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107-145 kvm Selveierleilighet Eierseksjon

OVER HOLTET -

EN SJELDEN ANLEDNING

6 store, eksklusive vestvendte selveierleiligheter med fantastiske sol- og

utsiktsforhold! Her får du heis, garasje, peis balkong/terrasse og sentral beliggenhet.

P-ROM/P-ROM TIL BOLIGTYPE EIERFORM



Hus 1-1. etasje: 15 900 000,- + omk. (16 026 369,50- ink omk.)
Hus 1-2. etasje: SOLGT
Hus 1-3. etasje: SOLGT

Hus 2-1. etasje: 14 500 000,- + omk. (14 626 369,50- ink. omk.)
Hus 2-2. etasje: SOLGT
Hus 2-3. etasje: 16 000 000,- + omk. (16 126 369,50- ink. omk.)

Avgiftsgrunnlag av tomteverdi kr 5 000 000,- er lagt til grunn for
beregning av dokumentavgift. Det gir følgende oppsett:

Dokumentavgift (2,5% av 5 000 000), kr 125 000,-
Tinglysning pantedokument, kr 585,-
Tinglysning skjøte, kr 585,-
Grunnboksutskrift, kr 199,50-

Totale omkostninger utgjør kr 126 369,50-. Disse betales i tillegg til
kjøpesummen. Se oppsett i prospekt for full oversikt.

Kjøpesum
og omkostninger

Prisantydning

Fra:
14 500 000,-
til:
17 500 000,- +
omkostninger
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Meglerprofil

Ansvarlig megler

Anders Hartwig Thoresen

Partner/Eiendomsmegler MNEF

tlf. 93 45 91 50

anders@privatmegleren.no

Panorama Eiendomsmegling

Lambertseterveien 2

1112 Oslo

tlf. 23 12 71 90

Panorama Eiendomsmegling AS

Org. nr 990329923

Informasjon
om eiendommen
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Flotte nye utsiktsleiligheter!

Når det først skal bygges leiligheter på Holtet så vet du at får noe

helt spesielt - både når det gjelder beliggenhet og kvalitet. Denne

gangen er det seks store, flotte selveierleiligheter som skal bygges -

hver i egen etasje fordelt på to bygninger med heiser og

garasjeanlegg. Boligene skiller seg godt ut ved at de vil ligge høyt i

terrenget med en flott fjordutsikt. Mht beliggenhet og utsikt

kvalifiserer Over Holtet til beskrivelsen "en sjelden anledning"!

Adressen er Ekebergveien 138 D-G, så det sier seg selv at

beliggenheten er upåklagelig - rett ved handlesenter, buss og trikk

på Holtet. I tillegg er det kort gangavstand til skoler, barnehager,

nydelige tur- og friluftsområder med mer.

Det bygges fem 3-roms leiligheter og en 4-roms, alle med to

delikate bad. Stue og kjøkken får store utsiktsvinduer og utgang til

solrik uteplass - lys og luft er stikkord.

Kort fortalt:

- Store, flotte selveierleiligheter med fjordutsikt.

- I hver sin etasje fordelt på to bygg.

- Fem 3-roms og en 4-roms leilighet.

- Moderne stil, smakfull innredning.

- Leveranse av høy kvalitet.

- Tilvalgsmuligheter.

- En parkeringsplass i felles garasje er inkludert.

- Det er heis opp til hver leilighet.

- Mulighet for elbil-lader som tilvalg.

- Flott beliggenhet på Holtet.

- Umiddelbar nærhet til turområder.

- Kort vei til både buss og trikk.

- Pent opparbeidet fellesområde.

- Kort gangavstand til alle skoler.

- Solrike uteplasser, nydelig utsikt.

- Stue og kjøkken i åpen løsning.

- Nydelige rom med eikeparkett.

- Kvalitetskjøkken fra Expo Nova.

- Integrerte hvitevarer fra Siemens.

- Hver leilighet får to delikate bad.

- Ett bad tilknyttet hovedsoverommet.

- Felles varmtvann.

- Balansert ventilasjonsanlegg.

- Høyeffektiv varmegjenvinning.

- Robotstøvsuger av type Iromba e.l.

- Oppført i henhold til TEK17.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et meget attraktivt og veletablert område på

Velkommen til Over Holtet
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Holtet/Bekkelagshøgda i Oslo kommune. Her bor du i rolige

omgivelser, samtidig som det er kort vei til byen. Det er også

nærhet til sjøen og fantastiske turmuligheter. Fra boligen er det kort

gangavstand til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon,

butikker og idrettsanlegg.

Det er flere idrettslag i nærområdet, blant annet Bekkelaget, KFUM

og Nordstrand IF. Bekkelaget sportsklubb har et fantastisk tilbud

innen de fleste idrettsgrener for barn og ungdom. I tillegg er det

tennisklubb i Jomfrubråtveien, og du har også Ormøya roklubb og

Bundefjorden seilforening i rekkevidde. I tillegg har området EKT

Rideskole og Husdyrpark. De fleste av disse aktivitetene ligger bare

5-10 min gange fra eiendommen.

Brannfjell er et av de første skogsområdene i hovedstaden som blir

bart på vårparten. Det er stier over hele åsen, alt fra brede lysløyper

til trange skogstier og svabergpartier. Ekebergsletta og

Skulpturparken på Ekeberg gir også gode rekreasjonsmuligheter

både sommer og vinter.

Ballsletta er et yndet turmål med aktiviteter som Husdyrparken,

Minigolf og diverse andre muligheter for barna. Det er også kort vei

til fjorden med flere populære badeplasser langs Bunnefjorden,

inkludert Nordstrand Bad, Katten og Sydstranda på Ulvøya med det

kjente stupetårnet. Østmarka ligger bare en liten kjøretur unna med

ubegrensede turmuligheter sommer og vinter, kanoutleie på

Nøklevann og fiskemuligheter.

Dagligvarehandelen kan gjøres på blant annet ærverdige Jacobs på

Holtet. I tillegg har du Joker, en hyggelig nærbutikk som også har

åpent på søndager. Ønsker du ytterligere servicetilbud er det kort

vei til Sæter, Manglerud og Lambertseter kjøpesenter som alle

innehar et godt og variert utvalg butikker og forretninger.

Området byr på offentlig kommunikasjon i form av buss, trikk og T-

bane. Nærmeste bussholdeplass er Holtet og ligger ca. 50 meter

unna, og nærmeste trikkestopp (også Holtet) ligger ca. 300 meter

unna. I tillegg er det kun ca. 15 minutter til T-bane. Ved å benytte bil

tar det ca. 4 min til Ryen, 4 min til Lambertseter, 7 min til Oslo S, 10

min til Hvervenbukta og 33 min til Oslo Lufthavn.

Fra eiendommen er det kort gangavstand til Bekkelaget barneskole

og Brannfjell ungdomsskole. Det finnes flere videregående skoler i

nærliggende områder, blant annet Holtet, Kongshavn og

Lambertseter videregående skoler, samt et godt utvalg av både

private og kommunale barnehager.
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Leilighetene leveres blant annet med enstavs, hvitpigmentert

eikeparkett type Kährs Eik Springfield, delikate fliser levert av

Bergersen Flis i serien LB Ekstra, kjøkken og bad fra Expo Nova og

integrerte kvalitetshvitevarer fra Siemens. Alt av innredning og

materialer er nøye tilpasset leilighetenes utforming og moderne stil.

Samtidig vet vi at de fleste ønsker å sette sitt personlige preg på

boligen, så avhengig av hvor langt man har kommet i

byggeprosessen når avtale om kjøp inngås, kan det være mulighet

for dette gjennom tilvalg av gulv, farger, innredning, hvitevarer med

mer.

Entré

Fra garasjen har leilighetene en felles oppgang med trapp og heis

til etasjene i hus 1.

Entreene får fliser på gulvet levert av Bergersen Flis i serien LB

Ekstra. Det kan velges mellom seks forskjellige farger, og flisene er i

størrelsen 120x60. Gulvet får varmekabler, og veggene sparkles og

males to strøk i fargen Diskret. Taket males hvitt og får downlights

(til sammen 10 fordelt på bad og entré).

Stue og kjøkken

Alle leilighetene får stue og kjøkken i en moderne, åpen løsning - et

nydelig rom med store vinduer og fantastisk utsikt. Rommet får

enstavs, hvitpigmentert eikeparkett på gulvet, type Kährs Eik

Springfield eller tilsvarende, og veggene sparkles og males to strøk

i fargen Diskret. Det leveres gulvlist i samme farge som veggene, og

det blir listefritt mot tak og vinduer.

Det monteres også en stemningsfull peisovn type Rais Pilar 190 cm i

valgfri farge. Fra stuedelen blir det utgang til terrasse eller balkong,

og leilighetene i tredje etasje får to balkonger.

Kjøkkeninnredning leveres fra Expo Nova - en lekker innredning til

en samlet verdi av 350 000 kroner inkl. mva. Det kan velges

detaljer, farger og materialer som tilvalg, og det leveres integrerte

hvitevarer. Hvitevarene er fra Siemens og består av induksjonstopp

med eksklusiv integrert ventilator, samt stekeovn, oppvaskmaskin

og kombinert kjøleskap/fryseskap.

Bad/wc/vaskerom

Alle leilighetene får to bad, og det ene badet vil ligge i tilknytning til

hovedsoverommet. Begge badene får delikate fliser på gulv og

vegger levert av Bergersen Flis i serien LB Ekstra, og det kan velges

mellom seks forskjellige farger. Gulvflisene leveres i størrelse

60x60, og veggflisene leveres i størrelse 30x60. I tillegg får badene

gulvvarme og downlights.

Standard
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Badene leveres med vegghengt toalett fra Scarabeo Teorema 8701

eller tilsvarende. Standard innredning leveres av Expo Nova og

består av en heldekkende servant og innredning av type Montana

med underskuffer, overskap og speil. Innredning utover standard

kan leveres som tilvalg. Badene får også dusjhjørner med

innfellbare glassdører, og det ene badet får opplegg for

vaskemaskin.

Soverom og garderobe

Soverommene blir lyse og pene med samme enstavs eikeparkett

som stue/kjøkken. Veggene sparkles og males to strøk i fargen

Skumring. Annet gulv og andre farger kan velges som tilvalg.

Garderobeskap kan leveres som tilvalg fra leverandørens

varesortiment. I hus 1 leveres det standard garderobeskap på ca.

120 cm til plassering av ventilasjonsaggregat i gang. I hus 2

plasseres ventilasjonsagregat forskjellige steder, endelig plassering

blir avklart i prosjekteringsfasen. Ellers får leilighetene gode

lagringsmuligheter i blant annet kjellerbod.

Se også leveransebeskrivelse som er vedlagt salgsoppgaven for

ytterligere informasjon.
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Prosjekt hovedoppdrag
Oppdragsansvarlig

Panorama Eiendomsmegling AS / Anders Hartwig

Thoresen

Selger/Utbygger

Opsahl Bolig AS

Betegnelse

Gnr. 157 Bnr. 220 i Oslo kommune. Eiendommen skal

seksjoneres.

Byggeår

2021

Forretningsfører

Forretningsfører er ikke valgt. Det er opp til de nye eierne

om de ønsker denne tjenesten som en del av

fellesutgiftene.

Bebyggelse
Bygninger

Sameiet vil bestå av to bygg på tre etasjer pluss garasje.

Området består i all hovedsak av småhus- og

leilighetsbebyggelse

Byggemåte

Prosjektet blir oppført iht TEK-17 som gjeldende forskrift.

Grunnmur i passiv utførelse, elementer eller plassbygget.

Grunnmursplast og grunnmursisolasjon som avsluttes over

terreng. Radontiltak iht. til TEK. Dekke i garasje består av

asfalt, drenerende masser mot yttervegg. Etasjeskillere av

hulldekker, plattendekker eller tilsvarende. Tradisjonelle

yttervegger iht. gjeldende krav. Innvendig side med

gipsplate-kledning, utvendig side ubehandlet malmfuru

bord/trepanel 22mm tykkelse. Yttertak iht. tegninger,

kompaktløsning med papptekke. Hus 1 leveres med

Sedum tak. Hus 2 leveres tak med papptekke. For

ytterligere beskrivelse vises det til leveransebeskrivelse

som er vedlagt salgsoppgaven.

Arealer og fordeling per etasje

Hus 1 - første etasje:

BTA 163 / BRA 145 / P-ROM 138 / S-ROM 7 kvm:

S-ROM utgjør bod, forøvrig P-ROM.

Annet: 5 kvm bod og garasjeplass i felles garasje.

SOLGT - Hus 1 - andre etasje:

BTA 163 / BRA 145 / P-ROM 145 / S-ROM 0 kvm:

Ingen S-ROM, hele leiligheten utgjør P-ROM.

Annet: 5 kvm bod og garasjeplass i felles garasje.

SOLGT - Hus 1 - tredje etasje:

BTA 163 / BRA 134 / P-ROM 134 / S-ROM 0 kvm:

Ingen S-ROM, hele leiligheten utgjør P-ROM.

Annet: 5 kvm bod og garasjeplass i felles garasje.

Hus 2 - første etasje:

BTA 140,5 / BRA 123 / P-ROM 115 / S-ROM 8 kvm:

S-ROM utgjør bod, forøvrig P-ROM.

Annet: 5 kvm bod og garasjeplass i felles garasje.

SOLGT - Hus 2 - andre etasje:

BTA 130,5 / BRA 111 / P-ROM 111 / S-ROM 0 kvm:

Ingen S-ROM, hele leiligheten utgjør P-ROM.

Annet: 5 kvm bod og garasjeplass i felles garasje.

Hus 2 - tredje etasje:

BTA 124,5 / BRA 107 / P-ROM 107 / S-ROM 0 kvm:

Ingen S-ROM, hele leiligheten utgjør P-ROM.

Annet: 5 kvm bod og garasjeplass i felles garasje.

Innhold

Felles for leilighetene er at alle har godt gjennomtenkte

planløsninger som passer dagens bo- og levemønster.

Proporsjonene på rommene i boligene har en god

balanse. For øvrig er alle fasader vendt mot vest/fjorden

og her kommer de flotte sol- og utsiktsforholdene virkelig
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til sin rett!

Boligene har følgende planløsninger:

Hus 1 - første etasje:

Entre, garderobe, gang, gang/bi-inngang, bad/vaskerom,

soverom og en-suite bad, soverom og stue/kjøkken med

utgang til platting.

SOLGT - Hus 1 - andre etasje:

Entre med to innganger, gang, bad/vaskerom, soverom

med en-suite bad, soverom og stue/kjøkken med utgang til

balkong.

SOLGT - Hus 1 - tredje etasje:

Entre, gang, bad/vaskerom, soverom, soverom, soverom

med en-suite bad og stue/kjøkken med utgang til to

balkonger.

Hus 2 - første etasje:

Entre, soverom med garderoberom, gang, bod,

bad/vaskerom, soverom med en-suite bad og stue/kjøkken

med utgang til platting.

SOLGT - Hus 2 - andre etasje:

Entre, gang, bad/vaskerom, soverom, soverom med en-

suite bad og stue/kjøkken med utgang til balkong.

Hus 2 - tredje etasje:

Entre med trapp, gang, bad/vaskerom, soverom, entre via

heis, soverom med en-suite bad, stue/kjøkken med utgang

til to balkonger.

Leiligheter i hus 1 har heis- eller trappeadkomst fra garasje

til etasjeplan. Leiligheter i hus 2 har heis- eller

trappeadkomst fra garasje i hus 1 med kort gange over til

hus 2 som har en egen personheis til boligene i andre og

tredje etasje.

Kort om selger

Opsahl Bolig er en kvalitetsleverandør, kjent for sitt fokus

på solide bygg som er ment for å vare i generasjoner.

Opsahl Bolig leverer hus de er stolte av, med praktiske og

energieffektive løsninger tilpasset en moderne hverdag.

Trivsel, høy kvalitet, ærlighet, respekt for kundene og godt

faglig håndverk er kjennetegn som har fulgt bedriften de

siste 25 årene.

Opsahl Bolig velger miljøvennlige løsninger. Den faglige

kompetansen er perfeksjonert over lang tid, og de

håndterer hele prosessen fra kjøp av tomt, til du står med

nøkkelen i hånden. Ved å velge et hjem fra Opsahl Bolig er

du sikret mot ubehagelige overraskelser - her er det

kvalitet og kontroll i alle ledd!

Hvorfor kjøpe nytt?

- Boligen er i forskriftsmessig stand med mange års

reklamasjonsfrist.

- Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.

- Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.

- Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.

- Ingen andre som har bebodd boligen.

Arkitektens tanker

Man kan si mye pent om Holmenkollåsen, men man kan

ikke se Holmenkollåsen derfra. Det kan man derimot fra

vårt nye prosjekt, Over Holtet. Fra Bunnefjorden i sør, via

sentrum til Nordmarka i nord, henter disse unike,

vestvendte boligene inn et utsyn som er sjelden vare i

Oslo. Man har, bokstavelig talt, byen for sine føtter - og sol

hele dagen.

Vi i Skapa arbeider med å tegne en moderne, leken og

bærekraftig arkitektur. Nå har vi laget et prosjekt som

utnytter tomtens potensiale, uten å drive rovdrift på den.

Som vanlig har vi satt mennesket i sentrum. Design og

løsninger inviterer til individuell livsutfoldelse i harmonisk

tilpassede inne- og uteplasser. Vi har utnyttet tomtens

skrånende beskaffenhet på en måte som integrerer

boligene i nærmiljøet, samtidig som de får sin unike

personlighet gjennom en arkitektur som blant annet byr på

fasader kledd i vakker og bestandig malmfuru.

Byggenes volumer er brutt opp og forskjøvet i plan. På

denne måten har vi skapt private terrasser og uteplasser

samtidig som vi har tonet ned byggenes volum. Resultatet

er blitt arkitektur til å leve i og med i generasjoner. Både

for de som blir så heldige å få bo Over Holtet, for

nabolaget og for byen.

Oppvarming/ teknisk

Leilighetene får elektrisk oppvarming med gulvvarme i alle

boligrom, og det monteres ildsted i stue/kjøkken. I tillegg

får leilighetene selvfølgelig balansert ventilasjonsanlegg

med høyeffektiv varmegjenvinning. Det elektriske

anlegget får jordfeilautomater og overspenningsvern.

Brannsikkerheten er ivaretatt med bl.a. sprinkelanlegg.

Hver leilighet leveres med robotstøvsuger av type Iromba

eller tilsvarende. I tillegg får sameiet felles

varmtvannsbereder. Det legges også klart opplegg for tv

og internett.
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Parkering / Garasje

Hver leilighet får en parkeringsplass i felles garasjeanlegg.

Garasjene leveres med elektrisk portåpner, og det er

mulighet for installasjon av elbil-lader som tilvalg. Sameiet

disponerer ellers en garasjeplass og tre utvendige p-

plasser til fordeling mellom beboere og besøkende. Øvrig

parkering etter områdets gjeldende bestemmelser.

Eiendom/Hage
Adkomst

Enkel adkomst. Se vedlagt kartskisse på høyre side i

nettannonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang

til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til

eiendommen. På visningsdagen vil det bli skiltet med

visningsskilter fra eiendomsmegler. Velkommen til visning!

Beskrivelse av tomt/hage

Bygningene får en moderne arkitektur som passer fint inn i

omgivelsene, og fellesområdet blir meget pent

opparbeidet. Innkjørsel asfalteres og får varmekabler, og

det lages tre utvendig parkeringsplasser til sameiet.

Gangarealer leveres som støpt betong med varmekabler

og granittkantstein.

Ellers får fellesområdet ferdigplen med fin boltreplass, og

leilighetene i første etasje får terrasseplatting på ca. 9 kvm.

Leilighetene i andre etasje får balkong, og leilighetene i

tredje etasje får to balkonger. Balkongrekkverk leveres i

sømløst glass, noe som ivaretar lys og utsikt på en fin måte

- både inne og ute. Eiendommen har fantastiske sol- og

utsiktsforhold.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av

kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av

loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor

eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være

tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å

vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse

erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt

megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot

sameieren som følge av sameieforholdet, jf.

eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G

(Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste

ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant

tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak

av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og

panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal

følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få

prioritet etter disse.

Servitutter i grunn:

- 18.03.1927 Bestemmelse om veg

- 01.09.1933 Best. om vann/kloakkledn.

- 28.10.1963 Erklæring/ avtale

Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement

Det er ingen rettigheter registret på eiendommen.

Det fremgår av servituttene:

Servitutten gir kommunen rett til å opparbeide fortau langs

Ekebergveien. Servitutten er fra 1927 og fortau er

oppbygd. Det antas at servitutten er gått ut på dato, men

mindre kommunen hevder motsatte evnt ifbm sykkelfelt

e.l. Servitutt om vann/kloakkledning er en eldre erklæring

som ga E138D og naboer anledning til å føre vann og

kloakk over hverandres naboeiendommer. Servitutt fra

1927 gjelder gjerde, uten ytterligere kommentarer.

Offentlige forhold
Vei / Vann / Avløp

Privat tilknyttet offentlig nett.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest. Til

overtagelse aksepterer kjøper at det foreligger

brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke er på plass til

overtagelse anbefales kjøper et tilbakehold til ferdigattest

er utstedt.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien

ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter

beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en

såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert

bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men

ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke

www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for

nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Gjeldende regulering er S-4220. Kopi av reguleringskart

med bestemmelser er vedlagt salgsoppgaven.
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Utdrag fra reguleringsbestemmelser:

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en

utvikling i planområdet med bebyggelse med

småhuskarakter, og å opprettholde og styrke

småhusområdenes kvaliteter. Planen skal ivareta

områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og

miljømessige kvaliteter knyttet til eksisterende

bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold.

Det tillates inntil 24 % bebygd areal (BYA) på den enkelte

tomt. Gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil

9,0 meter. For bebyggelse med pulttak tillates høyeste

gesims inntil 7,5 meter, laveste gesims inntil 6,5 meter. For

bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0

meter. Anlegg under bakken skal i hovedsak plasseres

under bygningens fotavtrykk, og maksimalt utgjøre 30 %

av tomtens areal. For mer informasjon se reguleringskart

og bestemmelser som er vedlegg til prospekt.

Iht. planinnsyn er det følgende pågående byggesaker i

nærheten pr. 02.03.21:

- Ekebergveien 138 E-G - Oppføring av to tremannsboliger

med felles underjordisk garasjeanlegg og riving av

eksisterende bebyggelse

- Ekebergveien 138 B - Oppføring av to boliger med seks

boenheter og parkeringskjeller (prosjektet ferdigstilt)

Rammetillatelse til prosjektet er gitt 03.09.2019 . BYA er

23,96%. Kopi av rammetillatelse kan fås ved henvendelse

til megler. Igangsettingstillatelse for riving av eksisterende

bolig foreligger også.

Energimerking

Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t.

Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med

utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er

gjennomført. Etter dette vil energiattester for den enkelte

bolig kunne innhentes hos megler.

Sameiet
Beskrivelse av sameiet

Sameiet Ekebergveien 138D-G vil bestå av 6

boligseksjoner og en garasje del. Sameiet er forelagt

vedtekter men ikke husordensregler eller

budsjett/regnskap osv. Normalt ligger felleskostnader for

dette type bolig mellom 30 og 40 kr pr kvm. Beløpet

avhenger dog av hva de nye sameierne bestemmer seg

for som skal være endel av fellesutgiftene.

Økonomi
Faste, løpende kostnader

Det er ikke lagt opp til fellesutgifter. Dette blir opp til de

nye eiere å eventuelt etablere. Kjøper må påregne

kostnader til:

- TV og internett.

- Privat strømforbruk.

- Kommunale avgifter.

- Forsikringer.

- Andre normale utgifter.

- Eiendomsskatt.

Det er ikke innhentet kostnadsoverslag på ovennevnte.

Kommunale avgifter ligger historisk i størrelse omfang +/-

kr 15 000,- pr. husstand. Øvrige kostnader må kjøper

undersøke selv.

Andel fellesgjeld / formue

Ingen gjeld eller formue.

Oppgjør

Det forutsettes at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen

ved signering av kjøpekontrakt/innen fem virkedager etter

kontraktsignering. Beløpet skal tjene som kjøpers

sikkerhet etter bustadoppføringsloven § 46 annet ledd, og

kjøper vil ikke ha råderett over beløpet. Rentene på

innbetalingen vil tilfalle kjøperen. Beløpet avregnes mot

restkjøpesummen i forbindelse med overtagelse og

innbetaling av kjøpers sluttoppgjør. Utbygger kan også

stille forskuddsgaranti etter § 47 for innbetalingen, og

beløpet kan da fritt disponeres av selgeren. Kjøper vil få

skriftlig varsel dersom utbygger velger å stille § 47-garanti

for innbetalingen. Beløpet skal dog ikke innbetales før

selgers forbehold om 3 enheter er solgt og kjøper har

mottatt §12 garanti. Megler vil varsle når innbetaling skal

skje.

Rest kjøpesum og omkostninger overføres før overtagelse.

Tilvalg skal også gå via meglers klientkonto og tilvalg kan

bli krevd innbetalt meglers klientkonto. Utbygger tar

forbehold om å kunne stille § 47-garanti også for

sluttoppgjøret i perioden fra overtagelse til overskjøting.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold,

herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale

med Nordea om formidling av lån og andre finansielle

tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.
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Diverse
Annen nyttig informasjon

Ikke inkludert i leveransen: Hvitevarer, panelovner der det

ikke er påkrevd, badekar, møbler og ellers det som

ovenfor ikke er medtatt. Det leveres ikke lamper utover

det som er beskrevet under pkt. elektroinstallasjoner (i

leveransebeskrivelsen).

Interessenter henvises til å sette seg godt inn i selgers

leveransebeskrivelse.

Adgang til utleie (boligformål)

Adgang til utleie (boligformål) - Det vil normalt være

anledning til utleie av hele eiendommen, utleiedel eller

enkeltrom (hybel) så fremt utleiearealet er bygningsmessig

godkjent for varig opphold, og rommet leies ut til det

formålet det er byggemeldt som. Vedtekter, tinglyste

erklæringer e.l. kan begrense utleieadgangen. Ev. utleiedel

er søknadspliktig. Det finnes ingen egne godkjente

utleiedeler i leilighetene.

Konsesjon / Odel

Ingen konsesjon eller odel.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av

klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er

forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon

krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner,

må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene

forbundet med dette.

Øvrige kjøpsforhold
Planlagt overtagelse

Antatt byggetid er ca. 16-18 måneder fra byggestart. Selger

varsler byggestart når grunnarbeidene er i gang, forutsatt

at 3 boliger er solgt og igangsettingstillatelse foreligger.

Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at tidsanslaget

ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse i

henhold til buofl. § 10.

Selger skal med ca. 3 måneders varsel angi antatt periode

for overtakelse innenfor et tidsintervall på ca. 30 dager.

Perioden gjelder ikke som bindende og dagmulktsbelagt

frist. Endelig tidspunkt for overtakelse (dato og klokkeslett)

vil bli gitt med ca. 30 dagers varsel.

Selgers forbehold

Det gjøres oppmerksom på at

illustrasjonsmateriell/prospekt kan og vil avvike noe i

forhold til virkelig utførelse, både utvendig og innvendig.

Fargevalg på utvendig kledning i prospektet vil

nødvendigvis ikke samsvare med farge på utvendig

kledning som leveres til boligen. Tegninger og 3D bilder i

prospektet er å anse som en illustrasjon og kan/vil avvike

noe i forhold til den endelige utførelsen.

Eiendommen er under seksjonering og det tas forbehold

om endelig godkjennelse og justeringer. Endelig

grensejustering kan avvike noe. Utbygger forbeholder seg

retten til å gjøre endringer på konstruksjoner og evt.

materialer som er hensiktsmessige og nødvendige uten at

den generelle standarden eller verdien forringes eller

medfører endring i pris eller kvalitet.

Husets ytre grenser er gitt og er endelig. Arealer kan dog

variere på grunn av tykkelser av

isolasjon/rørgjennomføringer og lydvegger, dette gir ikke

rett til prisavslag.

Forbehold om mulige feil ved tegningsmaterialet og

beskrivelse. Det tas forbehold om mindre justering av

størrelse av enhetene. Kjøper aksepterer uten prisjustering

at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler

på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg,

i forbindelse med nye isoleringskrav, plassering og

størrelse på trappegang etc., mindre endring av boligens

areal eller liknende. Dersom den endelige godkjennelsen

for tiltaket slik det er beskrevet ikke blir gitt kan utbygger

velge å fratre avtalen uten videre. Kjøper vil i så tilfelle få

tilbakebetalt ev. innbetalt forskudd.

Plantegninger i prospekt samsvarer nødvendigvis ikke

med leveransebeskrivelsen. Endring av plassering av for

eks. vinduer eller andre fasademessige endringer som

avviker fra grunnlaget her, er utbyggers rett, forutsatt

godkjennelse hos kommunen.

Transport av kjøpekontrakt før overtagelse skal på forhånd

aksepteres av utbygger og kan nektes på fritt grunnlag.

Ved eventuell transport av kontrakt fra kjøpers side etter

bud/aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr på kr 100

000,-. Eventuell endring krever utbyggers samtykke.

Utomhusplanen er av en slik karakter at det ikke kan

ansees som et kart, men en illustrasjonsskisse. Endelig

leveranse samsvarer nødvendigvis ikke mht hva som blir

levert av plantevekster.

Kontrakts dokument vedlagt salgsoppgave forutsettes
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gjennomgått før bud gis. Selger tar forbehold om å foreta

justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn, hvis

interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av

skjøte, må det tas forbehold om dette i midlertidig

kjøpsavtale/ bud.

Dersom en klage fører frem hos Fylkesmannen, vil

utbygger forbeholde seg retten til å omprosjektere

boligene og partene vil da erklære seg fri fra alle

rettigheter og forpliktelser under inngått kjøpsavtale

(terminere). Kjøper vil da få tilbakebetalt forskudd sammen

med opptjente renter. Ut over dette skal ingen av partene

kunne reise krav om kostnadsdekning eller annet overfor

den annen part.

Selger forbeholder seg retten til å tildele garasjeplassene.

Selger har forbehold om tre solgte enheter før krav om

garanti plikt og videre planlegning før byggestart. Selger

kan også når som helst justere prisen på usolgte enheter.

Det forutsettes at kjøper setter seg inn i fullverdig

salgsoppgave med vedlegg før bud inngis. Nettannonse er

ikke å anse som fullverdig salgsoppgave.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som

regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved

avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der

bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til

aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til

grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for

eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas

bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse

med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3%

av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter

overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47

forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt

forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før

hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av

garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres

ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av

selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres av den

enkelte eller via en fellespolise for sameiet. Kjøper må selv

besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle

særskilte påkostninger.

Meglers vederlag og utlegg

Meglers vederlag utgjør 1% av salgssummen. Selger

dekker ellers kostander til oppgjør, tilrettelegging og andre

faste kostnader.

Spørsmål?

Kontakt ansvarlig megler:

Anders Hartwig Thoresen

Mobil: 93459150

E-post: anders@privatmegleren.no

Husk å bestille salgsoppgave via eiendommens

hjemmeside eller finn annonse. Nettannonse er kun et

utdrag av salgsoppgaven.
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Hus 1 - 1. etasje
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Hus 1 - 2. etasje
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Hus 1 - 3. etasje
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Hus 2 - 1. etasje
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Hus 2 - 2. etasje
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Hus 2 - 3. etasje
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Garasjeplan
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Utomhusplan
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VIL DU VITE HVA 
BOLIGEN DIN

ER VERDT?

PRØV VÅR
STEMMESTYRTE TJENESTE

PÅ GOOGLE ASSISTANT.

privatmegleren.no/voice



Stå sterkere
KJØP er en tjeneste for deg som skal kjøpe bolig.

La en av Norges beste eiendomsmeglere bistå deg med strategi og taktikk når du skal kjøpe bolig. 

Vi vurderer aktuelle boliger sammen med deg og er din rådgiver helt frem til overtakelse.

Les mer om tjenesten på privatmegleren.no/kjop



SÆRPREG
TIL SALGS
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