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Skullerud

Gartnerboligen
B3011, B3013,

B4009, B4011, C2003
og C4002

Adresse

Johan Scharffenbergs vei 89-91, 0694 Oslo
Gnr. 168 bnr. 158 snr. 1 i Oslo kommune.

Borettslagets navn er Gartnerboligen Borettslag, org.nr. 921 423 462.

Selger/utbygger

Gartnerboligen AS, org. nr. 919 865 946.

Boligtype/eierform

 Andelsleilighet/borettslag

Forretningsfører

OBOS Eiendomsforvaltning AS

Oppdragsnummer

133149005
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Nøkkelinformasjon

Boligene

Bolig B3011 (anr. 52) – fastpris
kr. 6.255.000,- + andel
fellesgjeld kr. 695.000,- og
omkostninger.

Bolig B3013 (anr. 54) – fastpris
kr. 3.465.000,- + andel
fellesgjeld kr. 385.000,- og
omkostninger.

Bolig B4009 (anr. 59) – fastpris
kr. 6.490.000,- + andel
fellesgjeld kr. 718.500,- og
omkostninger.

Bolig B4011 (anr. 61) – fastpris
kr. 3.586.500,- + andel
fellesgjeld kr. 398.500,- og
omkostninger.

Bolig C2003 (anr. 78) – fastpris
kr. 6.030.000, - + andel
fellesgjeld kr. 670.000,- og
omkostninger.

Bolig C4002 (anr. 89) – fastpris
kr. 4.941.000, - + andel
fellesgjeld kr. 549.000,- og
omkostninger.

Omkostninger
I tillegg til kjøpesummen
betaler kjøper dokumentavgift
med 2,5 % av andel
tomteverdi. For boligene utgjør
andel tomteverdi kr 18.000 pr.
kvm BRA, noe som gir en
dokumentavgift på kr 450 pr.
BRA. I tillegg påløper
tinglysningsgebyrer p.t. kr
430,- for andel og kr 634,- pr
pantobligasjon (inkl. attest)
som skal tinglyses i forbindelse
med kjøpet, samt
andelskapital til borettslaget
kr 5.000,-. Det tas forbehold
om endring av satsene for
offentlige gebyrer og avgifter i

tiden frem til
hjemmelsovergang. Ved kjøp
av garasjeplass vil det i tillegg
til kjøpesum påløpe
tinglysningsgebyr p.t. kr 525
pr. plass og kr 634 pr.
pantobligasjon. Det vil i tillegg
påløpe dokumentavgift på 2,5
% av tomteverdi knyttet til
kjøp av garasjeplass.
Tomteverdien pr. garasjeplass
er kr 50.000, som gir en
dokumentavgift på kr 1.250,-.

Omkostninger per leilighet:
B3011 – kr. 54.664,-

B3013 – kr. 28.564,-

B4009 – kr. 54.664,-

B4011 – kr. 28.564,-

C2003 – kr. 53.764,-

C4002 – kr. 40.264,-

Totalt inkl. omkostninger
B3011 – kr. 7.004.664,-

B3013 – kr. 3.878.564,-

B4009 – kr. 7.263.164,-

B4011 – kr. 4.013.564,-

C2003 – kr. 6.753.764,-

C4002 – kr. 5.530.264,-

Regnestykket forutsetter at
det kun tinglyses en
låneobligasjon og at boligen
selges til fastprisen.

Boligtype/Eierform
Leilighet/Borettslag

* NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at

eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlige og

private gebyrer.

** Se øvrig informasjon for ytterligere beskrivelse.
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Etasje
B3011 og B3013: 3. etasje

B4009 og B4011: 4. etasje

C2003: 2. etasje

C4002: 4. etasje

Byggeår
2019

Totalprisen
Totalprisen på boligen består av innskudd (egenkapital) og andel
av borettslagets fellesgjeld (lav fellesgjeld, inntil 10 %). Se
prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg
kommer omkostninger som er spesifisert ovenfor.

Innskuddet (egenkapitalen), med tillegg av omkostningene, utgjør
det som kjøper må finansiere på egenhånd. Fellesgjelden er
finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter
(kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den
enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.
Fellesgjelden blir finansiert av OBOS Banken med nominell rente
p.t. 2,3 % og inntil 10 års avdragsfrihet.

Bruksareal (BRA)/P-rom

B3011 – BRA 108 kvm / P-rom 104 kvm

B3013 – BRA 50 kvm / P-rom 47 kvm

B4009 – BRA 108 kvm / P-rom 104 kvm

B4011 – BRA 50 kvm / P-rom 47 kvm

C2003 – BRA 106 kvm / P-rom 102 kvm

C4002 – BRA 76 kvm BRA / P-rom 72 kvm

Arealene oppgitt på tegning er angitt i bruksareal (BRA) som er
boligenes mål innvendig, innbefattet innvendig(e) bod(er) og
vegger, men ikke medregnet yttervegg. Arealet av primære rom
(P-rom) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som
opptas av innvendige vegger og sjakter mellom disse rommene.
Arealet er oppgitt iht. arkitektens tegninger og er ikke kontrollert
av megler.

Beliggenhet

Skullerud er "Oslos siste uutviklede" boligparadis. Her vil gradvis et
mangfold av kvalitetsboliger vokse frem hånd i hånd med et
yrende tilbud av aktivitets- og servicetilbud. Kombinasjonen av
boliger, arbeidsplasser, marka, kollektivtilbud og aktivitetstilbud
vil gjøre dette området til noe helt spesielt og gi trivsel i en klasse

for seg i Oslosammenheng.

Østmarka ligger i umiddelbar nærhet med kjente utfartssteder
som Skullerudstua og Rustadsaga. Koselige Sagstua ved
Sagdammen ligger i umiddelbar nærhet. Det er gangavstand til
Østensjøvannet med sitt rike fugleliv, Skraperudtjern og Nøklevann
med bademuligheter om sommeren. Vinterstid er det et bredt
utvalg av lysløyper og preparerte skiløyper i området.
Snøkanonene ved Skullerudstua kjøres så lenge det er kuldegrader,
slik at skianlegget er åpent uavhengig av snøforhold ellers.

Nærområdet byr på mange aktiviteter og fritidstilbud som bl.a.
Nøklevann ro- og padleklubb, Rustad idrettslag med tilbud innen
fotball, friidrett, langrenn, barneidrett og allidrett, samt IF Frøy
som har et aktivt sykkelmiljø. Ellers er det kort vei til lekeplass,
ballfelt på Rustad, idrettshall, Grønmo golfklubb, ridesenter,
tennisanlegg, alpinanlegg og treningssenter. Norges råeste
klatresenter - Oslo Klatresenter - åpnet på Skullerud 1. april 2017.
Skullerud sportssenter er et av Norges største treningssentre og
ligger rett ved. Bøler Bad med oppvarmet vann ligger også i
området.

Skullerud er et ærverdig sted med en rik historie. Gården som
stedet har fått navn fra, ble sannsynligvis ryddet allerede på 1200-
tallet. Antakelig var det folk her før det også. Noen som kom, og
gikk. Og ble. Enkelte områder har jo nettopp den kvaliteten at
man kjenner man hører hjemme der. For dette lille samfunnet har
kanskje storgårdsdriften og gartneriet vært et fundament som har
gitt forankring. Kanskje har gartneren også sådd noen frø. I hvert
fall er Skullerud et nytt vekstsentrum i dag. Nå kommer det flere
boliger, flere butikker, flere folk, mer liv. Og stille skog rundt.

Om prosjektet

Dette boligprosjektet har fått navnet Gartnerboligen, fordi det
ligger like ved den gamle gartnerboligen på Skullerud gård. Her
bodde gartnermesteren for gartneriene på gården. Her skulle det
med andre ord gå fint å gro en ny tilværelse. Gartnerboligen
består av moderne 2-, 3-, 4- og 5-romsleiligheter med arealer fra
44 til 154 kvm BRA. De fleste leilighetene er svært romslige og det
er lagt vekt på at alle leilighetene skal ha romslige balkonger og/
eller takterrasser/hager. Alle har god standard med moderne
bekvemmeligheter, vannbåren varme, god takhøyde og heis ned til
underliggende garasjeanlegg og parkering. Fellesarealer som
smørebod og eget rom for sykkel- og hundevask etter en tur i
marka er tilgjengelig for alle beboerne på Gartnerboligen. Selger
sponser prosjektet med noen ski og sykler til utlån for beboere i
Gartnerboligen. Det blir også felles takterrasse med gode
solforhold og hyggelig utsyn.
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Selger/utbygger

Gartnerboligen AS, org. nr. 919 865 946.

Bak Gartnerboligen står Opsahl Bolig AS og Betonmast AS. Opsahl
Bolig er en betydelig aktør innen utvikling og bygging av boliger og
leiligheter, samt utvikling og drift av næringseiendom i området.
Selskapet har mål om å alltid levere kvalitet, yte fleksibilitet og
skape verdier gjennom fornøyde kunder. Betonmast AS er et
entrepenørselskap med bred kompetanse på utvikling av boliger
og med et sterkt lokalt fokus.

Sportsbod/Parkering

Til hver leilighet medfølger 1 stk. sportsbod på ca. 5 kvm i felles
anlegg. Sportsbodene har belysning, men er uoppvarmede og kun
ment for lagring av gjenstander som tåler fukt- og
temperatursvingninger. Garasjeplass/biloppstillingsplass
medfølger ikke. Til leilighet B3011, B4009, C2003 og C4002 er det
mulighet for å kjøpe en parkeringsplass til kr 195.000,-. Dersom
det er parkeringsplasser til overs når leilighetene er solgt får de
som har kjøpt 2-roms leilighet anledning til å kjøpe
parkeringsplass. Det er et begrenset antall parkeringsplasser for
salg. Bredden på standard p-plasser vil være i området 2,3-2,5 m.

Enkelte biloppstillingsplasser er lagt til rette for andelseier/beboer
med funksjonshemming (HC-plass). Kjøper som erverver slik
biloppstillingsplass plikter å bytte plassen med en ordinær plass
dersom en funksjonshemmet kjøper/andelseier/beboer har behov
for plassen. Omfordelingen av biloppstillingsplass fastsettes av
borettslagets/garasjeanleggets styre.

Kjøper av biloppstillingsplass må betale en forholdsmessig andel
av kostnadene til drift og vedlikehold av garasjeanlegget, i tillegg
til de alminnelige fellesutgiftene for borettslaget.

Det vil bli opparbeidet felles utendørs gjesteparkering som
administreres av Borettslaget og/eller Eierseksjonssameiet
Gartnerboligen. Disse biloppstillingsplassene skal på dagtid også
være tilgjengelige for barnehagen på Felt C iht. bestemmelsene
inntatt i eierseksjonssameiets vedtekter. Ca. 2-3 p-plasser avsettes
til barnehagens ansatte. Disse plassene kan benyttes av andre
utenom barnehagens åpningstider.

Tomt/Adkomst

Eiet tomt. Arealet er i dag ca. 6.763 kvm. Dette er borettslagets
totale tomteareal. Gartnerboligen Borettslag er eier og
hjemmelshaver til borettslagets eiendom (samleseksjonen for
boliger, ref. reguleringen under). Totalt vil Gartnerboligen
Borettslag bestå av 95 leiligheter fordelt på 3 oppganger/bygg. I

underetasjen vil det bli etablert parkeringsplasser, boder og
tekniske rom.

Eiendommen består av en samleseksjon boliger (Gartnerboligen
Borettslag), en seksjon for garasjeanlegget og en seksjon for
barnehage. Eierseksjonssameiet Gartnerboligen er opprettet med
et eget styre og egne vedtekter, hvor forholdet mellom
boligseksjonen, garasjeanlegget og barnehagen reguleres
nærmere. Gartnerboligen Borettslag er eier og hjemmelshaver til
samleseksjonen for boliger.  Felt A er regulert til bolig og næring,
ref. vedlagte reguleringsplan.

Selger tar forbehold om tomtens størrelse inntil endelig
organisering er besluttet og oppmålingsforretning er gjennomført.
Dersom deler av eiendommen må deles, reseksjoneres,
grensejusteres, e.l. som ledd i gjennomføringen av utbyggingen/
byggesaken etter overlevering av de første byggetrinn, plikter
kjøperne å medvirke hertil.

Byggemåte

Bygningen er utført med bærekonstruksjon i plasstøpt betong,
prefabrikerte elementer og stål. Klimaveggene er utføret dels med
bindingsverk, delt med isolert betong. Utvendig er veggene
hovedsakelig kledd med teglstein og panel. Enkelte fasadedetaljer
er utført i ubehandlet betong. Balkongdekker, der disse leveres, er i
ubehandlet betong. Balkongdekke på takterrasser med
trykkimpregnert treverk. Rekkverk i metall med kledning av
treverk/glass. Balkongdekkene betraktes som utvendige
konstruksjoner og mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne
oppstå på gulvflaten etter regnvær. Balkongene består av
betongelementer eller plasstøpt betong som er innspent i
betongdekke. Balkonggulvene er ubehandlede. Taket er tekket
med papp eller folie. Takvann ledes til overvannsnett i innvendige
nedløp. Utvendige avløp fra balkonger.

Innvendige vegger utført av stålstendere, mellom bad/wc og
soverom er de isolert. Veggene er kledd med gipsplater.
Leilighetsskillevegger er betongvegger eller lydvegger bygd opp av
stål og gips. Himlinger er utført primært av betong med synlige
fuger. I leiligheter/rom hvor himlingen er foret ned består den av
malte gipsplater med sparklede skjøter. Treverk/plateprodukter er
levende materialer som påvirkes av temperatursvingninger og
luftfuktighet. Dette vil medføre at det kan oppstå sprekkdannelser
på vegg, gulv og takflater, glipper mellom tak/list kan forekomme.
Veggene er sparklet, grunnet og malt med to strøk. Enkelte
småmerker, rifter o.l. kan forekomme. Lister har synlige spikerhull
og skjæresnitt. Boligene er oppført i henhold til TEK 10.
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malte gipsplater med sparklede skjøter. Treverk/plateprodukter er
levende materialer som påvirkes av temperatursvingninger og
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Innhold

Leilighet B3011 og B4009: entré, gang, bod, to bad, fire soverom,
kjøkken og stue med utgang til balkong på ca. 11,5 kvm.

Leilighet B3013 og B4011: entré/gang, bod, bad, soverom, kjøkken
og stue med utgang til balkong på ca. 11,5 kvm.

Leilighet C2003: entré/gang, bod, bad, gjestetoalett/wc, tre
soverom, kjøkken og stue med utgang til balkong på ca. 16,5 kvm.

Leilighet C4002: entré/gang, bod, bad, to soverom, kjøkken og stue
med utgang til balkong på ca. 10,5 kvm.

Standard

Leilighetene holder en gjennomgående god standard og fremstår
som lyse og tidsriktige.

Moderne kjøkken fra Drømmekjøkkenet i modellen Solid med hvite
fronter og håndtak i stål. Laminat benkeplate i 30 mm tykkelse
med rett forkant, og nedfelt vask type Franke SID610-50TH carbon
black. Kjøkkenet leveres forberedt for hvitevarer, men selve
hvitevarene medfølger ikke.

Baderomsinnredningene er også moderne. Heldekkende hvit
servant med underskuffer type Malin, ettgreps servantbatteri type
Gustavsberg Nordic 3, speil over baderomsinnredning, vegghengt
toalett i hvit utførelse fra Gustavsberg, rette dusjvegger i glass
type Alterna Picto, samt vegghengt dusjarmatur og dusjsett type
Gustavsberg Nordic 3. Dusjsonen er nedsenket med ca. en
flishøyde. Det er opplegg for vaskemaskin og
kondenstørketrommel på ett bad i hver leilighet.

Badene er pent flislagt med fliser i fargen grå, type Minos Ash
matt. På gulv og vegger er det fliser i formatet 30x30 cm. I
dusjnisjen er det tilsvarende flis i formatet 10x10 cm. Mellom bad
og tilliggende rom er det terskel/nivåforskjell.

På gulvene er det en flott 3-stavs lys hvit mattlakkert eikeparkett.
I leilighet B4009 er det 1-stavs eikeparkett.

TEK 10. Balansert ventilasjon. Vannbåren oppvarming.
Automatsikringer. Callinganlegg.

Fellesgjeld/felleskostnader

Fellesgjelden utgjør inntil 10 % av boligens totalpris og finansieres
gjennom et lån som borettslaget har søkt om i OBOS banken.
Foreliggende Indikativt tilbud fra OBOS banken tilsier at lånet
løper i 40 år med inntil 10 års avdragsfrihet. Lånet har flytende
rente som pt er 2,3 % (nominell). Renter og avdrag på felleslån
betales av borettslaget via inntekter fra andelseiernes månedlige
innbetalinger av felleskostnader. Felleskostnadene består av
kapitalkostnader og driftskostnader.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av
borettslagets felleslån. Renten på felleslånet er flytende. Det betyr
at renten vil endres i samsvar med den generelle renteutviklingen
og påvirke størrelsen på kapitalkostnadene og dermed
felleskostnadene. Felleskostnadene som er vist i prislisten er
beregnet med den gjeldende rentesats.

Borettslaget kan senere beslutte å binde hele eller deler av
fellesgjelden til en fastrente i en nærmere avtalt periode. I denne
perioden fryses andelseiernes mulighet til å foreta individuelle
nedbetalinger av sin andel av fellesgjelden. Retten til å foreta
individuelle nedbetalinger gjeninnføres etter fastrenteperiodens
utløp. Se eget punkt om IN-ordning nedenfor.

Driftskostnader

Fordelingsnøkkel for fordeling av driftskostnadene reguleres i
borettslagets vedtekter og bygger i utgangspunktet på
andelsbrøk. Enkelte drifts-/felleskostnader kan i vedtektene likevel
fastsettes at skal fordeles likt på alle andeler, eller etter forbruk.

De månedlige driftskostnadene skal blant annet dekke offentlige
avgifter, eventuell grunnpakke for kabel-TV og internett,
bygningsforsikring, forretningsførsel, vaktmestertjenester, strøm
til felles-arealer, drift/vedlikehold av borettslaget, samt
borettslagets andel av felleskostnader til Eierseksjonssameiet
Gartnerboligen. Oppvarming, strøm og eget varmtvann kommer i
tillegg i henhold til målt forbruk (egne målere for tappevann og
oppvarming (fjernvarme) for hver leilighet). Dette betales
vanligvis a konto hver måned sammen med fellesutgiftene.
Driftskostnadene for garasjeanlegget er estimert til kr 150,- per
måned per plass, og vil belastes eier/den som disponerer
parkeringsplass i garasjeanlegget.

Flere faktorer påvirker størrelsen på driftskostnadene, blant annet
endringer i lønns-, pris- og avgiftsnivå på de faste tjenester og
produkter som borettslaget enten må ha eller selv velger å inngå
avtaler om. Styret i borettslaget har ansvaret for og plikt til å
tilpasse de månedlige felleskostnadene til de reelle utgifter laget
har og gjennom dette sørge for at borettslaget til enhver tid har
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hvitevarene medfølger ikke.
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en sunn økonomi.

Se oversikt i prislisten vedlagt som viser estimerte felleskostnader
per måned per leilighet. Det tas forbehold om størrelsen på de
estimerte felleskostnadene, da dette er basert på erfaringstall.

IN-ordning (Individuell nedbetaling av andel fellesgjeld)

Kjøper kan selv relativt raskt etter overtakelse selv bestemme
størrelsen på hvor stor andel fellesgjeld man ønsker å ha, ved å
foreta en ekstra innbetaling av (minimum NOK 60.000)
egenkapital i tillegg til innskuddet. Dette får umiddelbar virkning
på de månedlige felleskostnadene, som blir redusert ved at lavere
andel fellesgjeld gir lavere kapitalkostnader. Eksempelvis vil
månedlige felleskostnader kun bestå av driftskostnader dersom
man velger å betale hele totalprisen og dermed ikke ha andel
fellesgjeld.

Etter overtagelse kan nedbetaling av andel fellesgjeld gjøres 2
ganger i året, på gitte datoer, med minimum kr 60.000,- per
innbetaling. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med
flytende rente. Det presiseres at en nedbetalt andel fellesgjeld ikke
kan reverseres.

Borettslaget vil ha panterett i borettslagsandelene som sikkerhet i
tilfelle mislighold av betaling av felleskostnader. Panteretten er
beløpsmessig begrenset ved lov til 2 ganger folketrygdens
grunnbeløp.

Sikring av felleskostnader

Borettslaget har inngått avtale med OBOS om sikring av
felleskostnader i henhold til reglene i borettslagsloven §§ 5-26 til
5-30. Dette betyr at den enkelte andelseier ikke belastes ved at
noen andre eventuelt ikke betaler sine månedlige felleskostnader.
Premien for sikring er per i dag 1 % av felleskostnadene
(kapitalkostnader og driftskostnader). Premien er hensyntatt i
felleskostnadene for borettslaget.

Borett

Selger har rett til å tinglyse boretter ved overtagelsen i henhold til
borettslagsloven § 2-13. En borett gir kjøper full råderett over
boligen og andelen bortsett fra at kjøper ikke har stemmerett på
borettslagets generalforsamling før andelen er overført. Andelen
skal overføres til kjøper senest to år etter at første borett i
borettslaget er overtatt.

Skattefradrag på kapitalkostnader

Renteutgiftene på andel fellesgjeld er fradragsberettiget med 25
% etter gjeldende regler. Retten til fradrag betinger at
andelseieren har skattbar inntekt. Det tas forbehold om endringer
i fradragsreglene.

Energimerke

Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t. Energiattest vil
bli utlevert av selger ved overtagelse av boligene. I leilighetsbygg
vil ulik plassering av leilighetene med hensyn til varmetap føre til
at energimerkingen på boligene kan variere.

Oppvarming

Vannbåren varme levert fra Hafslund fjernvarme med
veggmonterte radiatorer med termostat i oppholdsrom som stue/
kjøkken og på soverom. Vannvarme i gulv på bad.

Eierform og organisering

Boligene er organisert som et frittstående borettslag i samsvar
med Borettslagsloven. Selger forbeholder seg retten til å
organisere og fordele parkering og sportsboder på den måten som
for selger anses mest hensiktsmessig. Det er borettslaget som eier
eiendommen (samleseksjonen for boliger), mens andelseierne eier
andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til
og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har felles
bruksrett til borettslagets fellesareal. Hovedregelen er at bare
fysiske personer kan eie andel i borettslag, og ingen kan eie mer
enn 1 andel, jfr. borettslagsloven § 4-1.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte
fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom
andelen og -borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet
kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter
og husordensregler for borettslaget, samt de til enhver tid
gjeldende vedtekter for Eierseksjonssameiet Gartnerboligen.
Likeledes plikter kjøper å betale sin forholdsmessige andel av
felleskostnadene for boligen fra overtagelsestidspunktet.

Utomhusarealer

Boliger på bakkeplan som har eksklusiv bruksrett til deler av
utearealet, skal for egen regning vedlikeholde dette utearealet.
Øvrige utomhusarealer disponeres i fellesskap av boligene i
borettslaget, i den utstrekning utomhusarealene inngår i
samleseksjonen for boliger. Kostnadene til drift og vedlikehold
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en sunn økonomi.
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dekkes av borettslaget. Barnehagens utearealer skal være
tilgjengelig for beboerne utenom barnehagens åpningstid iht. de
til enhver tid gjeldende vedtektene for Eierseksjonssameiet
Gartnerboligen. Endelig organisering av disse utomhusarealene er
ikke endelig besluttet.

Adgang til utleie (boligformål)

Med mindre annet er fastsatt i borettslagets vedtekter, kan
boligene leies ut når lovens vilkår for å overlate bruken av boligen
til andre er oppfylt, jfr. Lov om borettslag kapittel 5, I og II. Dette
innebærer at man selv må bo i boligen i 1 år for å søke borettslaget
om å kunne leie den ut i inntil 3 år.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne
Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir
trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen de neste 5 årene.
Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet og koster
kr. 4.100,- / kr. 6.900,-. Vi gjør oppmerksom på at meglerforetaket
mottar godtgjørelse for formidling av forsikringen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av kjøpsomkostninger skal være disponibelt
på meglers klientkonto senest innen avtalt overtagelsesdato.

Solgt «som den er»

Boligene selges som de er, jfr. Avhendingslovens § 3-9. I forhold til
mangler er det kun Avhendingsloven § 3-7 "manglende
opplysninger om boligen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om
boligen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig
dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut i fra
kjøpesum og forhold ellers, jfr. Avhendingslovens § 3-9.

Dersom boligene blir solgt innen 6 måneder etter ferdigstillelse,
skal selger stille garanti iht. Bustadoppføringslova § 12, jfr.
Avhendingslovens § 2-11. Slik garanti vil bli stilt i forbindelse med
avtaleinngåelse. Garantien vil være pålydende 3 % av
kjøpesummen fra avtaleinngåelse og frem til overtagelse, og 5 % i
fem år etter overlevering av boligen til kjøper.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens hvite- og
brunevarer ikke medfølger handelen med mindre dette
fremkommer av dette prospekt. Fastmontert og innebygget
kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Dersom det ikke

er varmekilder i alle rom, fravikes NEFs normgivende liste over
løsøre og tilbehør. Hvitevarer, som ikke er integrert i innredning,
medfølger ikke i handelen.

Heftelser

Eiendommen overdras med de rettigheter og forpliktelser som
grunnboken viser. Grunnboksutskrift følger som vedlegg til denne
salgsoppgave.

Andelene vil være fri for økonomiske heftelser, med unntak av
lovpålagt panterett til borettslaget som sikkerhet for oppfyllelse
av den enkelte andelseiers fellesforpliktelser. Selger står imidlertid
fritt til å tinglyse nødvendige bestemmelser (rettigheter og
forpliktelser) vedrørende Eierseksjonssameiet Gartnerboligen,
borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.
Det er per i dag tinglyst følgende servitutter på eiendommen som
kan mottas i kopi ved henvendelse til megler:

1985/22660-2/105 Bestemmelse om bebyggelse   24.04.1985

Bestemmelse om benyttelse. Bestemmelse om anlegg og
vedlikehold av ledninger m.v. Overført fra: 0301-168/158. Gjelder
denne registerenheten med flere

1985/72366-3/105 Bestemmelse om bebyggelse 20.11.1985

Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk. Med flere bestemmelser.
Overført fra: 0301-168/158. Gjelder denne registerenheten med
flere

1989/54832-1/105 Best. om adkomstrett 17.08.1989

Bestemmelse om vann/kloakkledning. Kan ikke slettes uten
samtykke fra bygningsrådet. Overført fra: 0301-168/158. Gjelder
denne registerenheten med flere

1990/55323-1/105 Erklæring/avtale 14.09.1990

Avtale mellom Cato Ender og Ole Petter Foss OG Treco Eiendom AS
og selskapets rettsetterfølgere. Div. best. Bl.a. adkomst. Overført
fra: 0301-168/158 Gjelder denne registerenheten med flere

1998/33946-3/105   ** Diverse påtegning 17.06.1998

Pkt 4 utgår. Erstattes med ny pkt 4 med bestemmelser om
eierfunksjoner

2017/129517-1/200 Pantedokument 10.02.2017

BELØP: NOK 500.000.000 Panthaver: NYEBOLIGER AS Org.nr:
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997812824 Overført fra: 0301-168/158. Gjelder denne
registerenheten med flere

2018/1623605-1/200   ** Prioritetsbestemmelse 30.11.2018 21:00

veket for: PANTEDOKUMENT 2018/460640-1/200

2017/129517-2/200 Urådighet  10.02.2017

Rettighetshaver:NYEBOLIGER AS Org.nr: 997812824

Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra
rettighetshaver Overført fra: 0301-168/158 Gjelder denne
registerenheten med flere

2018/1623605-1/200   ** Prioritetsbestemmelse 30.11.2018 21:00

veket for: PANTEDOKUMENT 2018/460640-1/200

2017/1434797-1/200  Bestemmelse om bebyggelse 21.12.2017 21:00

Rettighetshaver:SPORVEIEN AS  Org.nr: 915070434

Bestemmelse om støyskjerm. Bestemmelse om vedlikehold

Overført fra: 0301-168/158. Gjelder denne registerenheten med
flere

2018/490640-1/200 Pantedokument 01.03.2018 21:00

BELØP: NOK 358.000.000 Panthaver:NORDEA BANK ABP FILIAL I
NORGE Org.nr: 920058817 Overført fra: 0301-168/158 Gjelder
denne registerenheten med flere

2018/771078-1/200 Bestemmelse om nettstasjon 16.05.2018 21:00

Stedvarig rett til bygging, drift, vedlikehold og fornyelse.
Bestemmelse om transport og ferdsel. Bestemmelse om
byggeforbud og beplantning. Overført fra: 0301-168/158. Gjelder
denne registerenheten med flere

2018/1219779-2/200 Bestemmelse om vann/kloakk 04.09.2018
21:00  rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:168 Bnr:71. Bestemmelse om
vedlikehold av anlegg/ledninger. Kan ikke slettes eller endres uten
samtykke fra Oslo kommune. Overført fra: 0301-168/158. Gjelder
denne registerenheten med flere

2019/233032-1/200 Bruksrett 25.02.2019 21:00

rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:168 Bnr:73. Bruksrett til areal.
Overført fra: 0301-168/158. Gjelder denne registerenheten med
flere

2019/233032-2/200 Erklæring/avtale 25.02.2019 21:00

Bestemmelse om støttemur. Bestemmelse om vedlikehold

Overført fra: 0301-168/158. Gjelder denne registerenheten med

flere

2019/233168-1/200 Bestemmelse om adkomstrett 25.02.2019 21:00

rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:168 Bnr:73. Med flere bestemmelser

Overført fra: 0301-168/158 Gjelder denne registerenheten med
flere.

Kontakt megler ved spørsmål om servituttene.

Vei/vann/avløp

Eiendommen ligger til offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann
og avløp via privat stikkledning.

Formuesverdi og eiendomsskatt

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien 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 fastsettelse av formuesverdi. I 2016 ble det innført
eiendomsskatt i Oslo på boliger og annen fast eiendom, slik som
ubebygde tomter, fritidsboliger mv. I 2019 settes et bunnfradrag på
4,6 millioner kroner for boliger og fritidsboliger. Skattesatsen i
2019 er 3 promille. Interessenter oppfordres til å sjekke https://
www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/-
eiendomsskatt/ eller kontakte megler for nærmere informasjon
om fastsettelse av eiendomsskatt.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. Angi ønsket overtagelse i ditt kjøpetilbud.
Boligene er innflyttingsklare.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse for trinn 1 og 2 datert
12.03.2019, og for trinn 3 datert 20.06.2019. Ferdigattest skal
fremskaffes av selger.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er i dag regulert til byggeområde for bolig,
forretning, kontor og barnehage iht. reguleringsbestemmelser
S-4916 av 28.09.2016. Tilstøtende eiendommer er regulert til
byggeområde for bolig, forretning, kontor og lager, byggeområde
for industri, område for sporvei (T-bane) m.m. Kopi av
reguleringsplan med bestemmelser utgjør en del av
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salgsoppgaven, kan fås ved henvendelse til megler, og kan for
øvrig også innhentes hos kommunen. Interessenter oppfordres til å
kontakte megler ved spørsmål til reguleringen i området.

Odel og konsesjon

Ikke relevant for disse eiendommene.

Forbehold

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i dokumenter som
kan være interessante for handelen, slik som reguleringskart med
bestemmelser, grunnboksutskrift og evt. servitutter / heftelser,
regnskap, budsjett, innkalling og referat fra årsmøte etc. Disse
dokumentene kan fås ved henvendelse til megler.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler,
samt opplysninger innhentet fra kommunen, forretningsfører og
andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke
eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis.
Det er ikke kontrollert om tomtegrenser stemmer med de grenser/
gjerder/ beplantning som fysisk er satt. Meglers standard
kjøpekontrakt legges til grunn for avtalen. Standardkontrakt kan
fås ved henvendelse til megler. Det forutsettes at kjøper gjør seg
kjent med henviste dokumenter inkludert alle salgsoppgavens
vedlegg før budgivning/kjøp.

Det gjøres oppmerksom på at utomhusplan og plantegninger i
salgsoppgaven (og vedlegg til denne) er av illustrativ karakter og
inneholder derfor detaljer på bebyggelse og de enkelte enheter,
innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer
m.v. som ikke inngår i leveransen. Plantegningen som følger er
ikke målbar.

Eierskifteforsikring / boligkjøperforsikring

Eierskifteforsikring er ikke tegnet av selger. Kjøper har anledning
til å tegne boligkjøperforsikring. Kjøper er kjent med sin
undersøkelsesplikt i henhold til avhendingsloven § 3-10.

Lov om hvitvasking

Fra 1/1 2004 er eiendomsmeglere underlagt hvitvaskingsloven.
Dette innebærer at eiendomsmeglere er forpliktet til å melde fra
om mistanke om forsøk på hvitvasking til Økokrim, uten at
partene varsles om dette. Meglerkontoret er tilknyttet
Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av
klientmidler begrenset opptil kr 45 millioner. Enkeltsaker er

forsikret inntil kr 15 millioner. Dersom kjøpers låneinstitusjon
krever tilleggsforsikring ved omsetning over kr 15 millioner, må
kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet
med dette.

Annet

Dersom ikke annet er opplyst/særskilt avtalt, gjelder Norges
Eiendomsmeglerforbunds liste over løsøre og tilbehør som angir
hva som bør følge med boliger og fritidsboliger ved salg.

Særskilte avtaler om tilbehør må avtales før bindende avtale
inngås, dvs. før budaksept. Listen kan fås ved henvendelse til
megler og vil være et vedlegg til kontrakten mellom partene. Egen
innboforsikring må tegnes av kjøper. Det gjøres oppmerksom på at
megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes
pålegg fra E verk eller brann-/feiervesen på eiendommen.

Til denne salgsoppgave følger viktige vedlegg, som er en del av
salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett
må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med megler
for å få disse. Det forutsettes at andelen registreres i
Borettsregisteret i kjøpers navn i henhold til kjøpekontrakten. Hvis
interessent/budgiver mot formodning ikke ønsker dette, må det
tas forbehold om dette i bud. Salgsoppgaven er godkjent av selger.
Selger forbeholder seg retten å foreta kredittsjekk av budgiver/
kjøper.

Megler har et vederlag på kr. 68.750,- inkl. mva. pr. solgte enhet.
Dersom handel ikke kommer i stand, har megler ikke krav på
provisjon. I tillegg belastes direkte utlegg. Meglerprovisjon og
utlegg betales av selger.

Det økonomiske oppgjøret mellom partene utføres av:

Nyeboliger AS

Pb 1488 Vika

0116 Oslo

V/ansvarlig oppgjørsmedhjelper: Vegar Solnørdal

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis
på budskjema påført budgivers

signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan
inngis per e-post til: tzb@sem-johnsen.no / lhm@sem-johnsen.no /
anders@privatmegleren.no, eller SMS: 909 25 904 / 918 23 923 / 934
59 150.
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Særskilte avtaler om tilbehør må avtales før bindende avtale
inngås, dvs. før budaksept. Listen kan fås ved henvendelse til
megler og vil være et vedlegg til kontrakten mellom partene. Egen
innboforsikring må tegnes av kjøper. Det gjøres oppmerksom på at
megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes
pålegg fra E verk eller brann-/feiervesen på eiendommen.

Til denne salgsoppgave følger viktige vedlegg, som er en del av
salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett
må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med megler
for å få disse. Det forutsettes at andelen registreres i
Borettsregisteret i kjøpers navn i henhold til kjøpekontrakten. Hvis
interessent/budgiver mot formodning ikke ønsker dette, må det
tas forbehold om dette i bud. Salgsoppgaven er godkjent av selger.
Selger forbeholder seg retten å foreta kredittsjekk av budgiver/
kjøper.

Megler har et vederlag på kr. 68.750,- inkl. mva. pr. solgte enhet.
Dersom handel ikke kommer i stand, har megler ikke krav på
provisjon. I tillegg belastes direkte utlegg. Meglerprovisjon og
utlegg betales av selger.

Det økonomiske oppgjøret mellom partene utføres av:

Nyeboliger AS

Pb 1488 Vika

0116 Oslo

V/ansvarlig oppgjørsmedhjelper: Vegar Solnørdal

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis
på budskjema påført budgivers

signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan
inngis per e-post til: tzb@sem-johnsen.no / lhm@sem-johnsen.no /
anders@privatmegleren.no, eller SMS: 909 25 904 / 918 23 923 / 934
59 150.
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Bud kan også inngis via 'Gi bud'-knappen for å logge inn ved hjelp
av BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert
som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp,
frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og
finansieringsplan. Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å
signere budet elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig
mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Registrer
budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID. Du kan også
sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser.

Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av
megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du
har fått en svarbekreftelse pr SMS, budgivningsplattform på nett
eller app. Budgiver må legitimere seg. Velges denne løsning, er det
krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så
snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er
mottatt.

Bud som ikke er skriftlig vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er
bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap.
Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er
således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på
eiendommen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og
videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud
ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere
budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser
skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet
inngis.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de
involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og
kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter
at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på
eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert
budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det
«Forbrukerinformasjon om budgivning».

Forsikring

Bygg og eiendom er forsikret gjennom borettslaget. Kjøper må selv
tegne innboforsikring.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 12.08.2019 og utformet iht. lov om
eiendomsmegling av 29.06.2007. Salgsoppgaven er godkjent av

selger.

Informasjon om meglerforetaket

Nyeboliger AS, org.nr. 997 812 824

Klingenberggata 7, 0161 Oslo

Ansvarlig megler

Tom Z. Bliksmark, tlf.: 90 92 59 04, e-post: tzb@sem-johnsen.no

Eiendomsmeglere:

Tom Z. Bliksmark, tlf. 909 25 904, tzb@sem-johnsen.no

Lene H. Markegård, tlf. 918 23 923, lhm@sem-johnsen.no

Anders H. Thoresen, tlf. 934 59 150, anders@privatmegleren.no

Vedlegg til salgsoppgaven

Leveransebeskrivelse

Plantegning og etasjeplan

Prisliste

Foreløpig utomhusplan

Utkast til vedtekter og husordensregler

Utkast til vedtekter for Eierseksjonssameiet Gartnerboligen

Utkast til driftsbudsjett for borettslaget

Kjøpsavtale/Budskjema

Selgers standard kjøpekontrakt

Grunnboksutskrift

Reguleringsplan- og bestemmelser
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Løsøre og tilbehør

Endret med virkning for avtaler inngått etter 01. februar 2012

Listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av 
Norges Eiendomsmeglerforbund, er norm-
givende og gjelder kun i tilfeller hvor annet ikke 
fremgår av markedsføring eller er avtalt mellom 
partene. Partene har i utgangspunktet full frihet 
til å avtale hva som skal følge med eiendommen 
ved salg. I henhold til avhendingsloven § 3-4 
skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, 
overdras med innredninger og utstyr som etter 
lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal 
følge med. Det samme gjelder varig innredning 
og utstyr som enten er fastmontert eller er 
særskilt tilpasset bygningen. Hvis det er løsøre 
og tilbehør selger ikke ønsker skal følge med 
eiendommen ved salg, må selger sørge for at 
dette blir formidlet til kjøper før bindende avtale 
inngås, for eksempel ved at opplysninger om 
dette tas inn i salgsoppgaven.

NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør 
som skal følge med eiendommen ved salg når 
annet ikke fremgår av markedsføring eller er 
avtalt:

1. Hvitevarer som er i kjøkken medfølger. Løse 
småapparater medfølger likevel ikke. 

2. Heldekningstepper, uansett festemåte.

3. Varmekilder, ovner, kaminer, peiser, 
varmepumper og panelovner, uansett 
festemåte. Frittstående biopeiser og 
varmeovner på hjul medfølger likevel ikke. 
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller 
fastmonterte varmekilder ved visning følger 
dette heller ikke med. 

4. Tv, radio og musikkanlegg: tv-antenner og 
fellesanlegg for tv, herunder parabolantenner 
(dersom tuneren ikke følger med må dette 
særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert 
tv/flatskjerm med tilhørende festeanordning 
samt musikkanlegg følger ikke med.

5. Baderomsinnredning: badekar, 
dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte 
speil og hyller, fastmonterte glass- og 
håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt 
baderomsinnredning med overskap.

6. Speilfliser, uansett festemåte.

7. Garderobeskap: selv om disse er løse, samt 
fastmonterte hyller og knagger

8. Kjøkkeninnredning medfølger. Dette 
gjelder også overskap, åpne hyller og eventuell 
kjøkkenøy. 

9. Markiser, persienner og annen type innvendig 
og utvendig solskjerming, gardinoppheng, 
lamellgardiner og liftgardiner.

10. Avtrekksvifter av alle slag, og fastmonterte 
aircondition-anlegg.

11. Sentralstøvsuger medfølger med komplett 
anlegg, herunder slange.

12. Lyskilder: kupler, lysstoffarmatur, fast-
monterte “spotlights”, oppheng og skinner 
med spotlights samt utelys og hagebelysning. 
Vegglamper, krokhengte lamper, herunder 
lysekroner, prismelamper og lignende følger 
likevel ikke med.

13. Boligalarm (der denne er knyttet til en 
avtale forutsettes det at avtalen kan overdras 
til kjøper).

14. Utvendige søppelkasser og eventuelt 
holder/hus til disse.

15. Postkasse.

16. Planter, busker og trær som er plantet på 
tomten eller i fastmonterte kasser og lignende.

17. Flaggstang og fastmontert tørkestativ, samt 
andre faste utearrangementer som badestamp, 
lekestue, utepeis og lignende.

18. Olje-/parafinfat. Eventuell beholdning av 
parafin/fyringsolje avregnes direkte mellom 
partene per overtakelsesdato.

19. Gassbeholder til gasskomfyr og gasspeis.

20: Brannstige, branntau, feiestige og lignende 
der dette er påbudt 19. 

21: Brannslukningsapparat/brannslange 
og røykvarsler der dette er påbudt. Det er 
hjemmelshavers og brukers plikt å se til at 
utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis 
annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette 
derfor alltid følge med ved salg av eiendom.
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Advokathjelp for boligeiere

Boligkjøperforsikring

 BOLIGKJØPERFORSIKRING
 Trygghet ved boligkjøp

•  Fullverdig advokathjelp ved kjøp av ferdig oppført bolig

•  Advokathjelp hele veien til rettskraftig dom, om nødvendig

• Dekker motpartens omkostninger forutsatt at HELP utpeker advokaten.
 Dette gir sterk forhandlingsposisjon

• Omfatter også fagkyndigutgifter inntil kr 30 000 etter avtale

• Boligselgerforsikring er selgers forsikring, boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt

•  5 års varighet

•  Følg saken din på Min side

Hvis du får problemer ved boligkjøpet, trenger du ikke bekymre deg. 
Vi hjelper deg å vurdere om du har en sak mot selger og hans forsikringsselskap.
 
Når det er sannsynlig at du har et krav etter avhendingsloven, dekker HELP all 
nødvendig advokathjelp for å få løst saken. 
 

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktssignering. Forsikringen betales sammen med  
boligkjøpet. Meglerforetaket mottar kr 1 400/2 100 i kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen. Egenandel kr 4 000 
påløper i tvistesaker. Vi tar forbehold om prisendringer. Dersom premien ikke er innbetalt ved overtagelse, vil avtalen bli 
kansellert. Boligkjøperforsikring kan ikke tegnes ved kjøp i næringsvirksomhet. For komplette vilkår se www.help.no

Borettslagsbolig og aksjeleilighet  Kr 4 100
Selveierleilighet og rekkehus Kr 7 100
Ene-/tomannsbolig,  
fritidsbolig og tomt  Kr 11 100
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Forbrukerinformasjon  
om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i 
eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening 
ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendoms-
meglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene 
anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt 
over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant 
informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på 
eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler 
disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet 
gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller 
avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver 
skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra 
budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt 
for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis 
BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også 
elektroniske meldinger som e-post og SMS når 
informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt 
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, 
finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato 
og eventuelle forbehold som for eksempel usikker 
finansiering, salg av nåvæ rende bolig ol. Normalt vil 
ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet 
er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av 
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver 
er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med 
kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste 
annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere 
ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har 

mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere 
oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud 
og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller 
utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en 
frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle 
budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver 
og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine 
handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av 
det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når 
budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig 
holde budgiverne skriftlig orientert om nye og 
høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal 
så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor 
budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller 
dersom en budrunde avsluttes uten at handel 
er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi 
av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten 
ugrunnet opphold etter at handel er kommet i 
stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin 
anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

1. Det eksisterer ingen angrerett ved 
salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet 
innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap 
om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da 
bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med 
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver 
får melding om at eiendommen er solgt fil en annen 
(man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig 
dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere 
ethvert bud, og er for eksempel ikke 
forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem 
til budgiver innen akseptfristens utløp er 
det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper 
(såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud 
som medfører at det foreligger en avtale om salg av 
eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Viktige avtalerettslige forhold:

Gjennomføring av budgivning:
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