
BYGG A, B, C & D

SALGSOPPGAVE

hektneråsenbolig.no



PRISLISTE HEKTNERÅSEN HUS A + B + C + D

Oversikt over ledige leiligheter 12.01.2022

Hus D

Leilighet Etasje Ant. rom Uteplass BRA P-Rom Pris Omkostn. Sum F.utg.

D701 7 5 29+7+14 132 126 10.250.000  25.265         10.275.265  5.238   

D702 7 4 16 81 77 5.500.000     15.725         5.515.725     3.586   

D601 6 5 73+7+14 132 126 9.950.000     25.265         9.975.265     5.146   

D602 6 5 92 140 140 9.200.000     26.765         9.226.765     5.391   

D603 6 4 16 81 77 5.200.000     15.725         5.215.725     3.586   

D501 5 4 14+7 100 97 6.400.000     19.285         6.419.285     4.167   

D502 5 3 14 74 71 4.800.000     14.415         4.814.415     3.371   

D503 5 4 20 101 94 6.600.000     19.465         6.619.465     4.198   

D504 5 5 21+14 118 115 7.600.000     22.645         7.622.645     4.718   

D505 5 2 16 51 51 3.500.000     10.115         3.510.115     2.667   

D401 4 4 14+7 100 97 6.200.000     19.285         6.219.285     4.167   

D402 4 3 14 74 71 4.650.000     14.415         4.664.415     3.371   

D403 4 4 20 101 94 6.400.000     19.465         6.419.465     4.198   

D404 4 5 21+14 118 115 7.400.000     22.645         7.422.645     4.718   

D405 4 2 16 51 51 3.400.000     10.115         3.410.115     2.667   

D301 3 4 14+7 100 97 5.800.000     19.285         5.819.285     4.167   

D302 3 3 14 74 71 4.350.000     14.415         4.364.415     3.371   

D303 3 4 20 101 94 6.000.000     19.465         6.019.465     4.198   

D304 3 5 21+14 118 115 7.000.000     22.645         7.022.645     4.718   

D305 3 2 16 51 51 3.300.000     10.115         3.310.115     2.667   

D201 2 4 14+7 100 97 5.600.000     19.285         5.619.285     4.167   

D202 2 3 14 74 71 4.200.000     14.415         4.214.415     3.371   

D203 2 4 20 101 94 5.800.000     19.465         5.819.465     4.198   

D204 2 5 21+14 118 115 6.800.000     22.645         6.822.645     4.718   

D205 2 2 16 51 51 3.200.000     10.115         3.210.115     2.667   

D101 1 4 14+7 100 97 5.400.000     19.285         5.419.285     4.167   

D102 1 3 14 74 71 4.050.000     14.415         4.064.415     3.371   

D103 1 4 20 101 94 5.600.000     19.465         5.619.465     4.198   

D104 1 4 20 66 64 4.400.000     12.925         4.412.925     3.126   

D105 1 2 14 51 51 3.100.000     10.115         3.110.115     2.667   

D106 1 2 16 51 51 3.100.000     10.115         3.110.115     2.667   

DU01 U 3 13 71 68 3.800.000     13.855         3.813.855     3.280   

DU02 U 2 15 42 42 2.750.000     8.435           2.758.435     2.392   

DU03 U 4 20 101 94 5.200.000     19.465         5.219.465     4.198   

DU04 U 4 20 89 86 4.700.000     17.225         4.717.225     3.830   

Det er mulig å kjøpe biloppstillingsplass til 250.000,- pr. plass i felles garasjekjeller



PRISLISTE HEKTNERÅSEN HUS A + B + C + D

Oversikt over ledige leiligheter 12.01.2022

Hus A+B+C

Leilighet Etasje Ant. rom Uteplass BRA P-Rom Pris Omkostn. Sum F.utg.

  4 og 5 ROM

A406 4 4 15 80 80 4.900.000     15.545         4.915.545     3.567   

B701 7 5 28+14+6 132 129 10.000.000  25.269         10.025.269  5.041   

B702 7 4 15 85 80 5.350.000     15.725         5.365.725     3.446   

B603 6 4 15 85 80 5.050.000     15.725         5.065.725     3.535   

B506 5 4 15 85 80 4.850.000     15.725         4.865.725     3.446   

BU03 U 4 19 101 92 4.850.000     19.465         4.869.465     4.037   

  3 ROM

A604 6 3 15 75 70 4.650.000     14.605         4.664.605     3.410   

A605 6 3 13 60 60 4.200.000     11.805         4.211.805     2.939   

A505 5 3 13 60 60 4.000.000     11.805         4.011.805     2.939   

C606 6 3 13 71 69 4.600.000     13.855         4.613.855     3.425   

C605 6 3 13 56 56 4.100.000     11.057         4.111.057     2.365   

C603 6 3 12 56 52 3.800.000     11.055         3.811.055     3.892   

C602 6 3 18 57 57 4.000.000     11.235         4.011.235     3.643   

C506 5 3 13 71 69 4.400.000     13.855         4.413.855     3.425   

C505 5 3 13 56 56 3.950.000     11.055         3.961.055     2.365   

C504 5 3 15 75 75 4.500.000     14.615         4.514.615     4.266   

C503 5 3 12 56 52 3.650.000     11.055         3.661.055     3.892   

C502 5 3 18 57 57 3.850.000     11.235         3.861.235     3.643   

C405 4 3 13 56 56 3.800.000     11.055         3.811.055     2.365   

C404 4 3 15 75 75 4.300.000     14.605         4.314.605     4.266   

C403 4 3 12 56 52 3.500.000     11.055         3.511.055     3.892   

Det er mulig å kjøpe biloppstillingsplass til 250.000,- pr. plass i felles garasjekjeller



      
  
 

SALGSOPPGAVE HEKTNERÅSEN        

 

Selger/oppdragsgiver: 

Attivo Eiendomsutvikling III AS, org.nr. 920 859 577, Parkveien 53B, 0256 Oslo. 

 

Eierform: 

Eier (selveier) 

 

Boligtype: 

Leilighet 

 

Adresse og eiendomsbetegnelse: 

Eiendommen har i dag adresse: Tristilvegen 21-27, 2008 Fjerdingby og består av Gnr. 96, 

bnr. 46 i Rælingen kommune.  

 

Selger vil forestå sammenføyning og videre organisering/oppdeling av eiendommen 

tilpasset prosjektet, samt forestå seksjonering av eiendommen. Hver bruksenhet blir ved 

seksjonering tildelt eget seksjonsnummer. 

 

Tomt: 

Tomten er eiet. Endelig tomtestørrelse for hele prosjektet etter fradeling/sammenføyning 

antas å bli ca. 18 000 kvm. Endelige grenser og tomtestørrelse vil fremkomme etter 

avståelse av offentlig veigrunn, samt sykkel/gangsti, i henhold til kommunal oppmåling. 

Selger og kjøper må akseptere arealet etter den kommunale oppmålingen som bindende for 

seg, dvs. uten tillegg eller fradrag i kjøpesummen.  

 

Prosjektet er planlagt gjennomført med 4 separate bygninger med en felles underjordisk 

parkeringskjeller, med boder og sykkelparkering mv. Selger tar forbehold om den endelige 

organiseringen av bebyggelsen, herunder med hensyn til tomtearrondering rundt hvert 

bygg og organiseringen av fellesareal og parkeringskjeller. Eiendommen er under 

seksjonering som et felles sameie og med garasjekjelleren som en næringsseksjon.  

 

Øvrig gjenværende tomteareal er planlagt organisert som fellesareal for alle beboerne med 

tilrettelagte ute- og gangareal, samt areal for lek, grøntareal mv, med unntak av enkelte 

arealer utenfor byggene som eventuelt vil utgjøre terrasser på bakken for enkelte seksjoner 

som tilleggsareal.  

 

Reguleringsforhold: 

Tomten er regulert til boligformål. Reguleringskart med tilhørende bestemmelser er vedlagt 

og en del av salgsoppgaven. Her fremkommer det innregulerte naboforhold som f.eks. 

regulert næringsbygg i Felt 3. 

 

Eierforhold/organisering: 

Kjøper blir som eier av boligen deltaker i et eierseksjonssameie. Kjøper vil ha enerett til 

bruk av sin bolig (boligseksjon) med eventuelle tilleggsdeler. Som deltaker i eierseksjons-

sameiet og i tråd med sameiets vedtekter, vil kjøper få rettigheter og forpliktelser i 

tilknytning til eierseksjonssameiet. 

 

Byggemåte: 

Se vedlagte leveringsbeskrivelse for nærmere beskrivelse. 

 

Heftelser: 

De servituttene som i dag er tinglyst på eiendommen, følger med ved salg. 

Grunnboksutskrifter er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler. 

 

Grunnboksutskriftene viser følgende tinglyste heftelser: 

 

1944/101085-1/8  20.04.1944 SKJØNN/bestemmelse om vannledning 

1959/100058-1/8 08.01.1959 SKJØNN 

1961/1028422-2/8 17.08.1961 Bestemmelse om gjerde 

1963/101255-1/8 17.04.1963 SKJØNN/bestemmelse om vannledning 



   

1967/1000039-1/8 03.01.1967 SKJØNN/Bestemmelse om veggrunn 

1969/105836-1/8 07.11.1969 Bestemmelse om gjerde 

2002/20821-1/8 19.11.2002 Bestemmelse om vannledning 

2011/689359-1/200 31.08.2011  Erklæring/avtale/Elvia AS 

2011/797000-1/200 03.10.2011  Bestemmelse om vannledning 

2021/1071825-1/200 01.09.2021 Bestemmelse om nettstasjon 

2021/1071897-1/200 01.09.2021 Bestemmelse om el.ledninger/kabler 

 

Heftelser som ikke slettes følger eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt 

fra, kan det være tinglyst heftelser som erklæringer/avtaler som kan få betydning for denne 

eiendommen. 

 

Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere heftelser dersom offentlig 

myndighet krever det, eller det er vesentlig for organiseringen av prosjektet. Slike heftelser 

kan være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og 

vedlikehold av energi/nettverk el. 

 

I forbindelse med utbygging og salg av bruksenheter, vil selger tinglyse pengeheftelser på 

eiendommen, men boligen vil overtas fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt 

og utinglyst panterett til sameiet på 1 G. Sameiets panterett sikrer innenfor pålydende den 

enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser som deltaker i eierseksjonssameiet. 

 

Energimerking: 

Boligene er energimerket og vil få enten energimerke A eller B. Oppvarmingskode grønn. 

 

Selger er ansvarlig for at hver bolig etter overtagelse vil få en individuell energiattest som 

bekrefter energimerket. 

 

Lovanvendelse: 

Boligene selges etter bestemmelsene i Bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 43), 

loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakt, jfr.§3. 

 

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er juridisk person, profesjonell 

eller investor, eller etter at prosjektet er ferdigstilt. Boligen vil da selges etter 

bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger står 

likevel fritt til å selge etter Bustadsoppføringslova. 

 

Ferdigstillelse / Overtagelse: 

Selgers frist til å ha boligen (boligseksjonen) klar til overtagelse er som følger: 

 

Hus A: 31.07.2022  (under bygging) 

Hus B: feb./mars 2022 (under bygging) 

Hus C: 31.07.2023  (under bygging) 

Hus D: 4. kvartal 2023/1. kvartal 2024 (estimert) *  

 

Det tas forbehold om utsettelser grunnet koronapandemien. 

 

*For Hus D er overtagelse senest 20 måneder etter at kjøper har fått meddelt tidspunkt for 

start av den nye bebyggelsen. Senest ved slik byggestart vil selger også meddele kjøper 

forventet dato for overtakelse av boligen. 

 

Selger kan kreve overtagelse av boligen inntil fire måneder før den meddelte dato til å ha 

boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før 

det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet (endelig 

overtakelsestidspunkt) skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel.  

 

Forsinket overtagelse i forhold til skriftlig meddelt endelig overtagelsesdato, gir kjøper krav 

på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen for boligen etter reglene i 

Bustadoppføringslova § 18. Det beregnes dagmulkt fra den opprinnelige endelige meddelte 

overtakelsesdato. Eventuelt krav på dagmulkt avbrytes av overtagelse.  

 



   

Selger har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller 

dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt. 

  

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtagelse av boligen fortsatt vil 

foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige 

boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å 

overta boligen selv om seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er 

gjennomført på overtakelsesdagen. 

 

Selger er ansvarlig for at det foreligger ferdigattest på eiendommen senest på 

overtagelsesdagen. Det kan imidlertid bli aktuelt at overtagelse skjer på bakgrunn av 

midlertidig brukstillatelse fordi arbeider på utomhus fellesarealer ikke er ferdigstilt. Av 

midlertidig brukstillatelse skal fremgå hvilke arbeider som må ferdigstilles før ferdigattest 

kan gis. For å sikre gjenstående arbeid har kjøper rett til å holde tilbake en forholdsmessig 

andel av kjøpesum inntil ferdigattest foreligger.  

 

Fellesarealer vil kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt etter overtagelse av 

boligen. Sameiets styre eller interimsstyre vil representere hver sameier på 

overtagelsesforretning. Overtagelse av fellesarealer kan gjennomføres trinnvis, eksempelvis 

at innvendige fellesarealer overtas før de utvendige.   

 

Betalingsbetingelser:  

Per kontraktsignering skal det innbetales 10% av kjøpesummen så fremt garanti iht. 

Bustadoppføringslova §12 er stilt av selger. Kjøper vil få tilsendt egne varsler om 

innbetaling av 10% av kjøpesum samt innbetaling av restoppgjør. Resterende del av 

kjøpesum og omkostninger skal innbetales senest 2 virkedager før overtagelse.  

 

Megler besitter kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før overskjøting 

av boligen foreta utbetalinger til selger, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti i 

henhold til bustadoppføringslova § 47. 

 

Garantier: 

For de boligene som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille lovbestemt § 12 

garanti. Selger kan stille § 47 garanti og på bakgrunn av denne garantistillelsen vil megler 

foreta delutbetaling av oppgjøret til selger eller byggelånsbank avhengig av den 

utbetalingsinstruks selger gir.  

 

Omkostninger: 

I tillegg til kjøpesum skal følgende omkostninger betales: 

 

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av andel tomteverdi: 

Kr. 187 kr/kvm. BRA 

 

Kr 

 

varierer 

 

 

 

 Tinglysingsgebyr for skjøte: kr 585 ,- 

- Tinglysingsgebyr for panterett (pr. stk):  kr 585 ,- 

- Grunnboksutskrift: kr 204 ,- 

     

 

Det tas forbehold om endringer av beløpene/satsene som følge av kommunalt eller statlige 

vedtak. 

 

I tillegg må det innbetales oppstartskapital til sameie tilsvarende 2 mnd. Felleskostnader. 

Dette faktureres fra forretningsfører Usbl, ved innflytting. Selger har engasjert 

Boligbyggelaget Usbl som forretningsfører for sameiet. 

 

Leverandør av tv/telefoni/bredbånd er pt. ikke valgt 

 

Arealberegning: 

Bruksarealet er beregnet iht. reglene i NS3940 og utgjør alt areal innenfor omsluttende 

yttervegger. P-rom er boligens bruksareal fratrukket innvendig bodareal (S-ROM) inkl. 

omsluttende vegger.  

 



   

Arealer angitt på tegninger for det enkelte rom, er rommets nettoareal og er eksklusiv 

innvendige vegger, slik at summering av disse arealene vil være mindre enn P-ROM. Det 

tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer. Det gjøres oppmerksom på at 

sjakter vil bli innberegnet i det arealet som sjakten ligger i/til. Dersom sjakten ligger 

tilstøtende et rom med benevnelse P-ROM blir det inkludert i P-ROM og tilsvarende for S-

ROM. 

 

Felleskostnader: 

Drifts- og vedlikeholdskostnader avhenger av hvilke tjenester sameiet ønsker utført. Det er 

også andre faktorer som påvirker størrelsen på driftskostnadene slik som endringer i lønns- 

og prisnivå på de tjenestene og produktene som sameiet har. Sameiet vil også kunne velge 

andre tjenester enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Fordelingsnøkkel for fordeling av 

utgifter reguleres i sameiets vedtekter. Kostnadene fordeles slik at 70 prosent av 

kostnadene fordeles etter størrelsen på leilighetene, mens 30 prosent av kostnadene 

fordeles likt. 

 

Driftskostnader dekker blant annet: 

 

• Kommunale avgifter 

• Strøm og oppvarming i fellesarealer 

• Snøbrøyting 

• Gressklipping 

• Trappevask 

• Innvendig og utvendig vedlikehold av fellesarealer 

• Forretningsførerhonorar 

• Revisjon 

• Forsikring av bygninger 

• Vaktmestertjeneste 

 

Kostnad til TV/internett er stipulert til kr 400,- pr. mnd. Kostnader for oppvarming og 

varmtvann er stipulert til kr 8,- pr m2 BRA pr. måned.  

Forannevnte er inkludert i fellesutgifter oppgitt i prislisten. 

Driftskostnadene for garasjeanlegget er stipulert til ca. kr. 200,- pr måned pr. parkerings 

plass og betales av de som disponerer plasser i anlegget. For de som har ladestasjon vil 

dette skje via et system hvor hver enkelt beboer starter og stopper lading gjennom en app 

og betaler direkte via denne. 

 

Kjøper forplikter seg til å respektere den organiseringen og kostnadsfordelingen som selger 

anser hensiktsmessig. Endelig budsjett fastsettes av styret. Det tas forbehold om endringer 

i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall og budsjett fra forretningsfører. 

 

Stipulerte månedlige kostnader for første driftsår fremkommer av prislisten. 

 

Utleie: 

Utleie av boligene er tillatt. Styret skal meddeles før innflytting om hvem som er leietaker. 

 

Kjøkken: 

HTH er leverandøren av kjøkken. Vi har delt leveransen i 3, med standard betegnelsene; 

GOD, BEDRE og BEST. I korte trekk leveres 2 og 3 roms med standard GOD og 4 og 5 rom 

med standarden BEDRE. Unntaket er leilighetene A701, B701, C701/C702, 

D601/D602/D701 som leveres med innredning BEST og hvitevarepakke BEDRE. 

 

Garasje/parkering:  

Det er mulighet å kjøpe 1-2 parkeringsplasser i felles garasjeanlegg i underetasjen.  P-

plassene har en bredde på 2,40m (mot vegg er den 2,70m) og en lengde på 5 m. For noen 

av plassene vil det være en søyle ved inngangen til p-plassen. Selger vil fritt tildele 

plassene i forbindelse med overlevering og vil i hovedsak plassere plassene nærmest mulig 

oppgangene for de enkelte kjøpere av p-plass. Pris på p-plass er kr. 250.000,- og el-bil 

lader kan bestilles som tilvalg. Prisene kan endres for usolgte plasser. 

 



   

 

 

 

Tilpassing av leiligheten/Tilvalg: 

Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som står i sammenheng med 

ytelsen som er avtalt, og som ikke i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra denne 

ytelsen og som ikke er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. 

 

For Hus A og B er fristene for å gjøre tilvalg dessverre utløpt, mens Hus C har mulighet for 

alle tilvalg unntatt endringer av bad. Hus D har mulighet for alle tilvalg. 

 

Dersom kjøper i hus C og D velger å ikke gjøre tilpasningsarbeider i sin leilighet gis en 

tilvalgsrabatt som følger: 

 

• 2-roms leilighet  30 000 kr 

• 3-roms leilighet 40 000 kr. 

• 4-roms leilighet 50 000 kr. 

 

(Valg av el-bil lader eller gulvvarme på soverom som tilvalg, medfører ikke tap av rabatt.  

Det må da gis beskjed i forbindelse med signering av kontrakt om at man ønsker el-bil 

lader/varme på soverom.) 

 

Selger har utarbeidet en mulighet til å gjøre en del standard tilpasninger av leiligheten ved 

signering av kontrakt.  Disse mulighetene presenteres i en egen brosjyre. Dette gjelder 

diverse valg for bad, kjøkken, farger, gulv osv.  Prisene på disse valgene vil rabatteres enn 

hva gjelder ved fullt tilvalg.  Forutsetningen er at valgene gjøres i for bindelse med 

kontraktsinngåelse.  Valg av standard tilpasninger medfører tap av tilvalgsrabatt.  

 

Dersom man ønsker å gjøre spesielle tilvalg i leiligheten som går ut over standard 

tilpasningen, som er presentert i egen brosjyre, gjøres dette i en egen tilvalgsprosess hvor 

man vil ha mulighet til å ha møter med leverandører og gjøre mere omfattende endringer 

innenfor de rammene som bustadoppføringslova gir. Fullt tilvalg gir stor fleksibilitet, men 

tap av tilvalgsrabatten og tap av de reduserte prisene som ligger i standard tilpasninger. 

 

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som endrer 

vederlaget av boligen med 15 % eller mer. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre 

endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger og som ikke står i forhold 

til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. 

 

Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jfr. 

bustadoppføringslovas § 44. Selger har ikke rett til å utføre endringer/tilleggsbestillinger 

som medfører konsekvenser for øvrige kjøpere. 

 

Selger eller den selger måtte oppnevne kan kreve betaling for endringer og tilleggsarbeider 

når arbeidene er utført.  

 

Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av selger eller den selger måtte oppnevne 

og betales direkte til meglers klientkonto.  

 

Kjøpstilbud/midlertidig kjøpsavtale: 

Kjøpstilbud skal innleveres skriftlig sammen med godkjent legitimasjon. 

 

Innlevert kjøpstilbud er bindende for kjøper. Selger har rett til å akseptere eller forkaste 

ethvert bud, megler vil meddele eventuell aksept skriftlig til kjøper.  

 

Selgers forbehold vedrørende igangsetting: 

Hus A, B og C har frafalt forbehold og er under bygging. For Hus D gjelder følgende: 

 

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av prosjektet i henhold til inngått 

kjøpekontrakt:   

- at alle offentlige godkjenninger for den prosjekterte bebyggelse foreligger 



   

- at tilstrekkelig forhåndssalg på 60% av Hus D er oppnådd 

- at prosjektet får en for selger tilfredsstillende byggelånsfinansiering   

- at selgers ledende organer beslutter igangsetting av prosjektet, eventuelt av det 

enkelte byggetrinn 

 

Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt 

prosjektet, eventuelt det enkelte byggetrinn. blir igangsatt. Så snart dato for oppstart av 

byggearbeidene for prosjektet, eventuelt det enkelte byggetrinn, er besluttet, vil kjøper 

også motta dato for planlagt overtakelsesdato. 

 

Dersom forbeholdene ikke er avklart innen 1.10.2022, eller det blir klart før  

dette tidspunkt at forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen, har selger rett til ensidig  

å annullere kontrakten, uten at noen av partene kan gjøre noe krav overfor den andre som  

følge av bortfallet av kontrakten. Kjøper skal i så fall få eventuelt innbetalt forskuddsbeløp  

inklusive opptjente renter refundert av selger gjennom Megler, og stilt § 12-garanti vil bli  

kansellert og returnert garantisten. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. 

 

Selger står fritt til å fordele boder og garasjeplasser.  

Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter og garasjeplasser uten varsel.  

 

Ligningsverdi / eiendomsskatt: 

Eiendommens ligningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første 

ligningsoppgjør. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som 

årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå.  

 

Ligningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25% av 

den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Ligningsverdien for 

sekundærboliger utgjør 60%. For nærmere info, se www.skatteetaten.no. 

 

Det er p.t. ikke innført eiendomsskatt i Rælingen kommune. 

 

Hvitvasking: 

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking, med plikt til å melde fra til Økokrim om 

eventuelle mistenkelige transaksjoner.  

 

Særskilte bestemmelser: 

Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer 

reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. 

 

Kontrakten kan ikke transporteres og gjelder individuelt for hver kjøper. Dersom selger  

tillater transport vil det påløpe transportgebyr. 

 

Generelle forutsetninger og forbehold: 

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet 

leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. 

Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende 

krav: 

 

De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i 

teknisk forskrift. 

 

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjons-

løsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detalj-

prosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller 

boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir 

ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre 

vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om 

endringene uten ugrunnet opphold. 

 

Prosjektet er under seksjonering og forventes ferdig seksjonert før første innflytting. Det tas 

dog forbehold at dette ikke blir forsinket. 

http://www.skatteetaten.no/


   

 

Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. 

 

Selger kan på hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om 

underliggende forutsetninger ikke er oppfylt. Selger skal uten ugrunnet opphold gi kjøper 

skriftlig melding om når (dato) forbehold er bortfalt/frafalt. 

 

 

Denne salgsoppgaven er først komplett sammen med prospektet for prosjektet. 

 

Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste. 
 

Meglers vederlag: 

Megler har fast provisjon pr. solgte enhet. Meglers vederlag dekkes av oppdragsgiver. 

 

Meglerforetak: 

EiendomsMegler1 Oslo AS, avd. Nybygg, foretaksnummer: 976 756 673, Youngstorget 5, 

0181 Oslo. Postboks 385 Sentrum, 0102 Oslo 

 

Ansvarlig megler: 

Geir Nyland 

Prosjektmegler 

Telefon: 90 17 38 88. Epost: geir.nyland@em1oav.no 

 

Megler 

Cathrine Gundersen  

Prosjektmegler 

Telefon: 45 61 34 42. Epost: cathrine.gundersen@em1oav.no 
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Kjøpekontrakt 

 for eierseksjon under oppføring 
Oppdragsnr:   

Omsetningsnr:  

 

Mellom 

heretter kalt Selger, og 

heretter kalt Kjøper 

 

1. Beskrivelse av kontraktsobjektet  

 

1.1 Selger overdrar til Kjøper ny eierseksjon under oppføring. 

 

Eierseksjonen vil bli en del av et sameie som ligger på eiet tomt og som vil utgjøre: 

 

a. Bolig nr. <nr> på eiendommen gnr. 96, bnr. 46 i Rælingen kommune med adresse 

Tristilvegen 21-27, 2008 Fjerdingby med ideelle eierandeler i eierseksjonssameiet 

som etableres for prosjektet og som omfatter innendørs og utendørs fellesareal 

[og bod mv i felles parkeringskjeller]. 

 

b. I tillegg omfatter kontrakten kjøp av rett til [antall] biloppstillingsplass(er) i 

prosjektets parkeringskjeller. 
 

Parkeringskjelleren blir organisert som egen næringsseksjon.  

 

Inntil alle byggene er ferdigstilt forbeholder Selger seg retten til endelig å bestemme 

organiseringen av prosjektet gjennom ett eller flere eierseksjonssameier og for 

parkeringskjelleren som fellesareal, tilleggsareal, næringseiendom eller en 

anleggseiendom.  Organiseringen av prosjektet som angitt over vil skje uten 

forhøyelse eller reduksjon av kjøpesummen. Tilsvarende gjelder for bodareal der dette 

ikke kan inngå som et tilleggsareal.  

 

Ovennevnte kontraktsobjekt, omfattende den ervervede boligseksjon, med ideell 

eierandel i eierseksjonssameiet omfattende boligen, benevnes i fortsettelsen som  

”Boligen”. 

 

1.2 Kjøper har fått seg forelagt en bygningsmessig beskrivelse av Boligen inntatt i 

prospekt med tilhørende vedlegg. Boligen overtas i overensstemmelse med disse 

spesifikasjoner og beskrivelser med tillegg av eventuelle skriftlige endringer og 

tilleggsarbeider som er avtalt direkte mellom partene, eller mellom Kjøper og 

representant for Selger.  

 

Selger har rett til, uten at Kjøper kan kreve endring i pris, å foreta mindre endringer i 

oppgitte spesifikasjoner og beskrivelser som anses hensiktsmessige og som ikke 

forringer Boligens kvalitet og funksjon. Det samme gjelder for eventuelle endringer 

som følger av pålegg fra myndighetene. 

Navn:  Attivo Eiendomsutvikling III AS Org. nr: 920 859 577 

Adresse: Parkveien 53 B, 0256 Oslo Tlf: 46 62 82 18  

Navn:    

  

F.dato:  

  

Adresse:  

  

Tlf:  

 



   

 

1.3 Kjøper har ved gjennomgåelse av kjøpekontrakten gjort seg kjent med eiendommens 

foreløpige tomtegrenser, samt regulerings- og eventuell bebyggelsesplan for området. 

Endelige tomtegrenser og tomteareal fastsettes av Rælingen kommune for Selgers 

regning. Det tas forbehold om mindre justeringer når det gjelder endelige 

tomtegrenser og areal. 

 

2. Kjøpesum og omkostninger 

 

2.1 Kjøpesummen for boligen utgjør kr <kjøpesum>,-.  

 

2.2 Kjøpesum og omkostninger avgjøres slik: 

 

I tillegg til kjøpesummen skal Kjøper betale omkostninger jf. salgsoppgave senest 4 

virkedager før overtakelse. 

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av andel tomteverdi: 

Kr. 187 kr/kvm. BRA 

 

Kr 

 

varierer 

 

,- 

- Tinglysingsgebyr for skjøte: kr 585 ,- 

- Tinglysingsgebyr for panterett (pr. stk):  kr 585 ,- 

- Grunnboksutskrift: kr 204 ,- 

 Til sammen: kr  ,- 

 

Dersom Kjøper skal etablere ytterligere pant på eiendommen påløper kr 729,- pr. 

panterett. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.  

 

Det er avtalt at det skal forskuddsinnbetales to måneders fellesutgifter til 

forretningsfører ved overtagelse slik at sameiet opparbeider seg likviditet. 

 

Endrings-/ tilleggsbestillinger innbetales til meglers klientkonto på bakgrunn av den 

skriftlige avtalen som inngås mellom partene, jfr. pkt. 6.2.  

 

Dersom Kjøpers långiver tar forbehold om at megler skal tinglyse pantedokument til 

sikkerhet for lån innbetalt til meglers klientkonto, ansees oppgjøret likevel ikke for å 

ha funnet sted dersom megler ikke har mottatt pantedokumentet. I så fall må 

overtakelse av Boligen utsettes til megler har mottatt pantedokumentet. Det er 

Kjøpers ansvar å sørge for at pantedokumentet blir levert til megler i god tid før 

overtakelse. 

 

3. Forbehold fra Selger 

 

3.1 Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen for Hus D:   

- at alle offentlige godkjenninger for den prosjekterte bebyggelse foreligger 

- at tilstrekkelig forhåndssalg på 60 % av hus D er oppnådd 

- at en for selger tilfredsstillende byggelånsfinansiering oppnås 

- at selgers ledende organer beslutter igangsetting av prosjektet, eventuelt av det 

enkelte byggetrinn 

For Hus A-C er disse under bygging og ingen forbehold. 

 

3.2 Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil Kjøper motta skriftlig melding om 

hvorvidt prosjektet, eventuelt det enkelte byggetrinn. blir igangsatt. Så snart dato for 

oppstart av byggearbeidene for prosjektet, eventuelt det enkelte byggetrinn, er 

besluttet, vil kjøper også motta dato for planlagt overtakelsesdato. 

 

- Kontant innen 14 dager: kr <forskudd> ,- 

- Kontant innen overtakelse, <overtagelsesdato>: kr <salgssum-

rest> 

,- 

 Til sammen: kr <kjøpesum> ,- 



   

Selger kan på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om 

forutsetningene/forbeholdene ikke er oppfylt. 

 

3.3.  Dersom forbeholdene ikke er avklart innen 01.10.2022 eller det blir klart før dette 

tidspunkt at forbeholdene ikke vil kunne oppfylles, har Selger ensidig rett til å 

annullere kontrakten, uten at noen av partene kan gjøre noe krav gjeldende overfor 

den andre som følge av bortfallet av kontrakten. Kjøper skal i så fall få tilbake 

eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter.  §12-garantien vil bli 

kansellert og returnert garantisten. Utover dette har Selger intet ansvar overfor 

Kjøper. Ved enighet mellom partene, kan fristene forlenges på samme vilkår. 

 

4. Oppgjør 

 

4.1 Eiendommen er formidlet gjennom EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt, 

heretter kalt Megler og oppgjøret vil bli foretatt av kontraktsmedhjelper, 

EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS, heretter kalt Oppgjør. Partene gir Oppgjør 

ugjenkallelig fullmakt til å foreta endelig oppgjør etter denne kontrakt og alle 

innbetalinger, dokumenter og henvendelser angående oppgjøret skal rettes dit. 

 

Postadresse/kontaktinfo: 

 

EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS, avd. Nybygg OA 

Youngstorget 5, 0185 Oslo 

 

Tlf.nr.:   23 08 48 20 

Mail:    oppgjor@eiendomsmegler1.no  

 

Megler skal sørge for at pantedokument med urådighetserklæring fra Selger til 

Eiendomsmegler1 Oslo AS tinglyses snarest etter at begge parter har skrevet under 

denne kontrakten. Pantedokumentets pålydende skal minimum dekke kjøpesummen 

og skal tjene som sikkerhet for riktig oppgjør mellom partene, samt vederlag og 

utlegg til megler. Urådighetserklæringen hindrer Selger å tinglyse frivillige 

disposisjoner i eiendommen uten samtykke fra megler. Det vil i dette tilfellet bli 

tinglyst pantedokument med urådighetserklæring felles for alle boligene i prosjektet 

hvor pålydende minimum skal dekke summen av vederlagene for alle boligene. Megler 

skal slette pantedokumentet med urådighetserklæringen når skjøtet er tinglyst og 

oppgjøret mellom partene er avsluttet.  

 

Kjøpesum regnes ikke som betalt av Kjøper før Kjøpers pantedokument er 

mottatt av Oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. I tillegg 

må kjøpesum og omkostninger være innkommet på klientkonto og skriftlig 

melding fra Kjøpers bank må foreligge. Dato for renteberegning mellom 

partene avhenger av både mottak og valutering. 

 

Alle innbetalinger skal skje til Meglers klientkonto nr. 9001.31.75380 

 

For å sikre trygg gjennomføring av handelen etter eiendomsmeglingsloven § 3-2 og  

§ 6-9, har partene avtalt følgende betingelser for frigivelse av kjøpesummen:  

 

1. Panterettsdokument med urådighetserklæring er tinglyst,  

2. Kjøper har innbetalt hele kjøpesummen inklusive omkostninger,  

3. Kjøper har overtatt bruken av eiendommen,  

4. Kjøpers skjøte på eiendommen – uten andre heftelser enn det partene har avtalt er 

tinglyst,  

5. Kjøpers eventuelle långivere har fått tinglyst panterett i eiendommen med forutsatt  

    prioritet og  

6. Heftelser som ikke skal følge med ved handelen er slettet.  

 

Forutsetningene nr. 5 og 6 er ikke til hinder for at megler kan iverksette oppgjør basert 

på restgjeldsoppgave og tilstrekkelig slettebekreftelse fra selgers kreditor(er) med 

panterett i eiendommen.   

 

mailto:oppgjor@eiendomsmegler1.no


   

Kreditorer kan ikke søke dekning i kjøpesummen på meglers klientkonto før 

betingelsene 1 til 6 for frigivelse av kjøpesummen i henhold til denne kontrakt er 

oppfylt, jf. eiendomsmeglingsloven § 3-2 og dekningsloven § 2-2. Har selger tillatt 

kjøper å overta eiendommen selv om deler av kjøpesummen/omkostningene ikke er 

innbetalt, kan den første delen av oppgjøret likevel gjennomføres uten hinder av 

forutsetning nummer 2 ovenfor. Resterende del av oppgjøret vil i så fall finne sted når 

resten av kjøpesummen/omkostningene er innbetalt. 

 

Frem til overskjøting tilfaller renter opptjent på klientkonto den som har 

instruksjonsretten på beløpet. 

 

Dersom Selger stiller § 47 garanti vil deloppgjør utbetales til selger/byggelånsbank og 

godskriving av renter opphører. Dersom garantien kommer til anvendelse, bekrefter 

Kjøper ved underskrift av denne kontrakt at garantisten får ugjenkallelig fullmakt til å 

returnere eventuelle utbetalinger til kontraktsmedhjelper, EiendomsMegler 1 Oslo 

Akershus AS, slik at denne får avviklet et eventuelt inneståelsesansvar overfor kjøpers 

bank. 

 

Utbetaling av renter forutsetter at renten totalt sett overstiger mer enn ½ rettsgebyr. 

  

4.2 Før nøkkel til Boligen kan utleveres og skjøte tinglyses, skal fullt oppgjør i henhold til 

pkt 2.3 være disponibelt på Meglers klientkonto inklusive oppgjør for utførte endringer 

og tilleggsarbeider. 

 

4.3 Dersom Kjøpers innbetalinger av kjøpesum og omkostninger forsinkes, blir morarenter 

beregnet og belastet kjøper. Hvis Kjøper vesentlig misligholder Kjøpekontrakten, har 

Selger rett til å heve Kjøpekontrakten. Manglende innbetaling utover 30 dager etter 

forfall, anses som vesentlig mislighold. Selger har i et slikt tilfelle, rett, men ikke plikt, 

til å heve Kjøpekontrakten og foreta dekningssalg.  

 

Ved forsinket betaling vil Selger også kunne stanse arbeidet med Kjøpers bolig selv 

om Selger ikke hever kontrakten. 

  

Selger tar forbehold om hevning ved forsinket betaling, selv om Kjøper har overtatt 

boligen og/eller hjemmelen til boligen. 

  

4.4  Dersom Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Boligen før fullt oppgjør har funnet 

sted, og ikke betaler fullt oppgjør etter denne kontrakt, godtar Kjøper utkastelse fra 

Boligen uten søksmål og dom, jfr. lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 § 13-2, 

3. ledd (e).  

 

5. Heftelser og skjøte 

 

5.1  Boligsameiet har pant i hver seksjon. I tillegg har kommunen legalpant (lovbestemt 

pant) for kommunale avgifter, eventuell eiendomsskatt og enkelte særlige 

eiendomsavgifter og – gebyrer, jfr. panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 6-1. 

 

5.2 For øvrig overdras Boligen fri for andre pengeheftelser enn de Kjøper selv måtte 

påhefte i forbindelse med betaling av kjøpesummen.  

 

5.3  Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser, herunder servitutter som er 

registrert under pengeheftelser i grunnboken. I tillegg kan Selger tinglyse 

bestemmelser vedrørende infrastruktur, sameie- og naboforhold eller forhold pålagt 

av myndighetene, som veierklæring til kommunen om plikt til opparbeidelse og 

bekostning av vei, samt vederlagsfri avståelse av nødvendig grunn til formålet. 

 

5.4  Skjøte på seksjonen utstedes av megler. Dersom seksjonsnummer ikke er fastsatt ved 

kontraktsdato, gir partene megler fullmakt til å innsette matrikkelnummer i skjøtet og 

eventuelle panteretter så snart dette er avklart. 

 



   

5.5  Etter overtakelse skal seksjonen overskjøtes til den Kjøper som Kjøpekontrakten 

utpeker. In blanco skjøter aksepteres ikke. Kjøper må godtgjøre at kjøpet ikke er i 

strid med Eierseksjonsloven av 2017 § 22. 

  

5.6 Selger er ikke ansvarlig for forsinkelse pga. sen offentlig saksbehandling. Det tas 

forbehold om at offentlige myndigheters saksbehandlingstid medfører at fradeling av 

eventuelle tomteparseller og seksjonering blir forsinket. Såfremt dette ikke har funnet 

sted ved overtagelse, vil overskjøting til Kjøper skje så snart det praktisk lar seg 

gjennomføre. Dersom Selger ønsker å disponere kjøpesummen før skjøtet er tinglyst 

må bankgaranti (§47) stilles, jfr. pkt. 4.1 

 

6. Endringer og tilleggsarbeider 

 

6.1 Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som står i sammenheng med 

ytelsen som er avtalt, og som i omfang eller karakter ikke skiller seg vesentlig fra 

denne ytelsen og som ikke hindrer rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. 

 

6.2 Selger vil utarbeide en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle valgmuligheter for 

endringer og tilleggsarbeider. Tilvalgsmenyen vil inneholde opplysninger om priser, 

frist for bestilling samt eventuell betydning for overtakelses-tidspunktet.  

 

6.3 Dersom Kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal dette 

bestilles skriftlig hos Selger eller den Selger måtte oppnevne. 

 

6.4 Selger er ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre 

vederlaget med 15 % eller mer. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer 

eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger og som ikke står i forhold til 

kjøpers interesse av å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. 

 

6.5 Selger eller den Selger måtte oppnevne kan kreve betaling for endringer og 

tilleggsarbeider når arbeidene er utført, jfr. kjøpekontrakten punkt 4.1.  

 

6.5 Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av Selger eller den Selger måtte 

oppnevne og betales direkte til meglers klientkonto. Selger har rett til å ta seg betalt 

for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. bustadoppføringslovas § 44. Selger 

har ikke rett til å utføre endringer/tilleggsbestillinger som medfører konsekvenser for 

øvrige kjøpere.  

 

7. Medlemskap i boligsameie 

 

7.1 Kjøper er innforstått med at man som kjøper av en seksjon blir sameier i henhold til 

lov om eierseksjoner av 16.06.2017 nr. 25. Sameiet administrerer fellesinteressene, 

herunder driften av utomhusanlegg og fellesareal. 

 

7.2 Kjøper plikter å rette seg etter Sameiets vedtekter, samt fra overtakelse betale sin 

forholdsmessige andel av driftsutgiftene for eiendommen. Budsjett over driftsutgiftene 

stadfestes av Sameiet i konstituerende møte. Regler for styring og drift av Sameiet 

følges av Eierseksjonsloven av 2017. 

 

7.3 Selger vil engasjere forretningsfører for Sameiet og for Sameiets regning. 

 

8. Overtakelse og ferdigbefaring 

 

8.1   Selgers frist til å ha boligen (boligseksjonen) klar til overtagelse fastsettes til 20 

måneder etter at Kjøper har fått meddelt tidspunkt for start av byggearbeidene på 

den nye bebyggelsen omfattende boligen. Senest ved slik byggestart vil Selger også 

meddele kjøper forventet dato for overtakelse av boligen. 

 P.t. gjelder følgende: 

 

 Hus A: 31.07.2022  (under bygging) 

Hus B: feb./mars 2022 (under bygging) 

Hus C: 31.07.2023  (under bygging) 



   

Hus D: 4. kvartal 2023/1. kvartal 2024 (estimert) *  

 

Selger kan kreve overtagelse av boligen inntil fire måneder før den meddelte dato til å 

ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to 

måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet 

(endelig overtakelsesdato) skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel.  

 

Forsinket overtagelse i forhold til skriftlig meddelt endelig overtagelsesdato, gir Kjøper 

krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen for boligen etter reglene i 

Bustadoppføringslova § 18. Det beregnes dagmulkt fra den opprinnelige endelige 

meddelte overtakelsesdato. Eventuelt krav på dagmulkt avbrytes av overtagelse.  

   

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som er nevnt i bustadoppføringslova  

§ 11 er oppfylt 

 

8.2 Vesentlig forsinkelse gir Kjøper rett til å heve kontrakten. Kjøper må i så fall gi 

melding til Selger om hevingskravet før overtakelse. Dersom Kjøper velger å heve 

kontrakten, skal Selger tilbakebetale innbetalte beløp og kjøper plikter å 

returnere/kvittere garantien for opphør. 

 

8.3 Selger vil normalt innkalle til en forhåndsbefaring ca. 2-4 uker før arbeidene vil være 

fullført, hvor Boligen besiktiges av Kjøper og Selger i fellesskap. Selger fører referat 

fra forhåndsbefaringen. 

 

 På overtakelsesforretningen skal Selger og Kjøper foreta en ferdigbefaring hvor 

Boligen besiktiges i fellesskap. Det skal føres protokoll fra befaringen, og eventuelle 

mangler noteres. Protokollen undertegnes av begge parter og sendes deretter til 

megler. Kjøper har rett til å deponere et beløp tilsvarende summen av feil og mangler 

på meglers klientkonto som sikkerhet for rett oppfyllelse av avtalen. Beløpet skal 

reduseres etter hvert som feil/mangler utbedres. 

  

 Boligen overtas i byggerengjort stand. 

 

 Kjøper kan kreve eventuelle mangler rettet uten ugrunnet opphold dersom disse 

vanskeliggjør eller er til sjenanse for innflytting eller bruk. Dersom en av partene 

unnlater å møte til befaringen uten gyldig grunn, kan den andre parten avholde denne 

alene, herunder undertegne protokollen. Unnlatelse fra å møte gir ikke Kjøper rett til å 

nekte overtakelse. 

 

 Inntil samtlige leiligheter med tilhørende utomhusarealer er ferdigstilt, har Selger rett 

til å ha stående anleggsmaskiner, materialer, rigg og utstyr på området.  Denne 

retten gjelder så lenge byggearbeidene pågår.  Eventuelle skader dette påfører 

Eiendommen, skal Selger snarest utbedre for egen regning. 

 

8.4  Selger er ansvarlig for at det foreligger ferdigattest på Boligen senest på overtakelses-

dagen. Det kan imidlertid bli aktuelt at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig 

brukstillatelse fordi det er gjenstående arbeider på fellesareal, det er 

trinnvisutbygging eller gjenstående rekkefølgebestemmelser el. Av midlertidig 

brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som må ferdigstilles før ferdigattest kan 

gis. For å sikre ferdigstillelse av gjenstående arbeid har kjøper rett til å holde tilbake 

en forholdsmessig andel av kjøpesummen inntil ferdigattest foreligger. Selger kan få 

utbetalt beløpet mot at det stilles selvskyldnergaranti fra en godkjent finansinstitusjon 

for beløpet. 

  

Kjøper kan ikke ta boligen i bruk dersom ferdigattest/midlertidig brukstillatelse ikke 

foreligger og har rett til å nekte overtagelse frem til den er utstedt. 

 

8.5  Overtakelsesforretning kan gjennomføres selv om det gjenstår mindre arbeider, 

herunder utomhusarbeider og arbeider som skal utføres på fellesarealene. Eventuelle 

gjenstående arbeid skal utføres innen rimelig tid hensyntatt årstid og rasjonell 

fremdrift.  

 



   

8.6 Risikoen for Boligen går over på Kjøper ved overtakelse. Overtar ikke Kjøper til 

fastsatt tid, og årsaken ligger hos Kjøper, har Kjøper risikoen fra det tidspunkt da han 

kunne ha overtatt Boligen. 

 

 Alle utgifter vedrørende Boligen, herunder utgifter til nødvendig oppvarming, bæres 

av Kjøper fra og med overtakelsesdagen. 

 

8.7 Overtagelse av Sameiets fellesarealer gjennomføres med Sameiets styre.  

 

 Selger kan beslutte at overtakelsen gjennomføres trinnvis, eksempelvis at innvendige 

fellesarealer overtas før de utvendige. Det føres protokoll fra overtagelses-

befaringen(e) og eventuelle mangler som skal utbedres av Selger protokolleres. 

Dersom overtagelse(ne) gjennomføres før seksjoneringsbegjæringen for eiendommen 

er tinglyst, innkalles alle kjøperne av seksjoner i sameiet for å velge et ”interimsstyre” 

som bl.a. skal gjennomføre overtagelse(ne). Kjøper gir ved underskrift på denne 

kontrakt, fullmakt til styret eller interimsstyret til å overta fellesarealene med 

bindende virkning. 

 

 Kjøper er innforstått med at fellesarealene vil kunne bli ferdigstilt og overtagelses-

forretning avholdt etter Kjøpers overtakelse av Boligen. Sameiets Styre/Interimsstyre 

skal i så fall før overtagelse av Boligen sammen med Selger gå en forhåndsbefaring på 

fellesarealer. Det skal føres protokoll fra forhåndsbefaringen der mangler som skal 

utbedres av Selger protokolleres. 

 

 Inntil overtagelsesforretning av fellesarealer er avholdt, aksepterer partene at et 

forholdsmessig beløp i forhold til ferdigstillelsesgrad på forhåndsbefaring holdes 

tilbake på meglers konto. Selger kan få utbetalt beløpet mot at det stilles 

selvskyldnergaranti fra en godkjent finansinstitusjon for beløpet.      

 

 Kjøper gir med sin underskrift på denne Kjøpekontrakten Sameiets styre/interimsstyre 

fullmakt til å foreta frigivelse av det tilbakeholdte beløp. Selger sørger for at det fra 

overtagelsesbefaringen protokolleres at styret/interimsstyret samtykker i at det 

tilbakeholdte beløp utbetales til Selger, evt. deler av det tilbakeholdte beløp slik at 

verdien av gjenstående arbeider samsvarer med summen av tilbakeholdte beløp. 

Selger kan alternativt kreve utbetaling av beløpet mot at det stilles selvskyldner-

garanti fra en finansinstitusjon. Garantibeløpet skal ikke være lavere enn verdien av 

gjenstående arbeider iht. overtagelsesprotokollen. Alle renter som opptjenes av det 

tilbakeholdte beløp tilfaller Selger.  

 

9. Garanti for oppfyllelse av avtalen. 

 

Selger stiller sikkerhet (garanti) for riktig oppfyllelse av kontrakten jfr. 

bustadoppføringslova § 12, tredje ledd med: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selger skal stille garantien straks etter avtaleinngåelsen. Dersom Selger har tatt 

forbehold om byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller om byggetillatelse, skal 

Selger stille garantien straks etter at forbeholdene er falt bort. 

 

Garantiene vil bli stilt enten enkeltvis eller i form av samlegaranti. Originalene 

oppbevares hos megler frem til garantienes utløp, hvorpå de returneres til 

garantisten.  

 

 

 

 

- 3% av kjøpesum for krav fremsatt av Kjøper før 

overtakelse 

kr 0,0 ,- 

- 5%  av kjøpesum for krav som settes frem mot selger 

på et senere tidspunkt men senest 5 år etter 

overtakelsen:  

kr 0,0 ,- 

    <kjøpesum>  



   

10. Forsikring 

 

10.1 Selger holder bygningene forsikret frem til ferdigstillelse. Deretter må Boligsameiet 

selv sørge for forsikring. 

 

 Kjøper må selv sørge for forsikring av eget innbo og løsøre. 

 

10.2 Forsikringssum for eventuell skade før overtakelsen tilfaller Selger, som har plikt til 

snarest å utbedre skaden. Skjer skaden etter overtakelsen, tilfaller forsikringssummen 

Kjøper under forutsetning av at denne har foretatt oppgjør ifølge kontraktens 

bestemmelser. 

 

 

11. Mangler – reklamasjon 

 

11.1 Dersom det foreligger en mangel i henhold til bustadoppføringslova, kan forbrukeren 

etter lovens kapittel IV: 

 

a) holde igjen vederlag etter bustadoppføringslova § 31 eller deponere omtvista 

vederlag etter bustadsoppføringslova § 49. 

b) kreve mangelen rettet etter bustadoppføringslova § 32, kreve prisavslag etter      

§ 33, eller heve kjøpekontrakten etter § 34, 

c) kreve erstatning etter § 35. 

 

11.2 Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved Boligen, må Kjøper 

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 må gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget 

eller burde vært oppdaget. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år fra 

overtakelsen, jfr. Bustadoppføringslova § 30. 

 

11.3 Rettmessige mangler som er påberopt i rett tid ,vil Selger utbedre vederlagsfritt for   

Kjøper i rimelig tid etter at reklamasjonen er fremsatt. 

 

11.4 Cirka 1 år etter overtakelsen skal Selger innkalle til en kontrollbefaring av Boligen. 

Det skal føres protokoll fra denne, som skal undertegnes av Kjøper og Selger. 

 

 Dersom det ikke er til klar ulempe for Kjøper, eller medfører forringelse av Boligen, 

kan Selger kreve at utbedring av mangler som er fremsatt etter overtakelsen skjer 

samlet etter kontrollbefaringen. 

 

11.5 Skulle det oppstå mangler som det vil falle kostbart å utbedre i forhold til den 

betydning manglene har for Boligens bruksverdi, har Selger rett til å gi Kjøper 

prisavslag i stedet for å foreta utbedring. 

 

11.6 Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes Kjøpers bruk 

av Boligen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller 

mangler, ikke omfatter reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, eller 

sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og 

materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side. 

 

Selgers utbedringsplikt omfatter heller ikke skader som skyldes tilfeldige begivenheter 

etter overtakelse eller andre begivenheter Selger ikke bærer risikoen for. 

 

11.7 For utbedring av eventuelle mangler er Kjøper forpliktet til å gi Selger og dennes 

representanter adgang til Boligen slik at det er mulig å gjennomføre 

utbedringsarbeider på hverdager og i normal arbeidstid. Kjøper har plikt til å kvittere 

for utført arbeid etter hvert som dette avsluttes. Dersom Selger etter 3 ukers skriftlig 

varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid mister Kjøper 

retten til utbedring. 



   

 

Kjøper har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve 

kostnadene dekket av Selger, med mindre Selger unnlater å rette mangelen innen 

rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at Kjøper skriftlig har varslet med 3 

ukers varsel om at arbeidene vil bli satt bort til andre. 

 

12. Særskilte bestemmelser 

 

12.1 Kjøper kan avbestille Boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling 

kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. 

 

12.2. Kontrakten kan ikke transporteres og gjelder individuelt for hver Kjøper. 

 

12.3 Salgsprospektet er ikke bindende for Boligens detaljutforming og farger. Opplysninger 

gitt i salgsprospektet kan fravikes dersom Selger anser det nødvendig eller ønskelig, 

men eventuelle endringer skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard. 

 

12.4 I byggeperioden er ferdsel på byggeplassen beheftet med høy grad av risiko og 

adgang til befaring vil dermed begrenses. Kjøper må forhåndsavtale med Selger 

dersom besøk på byggeplassen ønskes foretatt. Selgers representant skal være til 

stede. 

 

12.5 Ved motstrid mellom leveringsbeskrivelsen og tegninger, gjelder 

leveringsbeskrivelsen. 

 

12.6 Kjøper godtar at Selger og megler kan bruke elektronisk kommunikasjon for å sende 

varsler og informasjon etc. 

 

12.7 Kjøper gir megler fullmakt til å formidle Kjøpers kontaktinformasjon til entreprenøren, 

forretningsfører, nettleverandør mv. 

 

13. Tvister 

 

Skulle det oppstå tvist om forståelse av kjøpekontrakten, skal partene søke å løse 

denne ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fram, skal saken avgjøres av de 

ordinære domstolene ved Boligens verneting. 

Partene kan imidlertid, etter at tvist er oppstått, avtale at saken skal avgjøres ved 

voldgift etter reglene i voldgiftsloven av 2004. 

 

14. Forholdet til lovverk 

 

Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13.6.1997 nr. 43 

”Bustadoppføringslova” samt lov av 23.5.1997 nr. 31 om eierseksjonen  

”Eierseksjonsloven” kommer til anvendelse på kontraktsforholdet. 

 

15. Vedlegg 

  

Kjøper bekrefter å ha mottatt og lest prospekt, salgsopplysninger fra megler og 

vedleggene til disse; leveringsbeskrivelse, reguleringsplan med bestemmelser, 

grunnboksutskrifter, utkast til Sameiets vedtekter. Dette utgjør grunnlaget for 

leveransen av Boligen. 

 

16. Dato/Signatur 

 

Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer, ett til hver av 

partene og ett Megler. 

 

 Lillestrøm, den <kontrakt_dato> 

 

 Sign. selger       Sign. kjøper 
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Nedenstående vedtekter er et foreløpig utkast til vedtekter utarbeidet av utbygger/selger/forretningsfører i 
forbindelse med salg av seksjoner i prosjektet. Utkastet må således oppfattes som en overordnet ramme, og 
kan bli betydelig endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, som følge av kommunale 
reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringssøknad, fradeling av matrikler, endret 
organisering m.v. Det tas uttrykkelig forbehold om hvordan eiendommene blir oppdelt, størrelsen på sameiet 
herunder oppdeling i antall eierseksjoner, og organisering av parkerings- og utomhusarealene. Det vises for 
øvrig til de forbehold som er tatt inn i prospekt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av utbygger før 
overlevering. 
 

 
 

V E D T E K T E R 
 

for 
 

Hektneråsen sameie, 
(org. nr.                       ) 

 
Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet xx.xx.xxxx. 
 
 
1. Navn 
 
1-1  Navn og opprettelse 
Sameiets navn er Hektneråsen sameie. Sameiet er opprettet ved seksjoneringsbegjæring 
tinglyst xx.xx.xxxx. 
 
1-2 Hva sameiet omfatter 
Sameiet er et kombinert eierseksjonssameie som består av 150 boligseksjoner og 1 
næringsseksjon fordelt på 4 blokker på eiendommen gnr. xxx, bnr. xxx i Rælingen 
kommune.  
 
Sameiet består av 151 seksjoner, hvorav 150 boligseksjoner (snr. 1-150) 1 
næringsseksjon snr. 151 som er en ren parkeringsseksjon. En angivelse av den enkelte 
seksjons formål, bruk, areal og sameierbrøk følger av seksjoneringsbegjæringen.  

 
Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt en eller flere seksjonerte 
tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en 
bygning, med egen inngang. Seksjonerte tilleggsdeler omfatter 

• bod 
• private uteplasser 

 
 
De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal. 
 
 
2.  Rettslig disposisjonsrett 
 
2-1 Rettslig disposisjonsrett 
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger 
av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie 
ut sin egen seksjon.  
 
(2) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved 
eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet. 
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(3) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. Dette 
gjelder ikke for kjøp og erverv av fritidsboliger, erverv ved ekspropriasjon, arv eller 
forskudd på arv til livsarving eller en kreditors erverv for å redde en fordring som er 
sikret med pant i en seksjon. Borettslag, staten, fylkeskommuner, kommuner samt 
selskaper og organisasjoner som eies eller kontrolleres av staten, en fylkeskommune 
eller en kommune, og som har til formål å skaffe boliger, kan erverve flere seksjoner. 
Det samme gjelder institusjoner eller sammenslutninger med samfunnsnyttig formål som 
har til formål å skaffe boliger, eller en arbeidsgiver som skal leie ut seksjonene til sine 
ansatte. 
 
2-2 Godkjenning av leier 
En seksjonseier har rett til å leie ut sin seksjon, men leier må informere styret om 
leietaker(e). Godkjenning kan bare nektes dersom det er saklig grunn til det. 
 
 
3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealer  
 
3-1 Rett til bruk 
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til 
å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som 
er i samsvar med tiden og forholdene. 
 
(2) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres 
skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. 
 
(3) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet.  
  
(4) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets 
fellesarealer og fellesanlegg uten godkjenning fra styret/årsmøtet. Dette omfatter slikt 
som installasjoner på fellesarealer, herunder oppsetting/montering av parabolantenne, 
varmepumpe, markise o.l. 

 
(5) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr nåværende eller tidligere 
seksjonseiere har montert, slik som sol/vindavskjerming, fliser og innglassinger, skal ved 
rehabilitering og andre felles tiltak belastes den seksjon installasjonen tilhører. 
 
3-2  Ordensregler 
(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.  

 
(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av 
eiendommen. 
 
 
4. Parkering  
Parkeringsgarasje er organisert i Hektneråsen garasjesameie, og reguleres av egne 
vedtekter. 
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5. Vedlikehold 
 
5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og 
andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. 
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler. Seksjonseiernes 
vedlikeholdsplikt omfatter slikt som 

 
a) inventar 

 
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker 

 
c) ventilasjon og bytte av ventilasjonsfilter 

 
d) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat 

 
e) skap, benker, innvendige dører med karmer 

 
f) listverk, skillevegger, tapet 

 
g) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk 

 
h) vegg-, gulv- og himlingsplater 

 
i) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring 

 
i)  vinduer og ytterdører  
 

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.  
 
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt 
ovenfor, men ikke utskiftning av sluk, vinduer og ytterdører. Seksjonseieren er likevel 
ansvarlig for utskiftning av ødelagte vindusruter, med unntak av nødvendig utskiftning av 
isolerglass.   
 
(3) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette 
gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.  
 
(4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr.  
 
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, 
bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende 
konstruksjoner. 
 
(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader 
som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. 
 
(7) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å 
utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret. 
 
(8) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert 
reparasjoner og utskiftning i henhold til denne bestemmelse. Denne plikten gjelder selv 
om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseieren.  
 
(9) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører 
andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34. 
 



4 
 

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 
(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og 
felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på 
fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper 
ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte 
seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også 
reparasjon og utskiftning når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. 
 
(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom 
bruksenheter, slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. 
Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke 
skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt 
omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer. 
 
(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av vinduer, herunder 
nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller 
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger 
som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.  
 
(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere 
og kontrollere installasjoner som nevnt i andre ledd. Kontroll og arbeid i bruksenhetene 
skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for 
seksjonseieren eller andre brukere.  
 
(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører 
seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.  
   
6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform 
 
6-1 Felleskostnader 
(1) Kostnader med eiendommen og kostnader til drift av Hektneråsen drifts- og 
garasjesameie som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader. 
Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne med 30 prosent av utgiftene med 
like store beløp på hver seksjon, mens øvrige 70 prosent av utgiftene fordeles på hver 
seksjon etter sameiebrøken. Det gjelder ikke bredbånd/TV som skal fordeles med like 
store beløp på hver seksjon. Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene 
fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. 
 
(2) Dersom de seksjonseierne som berøres uttrykkelig sier seg enige, kan det i 
vedtektene fastsettes en annen fordeling enn det som følger av (1). 
 
6-2 Betaling av felleskostnader 
Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp som 
fastsettes av seksjonseierne på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av 
felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig 
vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har 
vedtatt slik avsetning.  
 
6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse 
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot 
seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens §  
31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger 
folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. 
Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en 
begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.   
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6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad 
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk. 
 
7. Pålegg om salg og fravikelse - mislighold 
  
7-1 Mislighold 
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som 
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt 
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.  
  
7-2 Pålegg om salg 
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 
styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38. Advarselen 
skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt  
 
7-3 Fravikelse 
Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 
eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for 
eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter 
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. 
 
8.  Styret og dets vedtak 
  
8-1 Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag 
(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha en leder. Styret skal ha minimum 2 
medlemmer og inntil 2 varamedlemmer.  
 
(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. 
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. 
 
(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene.  Styrelederen 
skal velges særskilt. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.  
 
(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene for foregående 
styreperiode. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget. 
 
8-2 Styremøter 
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller 
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. 

 
(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er 
valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder. 

 
(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til 
stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står 
stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, 
må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av stemmene. 
 
(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal 
undertegne protokollen. 
  
8-3 Styrets oppgaver 
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen 
av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.  
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8-4 Styrets beslutningsmyndighet 
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre 
organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av 
styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte 
tilfelle. 
 
(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen 
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 
 
8-5 Inhabilitet 
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 
medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i. 
 
8-6 Styrets representasjonsadgang 
(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap. 
 
(2) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift 
i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å 
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som 
ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende krav 
seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved 
fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.  
 
9.  Årsmøtet 
 
9-1 Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern. 
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.  
 
(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen 
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 
 
9-2 Tidspunkt for årsmøtet 
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd 
varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som 
ønskes behandlet. 
 
(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 
seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig 
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.  
 
9-3 Innkalling til årsmøte 
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue 
dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, 
men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig 
melding til forretningsføreren.  
 
(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. 
 
(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet 
kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to 
tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.  
 
(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i 
innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 8-2 (1).  
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9-4 Saker årsmøtet skal behandle  
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet. 
 
(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet: 

• behandle styrets årsberetning   
• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående 

kalenderår 
• velge styremedlemmer 
• behandle vederlag til styret 

 
(3) Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før 
ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal 
dessuten være tilgjengelige i årsmøtet. 
 
(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta 
beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til 
stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke 
står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret 
beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet. 
 
9-5 Hvem kan delta i årsmøtet 
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og 
stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden til eieren av en 
boligseksjon har rett til å være til stede og uttale seg. 

 
(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være 
til stede på årsmøtet og uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til 
stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall. 

 
(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 
Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til 
å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. Fullmakten kan ikke angi hva 
fullmektigen skal stemme.  
 
9-6 Møteledelse og protokoll 
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. 
Møteleder behøver ikke å være seksjonseier. 
 
(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og 
alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som 
utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen 
skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.  
 
9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet 
I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer.  
Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, 
avgjøres saken ved loddtrekning. 
 
9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet 
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke 
annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet 
på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Vedtektene kan 
ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven. 
 
(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for 
å ta beslutning om 
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 a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går 
ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet 

 
 b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 

bruksenheter 
 
 c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som 

tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige 
disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning 

 
 d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til 

annet formål eller omvendt 
  
 e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet 

punktum 
 
 g) endring av vedtektene. 
 
9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak 
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som 
går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for 
seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, 
besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med 
seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent 
av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte 
stemmene på årsmøtet. 
 
(2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for 
enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det 
tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne 
uttrykkelig sier seg enige. 
 
9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseierne 
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg 
enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om 
 

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen 
 

b) oppløsning av sameiet 
 

c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter 
 

d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av 
størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort 
økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere. 

 
9-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder 
Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder: 

• at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike 
 

• innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten 
over seksjonen 
 

• innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene 
enn det som følger av pkt. 5. 
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9-12 Inhabilitet 
Ingen kan delta i en avstemning om 
 

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående 
 

b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet 
 
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen 

interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser 
 
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en 

selv eller ens nærstående. 
 

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig. 
 
 
10. Forholdet til eierseksjonsloven 
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 
16.6.2017 nr. 65. 
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Nedenstående vedtekter er et foreløpig utkast til vedtekter utarbeidet av 
utbygger/selger/forretningsfører i forbindelse med salg av seksjoner i prosjektet. Utkastet må således 
oppfattes som en overordnet ramme, og kan bli betydelig endret i forbindelse med ferdigstillelse av 
prosjektet, som følge av kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av 
seksjoneringssøknad, fradeling av matrikler, endret organisering m.v. Det tas uttrykkelig forbehold om 
hvordan eiendommene blir oppdelt, størrelsen på sameiet herunder oppdeling i antall eierseksjoner og 
organisering av parkeringsarealene. Det vises for øvrig til de forbehold som er tatt inn i 
prospekt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av utbygger før overlevering. 
 
 
 

 
Vedtekter 

 
for 

 
Hektneråsen garasjesameie 

Org.nr.: (                          ) Vedtatt på ekstraordinært årsmøte <              > 
 

 
1. Sameiet 
Sameiets navn er Hektneråsen garasjesameie. 
 
2. Sameiet, sameiets eiendom 
Garasjesameiet omfatter en egen seksjon, snr. 151, på eiendommen gnr. xx, bnr. xxx i Rælingen 
kommune («Garasjeeiendommen»).  
 
Garasjeeiendommen består av parkeringsplasser. Som vedlegg 1 følger en bruksrettsplan over 
Garasjeeiendommen med blant annet angivelse av parkeringsplassene med nummerering og 
hvem/hvilken seksjon i Hektneråsen boligsameie som disponerer hvilken parkeringsplass. Som vedlegg 2 
er plantegning over garasjeeiendommen med p-plassnummerering. 
 
Eierandelen med rett til parkeringsplass er tinglyst på den enkelte hjemmelshaver (eier) av seksjon i 
Hektneråsen sameie. Eierandelen er fordelt etter antall parkeringsplasser.  
 
Garasjesameiet er et tingsrettslig sameie hvor hver sameier eier en ideell andel. Seksjon nr. xx består av 
xxx parkeringsplasser, hvorav x er HC-plass. I tilknytning til dette Garasjesameiet er det også x 
gjesteparkeringsplasser som disponeres av alle boligseksjonseierne i Hektneråsen sameie.  
 
Det er knyttet en sameiebrøk til hver eierandel, hvor en parkeringsplass gir en eierandel på 1/xx. 
 
Sameiere i Garasjesameiet er boligseksjonseiere i Hektneråsen sameie. Hver sameier eier en ideell andel 
av Garasjeeiendommen, og er i henhold til vedtektene tildelt spesielle rettigheter og plikter.  
 
Hvem som til enhver tid er sameier i Garasjesameiet vil fremgå av grunnboken for Garasjeeiendommen. 
Ved salg av seksjon i Hektneråsen sameie plikter seksjonseier også å overskjøte andel i 
Garasjeeiendommen, enten til kjøper av boligseksjonen eller til en annen boligseksjonseier i Hektneråsen 
sameie, jf. § 4. I tillegg vil styret/forretningsfører føre oversikt, jf. § 4 nedenfor.  
 
Boligseksjonseiere som eier parkeringsplass i Garasjesameiet er direkte hjemmelshaver til en eierandel i 
grunnboken til snr. 151. 
 
3. Formål og virkemidler 
Garasjesameiets formål er å drifte og vedlikeholde Garasjeeiendommen, herunder bygninger, 
installasjoner, innretninger, parkeringsplasser og sykkelparkeringsplasser, til beste for sameierne. 

Sameierne og rettighetshavere plikter å følge den til enhver tid gjeldende og oppdaterte planen/oversikten 
som føres av styret/forretningsfører. 
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Inntil alle eierseksjonssameiene som skal ha rett til og eierandel i Garasjeeiendommen er ferdigstilt, 
innehar utbygger alle nødvendige rettigheter til eiendommen herunder grunnbokshjemmel, jf. pkt. 
16. Utbygger forbeholder seg retten til at ideell andel (eierbrøk) kan utvides/reduseres.   
 
4. Garasjeeiendommen 

4.1 Fysisk bruk av sameiets eiendom 
Den enkelte sameier har enerett til bruk av enkelte deler av Garasjeeiendommen slik det nærmere er 
bestemt i disse vedtekter, og har for øvrig lik rett til å utnytte Garasjesameiets fellesarealer til det de er 
beregnet eller vanligvis brukt til. 

Som vedlegg 1 følger en tegning over Garasjeeiendommen med angivelse av parkeringsplassene med 
nummerering. Styret/forretningsfører fører oversikt over hvem som til enhver tid er eier og gis fullmakt 
til å endre vedlegget (parkeringsoversikt) uten vedtak fra sameiermøtet. Endring i vedlegget krever 
tilslutning fra de berørte sameiere.  

Det er et begrenset antall HC-plasser. Tildeling skjer etter ansiennitet basert på tidspunkt for 
søknad/melding om behov for om HC plass er kommet styret i hende. Er ansienniteten lik skjer 
tildeling ved loddtrekning. 
 
Garasjeeiendommen kan, uten hensyn til om det er undergitt eksklusiv bruksrett eller utgjør fellesareal, 
bare nyttes i samsvar med formålet, jf. § 3, og innenfor de rammer og begrensninger som følger av disse 
vedtekter. Bruken av Garasjeeiendommen må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade 
eller ulempe for andre sameiere eller seksjonseiere i Hektneråsen sameie. All ferdsel i 
Garasjeeiendommen skal skje hensynsfullt og slik at annen ferdsel ikke unødig hindres eller skade unødig 
forvoldes. Det er ikke tillatt å parkere utenfor oppmålte parkeringsplasser. Bilvask er ikke tillatt i 
Garasjeeiendommen.  
 
Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet i eller fra Garasjeeiendommen. Utleie av parkeringsplass iht. 
§ 5 og § 6 er ikke å anse som næringsvirksomhet etter denne paragraf. Det er heller ikke tillatt å drive 
verksted eller utøve verkstedsliknende aktiviteter i tilknytning til biler som er parkert i 
Garasjeeiendommen. For øvrig vises til evt. ordensreglement fastsatt av styret iht. § 13. 

Garasjeeiendommen kan bare nyttes i samsvar med formålet, jf. pkt. 2.1 og innenfor de rammer og 
begrensninger som følger av disse vedtekter. Bruken av Garasjeeiendommen må ikke på en urimelig 
eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere og øvrige brukere. Bilvask er ikke 
tillatt i garasjeanlegget. 
 
Det må søkes styret om oppsetting og fjerning av el-uttak/ladeboks. Styret kan bare nekte godkjenning 
dersom det foreligger saklig grunn. Bruksrettshaver til parkeringsplass har ansvaret for vedlikehold og 
enhver annen kostnad knyttet til el-uttak/ladeboks. El-uttak/ladeboks for lading av el-bil overføres 
samtidig med bruksrett til parkeringsplass.  
 
Inntil alle eierseksjonssameiene som skal ha rett til og eierandel i Garasjeeiendommen er ferdigstilt, 
forbeholder utbygger seg retten til å omstrukturere den fysiske organiseringen og plasseringen av 
parkeringsplasser.  
 
4.2 Rettslige disposisjoner i Garasjeeiendommen 
Alle sameierne vil få sikret en ideell andel i sameiet ved at det tinglyses et felles skjøte for 
Garasjeeiendommen hvor alle andelene angis. Sameieandelen blir knyttet til den matrikkelenhet som har 
rettigheter i Garasjeeiendommen.  
 
Eiere av parkeringsplasser vil få tinglyste eksklusive bruksretter til disse. Bruksrettene kan overdras og 
leies ut fritt. Enhver rettslig disponering over bruksrettene skal meldes til styret/forretningsfører uten 
ugrunnet opphold. 

Sameierne kan leie ut og for øvrig disponere over sin sameieandel innenfor rammen av disse vedtekter. 
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Sameieandel i Garasjeeiendommen kan bare pantsettes, selges og for øvrig disponeres over sammen med 
tilhørende eierseksjon med mindre annet uttrykkelig følger av disse vedtekter, jf. pkt. 6. Skjøte på slik 
sameieandel kan påføres egen erklæring om dette. 

Enhver rettslig disponering (eierskifte eller utleie) av sameieandel skal uten ugrunnet opphold meldes 
skriftlig til styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om hva disponeringen gjelder og 
mellom hvilke parter disponeringen gjelder. Ingen rettslig disponering av sameieandel er bindende for 
sameiet før den er godkjent av sameiets styre, med mindre det gjelder pantsettelse eller salg av 
sameieandel sammen med eierseksjon og som er godkjent av det aktuelle sameiet hvor eierseksjonen er 
organisert. 

Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett til øvrige sameieres sameieandel utover det som 
uttrykkelig følger av disse vedtekter. 

Sameierne kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av sameiet iht. sameielovens §§ 14 og 15. 
 
Utbygger kan selge ideelle andeler med rett til parkeringsplass til privatpersoner, juridiske eiere eller til 
selskap som skal benytte usolgte parkeringsplasser til utleie iht. punkt 4.3 nedenfor. Punkt 4.3 gjelder i så 
fall tilsvarende for dette utleieselskapet. 
 
 
4.3  Utleie 
Parkeringsplassene kan leies ut eller lånes ut til beboere i overliggende sameier angitt under punkt 5. 
Utleie utover dette må godkjennes av styre som ikke kan nekte utleie uten at det foreligger saklig grunn.   
 
Parkeringsplassene tilhørende utbygger kan likevel uten styrets godkjenning leies ut eller lånes ut til 
andre enn beboerne i overliggende sameier angitt under punkt 3.1 etter følgende retningslinjer:  

1. Styret skal varsle utbygger når det er beboere på venteliste til å leie parkeringsplass. Beboerne 
har fortrinnsrett til å leie til markedsmessige vilkår.  

2. Bruk av fortrinnsretten forutsetter at styret gjør fortrinnsretten gjeldende innen 14 dager fra 
mottagelsen av et slikt tilbud.  

3. Hvis ikke utbygger er gjort kjent med at beboere ønsker å leie, kan utbygger leie ut til andre.  
4. Utbygger fastsetter leien for parkeringsplassen som ikke skal overstige markedspris. 

5. Disposisjonsrett over sameieandel og parkeringsplasser 

En sameieandel i Garasjeeiendommen gir rett til bruk av en bestemt parkeringsplass i 
garasjeanlegget. Hver slik sameieandel skal være tildelt et nummer som gir eksklusiv 
rett til én parkeringsplass. Eierandel med rett til garasjeplass er gjennom tinglysing 
koblet til den matrikkelenheten som garasjeplass betjener. Den enkelte eierseksjon 
disponerer nummerert garasjeplass iht. vedlagte oversikt – Vedlegg 1. 
 
Ved en leietakers/låners gjentatte mislighold av sine rettigheter og plikter i forhold til sameiet har 
sameiets styre rett til å kreve oppsigelse av leie-/låneforholdet. 
 
Ved utleie/utlån er utleier ansvarlig overfor sameiet for utleverte nøkler og solidarisk ansvarlig med 
låntaker/leietaker for dennes skadeforvoldelse på sameiets eller andre sameieres eiendom i 
Garasjeeiendommen. 
 
Visse parkeringsplasser i Garasjeeiendommen er dimensjonert for kjøretøy tilpasset 
funksjonshemmede. 

Rettighetshaverne er kjent med at dersom en annen rettighetshaver har behov for parkeringsplass 
tilpasset funksjonshemmede, kan styret pålegge rettighetshaveren å stille til disposisjon sin plass. Dette 
gjelder bare i tilfeller der rettighetshaveren med funksjonshemning disponerer en annen parkeringsplass i 
Garasjeeiendommen, og bruksoverlatingen skal skje mot at den rettighetshaver det gjelder får rett til 
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bruk av denne parkeringsplassen. Det er et vilkår at vedkommende med funksjonshemning kan 
dokumentere at han eller hun på grunn av funksjonshemning har tillatelse fra kommunen til ”parkering 
for forflytningshemmede” eller annen tilfredsstillende dokumentasjon. Styret i Hektneråsen 
garasjesameie behandler eventuelle henvendelser vedrørende ovenstående ordning. Styrets avgjørelse 
skal være basert på henvendelse fra rettighetshaverne, og styret skal ikke selv initiere bruk av ordningen. 
 
 
6. Fordeling og betaling av felleskostnader  
 
6.1  
Kostnadene til drift og vedlikehold av parkeringsplassene inngår i kostnadene som betales av 
Hektnereåsen sameie. Felleskostnadene tilsvarer dermed felleskostnadene til snr. 151 i Hektneråsen 
sameie. Sameierne i Garasjesameiet må dekke sin andel av disse kostnadene slik som det er fastsatt i 
vedtektene til Hektneråsen sameie. Felleskostnadene blir krevd inn sammen med felleskostnadene for 
Hektnereåsen sameie. Dersom det i tillegg til dette er kostnader som skal betales av sameierne, fordeles 
dette på sameierne ut fra sameieandelen.  
 
Kostnader forbundet med drift og vedlikehold av Garasjeeiendommen fordeles likt pr garasjeplass. 
 
Styret i sameiet fastsetter beløpene som innbetales. Beløpene fastsettes ut fra vedtatt budsjett. Kostnadene 
faktureres fra sameiet til de respektive sameierne og rettighetshaverne. 
 
Felleskostnader for parkeringsplassene betales fra overtakelsesdato av den enkelte eierseksjon. 
 
 
6.2 Som felleskostnader anses blant annet: 
• Forsikring 
• Kostnader til drift og vedlikehold, herunder vaktmestertjenester 
• Eiendomsskatt og kommunale avgifter 
• Belysning/strøm 
• Kostnader ved forretningsførsel 
• Kostnader forbundet med vedlikehold/utskifting av porter 
• Service av tekniske installasjoner, herunder sprinkleranlegg, ventilasjon, kjøreport 

mm. 
• Kostnader med drift og vedlikehold av nedkjøringen til garasjen 
• Andre kostnader knyttet til drift, vedlikehold og reparasjon av Garasjeeiendommen 

mm. 
 
Sameierne til, og rettighetshaverne i Garasjeeiendommen betaler felleskostnader til Hektneråsen sameie i 
tråd med disse vedtekter. 
 
Dersom det i tillegg til dette er kostnader som skal betales av sameierne og rettighetshaverne, fordeles 
dette basert på fordelingsnøkkelen som fremgår av pkt. 6.1. Sameiermøtet kan vedta at det skal etableres 
et fond med avsetninger til dekning av påkostninger og andre fellestiltak i Garasjeeiendommen. 
 
Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm, administrasjon mv. dekkes av den enkelte 
sameier. Strøm betales etter målt forbruk og sameier må selv betale etableringsgebyr for tilgang til 
abonnementsløsning. Styret kan kreve a-konto innbetalt kostnadene.  
 
7. Drift og vedlikehold 
Den enkelte sameier og rettighetshaver plikter å unngå at det oppstår skade eller ulempe for andre 
sameiere eller rettighetshavere som følge av bruk av Garasjeeiendommen. Styret har rett til å gi den 
enkelte rettighetshaver pålegg om å fjerne avfall, oljesøl og lignende fra sin parkeringsplass. Styret har 
videre rett til å forestå nødvendig vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. 
 
Rettighetshaver kan ikke oppføre faste innretninger på sin (-e) parkeringsplass (-er) uten at dette på 
forhånd er skriftlig godkjent av styret. 
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8. Ordinært årsmøte 

8.1 Sameiets øverste myndighet er sameiermøtet.  
Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på møtet og skal være tilgjengelig for sameierne og 
rettighetshaverne minst 8 dager og høyst 20 dager før møtet. Sameiermøtet kan bare fatte vedtak i de 
saker som er satt opp på innkallingen. 

 
8.2 Styret i Hektneråsen sameie utgjør fortrinnsvis styret i Hektneråsen garasjesameie. Årsmøtet er 
vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Representanten for hvert boligsameiene har samme 
antall stemmer som antall ideelle andeler som er tilknyttet deres eierseksjonssameie. Alle sameieres 
representanter har rett til å delta med forslags-, tale- og stemmerett. En sameierrepresentant kan møte 
med fullmektig og har også rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. 
 
8.3 Styreleder har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig 
eller det foreligger gyldig forfall. 
 
8.4 Det velges en møteleder til å lede årsmøtet og en referent. Møtelederen 
behøver ikke være medlem i sameiet. Årsmøtets vedtak og dissenser som forlanges protokollert lagres i 
protokoll. 

8.5 Stemmegivning på årsmøtet: Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak 
for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.  
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall). 
 
 
9. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller når minst 10% av 
sameierne kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som 
ved ordinært årsmøte. Innkallingsfristen er minst åtte dager. Dersom spesielle situasjoner tilsier det 
med en frist på minimum tre dager. 
 
 
10. Årsmøtets vedtak 
Hver sameieandel med rett til parkeringsplass gir en stemme. Blanke stemmer regnes ikke som avgitt. 
Beslutninger treffes med simpelt flertall med mindre annet følger av vedtektene.  
 
Styret i det enkelte boligsameie representerer sine seksjonseiere i forhold til deres  
eierandeler. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Representantene for 
boligsameiene har samme antall stemmer som antall ideelle andeler som er tilknyttet deres 
eierseksjonssameie. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. 
 
 
Det kreves minst to tredjedels flertall i årsmøtet for vedtak om:  

1. endring i vedtektene 
2. ombygging, påbygging eller andre endringer i bebyggelsen eller av installasjoner, innretninger 

som etter forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning og vedlikehold 
3. andre rettslige disposisjoner som går ut over vanlig forvaltning 
4. Vedtak om at enkelte medlemmer gis disposisjonsrett til deler av området, dog under 

forutsetning av at de aktuelle medlemmer i så fall selv må dekke kostnadene tilknyttet deres 
bruk, 

5. tiltak som har sammenheng med sameiernes 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.  

 
Følgende vedtak krever tilslutning fra de sameiere det gjelder: 
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1. endring av §§ 3, 4 og 7 
2. endring av den bestemte parkeringsplassen den enkelte sameier disponerer annet enn det som er 

bestemt i vedtektene, eller 
3. endring av denne bestemmelse. 

 
Årsmøtet kan ikke treffes beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på 
andre sameieres bekostning.  
 

11.  Sameiets styre 
 
11.1 Sameiet skal ha et styre bestående av en leder og minimum 2 styremedlemmer og inntil 2 
varamedlemmer. Styret i Hektneråsen boligsameie kan fortrinnsvis også utgjøre styret i Hektneråsen 
garasjesameie.  
 
Dersom årsmøte velger et eget styre, skal dette bestå av 3 medlemmer som velges av årsmøtet. Styrets 
leder velges særskilt. Styret konstituerer seg selv.  

Det gjelder særskilte bestemmelser i oppstartfasen, jf. §16. 

11.2 Dersom et styremedlem fratrer sitt verv i boligsameiet, må vedkommende også fratre sitt verv i 
dette sameiet. Fungerende/påtroppende leder skal da tre inn i det ledige vervet. 

11.3 Styret skal blant annet: 
• Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser. 
• Stå for sameiets daglige ledelse og ivareta sameiernes interesser overfor andre instanser.  
• Sørge for vedlikehold og drift av Garasjeeiendommen. 
• Sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak på årsmøtet, 

herunder føre kontroll med økonomien. 
• Inngå avtale med forretningsfører og foreta evt. ansettelser, gi instruks for dem, føre tilsyn med at 

de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed. 
• Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. 
• Representere sameiet utad. 

11.4 Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 
 
11.5 Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtene. Styrets vedtak skal 
protokollføres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert. Protokollen skal underskrives av de 
frammøtte styremedlemmer. 

11.6 Styret har disposisjonsrett over sameiets midler til alminnelige administrative formål og rett til 
å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger utføres av 
forretningsfører etter attestasjon og godkjenning av styret. 

11.7 Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene er til stede. 
Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. 

11.8 Styret representerer sameiet og forplikter sameiet med underskrift av to  
styremedlemmer i fellesskap.  
 

12. Ordensregler 

12.1 Årsmøtet kan med alminnelig flertall fastsette ordensregler for bruken av sameiets 
eiendom innenfor rammen av Sameiets formål. Både sameiere og bruksrettshavere 
plikter å respektere vedtatte ordensregler. 
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13. Diverse bestemmelser 
 
14.1 Ved salg av eierseksjoner med sameieandel i Hektneråsen garasjesameie plikter selger å informere 
kjøper om disse vedtekter. 
 

14. Oppløsning 

Sameiet kan ikke oppløses. 

 
15. Sameieloven 
Sameielovens alminnelige regler gjelder i den utstrekning nærværende vedtekter ikke regulerer forholdet.  
 



22E 
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TILVALGSMULIGHETER HUS C



Bildene er av illustrativ karakter og viser elementer som ikke er en del av standardleveransen. 

2 / HEKTNERÅSEN TILVALG



Valget er ditt
Denne brosjyre informerer om standard leveranse for de enkelte 
leilighetene i Hektneråsen, samt om mulighetene til å personlig tilpasse 
din leilighet med ulike tilvalg.

Ved kontraktsinngåelse ble det gitt en rabatt til de kjøpere som ved signering avsto fra 
å gjøre noen endringer fra standard leveranse (Kategori A). Det ble også tilbudt ulike 
pakker og mulighet til en viss tilpasning samtidig som kontrakt ble tegnet (Kategori B).

De kjøpere som mottar denne brosjyren, har valgt å gjøre spesielle tilvalg i leiligheten 
utover det som ble presentert ved kontraktinngåelse (Kategori C).  For større fleksi
bilitet og mulighets  rom, ble det valgt å inngå egen tilvalgsprosess. Her vil man ha 
mulighet til å ha møter med entreprenør og gjøre mere omfattende endringer innenfor 
de rammene som bustadoppføringslova gir. 

Merk at tilvalgsmuligheten i denne brosjyren KUN gjelder de leiligheter hvor det er avtalt 
fullt tilvalg (Kategori C). Der hvor det er avtalt rabatt for ikke å ta tilvalg, eller avtalt 
tilpasning ved kontraktinngåelse, gjelder ikke tilvalgsmulighetene som beskrevet i 
denne brosjyre.

Dersom du er usikker på muligheten for tilvalg i din leilighet kontakt megler for avklaring.

Tilvalg for din leilighet må være avklart i god tid før innredningsarbeidene starter opp. 
Det henvises til følgebrev for angivelse av hva som er fristen for din leilighet. Dersom vi 
ikke har hørt fra deg innen fristen vil leiligheten bli levert med standard utførelse.

Hektneråsen – et sted med litt mer av alt som gjør livet bedre.
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Farger 
Leilighetene blir levert som standard med klassisk hvitfarge 
på vegger og tak (se standard NCS kode på neste side). 

Ønsker du et mer personlig preg på leiligheten kan du velge 
blant tilvalgs fargene vi har plukket ut til deg. Alle fargene 
passer godt sammen med standard veggfarge NCS S1002-Y. 

Du betaler kr 9000,ekstra per farge per rom.

Det er verdt å merke seg at dørblad, lister og foringer vil 
leveres i hvitfargen NCS 0502 Y. Tekniske installasjoner 
som inspeksjonsluker etc. vil leveres fra leverandør i deres 
hvite standardfarge.

NB! Alle fargegjengivelsen er illustrative,  se Jotuns farge
kart for korrekte fargegjengivelser.

Bildene er av illustrativ karakter og viser elementer som ikke er en del av standardleveransen. 
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VARM GRÅ NCS S2502-Y
En gyllen gråfarge som gir lunhet og fungerer 

godt sammen med standard veggfarge.
9000,- pr. farge pr. rom

STANDARD TAKFARGE
NCS S-0500

STANDARD VEGGFARGE 
NCS S-1002-Y

DEMPET GRØNN NCS S5010-G70Y
En naturlig og dempet grønnbeige farge  

som fungerer godt til standard veggfarge.  
En grønn mellomtone for de som ønsker 

en litt mer kulørt tone.
9000,- pr. farge pr. rom

DEMPET BEIGE NCS S2005-Y10R
Denne fargen er dempet gråbeige med  

en gyllen undertone.
9000,- pr. farge pr. rom 

DEMPET BLÅGRÅ NCS 3209-R97B
En dempet lys blåfarge med et grått slør, rolig 
og tidløs. Passer både med standard veggfarge 
og tilvalgsfargene Varm grå og Dempet grønn. 

Passer godt til feks. soverommet.
9000,- pr. farge pr. rom

Standard Tilvalg
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Parkett
Tregulv som gir en myk og lun følelse av natur inne. 
Parkettgulv i eik er behagelig å gå på og lett å holde 
rent og fint. Alle rom bortsett fra bad leveres med 
12-14 mm hvit pigmentert 1-stavs eikeparkett som 
standard. Som standard leveres fotlist i massiv hvit
pigmentert eik 8/15 x 45 mm. Dørterskel er standard 
eik. Alle gulv leveres fra Tarkett.

GULVVARME

Alle leiligheter leveres med gulvvarme i alle 
rom med unntak av soverom.  Det er mulig å 
oppgradere til gulvarme på soverom. 

PRIS 15.000,- pr. soverom

Standard gulv, Oak Cream White Midi Plank

Illustrasjonsbilde. Gjenspeiler ikke aktuelle alternativer for gulv. 

 Tilvalg alt. 2, Alt 2  Shade Eik Cotton White Plank XT
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Alle rom bortsett fra bad leveres med Oak Cream 
White Midi plank, 12-14 mm hvit pigmentert 
1-stavs eikeparkett som standard.

Alt 1  Shade Eik Robust Cream White plank 

Alt 3  Shade Eik Evening Grey MidiPlank

Alt 2  Shade Eik Cotton White Plank XT 

TILVALG GULV 2-ROMS 3-ROMS 4-ROMS

Alt 1  Shade Eik Robust Cream White plank 5.000, 7.500, 10.000,

Alt 2  Shade Eik Cotton White Plank XT 10.000, 17.000, 22.000,

Alt 3  Shade Eik Evening Grey MidiPlank 10.000, 17.000, 22.000,

Standard Tilvalg
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Bildene er av illustrativ karakter og viser elementer som ikke er en del av standardleveransen. 8 / HEKTNERÅSEN TILVALG



Kjøkkenet er rommet hvor vi tilbringer mest tid. Det står klart til 
matpakke, erfarne kokker, til små folk og nattugler med sene måltider.  
24 timer i døgnet, sju dager i uken. Det er all grunn til å innrede 
kjøkkenet slik at du føler deg komfortabel i det viktigste rommet i 
livet ditt. 

På Hektneraasen leveres kjøkken med ulike standard valg men det er 
flere muligheter for å gjøre tilvalg slik at du får det tilpasset akkurat deg. 

Hvitevarer følger ikke med som standard (med unntak for noen 
toppleiligheter), men du kan velge mellom tre ulike hvitevarepakker 
som tillegg. 

Kjøkkenet - 
husets hjerte
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Bildet er av illustrativ karakter og 
viser ulike elementer som ikke er 

en del av standardleveransen. 
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Standard kjøkken

FRONTER,  HTH 
kjøkkenmodell 
JP Mono hvit.

STÅLHÅNDTAK
Type Nude

KJØKKENHETTE 251-12 
Standard volumhette hvit. Bredde 600. 
(Gjelder ikke for 2-roms leiligheter)

1-KUMS VASK
Nedfelt sort

BENKEPLATE 
Laminat 30mm 
i farge Surface 597

TAPWELL  
EVO 184 

Matt sort 

Som standard for 2- og 3-roms leiligheterer leveres moderne kjøkkeninnredning fra HTH, type JP Mono 
med glatte hvite fronter og stålhåndtak. For 4-roms leveres som standard overskapene med LED-
grepslist  ingen håndtak. Dører og skuffer leveres med demping. Laminat 30mm benkeplate i farge  
Surface 597 med nedfelt sort 1-kums vask. Det er avsatt plass for hvitevarer. Ett benkelysarmatur monteres 
under benk.  Det leveres innbygningsskap for hvitevarer som standard på 4-roms leiligheter.

Standard kjøkken for 2- og 3-roms leiligheter kaller vi for type ”god”, mens standard kjøkken for 4-roms 
leiligheter er kjøkkentype ”bedre”. På de neste sidene har vi alternative kjøkken type ”best”. Det er mulig 
å oppgradere fra ”god” til ”bedre” og ”best”. Boligkjøpere vil bli kontaktet direkte fra HTH, hvor det vil bli 
invitert til et eventuelt møte.

PRIS FOR OPPGRADERING:

Fra ”god” til ”bedre” kr. 15.000,-
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Bildet er av illustrativ karakter og viser ulike elementer 
som ikke er en del av standardleveransen. 

FRONTER FRA HTH - ZA Focus 
med glatte fronter i farge Leire

KJØKKENHETTE
602-12 Slimline rustfri.

Bredde 600

BENKEPLATE Laminat 30mm i farge Surface 597

Kjøkken - type ”best” Alt. 1
Leveres som standard for enkelte av toppleilighetene.

Det leveres moderne kjøkkeninnredning fra HTH i modell ZA Focus med glatte fronter i farge Leire. Under
skap med grep Infinite Antrasitt og overskap med LED-grepslist  ingen håndtak. Det leveres demping på 
dører og skuffer. Laminat 30mm benkeplate med i farge Surface 597 med nedfelt sort 1-kums vask. Det 
leveres innbygningsskap for hvitevarer. Det monteres LED-lys i list i front av overskap.

PRISER FOR OPPGRADERING:

Fra ”god” til ”best” kr. 40.000,- 
Fra ”bedre” til ”best” kr. 30.000,-

TAPWELL  
EVO 184 

Matt sort 

12 / HEKTNERÅSEN TILVALG



Bildet er av illustrativ karakter og viser ulike elementer 
som ikke er en del av standardleveransen. 

FRONTER OVERSKAP
FRA HTH - ZA Focus hvit med glatte fronter.

FRONTER UNDERSKAP
FRA HTH -Focus Sort Eik

KJØKKENHETTE
602-12 Slimline rustfri.

Bredde 600

BENKEPLATE Laminat 30mm i farge Beton 558

Kjøkken - type ”best” Alt. 2
Leveres som standard for enkelte av toppleilighetene.

Det leveres moderne kjøkkeninnredning fra HTH i modell Focus Sort Eik underskap og høyskap, samt 
overskap i ZA Focus hvit. Foring til tak i hvitt.  Underskap med grep Infinite sort og overskap med LED- 
grepslist  ingen håndtak. Det leveres demping på dører og skuffer. Laminat 30mm benkeplate med i 
farge Beton med nedfelt sort 1-kums vask. Det leveres innbygningsskap for hvitevarer. Det monteres LED-
lys i list i front av overskap.

PRISER FOR OPPGRADERING:

Fra ”god” til ”best” kr. 40.000,- 
Fra ”bedre” til ”best” kr. 30.000,-

TAPWELL  
EVO 184 

Matt sort 
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Standard 
ARMATUR

Tilvalg
ARMATUR

TAPWELL EVO 184 
Matt sort 

TAPWELL EVO 184
Black chrom

3 300,-

TAPWELL ARM 887 
Black Chrom

3 500,-

TAPWELL ARM 887 
Matt Sort
2 000,-
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Standard 
KJØKKENHETTE

KJØKKENHETTE
251-12 System Air, hvit. Bredde 600

(Standard for 3- og 4-roms leiligheter)

KJØKKENHETTE/VENTILASJONSAGGEREGAT
 Flexit K2.1 ventilasjonsaggregat 
(Standard for 2-roms leiligheter) 

KJØKKENHETTE
251-12 Volumhette, rustfri. 

Bredde 600
2 000,

KJØKKENHETTE
Orion, stål

Bredde 600 / 800
14 500,- / 17 500,-

KJØKKENHETTE
602-12  Slimline, rustfri. 

Bredde 600 
11 000,-

(leveres som standard med 
kjøkkentype ”best”)

KJØKKENHETTE
Orion, lakkert i  

valgfri RAL-farge
Bredde 600 / 800
14 500,- / 17 500,-

Tilvalg
KJØKKENHETTE
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Siemens induksjonstopp, 60cm, rammeløs
EH631BEF1X

Siemens stekeovn, sort
HB 510ABR0S

Siemens iQ100 Helintegrert 
oppvaskmaskin, 60 cm

SN61IX09TE

Siemens integrert kombiskap, 
nisjehøyde 178cm. Helintegrert.

KI87VNSF0

Tilvalg hvitevarepakke,
type ”Siemens”
PRIS 45.000,-

Prisen inkluderer kr 6000, for innbygningsskap.
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Tilvalg hvitevarepakke,
type ”Siemens+”
PRIS 60.000,-

Prisen inkluderer kr 6000, for innbygningsskap.

Siemens induksjonstopp, 60cm, 
U-facette Design

EH 651FEF1X

Siemens stekeovn, Black Steel
HB 437GCB0S

Siemens Oppvaskmaskin, 
60cm Helintegert

SN63H800UE

Siemens integrert kombiskap
178cm. Helintegrert.

KI87VVSF0
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Tilvalg hvitevarepakke,
type ”Miele”
PRIS 105.000,-

Prisen inkluderer kr 6000, for innbygningsskap.

Miele induksjonstopp
KM7464 FL

Miele Stekeovn 
H 7260 BP

Miele fullintergrert oppvaskmaskin
G 7152 SCVI

Miele Kjøl/frys kombinasjon for innbygging
KFN 37132 ID
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Et lunt og deilig sted for renselse og avslapning. 
Med  innfelte downlights med dimmer i tak, lekkert 
interiør og rene håndklær får man spafølelsen 
hver gang man er innom. 

Standard leveranse er en nøytral palett i hvit og grånyanser med 
kvalitetsinteriør som gir et rolig og lyst uttrykk. Men man kan velge 
å gå mot eksotiske beige og sandfarger eller det mest dramatiske 
mørkegrått mot sort.

Badene leveres med veggmontert toalett. Dusj armatur montert på 
vegg. Det leveres dusjhjørne/ dusjvegger i klart glass med profiler 
med forkrommet eller matt utseende.  Ettgreps blandebatteri på alle 
vasker. Servant med servantskap. Innfelt eller utenpåliggende speil 
over servant, med lys over.

Det er avsatt plass for vaskemaskin og tørketrommel med ferdig 
opplegg for vann og avløpstilkobling. Det må benyttes kondens
tørketrommel. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse.

Baderom - 
et godt sted



Standard
INKLUDERT

Tilvalg

HÅNDKLEKROKER 
Geesa S281
KR. 2 500,-

TOALETTRULLOLDER 
Geesa S146
KR. 2 500,-

DUSJHJØRNE/DUSJVEGGER
i klart glass

DOWNLIGHTS
Junistar Eco Isosafe
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Standard
INKLUDERT

Tilvalg
SAMLET KR. 12 500,-

STANDARD ARMATUR
Oras Vega

TILVALG ARMATUR
Oras Cubista 2804

STANDARD DUSJSETT
Armatur Oras Oramix  

og Oras Apollo

TILVALG DUSJSETT
Armatur Oras Cubista
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Standard
INKLUDERT

Tilvalg

SPYLEKNAPP
Geberit Sigma 01

SPYLEKNAPP
Geberit Sigma 01 krom

KR. 750,-

VEGGHENGT TOALETT
Jika Dino

VEGGHENGT TOALETT
Duravit Starck 3 soft close seat

KR. 5 900,-
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Standard
INKLUDERT

SERVANT
Marbre Prisma

SPEIL
over servant

SERVANTSKAP TODØRS

Tilvalg

SERVANTSKAP MED TO SKUFFER
uten håndtak. Hvit eller mørk grå.

KR. 3 750,- 

TEMAL HIGHLIGHT OVERSKAP
60cm hvit / 80cm hvit

KR 7 900,- / KR. 8 900,-
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Standard fliser
INKLUDERT

Tilvalg alt. 1
KR. 8 500,-

Tilvalg alt. 2
KR. 8 500,-

VEGG
KERAMA MARAZZI ARCTIC MATT HVIT 
30x60cm liggende

VEGG
KERAMA MARAZZI PRO DOUBLE LIGHT BEIGE 
30x60cm liggende

VEGG
KERAMA MARAZZI PRO DOUBLE DARK GREY
30x60cm liggende

GULV
KERAMA MARAZZI PRO DOUBLE GREY 
30x30cm / 5x5 cm i dusjsone

GULV
KERAMA MARAZZI PRO DOUBLE LIGHT BEIGE 
30x30cm / 5x5 cm i dusjsone

GULV
KERAMA MARAZZI ANTRACITE 
30x30cm / 5x5 cm i dusjsone
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Standard 
INKLUDERT

Tilvalg

LED DOWNLIGHTS OG DIMMER 
i gang/entré

DIMMER
på andre brytere i leiligheten

1 650,-/stk

DESIGNOPPGRADERING AV BRYTERE 
OG ENKEL/DOBBEL STIKKONTAKT

Oppgradering 2-roms  17 500,-
Oppgradering 3-roms  23 000,-
Oppgradering 4-roms 29 000,-

OBS! På betongvegger leveres kun standard  
utenpåliggende materiell. 

STANDARD BRYTER STANDARD STIKK
for lampe ved tak

Elektro
Kom hjem og slå på lyset. Det skal være lett å bruke leiligheten. Koble opp anlegget til stikkontakten på kjøkkenet 
eller badet og spill favorittmusikken. Standard elektrisk løsning eller oppgrader og flytt rundt slik du vil!
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Standard
INKLUDERT

Tilvalg

DOBBEL STIKKONTAKT 

PORTTELEFON
 Aiphone  GT-1M3

BYTTE 
fra dobbel til 4-veis  

utenpå liggende stikk på 
eksisterende kurs

300,

EKSTRA 
4-veis utenpåliggende 

stikk på eksisterende kurs
1 800,-

EKSTRA 
6-veis utenpå 
liggende stikk

1 800,

EKSTRA 
Dobbel stikkontakt på  

eksisterende kurs 
1 650,

OPPGRADERE
til video svarapparat 7”

3 900,-

EKSTRA
Avstillingsknapp til brannalarm i leilighet

5 500,-
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El-bilpunkt

Solskjerming

Det leveres et intelligent elbilladesystem som automatisk fordeler tilgjen
gelig strømkapasitet avhengig av hvor mange biler som er tilkoblet anleg
get. Minimum leveranse til hver bil når alle elbilladepunkter i anlegget er i 
bruk er ca. 8 A. Billadesystemet måler forbruk pr. ladepunkt slik at du kun 
betaler for den strømmen du selv bruker. 

Tilvalg av elbilladepunkt betyr at du får ditt eget personlige ladepunkt 
montert på din egen garasjeplass. Det vil trolig bli inngått en samarbeids
avtale med et firma som står for fakturering og drift av elbil anlegget. Som 
følge av dette kan det påkomme en administrasjonsavgift pr. plass pr mnd. 
Denne faktureres via fellesutgiftene i sameieet.

PRIS 25.000,- 
(Forutsetter kjøp av pplass eller pplass inkludert)

Ha det behagelig inne, og styr lysinnslippet slik du ønsker 
i løpet av dagen. Du som leilighetskjøper vil få tilsendt 
en epost med brukernavn og passord fra Solskjermings
gruppen, hvor du kan logge deg inn og se ditt personlige 
tilbud på solskjerming, tilpasset din leilighet og dine ønsker. 

Se også www.solskjermingsgruppen.no

Bildene er av illustrativ karakter og 
viser elementer som ikke er en del av 

standardleveransen. 
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hektneråsenbolig.no



   

AVTALE OM KJØP AV NY SELVEIERLEILIGHET I HEKTNERÅSEN  
 

Avtale om kjøp av ny leilighet i boligprosjektet Hektneråsen, Tristilvegen gnr. 96, bnr. 46, 

36 i Rælingen kommune.   

 

Herved bekrefter undertegnede avtale om kjøp av leilighet nr; a: ___ b: ___ c: ___ d: ___ 

 

i prosjektet Hektneråsen. Kjøpesum: a: ________ b: ________ c: ________ d: ________ 

 

(skriver i bokstaver). _____________   _____________   _____________   ___________ 

 

Parkeringsplass i garasjekjeller til kr. 250.000,-    JA  NEI 

 

Budet gjelder ferdigstilt leilighet ihht. salgsprospekt, Leveransebeskrivelse og denne 

salgsoppgaven. 

 

  10 % av kjøpesummen innbetales etter kontraktskriving til meglers klientkonto og §12-    

  garanti er stilt. Må være fri egenkapital. Resterende kjøpesum + omkostninger samt evt.   

  tilvalgs bestillinger innbetales innen 4 virkedager før overtakelse. 

 

   KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK: 

Kontant ved kontrakt  

 
Andel     10 % 

Låneinstitusjon  Referanse & tlf.nr. 

 

 

Andel          % 

Egenkapital: 
 Andel          % 

 

EGENKAPITALEN BESTÅR AV:       Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom   

Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd) 

 

Det bekreftes av undertegnede ved signatur på dette dokument at; prospektet og 

salgsoppgaven datert 12.1.2022, for prosjektet er gjennomgått og akseptert av kjøper. 

 

Viktig informasjon vedrørende undertegning av denne kjøpsavtale:  

Denne kjøpsavtale er bindende for kjøper fra det tidspunkt den er undertegnet og kan ikke 

trekkes tilbake. Avtalen er gjensidig bindende ved selgers aksept. Selger står fritt til å 

akseptere eller forkaste kjøpsavtalen uten nærmere begrunnelse. Ved aksept fra selger, er 

avtalen bindende også for selger med de eventuelle forbehold som er inntatt i kjøpsavtalen. 

Denne kjøpsavtale erstattes av standard kjøpekontrakt i løpet av ca. 2 – 3 uker.  

 

Ihht. Bustadoppføringslova, som regulerer forholdet mellom kjøper og selger ifbm oppføring 

av ny bolig, kan kjøper avbestille. Dersom kjøper avbestiller før det er gitt igangsettings- 

tillatelse, er det avtalt at kjøper betaler et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. 

Etter varsel om byggestart gjelder Bustadoppføringslovas bestemmelser (Buofl § 52 og 53). 

Dersom kjøper er å anse som profesjonell og eller kjøper i et selskap følger kjøpet 

avhendingsloven. Ved kjøp etter avhendingsloven stilles det ikke garanti.  

 

Eiendomsmegler 1 AS er ansvarlig og behandler de personopplysningene som er nødvendig 

for å gjennomføre avtalen samt andre formål som selskapet har tillatelse til å behandle.   

 

 

 

 

 

 

Midlertidig avtale for prosjekt Hektneråsen kan leveres til Eiendomsmegler 1, avd. 

Lillestrøm eller kan sendes pr. epost dersom dokumentet er scannet eller tatt 

bilde av med signatur. 



   

 

Ved inngivelse av midlertidig avtale må kjøper samtidig fremlegge gyldig 

legitimasjon.  

 

Navn: 

 

Navn: 

Personnr: 

 

Personnr: 

Statsborgerskap: Statsborgerskap: 

 

Adr: 

 

Adr: 

Postnr. / Sted: 

 

Postnr. / Sted: 

Telefon:   Telefon:  

E-post adr: 

 

E-post adr: 

Dato: 

 

Dato:  

Sign: 

 

 

Sign:  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgivning Hus D 

Budfrist for kjøp av leilighet i Hus D er 21.1.2022 kl. 12:00. Det er mulig å legge inn flere 

alternativer i prioritert rekkefølge. Alle alternativer er bindende for kjøper, men man får kun 

tildelt en leilighet. 

 

Etter budfrist vil selger tildele leiligheter til budgiver og dersom det er leiligheter som har 

flere budgiver og hvor budgiverne ikke har ledige alternativer, vil selger foreta tildeling ved 

internt trekning. 

 

Etter lansering er foretatt, vil det være normal kjøp av leiligheter ved «førstemann til 

mølla». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Legitimasjon 

 

 

 

                      Legitimasjon 
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