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Omsetningsnummer: 133 170 xxx 
Oppdragsnummer:   133-14-0xxx 
Dato:     xx.xx.xxxx 
Bolignummer:  Gartnerboligen 

 
KJØPEKONTRAKT FOR ANDEL I BORETTSLAG UNDER OPPFØRING 
 
Mellom:  

Gartnerboligen AS Org.nr. (u.s.)  
Johan Scharffenbergs vei, 
0694 Oslo 

  

 
heretter kalt selger, og 
 
Kjøper:  Fnr.:  
Adresse:  
Telefon: 
E-post: 

 
  

 
  

 
heretter kalt kjøper, er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 
 
1. I N N L E D N I N G 
Selger har prosjektert ca. 98 borettslagsleiligheter på gnr. 168 bnr. 71 i Oslo kommune med 
adresse Johan Scharffenbergs vei 91 (”Eiendommen”). Selger er eier av Eiendommen. 
Hjemmelshaver til Eiendommen er Baj Eiendom AS.  
 
Selger skal stifte og tegne alle andelene i Gartnerboligen Borettslag (Borettslaget). 
Borettslaget er underlagt reglene i lov om borettslag av 6. juni 2003 (”brl.”). 
 
Kjøpekontraktens omfang fremgår av denne kjøpekontrakt med bilag som angitt i punkt 18. 
Selger har gjort kontrakten som ledd i næringsvirksomhet, og kjøper er en fysisk person 
som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Avtaleforholdet er følgelig 
regulert av Lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad av 13. juni 1997 nr 43 
(”bufl.”).  
 
Kjøper har gjennomgått kjøpekontrakten grundig og bekrefter at denne erstatter alle 
eventuelle tidligere muntlige og skriftlige avtaler, diskusjoner, forbehold, alternativer, 
muligheter m.v. vedrørende leiligheten som ikke er uttrykkelig inntatt i kjøpekontrakten. 
Kjøpekontrakten kan kun endres ved skriftlig tilleggsavtale undertegnet av begge parter.  
 
2. K O N T R A K T E N S   O B J E K T 
Selger overdrar til kjøper andel nr. X i Borettslaget med tilknyttet enerett til bruk av 
prosjektert leilighet nr Gartnerboligen Cxxxx, X garasjeplass, 1 sportsbod i garasjekjeller, 
samt rett til bruk av borettslagets fellesareal (i fellesskap benevnt «leiligheten»).  
 
Andelens pålydende skal være kr 5 000,-. 
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Selger forbeholder seg retten til å bestemme utforming og plassering av parkeringsplasser 
og boder, samt avgjøre organiseringen av garasjekjelleren, parkeringsplassene og bodene. 
Dette kan bli søkt som fellesareal med vedtektsfestet eller tinglyst bruksrett, alternativt som 
næringsseksjoner. Selger vil beholde eiendomsretten til og fritt disponere over eventuelle 
usolgte parkeringsplasser og boder, herunder ved utleie eller overføring av bruksrett til 
andre enn andelseiere.  
 
Leiligheten overleveres kjøper i samsvar med spesifikasjoner i kvalitetsbeskrivelsen, samt 
eventuelle tilvalg og endringer som er avtalt skriftlig mellom selger, eller den selger har 
utnevnt, og kjøper. Når det gjelder selgers forbehold om rett til endringer m.m., vises det til 
prospektet. Tegninger og illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er kun av 
illustrativ karakter.  
 
3. INNSKUDDET, K J Ø P E S U M M E N   O G   O M K O S T N I N G E R 
3.1 Innskuddet og Kjøpesummen 
Avtalt innskudd er kr x xxx 000,- (heretter kalt «Innskuddet»), som forfaller til betaling som 
angitt i punkt 4. 
 
I tillegg til Innskuddet overtar kjøper andel fellesgjeld. På overtakelsestidspunktet utgjør 
andel fellesgjeld kr xxx 000,-. Totalt utgjør kjøpesummen kr x xxx 000,- (heretter kalt 
«Kjøpesummen»).  
 
Fellesgjelden er et annuitetslån med en flytende rente på 2,1 %, og med en løpetid på 40 år 
med 10 års avdragsfrihet. Renten på 2,1 % er dagens rentesats per 31.12.2016. Hvilken 
rentesats som gjelder på tidspunktet lånet blir konvertert avhenger av den generelle 
renteutviklingen.  
 
Innskuddet skal ikke endres. Innskuddet innbefatter alle prosjekterings- og byggekostnader, 
tilknytningsavgift til offentlig vann og avløp og elektrisitet.  
 
Fellesgjelden betjenes gjennom kjøpers betaling av andelens felleskostnader. Dersom 
overtakelsestidspunktet utsettes som følge av forhold på kjøpers side, er kjøper kjent med 
at andel fellesgjeld vil kunne ha økt som følge av renter som er pådratt i tiden etter det 
opprinnelige overtakelsestidspunktet.  
 
Innskuddet og omkostninger, jf. punkt 3.2, skal gjøres opp senest innen 7 dager før 
overtakelse.  

3.2 Omkostninger 
Kjøper skal betale følgende omkostninger i tillegg til Innskuddet: 

Dokumentavgift, 2,5 % av andel tomteverdi      kr ,-
Tinglysingsgebyr hjemmelsovergang andel      kr     430,- 
Tinglysingsgebyr pr. pantedokument som skal tinglyses    kr     634,- 
Andelskapital          kr  5 000,- 
Totalt            kr ,- 
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Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. All tinglysning av dokumenter 
på leiligheten skal foretas av megler. Dokumenter som skal tinglyses må overleveres 
megler i undertegnet og tinglysingsklar stand. 
 
4. O P P G J Ø R 
Oppgjøret etter denne kontrakten skjer gjennom meglerforetaket Nyeboliger AS, Postboks 
1488 Vika, 0116 Oslo («megler»).. Megler overtar ikke noe ansvar for partenes riktige 
oppfyllelse av denne kontrakten. 

4.1 Betaling av vederlaget 

Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt innbetales til meglers klientkonto nr. 
6005.06.08061 og merkes med KID-kode xxxxxxxxxx. Innbetalinger regnes ikke som 
betalt med befriende virkning for kjøper før de er godskrevet (valutert) meglers klientkonto. 
Valuteringsdato er utgangspunkt for renteberegning mellom partene. 
 
Kjøper innbetaler innskuddet slik: 
10 % av kjøpesummen så snart garanti er stillet,  
jfr. punkt 4.2                                                                NOK     xxx 000,- 
Restbeløp senest 7 virkedager før overtakelsesdato                         NOK  x xxx 000,- 
Til sammen                                                                                                   NOK   x xxx 000,- 
 
Beløpet som blir innbetalt fra kjøper til meglers klientkonto så snart garanti etter bufl. § 12 
og § 47 er stillet, er avtalt å være forskudd, jf. bufl. § 47 annet ledd. Forskuddet må være fri 
egenkapital.  
 
Eventuelle innbetaling(er) fra kjøper før overtakelsestidspunktet skal settes på sperret 
klientkonto i meglers bank. Dersom selger ønsker å disponere beløpet før overtakelse, må 
selger stille sikkerhet overfor kjøper i samsvar med bustadoppføringslovas § 47. 
 
Kjøper er kjent med og aksepterer at når selger har stillet sikkerhet etter bufl. § 47 tredje 
ledd, vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglers klientkonto og kan kreve beløpet 
utbetalt. Opptjente renter etter at sikkerhet er stillet tilfaller selger. Sikkerheten for 
forskuddsbetalingen opphører ved tinglysing av skjøtet.  
 
Dersom selger ikke stiller sikkerhet etter bufl. § 47 annet ledd, skal det innbetalte beløp 
anses å være et depositum fra kjøper. Beløpet vil i så fall bli stående på meglers klientkonto 
frem til endelig oppgjør. Kjøper opptjener renter av beløpet frem til hjemmelen til leiligheten 
overføres til kjøper, jfr. bufl. § 46 første ledd. Kjøper og selger samtykker i at det deponerte 
beløp utbetales mot tinglyst skjøte. 
 
Selger samtykker i at megler kan trekke sitt tilgodehavende etter oppdragsavtalen, 
herunder vederlag og utlegg, så snart forskuddsbeløpet er underlagt selgers 
instruksjonsrett. Selger samtykker også i at megler løpende kan trekke fakturerte utlegg 
m.v. etter hver som de forfaller. Utbetaling til megler forutsetter at sikringsdokument med 
urådighet er tinglyst på Eiendommen. 
 

GARTNERBOLIGEN VEDLEGG SIDE 4



4 
 

Dersom hele eller deler av Innskuddet ikke er innbetalt til megler til rett tid, betaler kjøper 
forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven til selger av ubetalt del av Innskuddet til fullt 
oppgjør er mottatt på meglers klientkonto.  
 
Dersom eventuelle pantedokumenter i tinglysingsklar stand ikke er megler i hende innen to 
dager før overtakelse, og dette forsinker overtakelse/oppgjør, betaler Kjøper 
forsinkelsesrente av hele Innskuddet til selger inntil pantedokument er mottatt i 
tinglysingsklar stand.  
 
Kjøper godskrives i disse tilfellene innskuddsrenter av eventuelt beløp innbetalt på meglers 
klientkonto. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen ut over de 
frister som er avtalt. Ved vesentlig forsinket betaling vil selger også kunne stanse arbeidet 
og/eller heve kontrakten.  
 
Betaling for tilvalgs- og endringsarbeider faktureres og betales særskilt i henhold til punkt 
9.2 nedenfor.  

Kjøper må innbetale Innskuddet, omkostninger, eventuelt vederlag for tilvalgs- og 
endringsarbeider samt eventuelle forsinkelsesrenter fullt ut før kjøper kan få overta 
leiligheten eller nøkler blir overlevert. 
 
Innbetalt beløp blir utbetalt fra megler til selger når følgende vilkår er oppfylt:  
 

- Overtakelse er gjennomført  
- Kjøper er registrert som andelseier i grunnboken, jf. bufl. § 1a) 
- Panterett for innskudd er tinglyst, jf. brl. § 2-11 
- Hjemmelsoverføring til Borettslaget er gjennomført  

 
Selger tar forbehold om å heve avtalen som følge av manglende betaling også etter 
overtakelse eller etter at skjøte er gitt kjøper, jfr. bufl. § 57 andre ledd.  
 
Ved kjøpers avbestilling reguleres erstatningen av bufl. § 53, slik at selger skal ha erstattet 
hele sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen. Kjøper er gjort særskilt oppmerksom 
på at dette tapet – og derved kjøpers ansvar ved avbestilling – kan bli betydelig, bl.a. 
avhengig av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse. 

4.2 Garanti 

Selger skal stille garanti for rett oppfyllelse av kontrakten i henhold til bufl. § 12. Forskudd i 
henhold til punkt 4.1 vil bli innkrevd med 14 dagers frist for betaling så snart garantien er 
stillet.  
 
For perioden frem til overtagelse skal garantien være på 3 % av Kjøpesummen. Fra 
overtakelse og frem til 5 år etter overtakelse skal garantien utgjøre 5 % av Kjøpesummen.  
 
Garantien stilles direkte til kjøper med kopi til megler. 
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Selger kan kreve at kjøper skal stille garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon for rett 
oppfyllelse av avtalen, jfr. bufl. § 46 annet ledd.   
 
4.3 Innfrielse av lån og sletting av pengeheftelser 
Kjøper er forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen, datert 13.01.2017, og har gjort 
seg kjent med denne.  
 
Leiligheten selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser (servitutter) på Borettslagets 
eiendom. I tillegg kan selger tinglyse nødvendige erklæringer knyttet til atkomstretter og 
lignende som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som 
vedrører borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av offentlig myndighet. 
Pantedokumenter til sikkerhet for andelseiernes innskudd og borettslagets felleslån, skal 
tinglyses som heftelser på Borettslagets eiendom innen overtakelse.  
 
Selger garanterer at Eiendommen på overtakelsestidspunktet vil være fri for andre 
pengeheftelser enn de som kjøper eventuelt skal overta i henhold til denne kontrakten. 
 
Selger garanterer at andelen vil bli overlevert fri for pengeheftelser, med unntak av 
borettslagets legalpanterett etter borettslagslovens § 5-20. 
 
Kjøper gjøres oppmerksom på at megler vil tinglyse en sikkerhetsobligasjon pålydende 
minimum total salgssum for prosjektet samt tinglysingssperre i Eiendommen. 
Sikkerhetsobligasjonen vil bli besørget slettet av megler når oppgjøret er gjennomført.  
 
Megler skal besørge sletting av eventuelle pengeheftelser på Eiendommen. Selger gir ved 
denne kontrakts underskrift megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri de lån som fremgår av 
bekreftet grunnbok og som kjøper ikke skal overta. 
 
Innfrielse av pengeheftelser skjer ved at megler etter å ha mottatt Innskuddet, benytter de 
nødvendige deler av Innskuddet til å innfri pantegjeld som ikke skal overtas av kjøper, og 
påser at panthaver besørger panteheftelsene slettet.  
 
4.4 Tinglysing av hjemmel til andel i borettslag 
 
Tinglysning vil først finne sted når vederlaget, inklusive omkostninger og eventuelle renter, i 
sin helhet er betalt og kjøper har overtatt andelen. 
 
5. F R E M D R I F T 
Salgstrinn 1 & 2: 
Søknad om rammetillatelse for prosjektet ble sendt inn 09.12.2016. Selger tar sikte på 
fysisk igangsetting av grunnarbeider 2 kvartal 2017. Byggetiden er forventet å være cirka 
22 til 26 måneder fra igangsetting. En senere igangsetting og/eller en lengre byggetid enn 
forventet kan medføre en senere overtakelse. Ved frafall av selgers forbehold skal Selger 
angi antatt periode for overtakelse innenfor et tidsintervall på ca. 30 dager. Tidsintervallet er 
kun av veiledende karakter, og utløser ikke krav om dagmulkt ved eventuell forsinkelse. 
Endelig tidspunkt for overtakelse (dato og klokkeslett) vil bli gitt med ca. 10 ukers varsel. 
Kopi av varselet sendes megler. Dette tidspunktet vil være en dagmulktsbelagt frist i 
henhold til bustadoppføringslova. Selger skal informere kjøper dersom det kan påregnes 
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endringer i forhold til den planlagte perioden for overtakelse, herunder som følge av 
endrings- eller tilleggsarbeider bestilt av kjøper.  
 
Salgstrinn	3:	
Det tas sikte på at overtagelse vil være i løpet av 3. kvartal 2019. Det tas sikte på at 
byggestart vil være i løpet av 2. kvartal 2018. Ved senere byggestart, endres 
overtagelsestidspunkt tilsvarende. Med byggestart menes fra det tidspunkt byggearbeidene 
faktisk igangsettes. Rivningsarbeider er ikke å anse som byggearbeid. En senere 
igangsetting og/eller en lengre byggetid enn forventet kan medføre en senere overtakelse. 
 
Ved frafall av selgers forbehold skal Selger angi antatt periode for overtakelse innenfor et 
tidsintervall på ca. 30 dager. Tidsintervallet er kun av veiledende karakter, og utløser ikke krav 
om dagmulkt ved eventuell forsinkelse.  
 
Endelig tidspunkt for overtakelse (dato og klokkeslett) vil bli gitt med ca. 10 ukers varsel. Kopi 
av varselet sendes megler. Dette tidspunktet vil være en dagmulktsbelagt frist i henhold til 
bustadoppføringslova.  
 
Selger skal informere kjøper dersom det kan påregnes endringer i forhold til den planlagte 
perioden for overtakelse, herunder som følge av endrings- eller tilleggsarbeider bestilt av 
kjøper.  
 
6. O V E R T A K E L S E 
Selger kan om ønskelig innkalle til forhåndsbefaring cirka to uker før overlevering hvor 
leiligheten besiktiges av selger og kjøper i fellesskap, og eventuelt sammen med 
entreprenøren. Formålet med forhåndsbefaringen er å avdekke eventuelle mangler slik at 
disse i størst mulig grad kan bli utbedret innen overtakelsesforretningen. Det skal føres 
protokoll fra befaringen. 
 
Leiligheten skal overtas ved overtakelsesforretning.  
 
Selger innkaller til overtakelsesforretning med frist som angitt i punkt 5 fjerde ledd. 
Overtakelsesforretningen gjennomføres mellom kl. 08.00 og 16.00.  Ved overtakelse 
foretas en felles befaring av leiligheten hvor begge parter deltar. Representant fra 
entreprenør har rett til å være til stede. Det skal føres protokoll over befaringen. Protokollen 
undertegnes av begge parter i to eksemplarer, og som partene beholder hvert sitt 
eksemplar av. Overtakelsesprotokollen skal sendes til megler pr. telefaks eller e-post 
umiddelbart etter overtakelsen. Megler foretar oppgjør til selger på grunnlag av 
overtakelsesprotokollen. 
 
Kjøper skal få nedtegnet i protokollen, de reklamasjoner han påberoper seg ved 
overtakelse. Vil kjøper etter overtakelse gjøre gjeldende som mangel et forhold som burde 
ha blitt oppdaget under overtakelsesforretningen, må dette skje så snart som mulig. Synlige 
feil og skader på vindusruter, porselen, dører og overflatebehandlinger kan ikke påberopes 
av kjøper etter overtakelsen.   
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Selger plikter å rette eventuelle feil/mangler som inngår i protokollen, og som selger har 
akseptert å rette, så snart arbeidet kan gjøres av hensyn til årstidene og rasjonell 
fremdriftsplan.  
 
Det er selgers ansvar å fremskaffe midlertidig brukstillatelse og ferdigattest på 
eiendommen. Kjøper er gjort oppmerksom på at ferdigattest normalt foreligger lang tid etter 
overtagelse. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge før overtakelse. 
 
Overtakelsesforretningen kan holdes selv om det måtte gjenstå mindre arbeider, herunder 
utomhusarbeider og fellesarealer, dog skal ikke arbeidene være til hinder for at hele 
leiligheten kan bebos.  
 
Kjøper er innforstått med at de utvendige felles utomhusarealer kan bli ferdigstilt etter 
kjøpers overtakelse av leiligheten, blant annet avhengig av årstid. Arbeidet med 
ferdigstillelse av utomhusarealene er å anse som gjenstående arbeider som skal 
ferdigstilles innen rimelig tid uten kostnad for kjøper. Så snart selger har ferdigstilt 
gjenstående arbeider på utomhusarealene, vil styret bli innkalt til en kontrollbefaring. Det 
skal føres protokoll fra befaringen som signeres på stedet, og hvor eventuelle gjenstående 
og/eller mangelfullt utført arbeid skal noteres. Selger plikter å rette eventuelle gjenstående 
og/eller mangelfullt utført arbeid som inngår i protokollen, og som selger har akseptert å 
rette, så snart arbeidet kan gjøres av hensyn til årstidene og rasjonell fremdrift. Selgers 
garanti ovenfor kjøper gjelder også som sikkerhet for at disse arbeider utføres. 
 
Dersom det ikke foreligger ferdigattest ved overtagelse av fellesarealer har kjøper rett til å 
kreve at det tilbakeholdes et beløp på meglers klientkonto som gjenspeiler en 
forholdsmessig andel av verdien av arbeidene som gjenstår før ferdigattest kan utstedes. 
Kjøper plikter fortløpende å frigi tilbakeholdet etter hvert som de manglende arbeidene 
ferdigstilles. Megler utbetaler uansett beløpet til selger ved utstedt ferdigattest.    
 
Ved forsinket overlevering kan kjøper kreve dagmulkt tilsvarende 0,75 promille av 
Kjøpesummen, jfr. bufl. § 18. Dersom megler skal avregne dagmulkt må et eventuelt krav 
om dagmulkt meldes selger med kopi til megler før overtagelse, eller senest i 
overtagelsesprotokollen. Dette begrenser ikke kjøpers rettigheter ihht. bufl. Dersom selger 
er forsinket ihht. bufl. § 17, kan kjøper etter lovens kapittel 3 også kreve å holde igjen 
vederlag, kreve erstatning eller heve avtalen. 
 
Risikoen for leiligheten går over på kjøper når han har overtatt bruken av den. Hvis kjøper 
ikke overtar bruken til avtalt tid og årsaken til dette ligger hos ham, har han risikoen fra det 
tidspunkt han kunne ha fått overta bruken.  
 
Hvis kjøper etter behørig varsling uten gyldig grunn ikke møter til overtagelsesforretning, 
kan selger gjennomføre overtakelsesforretningen på egen hånd, jf bufl. §§ 14 og 15. 
 
Når risikoen for leiligheten er gått over på kjøper, faller ikke hans plikt til å betale 
Innskuddet bort ved at leiligheten blir ødelagt eller skadet som følge av hendelse som han 
ikke svarer for. 
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Kjøper plikter å gi selger eller dennes representanter adgang til leiligheten og mulighet for å 
gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 07.00 og 18.00. 
 
Ved overtakelse skal leiligheten leveres fra selger i byggerengjort stand. Kjøper må 
påregne noe byggestøv i leiligheten i perioden etter overtakelse.  
 
7. K O N T R O L L B E F A R I N G 
Hver av partene har rett til om lag ett år etter overlevering å innkalle til en felles 
kontrollbefaring av leiligheten, jfr. bufl. § 16. Selger skal føre protokoll fra kontrollbefaringen 
som skal undertegnes av begge parter. Eventuelle reklamasjonsberettigede mangler og feil 
som blir avdekket under kontrollbefaringen plikter selger å utbedre innen rimelig tid.  
 
8. R E T T   T I L   T I L L E G G S F R I S T 
Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene i bufl. § 11 er oppfylt.   
 
9. S E L G E R E N S   Y T E L S E R 
9.1 Utførelsen av arbeidet 
Arbeidet skal utføres etter vanlig god håndverksmessig standard i samsvar med den 
bygningsbeskrivelse som er gitt i vedlagte prospekt og med det utstyr mv. som følger 
prospektet. Det gjøres oppmerksom på at tegninger og illustrasjoner er av informativ art og 
at avvik fra disse kan forekomme.  
 
9.2 Endrings- og tilleggsarbeider 
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis 
serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette 
gir begrensninger for hvilke tilvalg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført, 
og innenfor hvilke tidsrom disse kan bestilles. Selger vil utarbeide en tilvalgsmeny som 
angir aktuelle muligheter for tilvalg. 
 

 Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre tilvalgs- eller endringsarbeider som 
 

i) overstiger 15 % av Kjøpesummen, 
ii) ikke står i sammenheng med ytelsen som er avtalt, 
iii) som i omfang eller karakter skiller seg vesentlige fra den avtalte ytelsen, 
iv) som er til hinder for rasjonell fremdrift, eller 
v) som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i 

å kreve arbeidet utført. 
 
Ønsker kjøper tilvalg eller endringer må kjøper inngå en skriftlig avtale om dette direkte 
med den entreprenøren som selger engasjerer til utbygging av Eiendommen, heretter 
omtalt som entreprenøren. Avtalen skal bl.a. klargjøre for kjøper kostnadsmessige og 
eventuelle tidsmessige konsekvenser, f.eks. fordi entreprenøren må vente på leveranser 
o.l. som kjøper har bestilt. Avtalen skal undertegnes av begge parter, se bufl. § 7 og § 8. 
Entreprenøren har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v., jfr. 
bufl. § 44. 
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Tilvalg og endringsarbeider faktureres direkte av entreprenøren eller den han oppnevner, 
og betales til meglers klientkonto innen den betalingsfrist som er angitt på fakturaen. 
Betalinger fra kjøper skal bli stående på meglers klientkonto inntil overtakelse finner sted, 
alternativt kan beløpet utbetales til entreprenøren mot at det stilles sikkerhet i samsvar med 
bufl. § 47.  
 
Entreprenøren kan kreve at kjøper stiller sikkerhet for betaling av tilvalg og 
endringsarbeider før arbeidene påbegynnes. Dersom fakturaer for tilvalg og endringer ikke 
er betalt av kjøper innen overtakelse, har kjøper ikke rett til å overta leiligheten før 
fakturaene, med eventuelt tillegg av forsinkelsesrente, er betalt.  
 
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter 
igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er 
oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har 
krav til tilvalg eller endringer som kjøper forutsetter skal være mulig å få utført. 
 
9.3 Mangler 
Dersom kjøper etter overtakelsen vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved 
leiligheten, må han reklamere skriftlig overfor selger innen rimelig tid etter at han har 
oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Kjøper plikter å iverksette de tiltak som med 
rimelighet kan forlanges for å begrense omfanget av eventuelle skader som følge av 
mangelen. 
 
Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år etter overtakelsen, selv om manglene 
ikke kunne ha vært oppdaget tidligere.  
 
Mangler som er påberopt i rett tid, vil bli utbedret av selger innen rimelige tid. Utbedring 
skjer vederlagsfritt for kjøper. Kjøper plikter å gi selger eller dennes representanter adgang 
til leiligheten og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 
08.00 og 17.00. 
 
Dersom det foreligger en mangel iht. bufl., kan kjøper etter lovens kapittel 4 holde igjen 
vederlag på meglers klientkonto, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning 
eller heve avtalen. Et eventuelt tilbakehold på meglers klientkonto anføres på 
overtagelsesprotokollen med beløp og hvilken mangel beløpet er knyttet til. Det 
tilbakeholdte beløpet skal gjenspeile nødvendige utbedringskostnader for mangelen. Kjøper 
bærer risikoen for tilbakehold av et for høyt beløp. Tilbakeholdt beløp kan ikke benyttes til 
tilbakehold eller motregning for andre mangler, eller nye reklamasjoner eller krav som 
fremmes etter hjemmelsovergang. For mangler eller krav som fremmes etter 
hjemmelsovergang gjelder alminnelige reklamasjonsregler og garantien stillet iht. bufl. § 12. 
 
Dersom partene er uenige om størrelsen på eventuelt beløp som skal tilbakeholdes, kan 
partene avtale å engasjere en uavhengig takstmann eller lignende til å vurdere beløpets 
størrelse. Dersom konklusjonen til den engasjerte er rimelig i samsvar med det enten 
kjøper eller selger har gjort gjeldende som et riktig beløp, skal den annen part dekke 
kostnadene til den engasjerte. 
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Dersom det ikke er til klar ulempe for kjøper, eller medfører forringelse av leiligheten, kan 
selger kreve at utbedring av mangler som er reklamert etter overtakelsen skjer samlet etter 
kontrollbefaringen. 
 
Skulle det være oppstått mangler hvor kostnadene ved utbedring er urimelig i forhold til den 
betydning manglene har for leilighetens bruksverdi, har selger rett til å gi kjøper prisavslag 
basert på den verdireduksjon mangelen representerer i stedet for å foreta utbedring, jfr. 
bufl. §§ 32 og 33. 
 
Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler gjelder ikke følgende forhold; 
 

i) krymping av betong, treverk eller plater og derav sprekkdannelser i tapet, maling 
og lignende med mindre sprekkdannelsene skyldes dårlig håndverk eller feilaktig 
behandling av materiale. 

ii) Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold. 
iii) Mangler som oppstår på grunn av mangelfullt vedlikehold og/eller uforsvarlig bruk 

av leiligheten med utstyr. 
 

iv) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtakelse som selger ikke kan 
lastes for. 

 
10. S E L G E R E N S   S A N K S J O N E R 
Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes med 3 
uker eller mer, betraktes oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir selger rett til å 
heve.   
 
Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i leiligheten før fullt oppgjør har funnet sted og 
kjøper misligholder betaling av Innskuddet, vedtar kjøper at misligholdet skal anses som 
tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 § 13-2, 3. ledd 
bokstav e). Selger tar også forbehold om å heve kontrakten, jfr. bufl. § 57 andre ledd.  
 
11. F O R B E H O L D – S Æ R L I G E   B E S T E M M E L S E R 
Selger tar forbehold om rammetillatelse og igangsettelsestillatelse, og at tillatelse blir gitt 
uten endringer av vesentlig karakter for prosjektet eller de enkelte leiligheter.   
 
Selger tar forbehold om tilfredsstillende finansiering. 
 
Selger tar forbehold om tilfredsstillende kontrakt med entreprenør.  
 
Selger tar forbehold om tilstrekkelig antall solgte enheter i forbindelse med 
byggelånsfinansiering.  
 
Salgstrinn 1: 
Selger må senest innen 01.11.2017 gi skriftlig underretning til kjøper dersom ovennevnte 
forbehold påberopes og kjøpekontrakten kanselleres. Kjøper kan kansellere inngått 
kjøpekontrakt dersom byggeprosjektet ikke er igangsatt innen 01.11.2017. En eventuell 
beslutning om kansellering skal meddeles skriftlig til selger innen fristen. 
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Salgstrinn 3: 
Selger må senest innen 01.04.2018 gi skriftlig underretning til kjøper dersom ovennevnte 
forbehold påberopes og kjøpekontrakten kanselleres. Kjøper kan kansellere inngått 
kjøpekontrakt dersom byggeprosjektet ikke er igangsatt innen 01.04.2018. En eventuell 
beslutning om kansellering skal meddeles skriftlig til selger innen fristen.  
 
Alle salgstrinn: 
Selger tar for øvrig forbehold i prosjektperioden om kansellering av kjøpekontrakten dersom 
uforutsette forhold hindrer at prosjektet blir gjennomført, eller resulterer i at prosjektet ikke 
blir regningssvarende å gjennomføre.  
 
Ved kansellering av kjøpekontrakten, vil kjøper få alle innbetalte beløp tilbakebetalt med 
tillegg av påløpte renter på meglers klientkonto. Ut over dette har partene ingen krav mot 
hverandre.  
 
Når det gjelder forbehold knyttet til selve gjennomføringen av prosjektet (kvaliteter, 
utforming m.m.), vises det til prospektet.  
 
Før leiligheten er overtatt har kjøper ikke rett til å transportere/sine rettigheter og plikter 
etter nærværende kjøpekontrakt uten etter samtykke fra selger. Samtykke kan nektes på 
fritt grunnlag, og selger kan også stille betingelser for et eventuelt samtykke, herunder 
kreve gebyr som angitt i prospektet.   
 
Dersom det er motstrid mellom kvalitetsbeskrivelsen og tegninger skal kvalitetsbeskrivelsen 
gå foran. For øvrig gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle bestemmelser foran 
generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne avtale foran standardiserte 
bestemmelser.  
 
12. F O R S I K R I N G 
Arbeidene vil bli fullverdiforsikret og vil av selger bli holdt tilsvarende forsikret frem til 
overtakelsen, jfr bufl. § 13 siste ledd. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført 
eiendommen.  
 
Selger vil for borettslagets regning besørge bygningsforsikring (skadeforsikring) fra og med 
første overtakelse. Kjøper må selv besørge forsikring av eget innbo og løsøre. 
 
13. BORETTSLAGET 
Kjøper plikter å rette seg etter borettslagets vedtekter og husordensregler.  
 
Kjøper plikter å betale månedlige felleskostnader, som består av drifts- og 
vedlikeholdskostnader og kapitalkostnader (renter og avdrag på fellesgjeld), fra overtakelse 
av andelen/leiligheten. Kjøper er innforstått med at felleskostnadene vil bli påvirket av 
nedbetaling av lån, endringer i lånevilkår, konsumprisindeks, Borettslagets 
vedlikeholdsbehov, driftsavtaler Borettslaget inngår m.m. Kjøper er også kjent med at 
Borettslagets drifts- og vedlikeholdskostnader først vil bli endelig fastsatt etter konstituering 
av Borettslaget, og etter hvert som Borettslaget får erfaring med de utgifter/kostnader som 
påløper. 
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Drifts- og vedlikeholdskostnader fordeles etter størrelsen på leilighetene. Kostnadene for 
TV og internett fordeles med likt beløp for hver leilighet.  
 
Borettslaget vil forbeholde seg 1. prioritets panterett for 2 G i Borettslagets andeler, som 
sikkerhet for andelseiernes forpliktelser overfor Borettslaget. 
 
Etter nærmere avtale, og på de vilkår som blir fastsatt av Borettslaget og forretningsfører, 
har kjøper rett til å innløse sin andel av Borettslagets fellesgjeld (IN-ordning).  
 
Selger vil engasjere forretningsfører for Borettslagets regning. Forretningsfører vil innkalle 
til et konstituerende møte med blant annet valg av nytt styre etter at leilighetene er overtatt. 
Kostnader knyttet til innkalling og gjennomføring av møtet vil bli fakturert fra forretningsfører 
til Borettslaget. 
 
14. A N N E T 
Ved besøk på byggeplassen før overtakelse skal kjøper alltid være i følge med en 
representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet 
med høy grad av risiko og er forbudt. 
 
15. T V I S T E R 
Tvister mellom partene skal primært søkes løst ved forhandlinger mellom partene. 
 
Fører ikke forhandlinger fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstolene ved 
leilighetens verneting.  
16. MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV EN TRANSAKSJON 
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. 
er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle 
reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til 
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte 
parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at 
transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av 
straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av 
transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne 
medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller 
deres medkontrahent. 
 
17. REGULERING 
Kjøper har fått seg forelagt reguleringskart med tilhørende bestemmelser, og har gjort seg 
kjent med denne.  
 
18. B I L A G 
Kjøper har fått seg forelagt følgende dokumenter som utgjør en del av kjøpekontrakten: 
 

Bilag 1: Leveransebeskrivelse 
Bilag 2: Plantegning og etasjeplan 
Bilag 3: Salgsoppgave med prisliste 
Bilag 4: Foreløpig utomhusplan 
Bilag 5: Utskrift av grunnboken 
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Bilag 6: Reguleringskart med bestemmelser 
Bilag 7: Utkast til vedtekter og husordensregler for borettslaget 
Bilag 8: Utkast til vedtekter for eierseksjonssameie Gartnerboligen 
Bilag 9: Utkast til budsjett for 1. driftsår for borettslaget 
 

I tillegg til kontraktsdokumentene har kjøper fått seg forelagt Bustadoppføringslova og 
Borettslagsloven.  
 
19. U N D E R S K R I F T 
Kontrakten, som består av 12 – tolv – sider, er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer 
hvorav partene får hvert sitt eksemplar og ett beror hos megler.  
 
Sted, dato:…………………………… 
 
Som kjøper:          Som selger: 
 
 
 
 
   _____        _______    ___    
                                                    Gartnerboligen AS  
Signatur kjøper            v/ Bårdar Hopland iht. fullmakt 
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FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT "GARTNERBOLIGEN"
DRIFTSINNTEKTER Sum Kommentar
Innkrevde felleskostnader 3 538 369

3600 Innkrevde felleskostnader 1 961 028
3600 Kapitalkostnader 728 000 Renter eks. avdrag
3600 A konto fjernvarme  * 522 941 Se konto 628
3600 Eiendomsskatt 0 Fastsettes av Oslo kommune
3600 Kabel-TV/Internett 326 400 Se konto 6607

Andre inntekter 0
SUM DRIFTSINNTEKTER 3 538 369

DRIFTSKOSTNADER
Personalkostnader 14 100
Styrehonorar 100 000
Revisjonshonorar 8 000
Forretningsførerhonorar 156 000
Konsulent og forvaltn.tjen 20 000
Drift og vedlikehold 275 000
Forsikringer 221 500
Festeavgift 0
Kommunale avgifter 550 000
Kostnader sameie/velforening/driftsforening 80 000
Energi 572 941

620 Elektrisk energi 50 000
628 Fjernvarme * 522 941

Kabel/TV-anlegg  (inkl internett) 326 400
Andre driftskostnader 328 500
Leie av tekniske anlegg eller inst. 0
Avskrivninger på driftsmidler som kan aktiveres 0
SUM DRIFTSKOSTNADER 2 652 441

DRIFTSRESULTAT 885 928

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER
Finansinntekter 3 000
Finanskostnader renter lån 728 000

295 Renter lån 728 000
RES. FINANSINN./-KOSTNADER -725 000

ÅRSRESULTAT 160 928

DISPONIBLE MIDLER
Årsresultat 160 928
Avdrag lån 0

2960 Avdrag lån 0
ENDRING DISPONIBLE MIDLER 160 928

Forutsetninger: Kommentar
Antall leiligheter 68
Areal totalt for Bolig  (BRA) 5 447

Felleskostnader:
1 - Felleskostnader 30 pr kvm pr mnd
2 - Kapitalkostnader (renter) SE FORDELING FELLESKOSTNADER
3 - Digital-Tv 400 ca. pr leil pr mnd Avtale ikke kjent
4 - Fjernvarme (oppvarming/varmt tappevann) * 8 pr kvm pr mnd

Lån:
Årlig rentesats 2,10 %
Låneperiode i antall år 40
Lånebeløp fellesgjeld kr 35 054 500
Avdragsfri periode 10
Etter avdragsfri periode øker årlig innbetaling med: 876000

Forbehold:
Dette er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av borettsalget i 1 år, basert på stipulerte inntekter og kostnader. 
Budsjettet er utarbeidet av OBOS  basert på opplysninger om 
eiendommen gitt av selger/utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer som vi forvalter.
Det tas forbehold om oppgitte rentesats, avdragsfri periode, størrelser på fellesgjeld, arealer, antall leil. 
og øvrige opplysninger om prosjektet som kan endre forutsetningene for budsjettforslaget. 
Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet
og inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet andre eller større kostnader.
Endelig fastsettelse av budsjett og nivå på felleskostnader vil bli foretatt av  styret i boligselskapet
Eiendomsskatt fastsettes av Oslo kommune og kommer i tillegg til felleskostnadene. 

*  Det leveres individuelle målere i den enkelte leilighet for avregning av individuelt forbruk.

Oslo 06.01.2017
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Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg og vil kunne bli endret i 
forbindelse med endringer/ ferdigstillelse av prosjektet. Det vises til de forbehold som er tatt i 
prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. 
  
    

 

Foreløpige vedtekter 
 

for 
 

Gartnerboligen borettslag 
 

Vedtatt på stiftelsesmøte den […]. 
 

1. Innledende bestemmelser 
1-1 Formål 

Gartnerboligen Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi 
andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), samt å 
drive virksomhet som står i sammenheng med dette.  

 
1-2 Forretningskontor 

Borettslaget ligger i og har forretningskontor i Oslo kommune.  
 

2. Andeler, andelseiere og eierskifte 
2-1 Andeler og andelseiere  
(1) Borettslaget består av […] andeler, hver pålydende NOK [5 000].  
 
(2) Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare 
 fysiske personer være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske 
 personer kan eie eller ha eierandel i mer enn en andel. Bare personer 
 som bor eller skal bo i boligen kan eie en andel sammen.  

 
(3) Følgende juridiske personer kan til sammen eie andel eller andeler 
 som gir rett til minst en bolig og opp til ti prosent av boligene i laget:   
 

1. stat, 
2. fylkeskommune, 
3. kommune, 
4. selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og 

kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, 
5. stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet 

av staten, en fylkeskommune eller kommune, 
6. selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale 

med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til 
vanskeligstilte. 

 
(4) En kreditor kan eie én eller flere andeler i inntil to år for å berge krav 
 som er sikret med pant i andelen eller andelene. 
 
(5) En andelseier skal ved forespørsel få utlevert et eksemplar av 
 borettslagets vedtekter. 
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Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg og vil kunne bli endret i 
forbindelse med endringer/ ferdigstillelse av prosjektet. Det vises til de forbehold som er tatt i 
prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. 
  
    

 

2-2 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier 
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel. 
 
(2) Ved et hvert eierskifte må erververen godkjennes av styret for å få rett 
 til å bruke boligen.  
 
(3) Styret kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal 
 nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med kap. 2 i disse 
 vedtektene. 
 
(4) Nekter styret å godkjenne erververen som bruker, må melding om dette 
 komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om 
 godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning 
 regnes for å være gitt.  
 
(5) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller 
 det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.   
 
(6) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med den/de ny(e) 
 erverver(ne) for betaling av felleskostnader frem til ny andelseier er 
 endelig godkjent og/eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier 
 har rett til å erverve andelen.  
 

3.    Forkjøpsrett       
3-1 Forkjøpsrett    
 
(1) Det er ikke forkjøpsrett for andelseierne i borettslaget. 
 

4.  Borett og overlating av bruk  
4-1 Boretten  
(1) Hver andel gir enerett til å bruke én bolig i borettslaget og rett til å  
 bruke fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til 
 annet som er i samsvar med tiden og forholdene.   
 
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten 
 styrets samtykke.  
 
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med 
 tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en 
 urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre 
 andelseiere.  
 
(4) Andelseierne disponerer hvert sitt avgrensede utomhusareal i 
 tilknytning til den enkelte bolig som avmerket på Utomhusplan i 
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Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg og vil kunne bli endret i 
forbindelse med endringer/ ferdigstillelse av prosjektet. Det vises til de forbehold som er tatt i 
prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. 
  
    

 

 opprinnelig prospekt. Borettslaget kan foreta justeringer av grensene 
 for hver boligs utomhusareal når det foreligger saklig grunn til det.  
 
(5) Andelseierne kan ikke sette opp gjerde eller andre faste innretninger på 
 sitt utomhusareal uten styrets forutgående skriftlige samtykke. 
 Plattinger utenfor husene skal i utgangspunktet etableres i den 
 størrelse, utførelse og materialvalg som følger av utomhusplanen og 
 opprinnelig levering for tilsvarende plattinger. Andre materialvalg og 
 løsninger for etablering av uteplassene kan ikke velges uten styrets 
 forutgående skriftlige samtykke.  

 
(6) Generalforsamlingen kan fastsette vanlige ordensregler for 
 eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret 
 samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner 
 taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av 
 eiendommen.  
 
4-2 Overlating av bruk  
(1) Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av 
 boligen til andre. Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate 
 bruken av hele boligen dersom:  
 

- andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 
5-6 første ledd nr. 3 har bodd i boligen i minst ett av de siste to 
årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele 
boligen for opp til tre år, 
 

- andelseieren er en juridisk person, 
 

- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, 
utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende 
grunner, 
 

- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller 
slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av 
andelseieren eller ektefellen, 
 

- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter 
ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapsloven.  

 
  Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens  
  forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom   
  brukeren ikke kunne blitt andelseier.  

 
(2) Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av 
 bruker innen en måned etter at søknaden har kommet frem til 
 borettslaget, skal brukeren regnes som godkjent.  
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(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den 
 til andre uten godkjenning. 
 
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor 
 borettslaget. 
 
(5) Borettslaget kan kreve kostnader forbundet med behandlingen og 
 eventuell oppfølging av en søknad om overlating av bruk dekket av 
 andelseier, se pkt. 6-1 (3). 
 
4-3 Bygningsmessige arbeider 
 
(1) Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting / utskiftning av markiser, 
 endring av fasadekledning, endring av utvendige farger og liknende 
 skal foretas av borettslaget etter en samlet plan vedtatt av 
 generalforsamlingen.  
 
(2) Forandringer som berører bygningens eksteriør / visuelle uttrykk, 
 herunder oppsetting  av private radio- og TV-antenner, markiser, mv. er 
 ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke. 
 
(3) Tilbygg / påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter 
 vedtektene og borettslagsloven krever generalforsamlingens samtykke, 
 må ikke igangsettes før samtykke er gitt. Søknad eller melding til 
 bygningsmyndighetene skal godkjennes av styret før søknad /  
 byggemelding kan sendes.   
 
(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på 
 eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos 
 en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 
 
(5) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende 
 bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser er ikke tillatt.   

5. Vedlikehold  
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt 
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet 
 areal som hører boligen til (inkl. andelshaverens utomhusareal), i 
 forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, 
 rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, 
 ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive 
 vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige 
 flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.  
 
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av 
 slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring /
 inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr 
 inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, 
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 apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, 
 skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.  
 
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av 
 innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til 
 borettslagets felles- / hovedledning. Andelseier skal også rense 
 eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende. 
 
(4) Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av 
 brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i 
 henhold til gjeldende lover og forskrifter. 
 
(5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. 
 Ved mistanke om innsekter og skadedyr plikter andelseieren straks å 
 melde fra skriftlig til borettslaget.  
 
(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder 
 utskiftning av knuste ruter, skade påført ved innbrudd og uvær, mv. 
 
(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig 
 for å utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til 
 borettslaget. 
 
(8) Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet 
 reparasjon og utskifting i boligen selv om det skulle ha vært utført av 
 den forrige andelseieren.  
 
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt  
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig 
 stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Vedlikeholdsplikten 
 omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer. 
 
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går 
 gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett 
 til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til 
 vesentlig ulempe for andelseieren.  
 
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, 
 herunder nødvendig utskiftning av thermoruter, og ytterdører til boligen 
 og reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende 
 veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i 
 bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.  
 
(4) Andelseieren plikter å gi adgang til boligen slik at borettslaget kan 
 utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller 
 utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det 
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 ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av 
 boligen. 
 
5-3 Utbedringsansvar og erstatning 
(1) Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller 
 på annen andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører 
 boligen til, skal skaden utbedres av borettslaget. 
 
(2) Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier. 
 Borettslaget hefter ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo 
 og/eller løsøre. 
 
(3) Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som 
 følger av at andelseieren misligholder sine plikter, jf. borettslagslovens  
 §§ 5-13 og 5-15.  
 
(4) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget 
 ikke oppfyller pliktene sine, jf. borettslagslovens § 5-18. 
 

6.   Felleskostnader og  pantesikkerhet 
6-1  Felleskostnader  
(1) Den enkelte andelseier er ansvarlig for felleskostnadene etter en 
 nøkkel fastsatt ved stiftelsen av borettslaget. Nøkkelen ligger fast og 
 kan bare endres etter borettslagslovens § 5-19. 
 

Kostnader forbundet med kollektiv kabel-tv og evt. bredbånd fordeles 
med lik andel pr. bolig.  
 
Kostnader til andelens forbruk av fjernvarme (oppvarming/tappevann), 
vil bli fordelt etter areal (BRA). Dersom utbygger/borettslaget installerer 
individuelle energimålere skal kostnader til oppvarming og varmt 
tappevann til den enkelte bruksenhet betales etter målt forbruk. 
 
Som del av borettslagets felleskostnader inngår også borettslagets 
andel av felleskostnadene i Eierseksjonssameie Gartnerboligen. 

 
(2) Når særlige grunner taler for det skal en kostnad likevel fordeles etter 
 nytten for den enkelte bolig eller etter forbruk. 
 
(3) Borettslagets kostnader til behandling og eventuell oppfølging av 
 søknad om overlating av bruk betales av den andelseier som har søkt, 
 se pkt. 4-2 (6). 
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6-2 Betaling av felleskostnader 
(1) Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Borettslaget 
 kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.  
 
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren 
 den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 
 1976 nr 100.  
 
6-3 Borettslagets pantesikkerhet 
(1) For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet 
 har borettslaget en lovbestemt panterett i andelen foran alle andre  
 heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger 
 folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet tvangsdekning besluttes  
 gjennomført.   
 

7. Mislighold, salgspålegg og fravikelse 
7-1 Mislighold 
(1) Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør  
 mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av 
 felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating 
 av bruk og brudd på husordensregler.  
 
7-2 Pålegg om salg 
(1)  Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine  
 plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf.  
 borettslagslovens § 5-22, første ledd.  
 
(2) Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir  
 borettslaget rett til å kreve andelen solgt. Kravet om advarsel gjelder  
 ikke der det kan kreves fravikelse, jf. punkt 7-3. 
 
7-3 Fravikelse 
(1)  Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse 
 eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller 
 brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes 
 øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen 
 etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.  Fravikelse kan tidligst 
 kreves samtidig med pålegg om salg. 
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8. Styret og dets vedtak 
8-1 Styret  
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 til 4 
 andre medlemmer med 1-2 varamedlemmer. Styremedlemmene 
 behøver ikke være andelseiere, men må være myndige.   
 
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. 
 Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer 
 kan gjenvelges.  
 
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger 
 styreleder ved særskilt valg. Styret kan velge nestleder blant sine 
 medlemmer.  
 
8-2 Styrets oppgaver 
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og  
 generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i 
 loven eller vedtektene er lagt til andre organer, herunder ansettelse av 
 forretningsfører og andre eventuelle funksjonærer. 
 
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs.  
 Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret 
 sammenkalles.  
 
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal 
 underskrives av de frammøtte styremedlemmene.  
 
8-3 Styrets vedtak 
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene 
 er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte 
 stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De 
 som stemmer for et vedtak som innebærer en endring må likevel 
 utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.  
 
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med 
 minst to tredjedels flertall fatte vedtak om: 
   

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen 
eller tomten som etter forholdene i borettslaget går ut over vanlig 
forvaltning og vedlikehold,  
 
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som 
tidligere har vært benyttet til utleie, jf. borettslagslovens § 3-2 
andre ledd,  
 
3. salg eller kjøp av fast eiendom, eller av andelsbolig som 
borettslaget eier,  
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4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran 
innskuddene,  
 
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over 
vanlig forvaltning, eller 
 
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører 
med seg økonomisk ansvar eller utlegg for borettslaget på mer 
enn fem prosent av de årlige felleskostnadene. 

 
8-4 Representasjon og fullmakt  
(1) Styrets leder og ett styremedlem representerer i fellesskap 

borettslaget utad og tegner dets navn. 
 

9. Generalforsamlingen 
9-1 Myndighet 
(1)  Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget.  
 
9-2 Tidspunkt for generalforsamling 
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. 
 
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det 
 nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen 
 har minst en tiendedel av stemmene, skriftlig krever det og samtidig 
 oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.  
 
9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling 
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om 
 dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes 
 behandlet.  
 
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som 
 skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær 
 generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som 
 likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig 
 melding til forretningsfører.  
 
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. 
 Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas 
 med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet 
 være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet 
 på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har 
 mottatt disse skriftlig innen fristen i 1.ledd.  
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9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling  
(1)   På den ordinære generalforsamlingen skal disse saker behandles: 

- Godkjenning av årsberetning fra styret  
- Godkjenning av årsregnskap  
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
- Eventuelt valg av revisor 
- Fastsetting av godtgjørelse til styret  
- Andre saker som er nevnt i innkallingen 

 
9-5 Møterett 
(1)  Alle andelseiere har rett til å møte på generalforsamlingen med 

forslags,- tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller 
et annet medlem av andelseierens husstand og eventuelle leiere har 
rett til å være til stede og til å uttale seg. 

 
9-6 Møteledelse og protokoll 
(1)  Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre 

generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal 
sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.  

 
9-7 Stemmerett og fullmakt 
(1)  Hver andel gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Andelseier 

som eier mer enn en andel har likevel bare en stemme. For en andel 
med flere eiere kan det bare avgis en stemme.  

 
(2)  Andelseiere har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge 

frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten ansees å gjelde 
førstkommende generalforsamling, med mindre annet fremgår. 
Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Ingen kan være fullmektig 
for mer enn en andelseier. 

 
(3)  Andelseiere har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å 

uttale seg dersom generalforsamlingen gir tillatelse. 
 
9-8 Vedtak på generalforsamlingen 
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke 
 generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt 
 angitt i innkallingen. 
 
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her, 
 fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn 
 halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen 
 på forhånd fastsette at den som får flest stemmer, skal regnes som 
 valgt.  
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(3) Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. 
 

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern 
10-1 Inhabilitet  
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av 
 noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en 
 framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.  
 
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en 
 avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller 
 nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til 
 borettslaget. Det samme gjelder avstemning om salgspålegg eller krav 
 om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.  
 
10-2 Taushetsplikt  
(1)  Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å 

bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med 
virksomheten i borettslaget får vite om noens personlige forhold. Dette 
gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.  

 
10-3 Mindretallsvern 
(1)  Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe 

beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en 
urimelig fordel til skade for andelseiere eller borettslaget.  

 

11.   Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene 
11-1  Vedtektsendringer 
(1)  Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av 

generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.  
 
11-2 Forholdet til borettslovene  
(1)  For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om 

borettslag av 06.06.2003 nr. 39. 
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HUSORDENSREGLER 
FOR 

GARTNERBOLIGEN BORETTSLAG 
 

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den  
 
Husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for 
sameiet. 

§1. Hensikt 
Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet og mellom naboer, i 
tillegg til å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr, samt å bevare et enhetlig preg i 
eiendommen. Vis nødvendig hensyn overfor de øvrige som bor eller oppholder seg på 
sameiets eiendom. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte 
kontakt med hverandre Et godt naboskap kjennetegnes ved at man føler ansvar for 
hverandre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø. 
 
Sameier plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av alle i 
husstanden og gjøres kjent for leietakere og andre som gis adgang til boligen. 
 

§ 2. Hensynet til øvrige beboere 
Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte 
være til skade eller ulempe for andre sameiere eller beboere. 
Det skal være alminnelig ro mellom kl 23.00 og 07.00, på fredager, lørdager og helligdager 
mellom kl. 24.00 og 07.00. Ved større private arrangementer bør naboer varsles i god tid, og 
vinduer og dører skal holdes lukket under arrangementet. Beboerne skal påse at 
fellesdører/ytterdører er låst til enhver tid. Det er ikke tillatt med røyking innendørs i 
fellesarealene. 
 
Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy må skje til tider der det er til minst mulig 
sjenanse for naboene. På søndager og helligdager skal støyende arbeider unngås.  
 

§ 3. Orden i fellesområdene 
Sykler, barnevogner, sportsutstyr, leker og lignende skal ikke hensettes i oppganger, 
portrom, plen og lekeområder. Private gjenstander skal ikke oppbevares i oppganger og 
korridorer. 
 
Det må utvises forsiktighet når innbo bæres inn og ut av bygget i forbindelse med flytting. 
Sameier er ansvarlig for enhver skade som han eller hun påfører eiendommen. Beboerne 
oppfordres til, i egen interesse, å verne om fellesarealene og alle må medvirke til at området 
i og rundt eiendommen holdes ryddig og pent.  
 
§ 4. Rensing av sluk på terrasse/balkong 
For å unngå skade må den enkelte sameier påse at sluk på terrasse/balkong holdes fritt for 
løv, is og lignende slik at avløp virker tilfredsstillende. Dersom det oppstår skade som følge 
av manglende rensing av sluk, kan den enkelte sameier måtte dekke utbedringskostnadene. 
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§ 5 . Avfallshåndtering 
Enhver forsøpling av eiendommen herunder fortau, ganger, trapper, fellesareal og 
søppeldeponi er ikke tillatt. 
 
Husholdningsavfall skal kildesorteres etter kommunens anvisning. Avfallsbeholder skal kun 
inneholde kildesortert husholdningsavfall i blå, grønne og restavfallsposer. Papp, kartong, 
papir og gavepapir må legges i egen papirbeholder. Glass og metallemballasje skal leveres 
på egne returpunkter eller gjenbruksstasjoner utenfor sameiets område. Hageavfall, store 
gjenstander og byggeavfall skal leveres til kommunens gjenbruksstasjoner.  
 
Det må ikke settes avfall utenfor søppelcontainerne. Det må heller ikke hensettes avfall i 
fellesarealene eller utenfor egen inngangsdør. 

§ 6. Arbeider som krever autorisert personell 
Arbeider på bad, vaskerom og kjøkken, som inkluderer røropplegg, må kun utføres av 
autoriserte firmaer pga. fare for lekkasje til underliggende leiligheter. Uvedkommende 
gjenstander skal ikke kastes i vask og WC slik at avløpsrør tilstoppes. Elektrikerarbeid skal 
utføres av autoriserte firmaer. 

§ 7. Fasadeendringer 
Arbeider som kan medføre endring av fasade eller flate mot fellesareal, som utskifting av 
vinduer og dører (på eller ut til fellesareal), utvendige lamper på balkong til den enkelte 
bruksenhet, oppsetting og fargevalg av markiser, parabol, endring av utvendige farger etc, 
kan bare gjennomføres etter godkjenning fra styret. Videre kreves styrets godkjennelse for 
arbeider som berører fellesanlegg som vann, avløp eller elektrisitet dersom arbeidene kan 
medføre en særlig risiko for skade eller kan innebære en urimelig belastning av 
fellesarealene.  

§ 8. Brannforebyggende sikkerhet 
Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at det finnes minst ett 
brannslukningsapparat/brannslange og en eller flere røykvarslere i de(n) seksjonen(e) han 
eller hun rår over. Det bør være røykvarsler på alle soverom. Seksjonseier er ansvarlig for at 
det utføres funksjonskontroll på egne røykvarslere minst en gang pr. år.  

§ 9.  Bruk av grill 
Det er kun tillatt med elektrisk- eller gassgrill på balkong/terrasse. Gassbeholdere må 
oppbevares forskriftsmessig.  
 
Ved grilling må det tas særskilt hensyn til naboene. 
 
§ 10. Dyrehold 
Det er tillatt å holde dyr så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse eller ulempe for de øvrige 
beboerne.   
Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser: 
 
1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og 

straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor 
sameiets område. 
 

2. Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.  
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3. Dyr må holdes borte fra lekeplasser og sandkasser.  
 

§11.  Brudd på husordensreglene 
Eventuelle klager på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av andre 
sjenerende forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje er vedkommende ikke klar over 
forholdet og problemet kan på den måten løses gjennom samtaler partene i mellom. 
Gjentatte og/eller grove overtredelser av husordensreglene kan rapporteres skriftlig til styret.  
 
 
§ 12.  Endring av husordensreglene 
Husordensreglene kan endres av sameiermøtet. Vedtak om endring skjer med alminnelig 
flertall av de avgitte stemmer.  
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Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med seksjonering og vil kunne bli endret i forbindelse med 
ferdigstillelse av prosjektet og på bakgrunn av kommunens behandling av seksjoneringsbegjæringen,. endring i organisering, mv. Det vises 
til de forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. 
 
 

Utkast til vedtekter pr 21.10.2016 
med forbehold om senere endringer 

 
 

 
 

UTKAST TIL VEDTEKTER 
for  

Sameiet Gartnerboligen 
fastsatt i forbindelse med seksjonering 

i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31   
 

[Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell] 
 
 

§ 1  
Eiendommen - formål 

 
Sameiet Gartnerboligen er et kombinert eierseksjonssameie i eiendommen gnr. […], bnr. […] i 
Oslo kommune med påstående bygninger, installasjoner og anlegg (heretter eiendommen). 
 
Sameiet består av tre seksjoner, en næringsseksjon benyttet til barnehage 
("Barnehageseksjonen"), en næringsseksjon benyttet til garasje ("Garasjeseksjonen") og en 
samleseksjon boliger med til sammen […] leiligheter ("Boligseksjonen") med tilhørende 
fellesarealer, jfr. seksjoneringsbegjæring tinglyst den […] med situasjonsplan og tegninger. 
 
Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen 
med fellesanlegg.  
 
Eierseksjonssameiets adresse er […]. 
 

§ 2  
Organisering av sameiet 

 
For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker sameieandelenes størrelse.  
 
Boligseksjonen danner et eget borettslag. 
 
De enkelte bruksenheter består av en klart avgrenset og sammenhengende del av bebyggelsen 
på eiendommen. De deler av eiendommen som ikke inngår i den enkelte bruksenhet (inkl. 
eventuelle tilleggsdeler) er fellesareal. Balkonger og takterrasser inngår i bruksenhetene, men 
inngår ikke i sameiebrøken. 
 
Inndelingen i hoveddeler og tilleggsareal grunn og bygning, samt sameiebrøkens størrelse 
framgår av seksjoneringsbegjæringen.  
 
Eiendommen er et kombinasjonsbygg og verken sameiermøte eller sameiets styre kan fatte 
beslutninger som på en urimelig og vesentlig måte begrenser eller vanskeliggjør lovlig 
næringsvirksomhet i eiendommens næringsseksjoner. 
 

 
§ 3  

Rettslig råderett 
 

Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon med tilleggsareal, herunder rett til 
salg, pantsettelse og utleie. De andre sameierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot 
sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jfr. eierseksjonsloven § 25.  
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Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets styre / forretningsfører 
med opplysning om hvem som er ny eier / leietaker. 
 
Eiendommen Gnr. 168, Bnr. 73 har en tinglyst adkomst over sameiets eiendom samt rett til en 
lasterampe til sitt bygg som står på sameiets eiendom. 
 

 
 
 

§ 4  
Rett til bruk 

 
4.1 Seksjonen 
 
Den enkelte sameier har med de presiseringer som fremgår nedenfor enerett til bruk av 
seksjonen, inkludert eventuelle tilleggsdeler. Bruken av seksjonen må ikke på en urimelig eller 
unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. 
 
Seksjonene kan bare nyttes til det formål som er fastsatt i seksjoneringsbegjæringen for den 
enkelte seksjon. Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas 
uten reseksjonering etter eierseksjonsloven § 13 (2). 
 
4.2  Fellesareal 
 
Den enkelte sameier har rett til å nytte eiendommens fellesarealer til det de er beregnet eller 
vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. 

 
Bruken av fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller 
ulempe for andre sameiere. 
 
Det er ikke tillatt å drive verksted eller utøve verkstedliknende aktiviteter i tilknytning til biler som 
er parkert på sameiets eiendom.  

 
4.2.1 Bruk av fellesareal for Boligseksjonen 
 
Boligseksjonen har rett til eksklusiv bruk av følgende arealer: 
 

 inngangspartier, oppganger, trappeløp, korridorer, heiser, boder og tekniske rom og anlegg 
som utelukkende betjener Boligseksjonen. 

 
4.2.2 Bruk av fellesareal for Barnehageseksjonen 
 
Barnehageseksjonen har rett til eksklusiv bruk av følgende arealer: 
  

 inngangspartier, oppganger, trappeløp, korridorer, heiser, boder og tekniske rom og 
anlegg som utelukkende betjener Barnehageseksjonen, og 

 
 et nærmere avgrenset areal av gårdsrommet / atriet utenfor seksjon […] som anmerket på 

bilag […] og som er / vil bli innrettet med installasjoner, lekeapparater, mv. til bruk for 
barnehageformål. Utearealet skal til enhver tid være inngjerdet og sikret i henhold til 
offentlige krav.  

 
I tillegg til ovennevnte har Barnehageseksjonen ikke-eksklusiv rett til: 
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 bruk av sameiets gjesteparkeringsplasser i barnehagens åpningstid for henting og 
levering av barn. Parkeringsplassene kan kun benyttes til midlertidig stans / parkering til 
dette formål. 

 
De øvrige Seksjonene frasier seg enhver rett til å protestere el. på barnehagens bruk av 
utearealet / gjesteparkeringsplassene og til å foreta handlinger for øvrig av enhver art som kan 
begrense eller være til ulempe for Barnehageseksjonens bruk. 
 
Barnehageseksjonens uteareal skal være tilgjengelig for Boligseksjonen for lek og midlertidig 
opphold utenom barnehagens åpningstid. Bruken må ikke på en urimelig eller unødvendig måte 
være til skade eller ulempe for Barnehageseksjonen. 
 
Barnehageseksjonen yter intet vederlag for bruksretten etter dette punkt.  

   
4.2.3 Bruk av fellesareal for Garasjeseksjonen 
 
Garasjeseksjonen har rett til eksklusiv bruk av følgende arealer: 
 

 inngangspartier, oppganger, trappeløp, korridorer, heiser, boder og tekniske rom og anlegg 
som utelukkende betjener Garasjeseksjonen. 

 
Bruksretten etter dette punkt 4.2.1 til 4.2.3 kan bare sies opp ved vedtak i sameiermøtet etter 
reglene om vedtektsendring. 
 

 
§ 5 

Ordensregler 
 

Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.  
 
 

§ 6 
Bygningsmessige arbeider 

 
Arbeider som kan medføre endring av fasade eller flate mot fellesareal, som utskifting av vinduer 
og dører (på eller ut til fellesareal), utvendige lamper på balkong til den enkelte bruksenhet, 
oppsetting og fargevalg av markiser, endring av utvendige farger etc., kan bare gjennomføres 
etter godkjenning fra styret. Videre kreves styrets godkjennelse for arbeider som berører 
fellesanlegg som vann, avløp eller elektrisitet dersom arbeidene kan medføre en særlig risiko for 
skade eller kan innebære en urimelig belastning av fellesarealene.  
 
Det må ikke utføres arbeid som kan medføre skade på betongdekke og membran over 
garasjekjeller og tekniske rom. 
 
Ledninger, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenhetene hvis det 
ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren plikter å gi adgang til bruksenheten for 
nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.  
 
En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige 
på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes funksjonshemming. Godkjenning kan ikke 
nektes uten saklig grunn. 

 
 

§ 7 
Felleskostnader 
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Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader) 
fordeles på sameierne etter sameiebrøken med mindre annet fremgår av denne bestemmelse 
eller særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller 
etter forbruk. 
 
Kostnader forbundet med eventuell kollektiv kabel-tv og evt. bredbånd fordeles mellom 
Boligseksjonen og Barnehageseksjonen etter sameiebrøk.  
 
Kostnader til seksjonenes forbruk av fjernvarme (oppvarming/tappvann), vil bli fordelt etter 
sameiebrøk. Dersom utbygger/sameiet installerer individuelle energimålere skal kostnader til 
oppvarming og varmt tappevann til den enkelte bruksenhet betales etter målt forbruk. 

 
Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin 
andel av felleskostnadene. Akontobeløpet skal også dekke avsetning til fremtidig vedlikehold, 
påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom dette er besluttet av sameiermøtet.  
 
Tilleggskostnader som skal dekkes av Boligseksjonen: 

(i) kostnadene til vedlikehold av fellesareal som angitt i pkt. 8.2, 
(ii) kostnadene til bruk av fellesareal som angitt i pkt. 4.2.1, og 
(iii) alle øvrige kostnader som etter sin art kun er knyttet til bruken av Boligseksjonen. 

 
Tilleggskostnader som skal dekkes av Barnehageseksjonen: 

(i) kostnadene til vedlikehold av fellesareal som angitt i pkt. 8.3, 
(ii) kostnadene til bruk av fellesareal som angitt i pkt. 4.2.2, 
(iii) utgifter til egen renovasjon, vann- og avløp, og 
(iv) alle øvrige kostnader som etter sin art kun er knyttet til bruken av 
Barnehageseksjonen. 

 
Tilleggskostnader som skal dekkes av Garasjeseksjonen: 

(i) kostnadene til vedlikehold av fellesareal som angitt i pkt. 8.4, 
(ii) kostnadene til bruk av fellesareal som angitt i pkt. 4.2.3, og 
(iii) alle øvrige kostnader som etter sin art kun er knyttet til bruken av Garasjeseksjonen. 

 
 

§ 8 
Den enkelte sameiers vedlikeholdsplikt 

 
8.1 Generelt 
Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning holde bruksenheten med tilleggsareal i 
forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som overflater av balkonger, dører og vinduer innvendig, rør, 
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, 
inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder, vasker, apparater og innvendige flater. 
Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.  
 
Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap 
fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, 
utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, 
vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med 
karmer.  
 
Sameieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til 
og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets felles-/hovedledning.  Sameieren skal også rense 
eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende. 
 
Sameieren skal holde seksjonen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter og 
skadedyr plikter sameieren straks å melde fra skriftlig til sameiet. 
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Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved 
innbrudd og uvær. 
 
Oppdager sameieren skade i seksjonen som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter sameieren 
straks å melde fra skriftlig til sameiet. 
 
Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i 
seksjonen, selv om det skulle ha vært utført av den forrige sameieren.  
 
8.2 Særskilt vedlikeholdsansvar Boligseksjonen 
Boligseksjonen har ansvar for vedlikehold, reparasjon og utskiftning av  
 

 inngangspartier, oppganger, trappeløp, korridorer, heiser, boder og tekniske rom og 
anlegg som utelukkende betjener Boligseksjonen. 

 
8.3 Særskilt vedlikeholdsansvar Barnehageseksjonen 
Barnehageseksjonen har ansvar for vedlikehold, reparasjon og utskiftning av  
 

 inngangspartier, oppganger, trappeløp, korridorer, heiser, boder og tekniske rom og 
anlegg som utelukkende betjener Barnehageseksjonen, 
 

 overflaten på Barnehageseksjonen ”sin” fasade i 1. etasje (herunder vinduer), begrenset 
oppover til etasjeskillet mot overliggende plan/etasje og sideveis til vegg mot øvrige 
seksjoner,  
 

 tekniske anlegg og installasjoner installert særskilt for denne seksjonen, uavhengig av 
plassering i bygget, og  
 

 utvendig fellesareal til eksklusiv bruk for barnehageseksjonen, herunder sørge for løpende 
drift, vedlikehold, reparasjon, utskifting, mv. av lekeapparater, boder, installasjoner mv. 
som er oppført på de utomhusarealer som barnehagen disponerer. 

 
8.4 Særskilt vedlikeholdsansvar Garasjeseksjonen 
Garasjeseksjonen har ansvar for vedlikehold, reparasjon og utskiftning av  
 

 inngangspartier, oppganger, trappeløp, korridorer, heiser, boder og tekniske rom og 
anlegg som utelukkende betjener Garasjeseksjonen. 

 
 

§ 9 
Sameiets vedlikeholdsplikt 

 
Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke 
ligger på sameierne.  
 
Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskiftning av 
thermoruter, og ytterdører knyttet til fellesarealer, bygningsmessig vedlikehold av balkonger, 
reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller 
ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. 
 
Sameieren skal gi adgang til bruksenheten slik at sameiet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, 
herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres 
slik at det ikke er til unødig ulempe for sameieren eller annen bruker av boligen. 
 
Selv om sameiet har vedlikeholdsplikten, skal kostnader fordeles ihht. § 7. 
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§ 10 

Utbedringsansvar og erstatning 
 
Fører en sameiers mislighold til skade på sameiets eiendom eller på annen sameiers bruksenhet 
eller fastmontert inventar som naturlig hører bruksenheten/boligen til, skal skaden utbedres av 
sameiet. Utgiftene kan kreves dekket av sameier etter tredje ledd.  
 
Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte sameier. Sameiet hefter ikke for eventuelle 
skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre. 
  
Sameiet og skadelidte sameiere kan kreve erstatning for tap som følger av at en sameier 
misligholder sine plikter, etter samme regler som i borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.  
 
En sameier kan kreve erstatning for tap som følge av at sameiet ikke oppfyller pliktene sine, etter 
samme regler i som borettslagslovens § 5-18. 
 
 

§ 11 
Mislighold. Pålegg om salg og krav om fravikelse 

 
Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge 
vedkommende å selge seksjonen, jf eierseksjonsloven § 26.  
 
Medfører sameieren eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 
eiendommen, eller er hans oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige 
brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven, 
jf eierseksjonsloven § 27.  

 
 

§ 12 
Styret 

 
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to til fire medlemmer.  Styrets leder velges 
særskilt.  
 
Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt 
av det sameiermøtet som foretar valget. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det 
ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden utløper. 
  
Ved valgene anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv om den 
enkelte ikke oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styremedlemmene behøver ikke være 
sameiere eller tilhøre noen sameiers husstand.  
 
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av 
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. 
  
Ved utførelse av sitt oppdrag kan styret treffe vedtak og sette i verk ethvert tiltak som ikke etter 
loven eller vedtektene skal vedtas av sameiermøtet.  
 
Styret er vedtaksført når minst 2/3 av styrets medlemmer er til stede. Vedtak treffes med 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Uansett må minst 
to styremedlemmer stemme for et vedtak.  
 
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte 
styremedlemmer.  
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Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet 
selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.  
 
I felles anliggender forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap sameiet og tegner dets 
navn. 
 

§ 13 
Sameiermøtet 

 
Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet.  
 
Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle 
sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. 
Styret innkaller til det ordinære sameiermøtet med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. 
 
Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 
sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir 
hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og 
høyst 20 dagers varsel.  
 
Innkalling til sameiermøte skjer skriftlig og skal sammen med tid og sted for møtet, bestemt angi 
de saker som skal behandles. Uavhengig av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære 
sameiermøtet alltid behandle: 
 

 styrets årsberetning 
 styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning, og 
 valg av styremedlemmer. 

 
Sameieren har rett til å møte ved fullmektig som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem 
skriftlig og datert fullmakt, og fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte med mindre 
annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Sameieren har rett til å ta med 
rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse. 
  
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv 
eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. 

 
§ 14 

Sameiermøtets vedtak 
 
Ved avstemming regnes stemmene etter sameiebrøk iht. lov om eierseksjoner § 37, første ledd, 
andre punktum.   
 
Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, gjelder som sameiermøtets 
beslutning det som flertall av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står 
stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. 
 
1. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om 
     

 Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelse eller tomten som etter 
forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning eller vedlikehold 

 Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 
bruksenheter 

 Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjon i sameiet som tilhører 
sameierne i felleskap 

 Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går over vanlig forvaltning 
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Utkast til vedtekter pr 09.11.2016 

med forbehold om senere endringer 
 

 Samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til et annet 
formål. 

 Tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går utover 
vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg 
for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene. 

 
2. Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameierne det gjelder: 
 

 At eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like 
utover det som følger av disse vedtekter jf. §§ 8 og 9. 

 Innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over 
seksjonen, 

 Innføring av vedtektsbestemmelsene om en annen fordeling av felleskostnadene enn 
bestemt i § 7. 

 
3. Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av 

hele eller deler av eiendommen. 
 
Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en 
urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 
 

§ 15 
Forretningsfører 

 
Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i 
samsvar med lov om eierseksjoner § 41. 
 

§ 16 
Forsikring 

 
Sameiet er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid holdes forsvarlig forsikret i et godkjent 
selskap. Andre forsikringer er den enkelte sameier ansvarlig for. 

 
 

§ 17 
Mindretallsvern 

 
Sameiermøtet, styret eller andre som representer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet 
til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 
 
 

§ 18 
Endringer i vedtektene 

 
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de avgitte 
stemmer om ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav.  
 
 

§ 19 
Generelle plikter 

 
Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om 
eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler fastsatt av sameiermøtet. 

 
 

ooOoo 

GARTNERBOLIGEN VEDLEGG SIDE 37



GARTNERBOLIGEN VEDLEGG SIDE 38



GARTNERBOLIGEN VEDLEGG SIDE 39



GARTNERBOLIGEN VEDLEGG SIDE 40



GARTNERBOLIGEN VEDLEGG SIDE 41



GARTNERBOLIGEN VEDLEGG SIDE 42



41 310

43
 9

19

12
 5

00
18

 8
00

12
 5

00

42 054

12 309

12 785

FELT B OG C
6 762,8 m2

FELT A
2 256,9 m2

168/71

/44

168/106

K 147,15

Byggegrense

K 156,65

K 148,8

Byggegrense

Fortau S-4916

Felt A
Bolig/forretning/kontor

S-4916, 28.9.16
se reg.best.

K 
15

1,
9

Ri
ve

s

K 159,75

K 151,9

K 155,0

K 147,15

20.0

k 148,8

7.57.5

10.0
Byggegrense

K 151,9

k 
14

8,
8K 145,7

R=
10

00

St
øy

sk
je

rm

By
gg

eo
m

rå
de

 fo
r i

nd
us

tri
S-

32
91

,1
8.

12
.9

1
se

 re
g.

be
st

.Byggegrense
K 155,0K 

15
1,

9

K 
14

5,
7 k 148,8

U
nd

er
jo

rd
is

k 
pa

rk
er

in
g

K 151,9

O
m

rå
de

 fo
r s

po
rv

ei
 (T

-b
an

e)
S-

32
91

,1
8.

12
.9

1
se

 re
g.

be
st

.

Felt B
Boligbebyggelse
S-4916, 28.9.16

se reg.best.

K 155,0

G
r. 

fo
r b

eb
.

FELT P
Byggeområde

K 136,4
10.0Ri

ve
s

K 145,7

Felt C
Bolig/barnehage
S-4916, 28.9.16

se reg.best.

Be
pl

an
tin

gs
be

lte
S-

12
04

,1
2.

4.
65

12.5

(3
82

3)

FELLES
GÅRDSROM

FELLES
GÅRDSROM

JO
H

A
N

 S
C

H
A

R
FF

E
N

B
E

R
G

S
 V

E
I

91
93

95

3

2

Skullerud

13
0

13
5

135

GARTNERBOLIGEN VEDLEGG SIDE 43



GARTNERBOLIGEN VEDLEGG SIDE 44



GARTNERBOLIGEN VEDLEGG SIDE 45



GARTNERBOLIGEN VEDLEGG SIDE 46



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

S-4916
Saken gjelder: Detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Johann Scharffenbergs vei

91-93, Skullerud, som reguleres til: Bebyggelse og anlegg: -Boligbebyggelse Felt B Kombinert

bebyggelse og anleggsformål: -Bolig/ forretning/ kontor Felt A -Bolig/ barnehage Felt C Samferd-

selsanlegg og teknisk infrastruktur: -Fortau

Vedtaksdato: 28.09.2016

Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning

Lovverk: PBL 2008

Høydereferanse: NN2000

Merknader:

Knytning(er) mot andre planer: 200700169

Saken består av 5 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten Besøksadresse:
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Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
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Telefon: 23 49 10 00 Organisasjonsnummer:
Telefaks:23 49 10 01 971 040 823 MVA
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Internett: www.pbe.oslo.kommune.no
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OSLO KOMMUNE 
 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JOHAN SCHARFFENBERGS VEI 91-93 

GNR. 168, BNR. 71 OG DEL AV GNR. 168, BNR. 44, 55 OG 106. 

 
 
§ 1  Avgrensning 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket OP1-200700169, 
datert 20.01.2011 og revidert 28.02.2014. 
  
§ 2  Formål 
Området reguleres til: 
Bebyggelse og anlegg: 

• Boligbebyggelse       Felt B 
 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

• Bolig/ forretning/ kontor      Felt A 

• Bolig/ barnehage       Felt C 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

• Fortau 
 
§ 3  Boliger i Felt B og kombinert bebyggelse og anleggsformål – Felt A og C 
 
3.1 Utnyttelse 
I Felt A skal maks BRA ikke overstige 5120 m2. 
Av total BRA kan inntil 3000 m² BRA benyttes til kontor og forretning, hvorav maks  
1000 m2 BRA kan benyttes til forretning.  
 
I Felt B skal maks BRA ikke overstige 8500 m2. 
 
I Felt C skal maks BRA ikke overstige 3570 m2. 
Av dette skal 710 m2 BRA benyttes til barnehage. 
 
Målbare plan med himling lavere enn 1,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen, regnes med i bygningens bruksareal med 50 % av planets bruksareal. Plan med 
himling lavere enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes ikke med 
i bygningens bruksareal. 
Parkeringsareal i garasjekjeller som ligger helt eller delvis under terreng regnes ikke med i 
BRA. Parkering på terreng inngår i BRA med 18 m² BRA pr. p-plass. 
 
3.2 Plassering og høyder 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser, bestemmelsesgrense for underjordisk 
parkering og regulerte høyder som vist på plankartet.  
Balkonger, karnapper og utspring kan overskride byggegrensen med inntil 1,5 m. Dette 
gjelder ikke mot T-banen og Olaf Helsets vei.  
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Mindre oppbygg for heis og trapp til tak samt pergola og skjermvegger for møblering av 
takterrassene kan overskride maksimal gesimshøyde med inntil 3,5 m og skal være inntrukket 
fra den ytre gesimslinjen med minimum 1 m slik at gesimslinjen blir gjennomgående.  
Øvrige tekniske anlegg skal integreres i bebyggelsen.  
Transparente sikkerhetsgjerder på tak i forbindelse med takterrasser regnes ikke med til 
høyden. Rekkverk på tak skal være inntrukket minimum 1 m fra gesims. 
 
3.3 Utforming 
Bebyggelsen: 

Bebyggelsen skal ha flate tak. 
Bebyggelsen langs T-banen i øst skal ha fasadeoppdeling og sprang både i horisontal- og 
vertikalplanet og varieres med innslag av tre og glass i fasaden. Eventuelle balkonger mot øst 
skal være delvis inntrukket og med tett balkongrekkverk. 
 
Lengst nordøst i Felt B, der maks gesims er regulert til k 151,9 og k 155,0 skal det være en 
åpning i bebyggelsen fra bakkeplan og opp til k 144,6. 
I Felt B i bebyggelsen langs T-banen der maks gesims er regulert til k 151,9, skal det være en 
åpning fra bakkeplan opp til k 141,5. 
Nordøst i Felt C skal det være en åpning i bebyggelsen på minimum 3,8 m bredde opp til k 
141,5 i 2. og 3. plan. I 1. plan skal det være en åpning på minimum 2,5 m opp til k 141,5.  
 
Nybygg, til-/påbygg og utomhusanlegg skal gjennom formspråk og materialbruk utformes 
med sikte på å etablere en visuell helhet i samspill med eksisterende bebyggelse. 
Takene skal vurderes som del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets 
samlede arkitektoniske uttrykk. Ved nybygg og ombygginger skal tekniske anlegg som 
heisoppbygg og ventilasjonsanlegg m.m. integreres i den arkitektoniske utformingen. 
 
Forretninger skal ligge i 1. etasje i Felt A og henvende seg mot Olaf Helsets vei.  
 
Utearealene: 

Uteoppholdsarealene på bakkeplan skal opparbeides parkmessig med innslag av større 
vegetasjon og arealer for opphold og lek. Over parkeringsdekke skal det være et minimum 
vekstlag på 1,0 m.  
Det skal være trinnfri atkomst fra boliger til uteoppholdsareal.  
Uteareal på tak i Felt A skal opparbeides med gress og større vegetasjon. 
 
Barnehagens utearealer skal beplantes med større trær og busker langs støttemuren mot 
nabobygget i sør og gjerde mot kjørerampe slik at det former en grønn vegg for barnehagen.  
 
3.4 Leilighetsfordeling og bokvalitet 
Det tillates ikke ensidige leiligheter mot nord eller øst.  
Minste tillatte leilighetsstørrelse er 40 m². Maksimum 25 % av leilighetene skal ha et 
bruksareal på 40 – 50 m2 BRA, minimum 50 % skal ha et bruksareal på 50 – 80 m² BRA, og 
minimum 25 % skal ha et bruksareal på 80 m² BRA eller mer. Det tillates ikke ettroms 
leiligheter. 
 
3.5 Krav til uteoppholdsarealer 
Minste felles uteoppholdsareal (MFUA) skal utgjøre minimum 20 % av total BRA bolig. 
Minimum 75 % av dette skal være på terreng.  
Uteoppholdsareal skal beregnes samlet for hele planområdet. 
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Uteareal til barnehagen skal utgjøre minimum 1200 m2 og lokaliseres til sydøstre del av Felt 
C. Barnehagens uteareal kan ikke medregnes i uteoppholdsareal for boligene, men det skal 
være tilgjengelig for planområdets beboere utenom åpningstid.  
Arealer hvor støykravene ikke tilfredsstilles og arealer brattere enn 1:3 skal ikke medregnes i 
uteoppholdsarealet.  
 

§ 4   Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Fortau 
Fortau skal være offentlig og opparbeides som vist på plankartet.  
 

§ 5  Avkjørsel og parkering 
 
5.1 Avkjørsel 
Planområdet skal ha to avkjørsler fra Johan Scharffenbergs vei som vist med piler på 
plankartet i feltene A og C. Felt B skal ha atkomst via Felt C.  
Naboeiendom i syd, gnr. 168, bnr. 73 skal ha kjøreatkomst for lastebil over Felt C fra 
avkjørselspil som vist på kartet i Felt C til port på k 134 i gavl på sin eiendom. 
 
5.2 Parkering 
Parkeringsplasser for bil og sykkel skal opparbeides i henhold til den til enhver tid gjeldende 
parkeringsnorm. Minimum 5 % av bilplassene skal tilrettelegges for funksjonshemmede.  
Det tillates maks 13 bilplasser på terreng i Felt A og maks 12 bilplasser på terreng i Felt C. 
Øvrig bilparkering skal løses under terreng. Sykkelparkering skal i hovedsak løses under 
terreng, men med noen plasser i tilknytning til inngangene i åpningene i boligbebyggelsen 
langs T-banen. 
 
§ 6  Utomhusplan/ takplan 
Sammen med søknad om rammetillatelse for de enkelte felt skal det innsendes plan i 
målestokk 1:200 for den ubebygde del av tomten. Planen skal vise opparbeiding av 
fellesarealer, leke- og utearealer og evt. sambruk av disse, barnehagens utearealer, 
beplantning, eksisterende og fremtidig terreng, terrassering, trapper, støttemurer, gang- og 
kjørearealer, varelevering, parkering, sykkelparkering og renovasjonsløsninger, håndtering av 
overflatevann og takvann og atkomstløsning for naboeiendommen gnr. 168, bnr. 73.   
 
For felles takterrasser skal det innsendes takplan i målestokk 1:100. Planen skal vise 
møblering, beplantning, evt. levegger og pergola. 
 
Utomhusplanen og takplan skal godkjennes samtidig med rammetillatelse.  
Uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før 
midlertidig brukstillatelse gis.  
 

§ 7  Overvannshåndtering 

Overvann skal håndteres lokalt ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. Det skal 
redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann og drensvann, ved søknad om 
rammetillatelse.  
 
§ 8  Støy 
Grenseverdiene i Miljøverndepartementets rundskriv T-1442/ 2012 eller senere vedtatt 
forskrift, vedtekt eller retningslinjer som erstatter nåværende skriv, skal gjelde for nivå av 
trafikkstøy fra vei eller bane på utendørs oppholdsarealer. Dersom rundskrivets veiledende 
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grenseverdier overskrides som følge av trafikkstøy, må støyreduserende tiltak iverksettes. 
Støyreduserende tiltak skal være godkjent før det gis rammetillatelse. Støyreduserende tiltak 
skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse gis. 
 

§ 9  Fjernvarme 
Tiltak innenfor de områder som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven skal tilknyttes 
fjernvarmeanlegget. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo 
skal legges til grunn. Det kan gjøres unntak fra dette i følgende tilfeller: 

• Tiltakshaver kan anvende alternative energikilder, dersom det dokumenteres at bruk 
av disse energimessig og miljømessig minst er likeverdige med fjernvarme. 

• Dersom rørnettet ikke er eller vil være tilstrekkelig utbygget i løpet av en periode på 5 
år fra søknadstidspunktet.  

• Dersom konsesjonshaver ikke ønsker tilknytning.  
 
§ 10  Rekkefølgebestemmelser 
Før det gis midlertidig brukstillatelse for boligene i de enkelte felt skal  

• fortau langs Olaf Helsets vei være opparbeidet som vist på plankartet. 

• støyskjerm være etablert mot T-banen som vist på plankartet.  
 
Før det gis midlertidig brukstillatelse for boligene i Felt C, skal barnehagen i Felt C være 
bygget med opparbeidete utearealer. 
 
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak i felt A, B og C, skal kabling av høyspentlinjen 
innenfor hensynssonen for felles planlegging i kommuneplan 2015 være sikret opparbeidet. 
 
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak i felt A, B og C, skal Olaf Helsets vei være sikret 
opparbeidet som strøksgate. 
 
 

 
Detaljregulering og reguleringsbestemmelser ble 

egengodkjent ved bystyrets vedtak av 28.09.2016 sak 263. 

Bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. 
 

Byrådsavdeling for byutvikling, den 04.10.2016 
 
 
 

Une Brita Skoe, bem. 
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Bolignummer:_________________________________________________________________________________________________________________

Kjøpesum bolig (innskudd) _______________________________________________+ andel fellesgjeld og omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven.

Kjøpesum eventuell parkeringsplass:_______________________________________________________________________________________________

Total kjøpesum:_______________________________________________________________________________________________________________

Skriv kr (M/BLOKKBOKSTAVER): _________________________________________________________________________________________________

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK:

Låneinstitusjon:      Referanse/telefonnummer:    Beløp:

__________________________________________________________________________________________   kr :______________________________

__________________________________________________________________________________________   kr :______________________________

Egenkapital: _________________________________________________________________________________   kr :______________________________

__________________________________________________________________________________________  kr :______________________________

Totalt: _____________________________________________________________________________________  kr :______________________________

Egenkapitalen består av: 

Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom

Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Kjøper har gjort seg kjent med prospekt/leveransebeskrivelse/salgsoppgave, selgers standard kjøpekontrakt og samtlige vedlegg (herunder foreløpig
utomhusplan, tegninger av boligen, samt grunnbok, reguleringskart og bestemmelser). Kjøper godtar betalingsplanen og betaler i tillegg omkostninger iht. til 
opplysninger i salgsoppgave og prisliste.

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den: ___________________________________________________________________

Eventuelle forbehold: ___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste tilbudet. Likeledes er jeg klar over at budet er bindende når det er kommet til selgers 
kunnskap. Jeg er kjent med og godtar alle salgsvilkår og forbehold som gjelder for salget og som fremkommer av salgsoppgave med vedlegg. Bud akseptert av 
selger gjelder, sammen med salgsoppgave og vedlegg til denne, som foreløpig kontrakt. Kjøper aksepterer at e-post benyttes som kommunikasjonsmiddel.

Navn:______________________________________________________

Personnr.:___________________________________________________

Adr.:_______________________________________________________

Postnr./sted:_________________________________________________

Tlf.arb./mobil:________________________________________________

Tlf.priv.:_____________________________________________________

E-post:_____________________________________________________

Sted/dato:__________________________________________________

Signatur :___________________________________________________N 

Navn:______________________________________________________

Personnr.:___________________________________________________

Adr.:_______________________________________________________

Postnr./sted:_________________________________________________

Tlf.arb./mobil:________________________________________________

Tlf.priv.:_____________________________________________________

E-post:_____________________________________________________

Sted/dato:__________________________________________________

Signatur :___________________________________________________

BUDSKJEMA/MIDLERTIDIG KJØPEKONTRAKT
Undertegnede tilbyr med dette å inngå bindende avtale med selger om kjøp av prosjektert
andelsleilighet i boligprosjektet Gartnerboligen på gnr. 168 bnr. 71 i Oslo kommune.
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Skullerud  |  Enebakkveien 300  |  1188 OSLO

TIL Å GI DEG MER 
INSPIRASJON HOS 
SKEIDAR SKULLERUD

Vi gleder oss

Likte du møblene og interiøret i visningsleiligheten?
Vi har mye mer å by på. Velkommen til oss
- kun 5 minutter unna!

skeidar.no


