig Renate Rønningen Markussen.
Oslo, 14.06.2021, rev. 01.03.2022
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Eikhaugen Sameie
Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg og vil kunne bli
endret i forbindelse med endringer/ ferdigstillelse av prosjektet. Det vises til de forbehold som er
tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell.

VEDTEKTER
FOR
EIKHAUGEN SAMEIE
fastsatt i forbindelse med seksjonering
i medhold av lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)
1.

Innledende bestemmelser

1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er Eikhaugen Sameie. Sameiet er opprettet ved tinglysing av vedtak om
seksjonering fra kommunen, tinglyst <dato>.
1-2 Hva sameiet omfatter
(1) Sameiet består av 19 boligseksjoner fordelt på 14 rekkehus (3+3+4+4) og 5 enboliger i
kjede på eiendommen gnr.28, bnr. 18 i Asker kommune.
(2) Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, og evt. en eller flere tilleggsdeler.
Hoveddelen består av en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen
inngang.
Seksjonerte tilleggsdeler består/kan bestå av
• Bod
• Carport
• Private utearealer
• Annet slik som angitt i søknad om seksjonering
(3) De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.
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 og
parkeringsplasser er ikke med i hoveddelenes BRA.
1-4 Kommunikasjon mellom styret og seksjonseierne
1
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(1) Styret bestemmer hvordan meldinger og lignende etter vedtektene eller
eierseksjonsloven gis til seksjonseierne. Seksjonseierne kan reservere seg mot å motta
meldinger elektronisk. Styret skal informere seksjonseierne i rimelig tid før ny
kommunikasjonsmåte tas i bruk. Meldinger skal gis på en betryggende og hensiktsmessig
måte.
(2) Når en seksjonseier skal gi meldinger og lignende etter vedtektene eller
eierseksjonsloven til sameiet, kan han eller hun gjøre dette ved bruk av elektronisk
kommunikasjon til den e-postadressen eller på den måten sameiet har fastsatt for dette
formålet.
(3) Krav i vedtektene eller eierseksjonsloven om at meldinger og lignende skal være eller gis
skriftlig, er ikke til hinder for elektronisk kommunikasjon.
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) ledd. 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.
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.
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(3) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres
skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.
(4) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. Endring av bruksformålet krever
reseksjonering etter eierseksjonslovens § 21 annet ledd.
(5) 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.
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.
(6) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere
seksjonseier har montert, slik som nevnt i (5) 2. avsnitt, må ved rehabilitering og andre felles
tiltak på eiendommen, belastes den seksjon installasjonen tilhører. Styret/årsmøtet avgjør
om remontering skal tillates.
(7) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre
offentlige bestemmelser er ikke tillatt.
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. Sameiets parkeringsplasser
Parkering løses på den enkelte sameier sitt areal, enten i carport/garasje eller på terreng.
Det er 4 gjesteplasser plassert på sameiets fellesarel.
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.
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(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, men ikke utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til bolig. 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.
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(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 sluk, 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.
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) Kostnader til kabel-tv/bredbånd fordeles med lik andel pr. seksjon.
(3) Kostnader til fjernvarme for oppvarming og varmt tappevann betales av den enkelte
seksjon med et á konto beløp fordelt etter brøk og avregnes etter målt forbruk dersom det er
montert målere i hver seksjon og inngått avtale med om dette med leverandør.
(4) Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den
enkelte bruksenhet eller etter forbruk.
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(5) Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene
fastsettes en annen fordeling enn den som følger av (1).
(6) 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
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren
som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et
beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det
tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. 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
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.
7 Pålegg om salg og fravikelse av bruksenheten (utkastelse)
7-1 Mislighold
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
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)
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 to 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.
(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styret for foregående styreperiode, med
mindre noe annet besluttes av årsmøtet. 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
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.
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.
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(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
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) 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 og gjennomføring av 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.
(3) Styret beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres. Årsmøtet skal gjennomføres som
fysisk møte dersom minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av
stemmene, krever det. Styret kan sette en frist for når et krav om fysisk møte kan settes
frem. Fristen kan tidligst løpe fra seksjonseierne har blitt informert om hvilke saker årsmøtet
skal behandle, og må være så lang at seksjonseierne får rimelig tid til å vurdere om de skal
fremme krav om fysisk møte. Dersom årsmøtet ikke gjennomføres som fysisk møte, må
styret sørge for en forsvarlig gjennomføring og at det foreligger systemer som sikrer at
lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen
kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å
bekrefte deltakernes identitet.
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
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varselet kan aldri være kortere enn tre dager. Innkallingen skal samtidig sendes til
forretningsfører.
(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/årsrapport
• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår
• velge styremedlemmer
• behandle vederlag til styret
(3) Årsberetning/årsrapport, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før
ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere 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 stede 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
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(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder
behøver ikke å være seksjonseier.
(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 én 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) samtykke til sammenslåing av eierseksjonssameier som nevnt i eierseksjonslovens §
22a
g) Overføring av vedlikeholdsplikt fra seksjonseier til sameiet, jf. eierseksjonsloven § 32
åttende ledd.
h) endring av vedtektene
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(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.
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)
b)
c)
d)

salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
oppløsning av sameiet
tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter
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
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
Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i
samsvar med eierseksjonsloven § 61.
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10-2 Regnskap og revisjon
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Årsmøtet kan velge revisor.
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. Innboforsikring er den enkelte seksjonseier 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
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) sameiebrøk: seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet.
h) seksjonering: å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i
i)

eierseksjonsloven.
reseksjonering: en ny seksjonering av en eller flere seksjoner i en allerede seksjonert

j)

eiendom.
sameiet (eierseksjonssameiet): fellesskapet av alle seksjonseierne.

11-2 Hjemmelshaver til formuesgode
Sameie kan registreres som hjemmelshaver til et formuesgode som er registrert i et
realregister.
11-3 Endringer i vedtektene
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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
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 16. juni 2017 nr. 65.
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EIKHAUGEN SAMEIE - BUDSJETT
DRIFTSINNTEKTER
Felleskostnader ihht. seksjonert brøk/vedtekter
Kabel-TV (samme som utgiften)
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSUTGIFTER
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Forretningsførerhonorar
Revisjon
Konsulenthonorar
Drift og vedlikehold
- Bygninger
- Utvendig anlegg
Forsikringer
Sparing
Kommunale avgifter
- Vann og avløp
- Renovasjonsavgift
TV/Bredbånd (399,-x15)
Andre driftskostnader
- Container
- Dugnad/sosiale arrangementer
- Snørydding felles vei
- Gressklipping fellesområde
- Administrasjonskost
SUM DRIFTSUTGIFTER

NOTE
1
2

829 200
123 576
952 776

75 000
25 000

170 364
57 000

5 000
10 000
25 000
25 000
5 000

NOTER
1 - Felleskostnader ihht. seksjonert brøk
2 - Kabel-tv - fordelse likt per enhet

100 000
50 000
227 364

3020*1,5*(12,64+17,92)+19*(1078+1220)
20 husstander/1320 liter, ca. 3000,- per enhet per år

123 576
70 000

752 940

ÅRSRESULTAT
FORUTSETNINGER
Bygninger
Leiligheter totalt
Areal totalt - BRA

20 000
2 000
45 000 RF - Regnskaps- og forvaltningsavtale
15 000
100 000

199 836

-

19
2 764 BRA
kr 25,00 pr kvm / mnd
kr 542,00 pr./mnd

Avtale med Telenor - Fellesavtale "Frihet M" - 5 års bindingstid fra ferdigstillelse av hvert byggetrinn

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.

EIKHAUGEN SAMEIE
Eieroversikt
SNR. LEIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
E5
SUM

OverAdresse
Ravnsborgdelet takelse
1395 HVALSTAD
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
43
41
39
37
35

Pris pr.mnd/m2
25
Boligtype

Brøk Ant. Fellesutg.
BRA rom pr. mnd

Rekkehus
Rekkehus
Rekkehus
Rekkehus
Rekkehus
Rekkehus
Rekkehus
Rekkehus
Rekkehus
Rekkehus
Rekkehus
Rekkehus
Rekkehus
Rekkehus
Enebolig rekke
Enebolig rekke
Enebolig rekke
Enebolig rekke
Enebolig rekke

141
140
141
141
140
141
141
139
139
141
141
139
139
141
160
160
160
160
160
2 764

3 525
3 500
3 525
3 525
3 500
3 525
3 525
3 475
3 475
3 525
3 525
3 475
3 475
3 525
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
69 100
829 200

Kabel-TV Totalt
Oppstartskapital
Internett pr. mnd
542
2
542
4 067
7 050
7 000
4 042
542
542
4 067
7 050
542
4 067
7 050
4 042
7 000
542
542
4 067
7 050
542
4 067
7 050
4 017
6 950
542
542
4 017
6 950
542
4 067
7 050
542
4 067
7 050
542
4 017
6 950
542
4 017
6 950
542
4 067
7 050
542
4 542
8 000
8 000
4 542
542
542
4 542
8 000
542
4 542
8 000
4 542
8 000
542
10 298

79 398

123 576

952 776

138 200

Nedgravd

D1
D2

C4

E1

D3
D4

E2

C3
C2
C1

E3

B3
E4

B2
B1
E5
A3
A2
A1

0220 2018010
Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 10. november 2020 i medhold av plan- og
bygningslovens §§ 12-12.
Asker kommune,
For kommunedirektøren
Marte H. Lie

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR
RAVNSBORGVEIEN 18, ASKER KOMMUNE
Plankart, datert 31.03.2020
Reguleringsbestemmelser, datert 25.09.2020

§ 1 Planens hensikt
Hensikten med reguleringsplanen er
-

å legge rammer for en utvikling av området med konsentrert småhusbebyggelse
som sikrer et godt samspill mellom bebyggelse og landskap

-

å sikre bevaring av kollen som et grønt landskapselement, med bevaring av flere
eksisterende trær, og som et fellesareal/rekreasjonsområde for beboerne i feltet.

-

å sikre gode gangforbindelser til nærområdene

§ 2 Reguleringsformål
Bestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på
plankartet. Området reguleres til:
-

Område for bebyggelse og anlegg PBL §12-5:
o BKS - Boliger konsentrert småhusbebyggelse
o f_BRE – privat felles renovasjonsanlegg

-

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur PBL §12-5:
o o_SKV1 - offentlig kjøreveg
o o_SVG - offentlig annen veggrunn/grøntareal
o f_SKV2 - privat felles adkomstveg
o f_SVG – privat felles annen veggrunn/grøntareal
o f_SPP – privat felles parkering

-

Grønnstruktur PBL §12-5:
o f_G – privat felles grønnstruktur
o f_GT - privat felles tursti

-

Henssynssoner:
o Grønnstruktur (H 540) – bevaring av terreng / vegetasjon
1

§ 3 Vilkår for gjennomføring
3.1 Rekkefølgekrav
3.1.1 Før det gis rammetillatelse for boligene innenfor planområdet skal
skolekapasitet være dokumentert.
3.1.2 Før igangsettingstillatelse for bygg/anlegg innenfor planområdet kan gis skal
det det gjennomføres en miljøteknisk og en geoteknisk grunnundersøkelse.
3.1.3 Før igangsettingstillatelse til samferdselsanlegg, tekniske anlegg eller
bygningsmessige tiltak innenfor planområdet kan gis skal det dokumenteres
at naturmiljø underlagt hensynssone H-540 og trær som er forutsatt bevart er
beskyttet i henhold til godkjent marksikringsplan.
3.1.4 Før boliger innenfor planområdet lovlig kan tas i bruk, skal veier o_SKV1 og
f_SKV2, inklusive snuhammer, veibelysning, stiforbindelse mellom f_SKV2 og
Ravnsborgveien samt vei Kl G med stiforbindelse mot nord være opparbeidet og
godkjent.
3.1.5 Før boliger innenfor planområdet lovlig kan tas i bruk skal renovasjonspunkt
skal være ferdig opparbeidet.
3.1.6 Før bebyggelse innenfor planområdet lovlig kan tas i bruk skal det foreligge
tinglyst erklæring av allmennhetens rett til å ferdes på stiareal mellom
Ravnsborgveien og felles privat veiareal f_SKV2 og på f_SKV2 frem til
Ravnsborgdelet.
3.1.7 Før boliger innenfor planområdet lovlig kan tas i bruk skal aktuelle støybeskyttelsestiltak for berørte deler av boliger/uteoppholdsarealer være ferdig anlagt.
3.1.8 Før ferdigattest gis for veier o_SKV1 og f_SKV2 skal grøftearealer og annet
grøntareal i tilknytning til veigrunn være tilsådd.
3.1.9 Før ferdigattest for boliger gis skal felles leke- og oppholdsareal som illustrert
på landskapsplanen datert 28.01.2020, og uteoppholdsarealer, inkl. beplanting av ny
vegetasjon og trær, være ferdig opparbeidet iht. godkjent utomhusplan.
Dersom brukstillatelse gis om høsten eller vinteren skal utearealer være ferdigstilt
innen 10 mnd. og ikke senere enn 30 juni. Dersom brukstillatelse gis om våren eller
sommeren skal utearealer være ferdigstilt innen 1. oktober samme år.
3.2 Dokumentasjonskrav
3.2.1 Rekkefølgebestemmelse vedrørende utrednings- og dokumentasjonskrav
I planområdet kan arbeid og tiltak som nevnt i pbl. § 20-1 og 20-2 (tiltak som krever
søknad og tillatelse) ikke finne sted før de utredningskrav som fremkommer i § 3.2 er
ivaretatt. Krav som følger og defineres av de utredninger som skal gjennomføres iht.
§3.2 skal gjelde som rekkefølgekrav.
3.2.2 Utomhusplanen
Sammen med søknad om rammetillatelse for tiltak innenfor planområdet skal det
innsendes utomhusplan i målestokk 1: 200 utformet etter de prinsipper som er vist i
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landskapsplanen datert 28.01.2020. Planen skal være godkjent senest samtidig med
rammetillatelse.
Planen skal vise bl.a. bygningenes plassering med målsatt høyde ved inngangspartier, eksisterende og framtidig terreng angitt med koter, murer og trapper, utforming og utrustning av felles lekeareal og annet uteoppholdsareal, eksisterende
vegetasjon/trær som skal bevares samt ny vegetasjon med plantevalg og plassering,
sykkel- og biloppstillingsplasser på terreng, manøvreringsareal, vendehammer, veier
og interne adkomstveier og gangstier/forbindelser, belysning, materialbruk på
markdekker, løsninger for åpen overvannshåndtering, løsninger for snøopplag samt
løsning for avfallshåndtering/renovasjon.
Det skal redegjøres for hvordan prinsipper om universell utforming/ tilgjengelighet er
ivaretatt iht. gjeldende TEK. Det skal legges vekt på å bruke materialer og ny
beplantning som ikke er allergifremkallende.
3.2.3 Marksikringsplan.
Sammen med søknad om rammetillatelse for tiltak innenfor planområdet, skal det
sendes inn en marksikringsplan. Planen skal vise hvordan man i anleggsperioden
skal sikre naturmiljø, trær og rotsoner som skal bevares, jf. punkt 8.2.
Dokumentasjon på gjennomførte sikringstiltak skal foreligge før det gis igangsettingstillatelse for anlegg/tiltak.
Dersom terreng og/eller vegetasjon som er forutsatt bevart blir skadet eller
fjernet i anleggsperioden, kan kommunen gi pålegg om istandsetting av
terreng og/eller erstatte vegetasjon ved nyplanting
3.2.4 Skjøtselsplan.
Sammen med søknad om rammetillatelse for tiltak innenfor planområdet, skal det
sendes inn en skjøtselsplan med retningslinjer for hvordan området innenfor
hensynssone H-540 skal skjøttes for best mulig ivaretakelse av natur og
landskapsverdier.
3.2.5 Overordnet plan for vann, avløp, overvann og annen infrastruktur
Før rammetillatelse for tiltak som nevnt i pbl §§ 20-1 og 20-2 kan gis, skal det være
utarbeidet en overordnet plan for vann- avløp og overvann som skal godkjennes av
kommunen. Planen skal dokumentere kapasitet på hovedledningsnettet for vann,
avløp og el- forsyning.
3.2.6 Tekniske planer for vei og renovasjon
Før igangsettingstillatelse for bygg/anlegg innenfor planområdet kan gis skal tekniske
planer for renovasjon, offentlige og private samferdselsanlegg inkl. belysning være
godkjent av kommunens bygningsmyndighet. Planene skal følge opp Asker kommunes vei- og gatenormal, retningslinjer for veibygging og veibelysningsnormen.
Det skal redegjøres for adkomst, fremkommelighet og frisiktsoner ved avkjørsler for
brann-, redningstjenester og renovasjon.
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§ 4 Fellesbestemmelser
4.1 Støynivåer for boliger og tilhørende utearealer skal ikke overstige verdier i
Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442/2016, tabell 3, eller senere
retningslinjer som erstatter denne.
Tiltakshaver skal overfor kommunen dokumentere at støygrensene overholdes
gjennom en støyfaglig utredning hvor støyberegninger og beskrivelse av nødvendige
tiltak inngår.
4.2 Det skal avsettes maks. 2 plasser for bilparkering pr. boenhet, hvorav den ene
plassen skal være overdekket. Det skal avsettes min. 4 plasser for sykkelparkering
pr. boenhet.
4.3 Det skal avsettes minimum 80 m2 egnet felles uteoppholdsareal (MUA) per
boenhet. Av dette skal minimum 25 m2 per boenhet opparbeides som felles
uteoppholdsareal på bakkenivå for lek, aktivitet og uteopphold. For hver boenhet skal
det avsettes min. 45 m2 egnet privat uteoppholdsareal.
4.4 Krav til universell utforming for stier innenfor felt f_G tillates fraveket på grunn av
eksisterende topografi.
4.5 Det tillates terrengbearbeidelse og inngrep for opparbeidelse av veger og stier,
og private og felles uteoppholdsarealer. I dette inngår bl.a. moderat planering og bruk
av støttemurer og voller i terrenget. Alle arealer som er berørt av terrenginngrep
innenfor grønnstruktur, skråningen syd for bebyggelse i felt BKS 1 og skråningen øst
og syd for bebyggelse i felt BKS 3 skal tilbakeføres med naturlikt terreng, tilsås og
beplantes.
4.6 Overvann
Overvann skal tas hånd om åpent og lokalt. Både takvann, overflatevann og
drensvann skal fortrinnsvis gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og i åpne
vannveier. Det skal redegjøres for aktuelle flomveier for overvann og eventuelle
fordrøyningstiltak. Løsninger må tilpasses fremtidens klimautfordringer.
§ 5 Bebyggelse og anlegg
Konsentrert småhusbebyggelse
5.1 Type bebyggelse
Felt BKS1 og BKS2 skal bebygges med rekkehus med tilhørende anlegg, og felt
BKS3 skal bebygges med kjedehus med tilhørende anlegg.
5.2 Plassering
Bebyggelsen skal oppføres innenfor avsatte byggegrenser som vist på plankartet.
Bebyggelse i felt BKS1 skal oppføres i 2 grupper med 3 rekkehus i hver. Avstand
mellom husrekkene skal være min 6,5 m.
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Anlegg i forbindelse med renovasjon og post, boder/skur og balkonger og tilhørende
trapper tillates plassert utenfor avsatte byggegrenser. Utkraging for balkong mot vei
o_SKV1 kan være inntil maks 1,7 m. Takutstikk tillates kraget utover byggegrenser
med inntil 0,5 m.
5.3 Utnyttelse
Felt BKS1: Tillatt grad av utnytting skal ikke overstige maks BRA= 1150 m2.
Felt BKS2: Tillatt grad av utnytting skal ikke overstige maks BRA= 1550 m2.
Felt BKS3: Tillatt grad av utnytting skal ikke overstige maks BRA= 1200 m2.
BRA for loft, boder/skur, anlegg i forbindelse med renovasjon og post og p.plasser
utover fastlagte krav tillates i tillegg til maks BRA. Arealer for bygg i eller under
terreng inngår ikke i beregning av BRA.
5.4 Høyder
Felt BKS1 og BKS2: Gesimshøyde for rekkehus skal ikke overstige 8,9 m målt fra
terreng ved hovedinngang til boenhet.

Felt BKS3: Gesimshøyde for kjedehus skal ikke overstige 6,4 m målt fra terreng ved
hovedinngang til boenhet. Gesimshøyde for garasje skal ikke overstige 3,5 m målt
ved garasjeport. Kjedehus tillates utført kun med en sokkeletasje i terreng under
boligenes hovedinngangsplan.

5.5 Utforming
Ny bebyggelse skal utformes slik at området fremstår med et helhetlig preg, med god
arkitektonisk utforming og tilpasning til terreng og landskap.
Rekkehus i felt BKS1 og BKS2 skal utføres med små sprang mellom enhetene. Krav
til overdekket parkering for rekkehus skal utføres som garasje i bygningenes 1.
etasje.
Bebyggelse skal utføres med trepanel og matte takflater i avdempede jordfarger som
dominerende materialer.
Både rekkehus og kjedehus skal ha mønetak med takvinkel 22-38 gr. Mellombygg for
overdekket parkering/garasje for kjedehus tillates utført med flate tak til bruk som
takterrasser.
5.6
Renovasjonsanlegg
Innenfor f_BRE skal det etableres et felles renovasjonsanlegg (delvis nedgravd
løsning) for boligene innenfor planområdet.
Området skal etableres som felleseiendom ved at den enkelte delfelt/eiendom gis
hjemmel til området samtidig med seksjonering / opprettelse av ny grunneiendom.
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§ 6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
6.1 o_SKV1 – offentlig kjøreveg
Veien skal opparbeides iht. kommunale normer som kjøreveg klasse B2 med en
kjørebanebredde på 4,0 m og grøfter på 2,0 m (total veibredde 8,0 m), og med
tilhørende kantavslutninger og belegg.
6.2 o_SVG – annen veggrunn grøntareal - offentlig
Arealet skal tilsås som del av veianlegget.
6.3 f_SKV2 – privat felles kjøreveg
Veien skal opparbeides iht. kommunale normer som kjøreveg klasse FB med en
kjørebanebredde på min 4,0 m og grøfter på min 1,0 m og for øvrig med samlet
bredde som angitt på plankartet
Veien skal være felles for boligene innenfor planområdet og tjene som felles adkomst
til boliger med atkomst fra veien og som atkomst til felles gjesteparkering f_SPP.
6.4 f_SVG – annen veggrunn grøntareal - privat felles
Arealet skal være felles for boliger innenfor planområdet. Arealet skal tilsås som del
av veianlegget.
6.5 f_SPP – parkering på grunnen - privat felles
Gjesteparkering innenfor felt f_SPP skal være felles for delfelt BKS1, BKS2 og BKS3.

§ 7. Grønnstruktur
7.1 Grønnstruktur
Området skal være et felles naturområde for alle beboere innenfor felt BKS1, BKS2
og BKS3. Det skal etableres som felleseiendom ved at det enkelte delfelt gis
hjemmel til området samtidig med seksjonering / opprettelse av ny grunneiendom og
før brukstillatelse kan gis.
Innenfor området skal eksisterende vegetasjon søkes bevart med tanke på å
opprettholde dagens naturpreg. Ny beplantning skal tilføres for å opprettholde kollen
som et visuelt landskapselement med et grønt preg.
Innenfor området skal det opparbeides et leke- og oppholdsareal på toppen av kollen
som vist på landskapsplanen datert 28.01.2020 Området skal opparbeides iht. utomhusplanen med lekeapparater og sittemuligheter og skal blant annet inneholde
lekeutstyr for større og mindre barn med tilhørende fallunderlag, sandkasse og
benker og bord. Lekeplass skal tilrettelegges for småbarnslek i tillegg til annet
uteopphold med bord og benker.
7.2 f_GT – felles privat gangsti
Det skal opparbeides en gangsti nord for kjedehusene som en forbindelse mellom
Ravnsborgveien og kjøreveg f_SKV2. Gangstien skal være felles for boligene
innenfor planområdet.
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§ 8 Hensynssoner
8.1
H-540 Grønnstruktur for bevaring av terreng og vegetasjon
Innenfor hensynssonen skal eksisterende terreng med bunndekke og vegetasjon
tilstrebes bevart i størst mulig grad for å opprettholde et tydelig grønt preg. Det
tillattes tynning og uttak av trær for å få mer lys til boligene.
Det tillates etablering av gangstier og felles leke- og oppholdsplass.
Det skal utarbeides en marksikringsplan for hensynssonen. Bevaringsverdige trær og
elementer som kratt, små løvtrær og furu skal vurderes av kvalifisert fagperson.
Planen skal vise hvordan man i anleggsperioden skal sikre naturmiljø, trær og
rotsoner som skal bevares. Marksikringsplanen skal også inneholde plan for tynning
av vegetasjon. Marksikringsplan med angivelse av bevaring og fjerning av vegetasjon
skal godkjennes før rammetillatelse gis for tilstøtende boligfelt.
Det skal utarbeides en enkel skjøtselsplan for de grønne arealene innenfor
hensynssonen. Skjøtselsplanen skal formidle intensjonen med bevaring av dagens
naturpreg og landskapsverdier og formidle krav ved fremtidig tynning og skjøtsel av
vegetasjonen. Planen skal gjøres tilgjengelig for alle beboere.
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2021/632711-2/200 REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN SAMTYKKE FRA
RETTIGHETSHAVER

HEFTELSER
Eventuelle heftelser som
avgivereiendommen før en
som ikke er overført ved
grunnboksutskriftene til

kan ha betydning for denne matrikkelenheten, som er tinglyst på
arealoverføring, er ikke overført. Det samme gjelder servitutter
tidligere fradelinger. Informasjon om disse finner du på
de respektive avgivereiendommene.

Heftelser i eiendomsrett:
1920/900643-1/100 17.12.1920

BESTEMMELSE OM VEG

1921/900660-1/100 03.11.1921

BESTEMMELSE OM VEG

1923/910405-1/100 13.07.1923

BESTEMMELSE OM VEG

1945/2864-2/100 22.11.1945

BESTEMMELSE OM VEG
Grensegangssak

2017/780064-1/200 17.07.2017
21:00

PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 35 000 000
Panthaver: DANSKE BANK
ORG.NR: 977 074 010

2019/777137-1/200 04.07.2019

BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
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Gjelder også senere utskilte parseller
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2019/777137-2/200 04.07.2019
21:00

BESTEMMELSE OM VANN/KLOAKK
Gjelder også senere utskilte parseller
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2019/777137-3/200 04.07.2019
21:00

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om fellesareal
Gjelder også senere utskilte parseller
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2020/3489292-1/200 15.12.2020 BESTEMMELSE OM VEG
21:00

RETTIGHETSHAVER: KNR: 3025 GNR: 31 BNR: 249
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3025 GNR: 31 BNR: 250
Bestemmelse om vedlikehold
2020/3489292-2/200 15.12.2020 BESTEMMELSE OM VANN/KLOAKK
21:00

RETTIGHETSHAVER: KNR: 3025 GNR: 31 BNR: 249
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3025 GNR: 31 BNR: 250
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
2020/3489292-3/200 15.12.2020 ERKLÆRING/AVTALE
21:00

RETTIGHETSHAVER: KNR: 3025 GNR: 31 BNR: 249
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3025 GNR: 31 BNR: 250
Bestemmelse om rett til etablering av fellesareal
2021/632711-1/200 31.05.2021
09:29

PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 23 000 000
Panthaver: SÆTHER HANS-JACOB REINLUND
FØDT: 18.07.1968
ELEKTRONISK INNSENDT

2021/632711-2/200 31.05.2021
09:29

REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN
SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER
Rettighetshaver: SÆTHER HANS-JACOB REINLUND
FØDT: 18.07.1968
ELEKTRONISK INNSENDT

GRUNNDATA
1920/900242-1/100 04.11.1920

REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 3025 GNR: 28
BNR: 1

1924/907861-2/100 22.08.1924

SAMMENSLÅING
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
KNR: 0220 GNR: 28 BNR: 46

1925/990182-2/100 12.06.1925

SAMMENSLÅING
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
KNR: 0220 GNR: 28 BNR: 42

2020/1896003-1/200 01.01.2020 OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
00:00

Tidligere:
KNR: 0220 GNR: 28 BNR: 18
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EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
1920/900641-1/100 17.12.1920

BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 3025 GNR: 28 BNR: 1

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.
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