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180 KVM Tomannsbolig Eierseksjon

ÅSDALSVEIEN 35
4 nye og lekre boliger, fordelt på to stk. 2-mannsboliger med hageparseller tegnet av

landskapsarkitekt!

BRA BOLIGTYPE EIERFORM



Omkostninger
200 (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
100 000,- (Dokumentavgift beregnet av andel tomteverdi)
--------------------------------------------------------
101 250,- (Omkostninger totalt, i tillegg til kjøpesum)
--------------------------------------------------------

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.
Det tas forbehold om endringer i gebyrer og godkjent
beregningsgrunnlag for dokumentavgiften fra kartverket i forbindelse
ved tinglysning.

Kjøpesum
og omkostninger

Prisantydning

Se prisliste6



Meglerprofil

Ansvarlig megler

Joacim Johansen

Partner / Eiendomsmegler

tlf. 93 49 43 26

joacim.johansen@privatmegleren.no

PrivatMegleren Tjuvholmen

Landgangen 8

252 oslo

tlf. 22 42 52 02

Tjuvholmen Eiendomsmegling AS

Org. nr 921176333

Kontaktinformasjon til megler
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Velkommen
til Åsdalsveien 35

Dette prosjektet består av to vertikaldelte tomannsboliger - totalt
fire store boenheter over tre plan med høy standard, solfylte

uteplasser og parkering i carport. Alle boligene får lik planløsning,
og blir svært så familievennlige med blant annet tre bad, fire

soverom og mulighet for egen utleiedel i første etasje. Det blir flott
kjøkken fra HTH, fliser, eikeparkett og balansert ventilasjon, bare for

å nevne noe. Beliggenheten er attraktiv og meget barnevennlig.

I første etasje blir det flislagt entré med gulvvarme, samt bad,
soverom og en stor bod som kan benyttes som ekstra stue - eller
som utleiedel. Valget er ditt! I andre etasje blir det gang, bad, eget

vaskerom og stue i åpen løsning med kjøkkenet. Stuen og
kjøkkenet blir på over 57 kvm og i stuen blir det satt inn peis.

Kjøkkenet får halvøy med sitteplasser og integrerte hvitevarer.

I tredje etasje blir det gang, bad og tre gode soverom. Her ligger
også hovedsoverommet som får eget garderoberom på nærmere 5
kvm. Forøvrig blir det rikelig med plass for garderobeløsninger, og
HTH vil være behjelpelige med forslag til dette. Garderober kan

monteres som tilvalg.

Erfaringsmessig vet vi at de fleste kjøpere ønsker å sette sitt
personlige preg på boligen. Avhengig av hvor langt vi har kommet i

byggeprosessen, kan det være mulighet for dette gjennom flere
tilvalg og etter nærmere avtale med utbygger.
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Høydepunkter
- To prosjekterte tomannsboliger.

- 4 store enheter med høy standard.
- Det blir flere tilvalgsmuligheter.

- Mulighet for utleiedel i første etasje.
- En romslig carport på over 17 kvm.
- Hyggelig terrasse på over 8 kvm.

- Koselig balkong med glassrekkverk.
- Solfylt og pent opparbeidet eiendom.

- Romslig entré med gulvvarme.
- Kjøkken med integrerte hvitevarer.

- Kjøkkenet får halvøy og sitteplasser.
- Stue med peis og plass til langbord.

- Tre delikate bad/wc og eget vaskerom.
- Tre soverom, ett med garderobedel.

- Fliser, eikeparkett og gulvvarme.
- Balansert ventilasjonsanlegg.
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Prosjekt hovedoppdrag
Oppdragsansvarlig
Tjuvholmen Eiendomsmegling AS / Joacim Johansen

Selger/Utbygger
Eikhaugen Utvikling AS - en del av Odd Hansen AS -

www.oddhansen.no

Betegnelse
Gnr. 182 Bnr. 286 i Oslo kommune

Byggeår
2022

Forretningsfører
Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men en

tidsbegrenset kontrakt med forretningsfører vil bli inngått

på vegne av sameiet ved etablering av dette. Kjøper

aksepterer at selger står fritt til å velge forretningsfører

etter eget skjønn.

Bebyggelse
Bygninger
To tomannsboliger, fordel på 4 flotte vertikaldelte boliger.

Byggemåte
Bygges på ringmur av betong og betongplate på mark,

samt trekonstruksjon. Se leveransebeskrivelse for mer

informasjon.

Arealer og fordeling pr. etasje
Bolig: BRA ca. 180 kvm.

Carport: BRA ca. 17 kvm

Balkong/terrasse: BRA ca. 2,6 kvm og 5 kvm

Innhold
Planløsning A, B, C og D

1. etasje: Entré, trapperom, soverom, bad og bod/utleiedel.

2. etasje: Trapperom, stue/kjøkken, gang, bad og

vaskerom.

3. etasje: Trapperom, gang, bad, 3 soverom og

garderoberom.

Annet: Teknisk rom, carport, terrasse og balkong.

Om Prosjektet
Dette prosjektet består av to vertikaldelte tomannsboliger -

totalt fire store boenheter over tre plan med høy standard,

solfylte uteplasser og parkering i carport. Alle boligene får

lik planløsning, og blir svært så familievennlige med blant

annet tre bad, fire soverom og mulighet for egen utleiedel i

første etasje. Det blir flott kjøkken fra HTH, fliser,

eikeparkett og balansert ventilasjon, bare for å nevne noe.

Beliggenheten er attraktiv og meget barnevennlig.

I første etasje blir det flislagt entré med gulvvarme, samt

bad, soverom og en stor bod som kan benyttes som ekstra

stue - eller som utleiedel. Valget er ditt! I andre etasje blir

det gang, bad, eget vaskerom og stue i åpen løsning med

kjøkkenet. Stuen og kjøkkenet blir på over 57 kvm og i

stuen blir det satt inn peis. Kjøkkenet får halvøy med

sitteplasser og integrerte hvitevarer.

I tredje etasje blir det gang, bad og tre gode soverom. Her

ligger også hovedsoverommet som får eget garderoberom

på nærmere 5 kvm. Forøvrig blir det rikelig med plass for

garderobeløsninger, og HTH vil være behjelpelige med

forslag til dette. Garderober kan monteres som tilvalg.

Erfaringsmessig vet vi at de fleste kjøpere ønsker å sette

sitt personlige preg på boligen. Avhengig av hvor langt vi

har kommet i byggeprosessen, kan det være mulighet for

dette gjennom flere tilvalg og etter nærmere avtale med

utbygger.

Hvorfor kjøpe nytt
- Boligen er i forskriftsmessig stand med mange års

reklamasjonsfrist.

- Utbygger stiller med garantier i inntil fem år.

- Lavere dokumentavgift.

- Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.

- Tidsriktige materialer og høy bokomfort.

- Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.

- Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.

Høydepunkter
- To prosjekterte tomannsboliger.

- 4 store enheter med høy standard.

- Det blir flere tilvalgsmuligheter.

- Mulighet for utleiedel i første etasje.

- En romslig carport på over 17 kvm.

- Hyggelig terrasse på over 8 kvm.

- Koselig balkong med glassrekkverk.

- Solfylt og pent opparbeidet eiendom.

- Romslig entré med gulvvarme.

- Kjøkken med integrerte hvitevarer.

- Kjøkkenet får halvøy og sitteplasser.

- Stue med peis og plass til langbord.

- Tre delikate bad/wc og eget vaskerom.

- Tre soverom, ett med garderobedel.
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- Fliser, eikeparkett og gulvvarme.

- Balansert ventilasjonsanlegg.

Uteområde
Utomhusarealene vil bli opparbeidet med utgangspunkt i

utomhusplan i prospektet. Her blir det plenareal,

beplantninger, samt hekk mot gaten og som avgrensing

mot naboeiendommer. Det blir balkong på forsiden av

boligen og en terrasse på baksiden. Uteplassene leveres

med trykkimpregnerte terrassebord 28x145 mm og i

henhold til tegning.

Stuen i andre etasje får utgang til en balkong på ca. 2,4

kvm med glassrekkverk og høyreist levegg mot naboen.

Hovedsoverommet får utgang til en terrasse på ca. 5 kvm.

Utover dette planlegges utomhusarealet bak husene

opparbeidet som flotte og koselige hageparseller, som gir

god plass til kos og grilling

Oppvarming
Boligene vil bli oppvarmet med elektrisitet og vedfyring.

Det leveres gulvvarme i alle flislagte rom, panelovn i

kjøkkenet/stuen og det vil bli supplert med en peisovn i

stuen. Luftbehandling vil skje via balansert ventilasjon med

varmegjenvinning. Aggregatet plasseres i teknisk rom. Det

blir rør-i-rør system og egen varmtvannsbereder som

plasseres på vaskerommet.

Boligene leveres med forskriftsmessige antall elektriske

punkt og sikringsskapet plasseres i teknisk rom. Det

elektriske anlegget blir generelt skjult med noen unntak.

Det leveres innvendig belysning i henhold til romskjema,

samt 1 stk. utelampe og 1 stk. stikkontakt på

balkong/terrasse. Dessuten får alle fellesområder og

utendørsanlegget en god, pen belysning.

I forbindelse med tilvalgsprosessen vil det bli anledning for

den enkelte kjøper å gjøre en rekke

tilpasninger/bestillinger innenfor elektro. Forøvrig leveres

det ett uttak for bredbånd/tv i hver bolig, og samme uttak

kan også benyttes for telefon. Det leveres IKT-skap for

plassering av ruter.

Parkering / Garasje
Hver boenhet får en carport ved inngangspartiet på rett

over 17 kvm. Det dimensjoneres for å kunne montere

elbillader i carporten, og eventuell bestilling av lader med

infrastruktur ordnes av kjøper i forbindelse med

tilvalgsprosessen.

Det er verdt å merke seg at ved ønske om montering av

garasjeport på enhetene må boligene velge samme type

og farge, slik at det følger arkitekturen. Øvrig parkering vil

skje på 3 ekstra plasser, som selges fortløpende til faste

priser Kr. 200 000,- for plass 1 og 3 og kr. 180 000,- for

plass 2. Utbygger tinglyser en 5 års rett til å disponere ev.

usolgte plasser.

Parkering i gate etter områdets gjeldende bestemmelser.

Eiendom/Hage
Beskrivelse av tomt
Adkomst via felles areal som er pent opparbeidet meg

grus og avsatt plass for beplantining. De enkelte

bolighetene får vedtektfestet bruksrett til hver sin

hageparsell med adkomst rundt og fra sin boligenhet. Se

vedlagt skisse. Merk at dette er en foreløpig skisse frå

landskapsarkiteten som utbygger vil holde som

veiledende for utføring av utomhusareal. Dog, vil kjøper

akseptere de endringer utbygger måtte finne som

hensiktsmessig eller lovpålagt utover vedlagt skisse.

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.

1905/900206-1/105 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST

03.02.1905

1911/900902-1/105 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST

04.08.1911
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1915/913726-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE

TINGLYST

20.08.1915

Bestemmelse om vann/kloakkledning

Bestemmelse om veg

Bestemmelse om benyttelse

Forbud mot generende bedrift

1915/913727-1/105 BESTEMMELSE OM VANNLEDN.

TINGLYST

05.11.1915

1916/912449-1/105 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST

04.08.1916

Forbud mot generende bedrift

1916/912450-1/105 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST

04.08.1916

Bestemmelse om gjerde

Bestemmelse om vannledning

1917/912376-1/105 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

TINGLYST

12.01.1917

Bestemmelse om veg

Bestemmelse om benyttelse

Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

1921/920450-1/105 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST

17.06.1921

Bestemmelse om benyttelse

1924/993260-1/105 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

TINGLYST

28.11.1924

Bestemmelse om septiktank m.v.

1924/993261-1/105 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST

19.12.1924

Bestemmelse om gjerde

1960/12156-1/105 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST

04.10.1960

Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement

Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

1962/161-1/105 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST

05.01.1962

Bestemmelse om gjerde

Bestemmelse om kloakkledning

1968/18766-1/105 BEST OM GARASJE/PARKERING

TINGLYST

03.12.1968

Midlertidig dispensasjon fra bygningsloven

Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet

1968/18767-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE

TINGLYST

03.12.1968

Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr.

brannherdig

kledning

Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet

1996/36185-1/105 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST

04.07.1996

:Knr:0301 Gnr:182 Bnr:1421

Bestemmelse om adkomstrett

Kan ikke slettes uten samtykke fra Plan og bygningsetaten

Gjelder denne registerenheten med flere

2021/1140370-1/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST

15.09.2021 21:00

KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA:OSLO

KOMMUNE

Org.nr: 958935420

Midlertidig dispensasjon fra Plan- og bygningsloven

Plikt til fremtidig vederlagsfri avståelse av veigrunn til Oslo

kommune

2021/1426716-1/200 REGISTERENHETEN KAN IKKE

DISPONERES OVER UTEN SAMTYKKE FRA

RETTIGHETSHAVER TINGLYST

11.11.2021 14:49

RETTIGHETSHAVER:EIKHAUGEN UTVIKLING AS

Org.nr: 923435824

Elektronisk innsendt

1900/900053-1/105 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST

04.05.1900

DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA:Knr:0301

Gnr:182 Bnr:2

1915/913725-1/105 SAMMENSLÅTT MED DENNE

MATRIKKELENHET: TINGLYST

23.04.1915

gnr.182 bnr.395.

1916/900155-1/105 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST

07.04.1916

UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:0301 Gnr:182

Bnr:408
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1916/900156-1/105 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST

07.04.1916

UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:0301 Gnr:182

Bnr:409

1917/900048-1/105 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST

12.01.1917

UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:0301 Gnr:182

Bnr:417

1917/900049-1/105 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST

12.01.1917

UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:0301 Gnr:182

Bnr:418

1917/900050-1/105 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST

12.01.1917

UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:0301 Gnr:182

Bnr:419

1917/900051-1/105 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST

12.01.1917

UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:0301 Gnr:182

Bnr:421

1917/900052-1/105 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST

12.01.1917

UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:0301 Gnr:182

Bnr:422

1920/900265-1/105 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST

09.04.1920

UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:0301 Gnr:182

Bnr:465

1920/900266-1/105 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST

09.04.1920

UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:0301 Gnr:182

Bnr:466

1920/900267-1/105 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST

09.04.1920

UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:0301 Gnr:182

Bnr:467

1920/900268-1/105 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST

09.04.1920

UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:0301 Gnr:182

Bnr:468

1922/993269-1/105 SAMMENSLÅTT MED DENNE

MATRIKKELENHET: TINGLYST

24.02.1922

gnr.182 bnr.395.

Offentlige forhold
Vei / Vann / Avløp
Offentlig.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse
Utbygger er pliktig til å fremskaffe midlertidig

brukstillastelse og ferdigattest uten unødig opphold.

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
Området er regulert til byggeområde for boliger med

tilhørende serviceformål og reguleringsbestemmelser

S-4644. Se reguleringskart- og bestemmelser som ligger

vedlagt i salgsoppgaven. Komplett info om KDP kan fås av

megler ved henvendelse. Interessenter oppfordres til å

sette seg inn i områdets gjeldende regulering.

* Oslo kommune har vedtatt en ny kommuneplan fra 23.

september 2015. Dette får betydning for en rekke av de

vedtatte reguleringsplanene i kommunen.

* For informasjon om arbeider i nærliggende områder

anbefaler vi et søk på plan og bygg sin sakinnsyn portal:

https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/

Alle innvendige og utvendige arealangivelser samt

rombeskrivelse er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Rom

er av takstmann definert etter dagens faktiske bruk, og

samme definisjon er brukt i markedsføring av boligen

(prospekt, finn.no-annonse og annet salgsmateriell),

uavhengig av hva rommene faktisk er byggemeldt som.

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
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Sameiet
Beskrivelse av sameiet
En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet

enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven §

25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf.

eierseksjonsloven § 23 første ledd. Dersom et erverv har

funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan

Kartverket nekte overskjøting.

Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet

til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til

selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets

vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett,

årsberetning m.m. Se særlig om vedtekter og

husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader,

trappevask o.l.

Økonomi
Andre 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:

- Privat strømforbruk.

- Forsikring.

- Kommunale avgifter og eiendomsskatt.

- Tv/internett (tilkobling besørges av kjøper).

- Annet privat forbruk.

- Ev. faste kostnader sameiet blir enige om i fellesskap.

Det er ikke innhentet kostnadsoverslag på ovennevnte.

Oslo kommune innførte eiendomsskatt i 2016. Faktura for

eiendomsskatt sendes den som er registrert

fakturamottaker for eiendommen på

faktureringstidspunktet. Ved eierskiftet må partene gjøre

opp betalingen av eiendomsskatt seg imellom.

Det settes et bunnfradrag på inntil 4,6 millioner kroner for

boliger og fritidsboliger. Skattesatsen i 2019 er på 3

promille for alle eiendommer. For boliger med boligverdi

fra Skatteetaten er eiendomsskattegrunnlaget 80 prosent

av boligverdien. For andre eiendommer er

eiendomsskattetaksten eiendomsskattegrunnlag.

Andel fellesgjeld / formue
Andel fellesgjeld kr. 0,- / Andel fellesformue kr. 0,-.

Oppgjør
Forskudd pålydende 10 % av kjøpesum ved

kontraktsinngåelse / garanti. Rest kjøpesum og

omkostninger til overtagelse.

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.

Diverse
Vennligst merk
- Skissene er kun ment som en illustrasjon, og avvik kan

forekomme.

- 3d fremstillinger av boligene kan også vise tilvalg og

oppgradert boliger utover standard. Her er det

eksempelvis illustrert tilvalg med glassrekkverk på

utvendigtrapp ned til underetasjen.

- Eiendommen er under seksjonering og det tas forbehold

om endelig godkjennelse og justeringer.

- Boligen leveres byggrengjort/feiet.

- Det kan være avvik fra dagens rombruk/ rombenevnelse i

forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

- Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese

gjennom fullstendig prospekt/ salgsoppgave med vedlegg,

da bl.a. internettannonser kan være mangelfulle. Evt. avvik

er budgivers/ kjøpers ansvar.

Betaling for endrings- eller tilleggsarbeider som er avtalt

direkte mellom kjøper og selger, skjer enten som

forskuddsbetaling mot sikkerhet i form av forskuddsgaranti

eller overskjøting, eller i forbindelse med sluttoppgjøret..

Eventuell avtale om endringer og tilvalg som kjøper gjør

direkte med entreprenør gjøres opp partene imellom

utenfor denne kontrakt.

Adgang til utleie
Eventuell adgang til utleie. Eiendommen har ikke separat

utleieenhet og blir p.t. ikke utleid helt eller delvis. Det vil

normalt være anledning til utleie av hele eiendommen,

utleiedel eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er

bygningsmessig godkjent for varig opphold. Vedtekter,

tinglyste erklæringer e.l. kan begrense utleieadgangen. En

ev. utleidedel er/kan være søknadspliktig, og selger bærer

ingen risiko for dette. Konferer megler.

Konsesjon / Odel
Det foreligger ikke odel eller konsesjon på eiendommen.

Sikkerhetsstillelse
Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av

klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er
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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
3. - 4. kvartal 2022, senest 1. kvartal 2023.

Selgers forbehold
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.

Kasser og nedforing der det er hensiktsmessig ift.

ventilasjon og rørføringer.

Husets ytre grenser er gitt og er endelig PROM/ BRA kan

variere med +/- 5 % på grunn av tykkelser av

isolasjon/rørgjennomføringer og lydvegger, dette gir ikke

rett til prisavslag. Forbehold om mulige feil ved

tegningsmaterialet og beskrivelse. Alle opplysninger i

denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til

endringer som er hensiktsmessige og nødvendige,

forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard

vesentlig.

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.

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. Eventuell

endring krever utbyggers samtykke.

Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det

ikke kan ansees som et kart, men en illustrasjonsskisse.

Vedlagte kontraktsdokument som forutsettes 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 eller annet overfor den annen part.

Utomhusplanen er utarbeidet i forbindelse med gitt

rammetillatelse og seksjonering av eiendommen. Alle

bilder og tegninger i salgsoppgaven er kun å anse som

antatt illustrasjoner av prosjektet. Boligen leveres som et

utgangspunkt i henhold til leveransebeskrivelsen.

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.

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

gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge

innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte
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påkostninger.
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Beliggenhet
og fasiliteter

Eiendommen ligger i et attraktivt og meget barnevennlig
boligområde på Nordstrand i Oslo. Boligene blir liggende rett ved
Solskinn familiebarnehage og med kort gange til barne- og
ungdomsskolen. Sistnevnte åpnet dørene til sin "nye" lokaler i 2021.
Det er holdeplasser i nærområdet, og ca. 2 min på sykkelen til
Skredderjordet med fotballøkke og sandvolleyball.

Det er ca. 8 min sykling til Nordstrand Tennisklubb og ca. 10 min
sykling til Nordstrand Arena. Nye Nordstrandhallen sto ferdig i 2018
og rommer håndball- og fotballbaner, samt opp til 3000 tilskuere.
Forøvrig er det svømmehall, ridesenter og flere treningssentre i
nærliggende områder.

Du finner flere idrettslag med en allsidig satsning innenfor et stort
spekter av idrettsgrener. Det er kort vei til fjorden med flere
populære badeplasser langs Bunnefjorden, inkludert lokale
Nordstrand Bad og Sydstranda på Ulvøya. Det tar ca. 15 min å sykle
til sistnevnte.

Det tar også ca. 15 min å sykle til Bekkelagsbadet som åpnet i 2019.
Badet ligger rett før brua ved Ormøya og er blitt en av de mest
populære badeplassene i området. Parken er på ca. 12 mål, og har
blant annet badebrygge, stupetårn, moderne toalettfasiliteter,
sandvolleyballbane, ballbinge, parkour og food-truck.

Legg gjerne turen til Brannfjell ved Ekebergsletta som er et av de
første skogsområdene i hovedstaden som blir bart på vårparten.
Dette vet hundeeiere, barnefamilier, terrengsyklister og
idrettsutøvere å benytte seg av. Det er stier over hele åsen, alt fra
brede lysløyper til trange skogstier og svabergpartier.
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Dagligvarehandelen kan gjøres på blant annet Rema 1000
Sæterkrysset og populære Sæter torg som ligger ca. 4 min unna
med bil. Ellers er det ca. 8 min til Holtet som har et godt utvalg av
butikker, spisesteder og helsetilbud, samt delikatesseforretningen
Jacobs og Godt brød. Lambertseter kjøpesenter og Oslo sentrum
ligger også i kort kjøreavstand.

Området har et godt kollektivtilbud via buss, trikk og tog. Nærmeste
holdeplasser er Sæter, Ljabru og Ljan som alle ligger innenfor en
radius av 1,1 km. Sistnevnte har også stasjon. Med bil fra Nordstrand
tar det ca. 8 min til Lambertseter, 12 min til Ryen, 12 min til Ekeberg,
13 min til Oslo S og 47 min til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Fra eiendommen er det ca. 9 min gange til Nordstrand barneskole
og Nordstrand ungdomsskole. Den "nye" ungdomsskolen åpne
dørene høsten 2021, og er plassert mellom Nordstrand barneskole
og Andersendammen. Skolen ligger i et fredet steinbygg og har fått
topp moderne lokaler.

Forøvrig er det flere videregående skoler i nærliggende områder,
blant annet Holtet, Kongshavn, Nordseter og Lambertseter vgs. Det
er også et meget godt utvalg av private og kommunale barnehager i
området, hvorav Solskinn familiebarnehage ligger rett ved boligen
og Skredderstua kulturbarnehage ligger ca. 500 m unna.

Et besøk i skulpturparken på Ekeberg kan absolutt anbefales.



Plantegning

3. etasje - HUS 1
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Plantegning

2. etasje - HUS 1
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Plantegning

1. etasje - HUS 1
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Plantegning

3. etasje - HUS 2
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Plantegning

2. etasje - HUS 2
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Plantegning

1. etasje - HUS 2
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Under 12 år 13-18 år 19-34 år 35-64 år Over 65 år

OMRÅDE PERSONER HUSHOLDN.
Grunnkrets: Midtåsen 2275 919

Bydel: Nordstrand 52044 24002

Kommune: Oslo 681067 360614

VARER/TJENESTER

Sæter senter 16 min

Holmlia Kjøpesenter 7 min

Joker Ljan 13 min

Matkroken Ljabru 15 min

Apotek 1 Nordstrand 16 min

Vitusapotek Hauketo 19 min

Holmlia Vinmonopol 8 min

Lambertseter Vinmonopol 9 min

TRANSPORT

Oslo Gardermoen 44 min

Oslo S 13 min

Ljan stasjon 11 min

Munkelia 8 min

Ljabru 12 min

Siksakveien 11 min

LADEPUNKT FOR EL-BIL

Midtåsen 7 min

Hauketo jernbanestasjon, Oslo 17 min

SPORT

Skredderjordet sandvolleyballbane 5 min

Nordstrand nærmiljøpark - Streetbasket 17 min

EVO Nordstrand 14 min

Fresh Fitness Hauketo 18 min

SKOLER OG BARNEHAGER NIVÅ KLASSER ELEVER AVSTAND

Nordstrand skole 1-7 kl 21 kl 452 10 min

Steinerskolen på Nordstrand 1-10 kl 10 kl 250 12 min

Ljan skole 1-7 kl 14 kl 240 18 min

Munkerud skole 1-7 kl 25 kl 565 22 min

Nordstrand ungdomsskole 8-10 kl - - 9 min

Hauketo skole 8-10 kl 12 kl 344 8 min

Bjørnholt videregående skole - - 900 7 min

Holtet videregående skole - 21 kl 325 9 min

Skredderstua Kulturbarnehage 1-5 år 2 avd 45 5 min

Eplekneika barnehage 3-6 år 2 avd 27 6 min

Skredder'n barnehage 1-6 år 4 avd 68 6 min

8,7 / 10
Opplevd trygghet
Veldig trygt

7,0 / 10
Naboskapet
Godt vennskap

8,8 / 10
Kvalitet på skolene
Veldig bra

9,0 / 10
Støynivået
Lite støynivå

8,9 / 10
Kvalitet på barnehagene
Veldig bra

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller
mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Kart er
levert av Geodata AS. Kartet skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger,
sammenføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet.
Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Kilder: SSB 2019, Nabolag.no m.fl.
Eiendomsprofil AS eller Privatmegleren Tjuvholmen kan ikke holdes ansvarlig for feil
eller mangler i dataene.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2022



Noen fordeler ved kjøp
av helt ny bolig!

- Boligen er i forskriftsmessig stand med mange års
reklamasjonsfrist.

- Utbygger stiller med garantier i inntil fem år.
- Lavere dokumentavgift.

- Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
- Tidsriktige materialer og høy bokomfort.

- Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.
- Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.
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BARE DET BESTE,
PÅ DINE VEGNE
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