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8 NYE ENEBOLIGER I FUNKIS STIL 

Boligprosjektet Haresporet ligger i et rolig, barne-
vennlig og veletablert villaområde. Samtidig som 
det er rett i nærheten av Asker sentrum.

Boligene vil gli naturlig inn i terrenget. Det er 
tilsammen 8 hus med tre varianter å velge mellom. 

Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.
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VI BYGGER

Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

UTBYGGER - OXER EIENDOM
Bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger er 
vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet 
Ole K. Karlsen. I dag er vi en av landets største aktører innen 
utleie, forvaltning og utvikling av fast eiendom.

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å 
bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter 
ca. 220 000 kvm eiendom i området fra Oslo Nord, via Asker til 
Drammen. I tillegg har vi ca. 260 000 kvm bolig og næring for 
utvikling. Selskapet eies av Ellen K. Raaholt med familie.

BOLIGLEVERANDØR - LIERHUS
Lierhus AS er 17 dedikerte mennesker som alle jobber mot samme 
mål – din ferdige bolig. Vi bygger for private og for profesjonelle, 
både småhus, flermannsboliger og større rekkehusprosjekter.
Vi tror hardt på at vi leverer best som ærlige, dedikerte og 
kunnskapsrike mennesker.

Vi er også 13 tømrere i Lierhus Håndverk. I ryggen har vi et sterkt 
team som har jobbet sammen i flere år både tømrere, elektrikere, 
rørlegger, flisleggere, malere, gravere, landmålere og murere som 
alle ønsker at boligen din skal bli best mulig å forbli slik i mange 
tiår fremover.

Vi tar vare på din største investering. Vi er ikke størst, og vil 
heller aldri bli det, men vi prøver å bli aller best på det vi 
gjør. Vi plassbygger alle hus og ingenting er laget ferdig før 
vi skaper det selv. Det er ekte håndverk.
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I sentrum finner du spennende 
delikatessebutikker, frukt og grønt, 
blomster, kunst og kultur på gateplan.
På varme sommerdager er det et yrende 
liv på de mange fortauskafeene. 

Haresporet ligger i rolige omgivelser i et veletablert 
villaområde nær Asker sentrum, der det bugner med 
forretninger, restauranter og kaféer.

NÆROMRÅDET

Fra Haresporet er det trygg og kort skolevei til Drengsrud 
barneskole, Solvang ungdomsskole og flere barnehager 
rett i nærheten. 

Dette er et meget barnevennlig og rolig område med lekeplass, idretts-
plass og flere bade- og fiskevann rett i nærheten. Golfbane, ski- og tur-
terreng finnes også i umiddelbar nærhet. I Asker har man også god
tilgang til sjøen med bl.a. spirebukta badeplass på Konglungen, 
Hvalstrand og Holmenskjæret.

Det er gangavstand til Asker sentrum hvor du finner et bredt 
utvalg av servicetilbud, med blant annet lege og tannlege, apotek, 
vinmonopol, bank, kino, bibliotek, treningssenter m.m. Trekanten 
senter har 70 forretninger, i tillegg til de mange butikkene du finner 
ute i Smuget og Strøket. 

Asker sentrum har et meget godt kollektivtilbud både når det 
gjelder tog, buss og taxi. Toget til Oslo tar 18 minutter og går 
hvert tiende minutt, mens det tar 12 minutter til Drammen. 
På togstasjonen er det etablert sykkelhotell for de spreke 
pendlerene, samt pendlerparkering like i nærheten.
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Det er meget god offentlig kommunikasjon 
fra Asker, med tog, flytog og bussforbindelser. 
Det går tog til Oslo hvert 10. minutt.

Prosjektet ligger nært markagrensen 
med flotte turmuligheter sommer 
og vinter.
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NABOLAGSPROFIL

BARNEHAGE OG SKOLER

1-7 kl. Drengsrud skole 0.7 km

1-8 kl. Asker International School 1.5 km

8-10 kl. Solvang skole 1.2 km

Vgs. Asker videregående skole 2.3 km

Vgs. Bleiker videregående skole 2.9 km

Bhg. Ånnerudtoppen Barnehage (1-6 år) 0.3 km

Bhg. Ånnerud barnehus (2-5 år) 0.6 km

Bhg. Furuly barnehage (1-5 år) 0.7 km

GNR. 8 /  BNR. 563

SPORT

Asker Stadion 1.5 km

Elixia Asker 1.7 km

Asker Golfbane 1.7 km

Asker treningssenter... 2.8 km

TRANSPORT

Flyplass:
Oslo Gardermo... 74.7 km

Sentralstasjon:
Oslo S 24.8 km

Jernbanestasjon:
Asker 1.6 km

Bussholdeplass:
Askervangen 0.3 km

VARER OG TJENESTER

Trekanten Asker 1.5 km

Holmensenteret 6.9 km

Rema 1000 Drengsrud 1 km

Coop Extra Askerhol... 1.1 km

Asker Vinmonopol 1.5 km Q-apoteket Asker 1.4 km

Vitusapotek Asker 1.5 km

DEMOGRAFI

Er gift

40%
Er barnefamilier

33%
Har høyskoleutdanning

54%
Har inntekt over 400.000

39%

BOLIGMASSE

Enebolig 63%

Rekkehus 16%

Blokk 11%

Hybel/annet 9%

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Kart er levert av Geodata AS. Kartet
skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen avd.
Asker kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright © Eiendomsprofil AS 2019.
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Haresporet ligger flott til nær Asker 
sentrum med utsyn mot øst og syd.

Tomtestørrelsene er:
1: Ca. 510 m2
2: Ca. 535 m2
3: Ca. 505 m2
4: Ca. 566 m2

5: Ca. 526 m2
6: Ca. 666 m2
7: Ca. 666 m2
8: Ca. 666 m2

UTOMHUS

Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.
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De åtte tomtene har alle unike egenskaper og det 
har vært viktig for oss å ivareta disse. Alle boligene 
er derfor skreddersydd til sin tomt.

ARKITEKTENS BESKRIVELSE

Det har vært viktig å legge til rette for en velutnyttet og 
arealeffektiv planløsning med flott utsyn fra oppholdsrom-
mene, og skjermede uteplasser med de beste solforholdene. 
Boligene er tegnet med tanke på å skape gode kvaliteter som 
forlenger botiden. I planløsningen er det lagt vekt på et godt 
og funksjonelt kjøkken med spiseplass og en romslig stue. 
Store vindusflater og god takhøyde går igjen i boligene. Det er 
lagt til rette for at en familie kan sove på samme plan, hvor de 
mindre rommene deler bad, og hovedsoverommet har eget 
bad. Alle boligene har også en stue i underetasjen i tillegg til
stuen på hovedplan.
 
Den integrerte garasjen gjør hverdagslogistikken enkel med-
kort vei inn i boligen.
 
HUS 1
Boligen henvender seg mot et atrium i to etasjer som 
gir lys inn i 1.etasjen, og skaper fine utsynsforhold fra opp-
holdsrommene i hovedetasjen. Fra stuen er det direkte 
adkomst til terrasse. Soverommene er samlet, og hovedsove-
rommet har eget bad. Atriumet er et spennende uterom med 
mange muligheter.

 

HUS 2-5
Tomtenes form gir spennende arkitektur og vi har lagt 
vekt på å gi boligene noen ekstra kvaliteter. Stue og 
kjøkken har ekstraordinær takhøyde opp mot 3,5m, og l
ys inn fra tre sider. Det er enkel adkomst til loftstue, med til-
gang til sydvestvendt uteplass over garasjen. 1.etasjen 
har gode soverom og en stue med direkte adkomst til hagen, 
samt både vaskerom, bod og trimrom.
 
HUS 6-8
De tre boligene på kollen er romslige. Fra stuen er det flott 
utsikt, og mulighet for å åpne opp store vindusflater. Det store 
spisekjøkkenet har utgang direkte til hagen, og vil være et 
naturlig samlingssted i huset. Det er 3 soverom i hovedetasjen, 
hvor hovedsoverom har eget bad. Det er ytterligere 3 soverom 
og en stue i 1.etasjen. Det er lagt til rette for en praktikantdel i 
1. etasjen. 

Du vil glede deg til å komme hjem til Haresporet.

Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

HUS 1
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

HUS 1
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

HUS 1



34 35

HUS 1

Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.
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HUS 1

Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

HUS 2-5
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

HUS 2-5
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

HUS 2-5
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

HUS 2-5
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

HUS 2-5
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

HUS 2-5
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

HUS 2-5
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

HUS 6-8
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

HUS 6-8
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

HUS 6-8
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

HUS 6-8
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

HUS 6-8
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Bolignr: 1
BRA: 201 m2

P-ROM: 164 m2

Etasjer: 2
Garasje: 29,7 m2 

TYPE 1
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Tlf: 66 90 00 69  -  www.hartark.no  -  post@hartark.no  -  #hartark

Prosjekt

8 eneboliger
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Tiltakshaver
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kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten
skriftlig samtykke
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Totalt Bolig  2:
BRA:  197,4m2
P-rom:  191,4m2

Lof tsetasje:
BRA:  22,2m2
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Loftstue
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Bolignr: 2
BRA: 229 m2

P-ROM: 190 m2

Etasjer: 3
Garasje: 30,7 m2 

TYPE 2

1. ETG

2. ETG  * Bolignr: 2 får innkjøring fra langvegg.
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Bolignr: 3 og 5 
BRA: 229 m2
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Etasjer: 3
Garasje: 30,7 m2 
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1. ETG

2. ETG  * Bolignr: 2 får innkjøring fra langvegg.

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom vil kunne forekomme.
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Bolignr: 6, 7 og 8
BRA: 252 m2

P-ROM: 215 m2

Etasjer: 2
Garasje: 30,3 m2

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom vil kunne forekomme.
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SALGS- OG EIENDOMS-
INFORMASJON
Meglers salgsoppgave datert 04.03.2019

OPPDRAGS NR.
15-0013/19

OPPDRAGSANSVARLIG
Terje Tveit – Ansvarlig Megler
Daglig Leder / Eiendomsmegler

Alexander Fossum
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

SIST OPPDATERT
16.09.2019

EIENDOM
Haresporet, 1383 Asker
Gnr. 8, bnr. 563, 564, 565, i Asker kommune.
Parsellene på bnr. 563 og bnr. 564 vil bli fradelt fra hoved-
bølet. Endelig eiendomsbetegnelse vil fremkomme når 
fradeling er tinglyst. Prosjektets adresse blir Haresporet 1, 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

SELGER
Ånnerudbakken AS.
Bak Ånnerudbakken AS står OXER Eiendom og 
Aks Eiendom AS.

HJEMMELSHAVER
Ånnerudbakken AS

BOLIGTYPE
Enebolig

EIE- OG ORGANISASJONSFORM
Selveiet

TOMTEN
Eiendommen er fortsatt ikke fradelt og eksakte arealer er 
ikke angitt (med unntak av tomten til bolig 1). Se regule-
ringskart av hvordan tomtegrensene kommer til å bli. 

Iht. utomhusplan vil de forskjellige tomtene se slik ut:
Bolig 1: Eiet tomt på 510 kvm
Bolig 2: Eiet tomt på ca. 535 kvm
Bolig 3: Eiet tomt på ca. 505 kvm
Bolig 4: Eiet tomt på ca. 566 kvm
Bolig 5: Eiet tomt på ca. 526 kvm
Bolig 6: Eiet tomt på ca. 666 kvm
Bolig 7: Eiet tomt på ca. 666 kvm
Bolig 8: Eiet tomt på ca. 666 kvm

Selger tar dog forbehold om mindre avvik i tomtens stør-
relse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er 
gjennomført.

UTOMHUS
Adkomst og uteoppholdsarealer opparbeides i henhold til 

utomhusplanen. Felles adkomstvei og gårdsplasser til hver 
enkelt bolig leveres ferdig asfaltert. Hage til hver bolig leveres 
med ferdiggress og hekkplanter av typen Barlind begrenset 
til maks 40 stk med høyde 40-50 cm. Utvendig plattinger/ 
terrasser leveres med trykkimpregnerte materialer.  

Søppelkassestativ/hus, postkassestativ, tørkestativ, blom-
sterkasser eller utvendig stige (stige som settes fra bakke 
til tak) blir ikke levert.

ADKOMST
Fra Asker sentrum, ta opp Gamle Drammensvei til du får 
prosjektet på venstre hånd. Se for øvrig kartskisse. Det vil 
bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

PARKERING
Alle husene blir bygd med integrert garasje på ca. 30 kvm. 
Ellers parkering på egen gårdsplass. Boligene leveres med 
leddport med motor og 1 stk håndsender. For hus nr. 1 
leveres ikke garasjeport. Det vil ellers være plass til biler på 
gårdsplassen.

VEI/VANN/AVLØP
Boligene får adkomst via privat felles adkomstvei med 
felles vedlikeholdsansvar. 

Offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Eier er 
selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen. 

Det tas forbehold om evt. behov for pumpekum og plasse-
ring av tekniske installasjoner (strømskap) til denne.

FERDIGATTEST
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper 
aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres 
i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstil-
les, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn 
av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommu-
nen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun 
gjenstår utomhusarbeider. Ferdigattest vil i disse tilfeller bli 
rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper 
vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del 
av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av 
gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et 
eventuelt dagmulktkrav.

AREALER
Arealer - Bolig 1: 

Totalt areal for boligen:
BRA: 201 m2
P-rom: 164 m2
S-rom: 37 m2

1.etg.:
BRA: 100 m2.
P-rom: 63 m2 (gang, soverom, stue, trimrom, bad og vas-
kerom).
S-rom: 37 m2 (garasje og bod samt sluse).
2.etg.:
BRA: 101 m2
P-rom: 101 m2 (entré, stue, kjøkken, gang, 2 bad og 3 sove-
rom).
Terrasse: 22,3 kvm
-----------------------------------------------------------------

Arealer - Bolig 2: 

Totalt areal for boligen:
BRA 197,4 m2
P-rom: 191,4 m2
S-rom: 39 m2

U.etg.:
BRA: 100 m2.
P-rom: 92 m2 (gang, 3 soverom, soverom 4/stue, 
2 garderober, 2 bad og trimrom).
S-rom: 8 m2 (bod og teknisk rom).

1.etg.:
BRA: 104 m2
P-rom: 73 m2 (entré, wc, gang, kjøkken og stue).
S-rom: 31 m2 (garasje).

2.etg.:
BRA: 25 m2
P-rom: 25 m2 (loftstue).

Terrasse: 26,4 kvm

------------------------------------------------------------------

Arealer - Bolig 3-5: 

Totalt areal for boligen:
BRA 229 m2
P-rom: 190 m2
S-rom: 39 m2

U.etg.:
BRA: 100 m2.
P-rom: 92 m2 (gang, 3 soverom, soverom 4/stue, 
2 garderober, 2 bad og trimrom).
S-rom: 8 m2 (bod og teknisk rom).

1.etg.:
BRA: 104 m2
P-rom: 73 m2 (entré, wc, gang, kjøkken og stue).
S-rom: 31 m2 (garasje).

2.etg.:
BRA: 25 m2
P-rom: 25 m2 (loftstue).

Terrasse: 26,4 kvm

------------------------------------------------------------------

Arealer - Bolig 6-8: 

Totalt areal for boligen:
BRA: 252 m2
P-rom: 215 m2
S-rom: 37 m2

1.etg.:
BRA: 121 m2
P-rom: 84 m2 (entré, vask/sluse, wc, kjellerstue, 
2 bad og 3 soverom).
S-rom: 37 m2 (garasje og bod).

2.etg.:
BRA: 131 m2
P-rom: 131 m2 (stue, kjøkken, bibliotek, gang 2 bad og 3 
soverom.

Terrasse: 68 kvm

------------------------------------------------------------------

Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BRA-are-
alet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet 
angir boligens bruksareal av primærdel. De oppgitte are-
alene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Parte-
ne har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle 
vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. 
Se også pkt. forbehold i salgsoppgaven, byggebeskrivelsen 
og kjøpekontrakten.

Se prisliste og plantegninger for nærmere opplysninger om 
de enkelte boligenes arealer.

BEBYGGELSE/BYGGEMÅTE
8 arkitekttegnede eneboliger over 2 og 3 plan med 
integrert garasje. Prosjektet er rammesøkt etter 
teknisk forskrift TEK 17. Teknisk anlegg leveres iht. 
gjeldende forskrifter.

Bygningene blir iht. leveransebeskrivelsen oppført i tre 
bindingsverk med fasadekledning av typen Royalimpreg-
nert eller tilsvarende. Underetasje oppføres med armert 
sprøytebetong i kombinasjon med bindingsverk av tre un-
der terreng og vil bli isolert utvendig med Isodrensystem. 
Kjellergulv/ gulv i underetasje vil bli utført som støpt plate 
på mark. Radonsperre og radonbrønn leveres som en del 
av plate på mark. 

Tak leveres som kompakttak, tekket og med fall til enten 
innvendig eller utvendig nedløp. Farge på tekking vil være 
grå og med gesimsbeslag i sort utførelse. 

Etasjeskillere blir utført som bjelkelag av tre med gulvpla-
ter av spon eller tilsvarende. Innvendige vegger leveres 
som uisolert bindingsverk av tre med sparklet og malte 
gipsplater på begge sider. Vegger på bad er flislagt. Alle 
himlinger utføres som sparklet og malt gipshimling. 

Vinduer og terrassedører leveres i alu/tre ferdig overfla-
tebehandlet fra fabrikk med farge avstemt til husfasader. 
Åpningsbare vinduer leveres med barnesikring og meka-
nisme for låsing i luftestilling. 

Utvendig plattinger/ terrasser leveres med trykkimpreg-
nerte materialer. 

Det leveres balansert ventilasjon med varmegjennvinner 
fra Flexit. 

De elektriske installasjonene leveres i henhold til offentlige 
myndigheters forskriftskrav, TEK 17 og NEK 400. Det inne-
bærer blant annet at det monteres komfyrvakt på kjøkken. 
Alle kontaktpunkter er jordet. Fortrinnsvis benyttes skjult 
anlegg.  
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Antall elektriske punkt i leilighetene er i henhold til NEK 
400. Sikringsskap plasseres fortrinnsvis i bod, entré eller 
annet egnet sted. Elektriske punkt fremkommer av egen 
elektrotegning som utleveres i forbindelse med tilvalgspro-
sessen.

STANDARD
Prosjektet består av 8 nye eneboliger med solrik og sentral 
beliggenhet på Ånnerud i Asker. Alle boligene får egen 
selveier tomt med fine uteområder og integrert garasje på 
ca. 30 kvm. Det leveres et gjennomtenkt interiørkonsept 
som det er lett å sette sitt eget preg på i etterkant. Him-
lingshøyde i boligene er i utgangspunktet ca 2,40m. Flere 
deler av boligene har derimot større takhøyde, opp mot 3,6 
meter. Se individuelle planer for mer detaljert angivelse av 
himlingshøyder.

Boligene er tegnet av Hartmann Arkitekter. Alle boligene 
er skreddersydd til sin tomt og fasadens arkitektoniske 
utrykk vil fremstå som moderne og tidløs. De vil få en 
arealeffektiv planløsning med flott utsyn fra oppholds-
rommen. Boligene er tegnet med tanke på å skape gode 
kvaliteter som forlenger botiden. I planløsningen er det 
lagt vekt på et godt og funksjonelt kjøkken med spiseplass 
og en romslig stue. Store vindusflater og god takhøyde går 
igjen i boligene. Det er lagt til rette for at en familie kan 
sove på samme plan, hvor de mindre rommene deler bad, 
og hovedsoverommet har eget bad. Alle boligene har også 
en stue i underetasjen i tillegg til stuen på hovedplan. Den 
integrerte garasjen gjør hverdagslogistikken enkel med 
kort vei inn i boligen.

Kjøkken: 
Det leveres kjøkkeninnredning fra Lierhus sine samarbeids-
partnere. Kjøkken leveres til en avtalt verdi av kr 200.000,- 
iht. vedlagt tilbud fra Mobalpa som inkluderer hvitevarer, 
frakt og montering. Kjøper står selvfølgelig fritt til å gjøre 
endringer, men dette er for å vise forslag til hva som er 
medtatt i leveransen. Mobalpa er en fransk kjøkkenprodu-
sent og er rangert blant de største i Europa. Mobalpa er 
perfekt for deg som ønsker et moderne kvalitetskjøkken 
med mulighet for fleksible løsninger og personlig preg. Her 
får du skreddersydde løsninger som passer utmerket inn i 
moderne norske hjem. Mobalpas kjøkken leveres med 10 års 
garanti for møbler og 25 års garanti for hengslene. Kjøkke-
narmatur av typen Oras Vega med kran for oppvaskmaskin 
og montering av oppvaskmaskin er medtatt. 

Tegning viser kun forslag til plassering av kjøkken og garderobe. 
Eventuell alternativ plassering må avtales i god tid før levering. 

Baderom: 
Badene vil leveres i flott utførelse med delikat innredning 
og lekre fliser. 

Alle bad leveres med flislagte gulv og vegger, vegghengt 
toalett av typen Porsgrund Seven D, og heldekkende 
vask med underliggende servantskap av typen Kilen m/ 
speil og lys. Servantarmatur leveres av typen Oras Vega.  
Dusjarmatur leveres av typen Crometta E 240 showerpipe 
takdusj. Dusjvegger i herdet glass leveres til bad med inn-
tegnet dusj. Badekar leveres av typen Ifø Caribia 1600mm 
m/frontpanel og armatur av typen Oras Oramix.

Vaskerom: 
Vaskerom leveres med flislagte gulv og med malte vegger 
etter godkjent våtromssystem. Vaskekar leveres av typen 
Intra VK 50 med armatur av typen Oras Safira veggbattei 
m/ svingbar tut og kran for vaskemaskin. Varmtvansbere-
der leveres av typen OSO Super S 200L.

Garderobe: 
Det leveres garderobeinnredning fra Lierhus sine sam-
arbeidspartnere. Garderobeskap av typen Sigdal Vario, 
100 cm. Det er avsatt plass til garderobeskap i entré og 
soverom. Det leveres 5 stk standard hvite garderobeskap i 
100 cm bredde. 

Ildsted: 
Det leveres flott peisovn av typen Nordpeis Praha med 
ventilert stålpipe i boligen.

Uteplassen: 
Terrasse leveres som vist på utomhusplan/plantegninger. 
Terrassegulv samt utvendig rekkverk utføres med tryk-
kimpregnerte materialer. Trykkimpregnerte materialer må 
påregnes å etterbehandles. For hus 1 (atriumshuset) blir 
utvendig rekkverk ved atrium levert som glassrekkverk.

Lys: 
Boligene leveres med downlights i entre, bad og under 
overskap på kjøkken. Det er totalt medtatt 20 stk. down-
lights av typen SG Junistar, hvit rund.

Annet: 
Røropplegg for sentralstøvsuger leveres med tilstrekkelig 
støvsugerpunkter. Støvsugerenhet og slangesett leveres 
ikke.

Overflater: 
Gulv - Det leveres 1-stavs hvitpigmentert eikeparkett av ty-
pen Kährs Eik Anutim i alle rom bortsett fra våtrom og wc 
som flislegges med Vitra Kinetic 19,7x19,7 cm grey på gulv. 
Grespor Minos 30x60cm Vulcanic i entre.
Vegger - Innvendige vegger er sparklet og malt med en lys 
standard farge. Cerev Cipreste 19,7x39,7cm Branco Mate 
på vegger i baderom. Vaskeroms-vegger blir levert i malt 
utførelse. Uteboder og garasje leveres med ubehandlet 
betong.
Himling - Alle himlinger utføres som sparklet og malt gisp-
himling. 
Listverk - Innvendige gerikter og fotlister i hvitmalt furu 
(rettkant 15x70). Listverk leveres med synlige stifter. Det 
leveres som listefritt i tak.

Se vedlagte rombehandlingsskjemaer som beskriver stan-
dard overflatebehandling av gulv, vegg og tak i de ulike 
rommene. 

Se forøvrig overflateskjema for hver bolig, rørleggerleve-
ranse for hver bolig og leveransebeskrivelsen som ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

OPPVARMING
Det leveres elektrisk gulvvarme i alle bad, vindfang/entre. 
Forøvrig opplegg for elektriske panelovner (kun stikkon-
takter) samt vedfyrt peisovn.

ADGANG TIL UTLEIE
Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være 
anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) 
såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig 
opphold.

Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. 
Prosjektet bygges slik at nødvendige radontiltak gjen-
nomføres iht. den byggtekniske forskrift som gjelder for 
prosjektet.

ENERGIMERKING
B – Orange

Komplett energiattest inkludert oppvarmingskarakter fås 
ved henvendelse til megler.

SPESIFIKASJON FASTE/LØPENDE KOSTNADER
Da boligene ikke er tatt i bruk, foreligger det ingen eksakt 
oversikt over faste, løpende kostnader.  

Kommunale avgifter betales halvårlig til Asker kommune. 
Disse utgjør normalt ca. kr. 12.000,- pr. år for tilsvarende 
boliger.
Avgiften inkluderer vann og avløp etter forbruk, renova-
sjon og feiing.
- Priser for vann og avløp: https://www.asker.kommune.no/
vann-og-avlop/priser-og-beregninger/
- Priser for renovasjon: https://www.asker.kommune.no/
avfall-og-gjenvinning/renovasjonsgebyr/

Øvrige kostnader som forsikringer, strøm, tv abonnement, 
Internett, alarm osv. vil variere avhengig av familiemed-
lemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordels-
avtaler, kanalvalg, etc. 

Iht. Fjordkraft er gjennomsnittlig strømforbruk for eneboli-
ger ca. 20.000 kWh pr. år. 
Kostnadene til strøm vil variere avhengig av antall med-
lemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordels-
avtaler etc.
Et normalt nivå på forsikring er ca. kr. 10.000,- pr. år pr. bo-
lig, men vil avhenge av hva forsikringen skal dekke, egne 
fordelsavtaler etc.

FORMUESVERDI
Da boligen selges som bygg under oppføring er formues-
verdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel 
for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte 
kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier 
(beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner 
markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris 
vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første 
fastsettelsen av formuesverdi.

Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, 
må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger 
om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert 
markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formues-
verdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutvik-
lingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av 
forhåndsutfylt skattemelding.

Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2018 
skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi 
for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for 
sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritids-
bolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2018 
ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere 
opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

HEFTELSER/TINGLYSTE RETTIGHETER
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst 5 servitutter som vil følge de fremtidige 
eiendommene. Disse omhandler blant annet eldre skjøte 
med avtalt kjøp av parsell og rettighet til å benytte vei, 
erklæring/avtale til televerket som har rett til å holde 
linje ryddet for tre og greiner på hver side av midtlinjen, 
rett for kommunen til anlegg og vedlikehold av vann/av-
løpsledninger. De 2 nyeste servituttene fra 2017 omfatter 
jordskiftesak som bl.a. omhandler avtale rundt delingen av 
eiendommen som boligene nå blir bygget på og forplik-
telser for partene involvert. Dette gjaldt tidligere eiere av 
eiendommen før deler av denne ble kjøpt opp av Ånnerud-
bakken AS. 

Servituttene vil følge eiendommen og kopi av servituttene 
kan fås av megler.
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nød-
vendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen 
av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve 
prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre 
at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige 
rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet 
krever det.

KONSESJON
Kjøp av eiendommen utløser ikke konsesjonsplikt.

ODEL
Det hviler ikke odel på eiendommen.

REGULERING

Regulering:
- Eiendommen gnr. 8, bnr. 563, er regulert til Konsentrert 
småhusbebyggelse (2.133 kvm) iht. reguleringsplan ID: 8, 
datert 29.08.1980.
- Eiendommen gnr. 8, bnr. 564, er regulert til Konsentrert 
småhusbebyggelse (1.998 kvm) og Felles lekeareal (2 kvm) 
iht. reguleringsplan ID: 8, datert 29.08.1980.
- Eiendommen gnr. 8, bnr. 565, er regulert til Konsentrert 
småhusbebyggelse (510 kvm) iht. reguleringsplan ID: 8, 
datert 29.08.1980.

Kommuneplan:
- Eiendommene gnr. 8, bnr. 563, 564 og 565 ligger i område 
for fremtidig boligbebyggelse (totalt 4.641 kvm), nåværen-
de boligbebyggelse (2 kvm) iht. kommuneplan for Asker 
kommune 2018-2030.

Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås 
ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å 
undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.
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BELIGGENHET
Haresporet ligger i rolige omgivelser i et veletablert villa-
område nær Asker sentrum, der det bugner med forretnin-
ger, restauranter og kaféer.

Fra Haresporet er det trygg og kort skolevei til Drengsrud 
barneskole, Solvang ungdomsskole og flere barnehager 
rett i nærheten. Dette er et meget barnevennlig og rolig 
område med lekeplass, idrettsplass og flere bade- og fis-
kevann rett i nærheten. Golfbane, ski- og turterreng finnes 
også i umiddelbar nærhet. I Asker har man også god til-
gang til sjøen med bl.a. spirebukta badeplass på Konglun-
gen, Hvalstrand, Vollen og Holmenskjæret.
Det er gangavstand til Asker sentrum hvor du finner et 
bredt utvalg av servicetilbud, med blant annet lege og 
tannlege, apotek, vinmonopol, bank, kino, bibliotek, tre-
ningssenter m.m. Trekanten senter har 70 forretninger, i 
tillegg til de mange butikkene du finner ute i Smuget og 
Strøket.

Asker sentrum har et meget godt kollektivtilbud både når 
det gjelder tog, buss og taxi. Toget til Oslo tar 18 minutter og 
går hvert tiende minutt, mens det tar 12 minutter til Dram-
men. På togstasjonen er det etablert sykkelhotell for de 
spreke pendlerene, samt pendlerparkering like i nærheten.

OFFENTLIG GODKJENNING
Det ble gitt rammetillatelse for alle husene den 29.06.2018. 
Igangsettelsestillatelse for hus 1 ble gitt 19.02.2019. 
Igangsettelsestillatelse for hus 5 og 8 ble gitt 26.02.2019. 
Det forventes at Asker kommune gir igangsettingstillatelse 
for de resterende 5 boligene så snart de blir solgt/selger 
vedtar bygging av dem.

BARNEHAGER OG SKOLER
Fra Haresporet er det trygg og kort skolevei til Drengsrud 
barneskole, Solvang ungdomsskole og flere barnehager 
rett i nærheten.

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for 
kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kom-
munen.

FERDIGSTILLELSE OG OVERTAGELSE
Overtagelse vil skje så fort husene har ferdigattest eller 
midlertidig brukstillatelse. 

Selger skal samtidig med varsel om oppstart også vars-
le om en bindende 3 måneders periode for overtagelse. 
Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli 
opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.

Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders 
periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil 
kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslo-
vens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir 
normalt ikke krav på dagmulkt. 

Det er vedtatt byggestart for hus 1, 5 og 8 i prosjektet. Det er 
anslått ca. 13 måneder byggetid. Eiendommen antas å være 
klar for overtagelse innen utgangen av 2. kvartal 2020. 

På de resterende 5 boligene, Hus 2, 3, 4, 6 og 7, vil byg-
gestart skje når det er utstedt igangsettingstillatelse fra 
Asker kommune, og selger har vedtatt byggestart. 

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i henhold 
til kjøpekontrakten. Ved eventuell endring i eierskap/nav-
ne-endring fra kjøpers side etter bud/aksept vil det påløpe 
administrasjonsgebyr på kr 15.000,- inkl. mva som innbeta-
les til meglers driftskonto.

SELGERS FORBEHOLD
Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av 
byggearbeidene:
Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta 
at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke 
finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene for Hus 
2, 3, 4, 6 og 7, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt 
uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i bolig-
markedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller bygge-
lån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, at ikke 50 % 
av de resterende 6 boligene er solgt, uforutsette offentlige 
krav, at offentlige tillatelser, herunder igangsettelsestilla-
telse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplis-
tet, men er eksempler på forhold som kan medføre at 
byggearbeidene ikke iverksettes.
 
Siste frist for selger til å kansellere kjøpekontrakten for 
Hus 2, 3, 4, 6 og 7 er 01.10.2019. Selger skal senest denne 
dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller 
skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom 
kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt inn-
betalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på 
meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav 
mot selger som følge av kanselleringen.
 
Øvrige forbehold:
- Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for 
usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan 
derfor bli erstattet av en senere utgave.
- Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger for-
beholder seg derfor retten til uten forutgående 
varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige 
og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
- Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra 
tegninger og skisser i salgsmateriellet.
- Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for 
VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. 
Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes 
og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av 
dette.
- I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krym-
ping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
- Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva 
gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller boligens 
tilleggsareal.
- Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur 
og skjeggkre kan forekomme i boligen, og tar ikke ansva-
ret for dette.
 
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til 
prisavslag, erstatning eller heving.
 
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser 
og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og 
kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inn-
går i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er 
gjeldende.

PRISER
Fra 12.100.000,- til 14.500.000,- (+ omk.). Se for øvrig prislis-
te som følger som vedlegg til salgsoppgaven.

OMKOSTNINGER
1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel 
tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 3.300.000,- pr. 
bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 82.500,- 

pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget 
fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumen-
ter med attest, kr 697,- pr. stk.
4) Tilknytningsavgift for kabel TV / internett kr 3.000,- pr. bolig.
5) Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger frem-
kommer av prislisten.

Kjøper har risiko for endringer i omkostningsbeløpene.

TILVALG- OG ENDRINGSBESTILLINGER
Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å 
gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt 
man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning 
at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte 
leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som 
opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller 
endringer som medfører større ulempe for selger enn den 
interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulem-
pen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at 
prosjektet ferdigstilles.

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til 
tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike 
tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig 
avtalt overtakelsetidspunkt.

Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endrings-
bestillinger. 

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skrift-
lig avtale med selger og må være selger i hende senest 
innen de tidsfrister som fastsettes av selger.

Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger 
for 15 % av kjøpesummen.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til me-
glers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

REGLER FOR KJØP
Eiendommene selges til fastpris og etter første-
mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel 
retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten 
nærmere begrunnelse. 

Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt 
budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må 
budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. 
Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. 
sms eller på e-post. 

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet 

skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en til-
strekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften 
§ 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan for-
midles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i 
minimum 30 minutter.

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få til-
sendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av 
budjournalen i anonymisert form.

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsin-
formasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør 
hele salgsoppgaven.

Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesummen betales i følgende terminer for Hus 1, 5 og 8:

1) 10% av kjøpesummen innbetales til meglers klientkon-
to når garanti er stilt i samsvar med buofl. § 12. Megler 
fakturerer kjøper for beløpet. Delinnbetalingen må være fri 
egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt bolig for 
dette beløpet.

2) Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til 
meglers klientkonto i forbindelse med bestillingen.

3) Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger 
betales uoppfordret og må være disponibel på meglers 
klientkonto senest 3-5 virkedager før overtagelse. 

Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto eller mot 
bankgaranti. 
Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på 
kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over belø-
pet som en følge av at det stilles garanti iht. Bustadoppfø-
ringsloven § 47. 

Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige 
avgifter/gebyrer.

Kjøpesummen betales i følgende terminer for Hus 2, 3, 4, 6 og 7:

1) 10% av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto 
når kjøper har mottatt faktura. Megler fakturerer kjøper 
for beløpet. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. 
at det ikke kan tas pant i kjøpt bolig for dette beløpet.

2) Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til 
meglers klientkonto i forbindelse med bestillingen.

3) Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger og 
evt. tilvalg-/endringssbestillinger betales uoppfordret og 
må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virke-
dager før overtagelse. 

Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto eller mot 
bankgaranti.
Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på 
kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over belø-
pet som en følge av at det stilles garanti iht. Bustadoppfø-
ringsloven § 47. 
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Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige 
avgifter/gebyrer.

BUSTADOPPFØRINGSLOVEN
Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppfø-
ringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjo-
nelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er 
ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både 
forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.

For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende: 
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller 
selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til over-
takelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter 
overtakelsen.  
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper 
innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til sel-
gers disposisjon før overskjøting.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem 
til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger 
har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller 
deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag 
og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.

Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjø-
peren holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve 
prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. 
Loven finner du også på www.lovdata.no

HVITVASKING
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan 
gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor 
bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

MEGLERS VEDERLAG
Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Fastpris: kr 60.000,- pr. enhet
Grunnhonorar: 15.000,- pr. enhet
Oppgjørshonorar kr 4.600,- pr. enhet
SmartAnnonsepakke kr 12.500,- pr. enhet
Nettannonse Finn.no - Prosjektannonse: 4.800,- pr. enhet
Oppslag eiendomsregister kr 1.250,- pr. enhet
Visningshonorar: kr 2.500,- pr. visning
Ukens bolig: kr 2.900,- pr. enhet
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr. utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

LÅNEFORMIDLING
Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske 
Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et 
honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN
I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom 
på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

SALGSDOKUMENTASJON
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsin-
formasjon: Leveransebeskrivelse, prisliste,  kjøpekontrakt 
med vedlegg for prosjektet og salgsprospekt før avtale 
om kjøp inngås.

Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Asker
Torvveien 1, Postboks 201, 1372 Asker
Organisasjonsnummer: NO 950 007 613 MVA
Tlf.: 66 76 12 00, faks: 66 76 12 10
www.krogsveen.no

Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.
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LEVERANSEBESKRIVELSE
25.02.2019

GENERELT
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om byg-
ningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan 
forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og planteg-
ninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen og 
romskjemaet som er retningsgivende.

Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise forhold 
som ikke er i samsvar med leveransen, slik som møblering, 
fargevalg, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, 
f.eks. fasadedetaljer, materialvalg, blomsterkasser, be-
plantning, fargesetting etc.

Prosjektet er rammesøkt etter teknisk forskrift TEK 17. 
Teknisk anlegg leveres iht gjeldende forskrifter.

BYGNINGER
8 arkitekttegnede eneboliger med integrert garasje.

Boligene oppføres i bindingsverk av tre med fasadekled-
ning av typen Royalimpregnert eller tilsvarende. Undere-
tasje oppføres med armert sprøytebetong i kombinasjon 
med bindingsverk av tre under terreng og vil bli isolert 
utvendig med Isodrensystem. Kjellergulv/ gulv i undereta-
sje vil bli utført som støpt plate på mark. Radonsperre og 
radonbrønn leveres som en del av plate på mark.

Etasjeskille blir utført som bjelkelag av tre med gulvplater 
av spon eller tilsvarende. Bjelkelag blir isolert med 150 mm 
isolasjon. Himlinger blir utført som sparklet og malt gips-
himling. Eventuelt gipsplater i himling i garasje, bod eller 
teknisk rom leveres ubehandlet. Vegger og tak i garasje 
mot boligrom gasstettes.

Tak leveres som kompakttak, tekket og med fall til enten 
innvendig eller utvendig nedløp. Farge på tekking vil være 
grå og med gesimsbeslag i sort utførelse. Kledning under 
gesims blir utført som spaltekledning og evt. veggventiler 
i gavl. Stigetrinn og snøfangere leveres iht. kommunale 
vedtekter.

Innvendig vegger leveres som uisolert bindingsverk av tre 
med sparklet og malte gipsplater på begge sider.

UTOMHUS
Adkomst og uteoppholdsarealer opparbeides i henhold 
til utomhusplanen. Felles adkomstvei og gårdsplasser til 

hver enkelt bolig leveres ferdig asfaltert. Hage til hver bolig 
leveres med ferdiggress og hekkplanter av typen Barlind 
begrenset til maks 40 stk med høyde 40-50 cm. Utvendig 
plattinger/ terrasser leveres med trykkimpregnerte materialer.

Søppelkassestativ/hus, postkassestativ, tørkestativ, blom-
sterkasser eller utvendig stige (stige som settes fra bakke 
til tak) blir ikke levert.

TEKNISKE INSTALLASJONER 
VENTILASJONSANLEGG / STØVSUGERANLEGG
Det leveres balansert ventilasjon med varmegjennvinner 
fra Flexit. Røropplegg for sentralstøvsuger leveres med til-
strekkelig støvsugerpunkter. Støvsugerenhet og slangesett 
leveres ikke.

OPPVARMING
Det leveres elektrisk gulvvarme i alle bad, vindfang/entre. 
Forøvrig opplegg for elektriske panelovner (kun stikkon-
takter) samt vedfyrt peisovn.

ELEKTRISKE INSTALLASJONER
De elektriske installasjonene leveres i henhold til offentlige 
myndigheters forskriftskrav, TEK 17 og NEK 400. Det inne-
bærer blant annet at det monteres komfyrvakt på kjøkken. 
Alle kontaktpunkter er jordet. Fortrinnsvis benyttes skjult 
anlegg.

Antall elektriske punkt i leilighetene er i henhold til NEK 
400. Sikringsskap plasseres fortrinnsvis i bod, entré eller 
annet egnet sted. Elektriske punkt fremkommer av egen 
elektrotegning som utleveres i forbindelse med tilvalgspro-
sessen.

Ringeanlegg og brannvarsling
Det leveres komplett anlegg som består av ringeklokke med 
innebygget eller separat trafo, samt ringeknapp montert 
ved hovedinngang. Det installeres seriekoblet brannvarsling.

Det leveres elektrisk gulvvarme i alle bad og vindfang/
entre.

Downlights
Boligene leveres med downlights i entre, bad og under 
overskap på kjøkken. Det er totalt medtatt 20 stk down-
lights av typen SG Junistar, hvit rund.

Tv/data
I hver bolig leveres et data/ tv uttak i stue. Boliger klargjø-
res for kabelbasert internetttilknytning.
Leverandør er ikke avklart. Kjøper må selv bestille abonne-
ment av valgt internett/ tv – leverandør.

VANN- OG AVLØPSANLEGG
Alt utvendig og innvendig rørleggerarbeid blir levert etter 
gjeldende krav/ reglement.
Rørledninger for kaldt- og varmt forbruksvann utføres som 
rør i rør system. Utvendig og innvendig avløpsledninger 
utføres som normale plast avløpsrør. Der rørene ikke kan 
legges skjult blir disse innkasset med unntak av i rom som 
bod eller teknisk rom. Det blir installert Waterguard ska-
desikringsventil m/ to trådløse sensorer for alle hus. For 
utvendig vanning blir det levert 1 stk FM Mattson frostsik-
ker utekran for hver bolig.

For øvrig vises det til egen vedlagt liste fra Lierhus som 
viser detaljert rørleggerleveranse for hver boligtype.

BOLIGLEVERANSE
GENERELT
Se vedlagte rombehandlingsskjemaer som beskriver stan-
dard overflatebehandling av gulv, vegg og tak i de ulike 
rommene.

HIMLINGSHØYDE
Himlingshøyde i boligene er i utgangspunktet ca 2,40m. 
Flere deler av boligene har derimot større takhøyde, opp 
mot 3,6 meter. Se individuelle planer for mer detaljert 
angivelse av himlingshøyder. Noen arealer som bad, entré, 
bod, kjøkkenareal kan få en lavere himlingshøyde grunnet 
tekniske føringer.
Innkassinger for tekniske føringer kan også forekomme i 
mindre områder i andre rom enn de ovennevnte.

BAD/ VÅTROM
Alle bad leveres med flislagte gulv og vegger, vegghengt 
toalett av typen Porsgrund Seven D, og heldekkende vask 
med underliggende servantskap av typen Kilen m/ speil og 
lys. Servantarmatur leveres av typen Oras Vega. Dusjarma-
tur leveres av typen Crometta E 240 showerpipe takdusj.
Dusjvegger i herdet glass leveres til bad med inntegnet 
dusj. Badekar leveres av typen Ifø Caribia 1600mm m/
frontpanel og armatur av typen Oras Oramix.
Vaskerom leveres med flislagte gulv og med malte vegger 
etter godkjent våtromssystem. Vaskekar leveres av typen 
Intra VK 50 med armatur av typen Oras Safira veggbattei 
m/ svingbar tut og kran for vaskemaskin. Varmtvansbere-
der leveres av typen OSO Super S 200L.

For øvrig vises det til egen vedlagt liste fra Lierhus som viser 
detaljert rørleggerleveranse for hver boligtype.

INNVENDIGE OVERFLATER OG MATERIALER
GULV
Det leveres 1-stavs hvitpigmentert eikeparkett av typen 
Kährs Eik Anutim i alle rom bortsett fra gulv i bad, vaske-
rom og wc som flislegges med Vitra Kinetic 19,7x19,7 cm 
grey. Gulv i entre/ vindfang flislegges med Grespor Minos 
30x60cm Vulcanic.

HIMLING
Alle himlinger utføres som sparklet og malt gisphimling.

VEGGER
Innvendige vegger er sparklet og malt med en lys stan-
dard farge. Baderomsvegger flislegges med flis type Cerev 
Cipreste 19,7x39,7cm Branco Mate. Vaskeromsvegger blir 
levert i malt utførelse. Vegger i boder og garasjer leveres 
ubehandlet.

VINDUER/ TERRASSEDØRER
Vinduer og terrassedører leveres i alu/tre ferdig overfla-
tebehandlet fra fabrikk med farge avstemt til husfasader. 
Åpningsbare vinduer leveres med barnesikring og meka-
nisme for låsing i luftestilling.

SOLAVSKJERMING
Utvendig solsavskjerming kan leveres som tilvalg.

DØRER
Hovedinngangsdør til boligen leveres av typen Swedoor 
Bering, slett uførelse med sidefelt i glass.
Farge på dør avstemmes med husfasader. Alle innvendige 
dører leveres hvitmalt i slett utførelse med hvite karmer fra 
leverandør Swedoor. Dørene leveres ferdig behandlet fra 
fabrikk. Det vil være synlige innfestinger i karm. Alle innven-
dige dører leveres med flate terskler i eik for å sikre luft-
strømning gjennom leiligheten slik at ventilasjonsanlegget 
fungerer optimalt. Dørhåndtak levere i utførelse børstet stål.

GARASJEPORT
Boligene leveres med motorisert leddport av typen Hör-
man - LPU 42 (profil M) og 1 stk håndsender. For hus nr. 1 
leveres ikke garasjeport.

LISTVERK
Innvendige gerikter og fotlister i hvit utførelse (rettkant 
15x70). Listverk leveres med synlige stifter.
Det leveres som listefritt i tak.

KJØKKEN OG GARDEROBE
Det leveres garderobe- og kjøkkeninnredning fra Lierhus 
sine samarbeidspartnere. Garderobeskap av typen Sigdal 
Vario, 100 cm. Det er avsatt plass til garderobeskap i entré 
og soverom. Det leveres 5 stk standard hvite garderobe-
skap i 100 cm bredde.
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Kjøkken leveres til en avtalt verdi av kr 200.000,- iht. ved-
lagt forslag fra Mobalpa inkl. hvitevarer og frakt og mon-
tering. Kjøper står selvfølgelig fritt til å gjøre endringer, 
men dette er for å vise forslag til hva som er medtatt i 
leveransen. Kjøkkenarmatur av typen Oras Vega med kran 
for oppvaskmaskin og montering av oppvaskmaskin er 
medtatt.

Tegning viser kun forslag til plassering av kjøkken og gar-
derobe. Eventuell alternativ plassering må avtales i god tid 
før levering.

PEISOVN
Det leveres flott peisovn av typen Nordpeis Praha med 
ventilert stålpipe i boligen.

TRAPPER
Innvendig trapp leveres som hvitmalt med hvitpigmenterte 
eiketrinn og håndleder i eik. Rekkverk leveres med vertika-
le runde stålspiler og hvitmalte firkantmeglere (stolper).

Utvendig trapper blir utført i trykkimpregnerte materialer 
og må påregnes etterbehandling.

Utvendig trapp til vindfang/ gang i 2.etg for hus nr.1 (atri-
umshuset) blir levert som betongtrapp.

TERRASSE /UTVENDIG REKKVERK
Terrasse leveres som vist på utomhusplan/ plantegninger. 
Terrassegulv samt utvendig rekkverk utføres med tryk-
kimpregnerte materialer. Trykkimpregnerte materialer må 
påregnes og etterbehandles. For hus type 1 (atriumshuset) 
blir utvendig rekkverk ved atrium levert som glassrekkverk.

TILVALGSMULIGHETER
Det vil bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle 
tilvalg utover standard leveransen. Egen tilvalgsliste med 
tilhørende priser og frister for bestilling vil bli sendt ut til 
kjøpere i god tid før frist for bestilling utløper.

Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.
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OVERFLATESKJEMA
Forbruker: AKS Eiendom Vedlegg E- 
Byggeadresse: Ånnerudbakken Hus 1

Lier - 15.08.2018
Plan Romspesifikasjon Gulv Vegger Himling VK Taklist Gulvlist Karmlist

1 Sluse Fliser Malte gipsplater Malte gipsplater x Listefritt x x
1 Bod ubehandlet betong Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt
1 Sov/kontor Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Vaskerom Fliser Malt våtromsstrie Malte gipsplater x Listefritt Sokkelflis x
1 Bad Fliser Fliser Malte gipsplater x Listefritt x
1 Trimrom Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Sov/stue Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Atrium Terrassebord Royalkledning Malte gipsplater Listefritt x x
1 Gang/ trapperom Fliser Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Garasje Ubehandlet betong Sparkelt gipsskjøter sparklet gipsplate

2 Kjøkken/ Stue Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Entre Fliser Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Gang Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Sov 6,8 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Sov 6,9 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Bad 3,2 Fliser Fliser Malte gipsplater Listefritt x
2 Bad 3,0 Fliser Fliser Malte gipsplater Listefritt x
2 Sov 14,+6 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x

Sted/Dato:

Forbruker Lierhus

OVERFLATESKJEMA
Forbruker: AKS Eiendom Vedlegg E- 
Byggeadresse: Ånnerudbakken Hus 1

Lier - 15.08.2018
Plan Romspesifikasjon Gulv Vegger Himling VK Taklist Gulvlist Karmlist

1 Sluse Fliser Malte gipsplater Malte gipsplater x Listefritt x x
1 Bod ubehandlet betong Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt
1 Sov/kontor Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Vaskerom Fliser Malt våtromsstrie Malte gipsplater x Listefritt Sokkelflis x
1 Bad Fliser Fliser Malte gipsplater x Listefritt x
1 Trimrom Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Sov/stue Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Atrium Terrassebord Royalkledning Malte gipsplater Listefritt x x
1 Gang/ trapperom Fliser Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Garasje Ubehandlet betong Sparkelt gipsskjøter sparklet gipsplate

2 Kjøkken/ Stue Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Entre Fliser Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Gang Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Sov 6,8 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Sov 6,9 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Bad 3,2 Fliser Fliser Malte gipsplater Listefritt x
2 Bad 3,0 Fliser Fliser Malte gipsplater Listefritt x
2 Sov 14,+6 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x

Sted/Dato:

Forbruker Lierhus

OVERFLATESKJEMA 
TYPE 1 / BOLIG 1
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OVERFLATESKJEMA 
TYPE 2 / BOLIG 2 - 5OVERFLATESKJEMA

Forbruker: AKS Eiendom Vedlegg E- 
Byggeadresse: Ånnerudbakken Hus 2 - 5

Lier: 15.08.2018
Plan Romspesifikasjon Gulv Vegger Himling VK Taklist Gulvlist Karmlist

1 Stue Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Gang Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Teknisk Fliser Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt Sokkelflis
1 Sov 7,1 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Sov 7,1 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Master Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Walk - in Master Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Bad Master Fliser Fliser Malte gipsplater x Listefritt
1 Bad/ Vask Fliser Fliser Malte gipsplater x Listefritt
1 Bod Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Trimrom Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x

2 Stue/kjøkken/spis Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Entre Fliser Malte gipsplater Malte gipsplater x Listefritt x x
2 WC Fliser Malte gipsplater Malte gipsplater x Listefritt x
2 Garasje Ubehandlet betong Sparkelt gipsskjøter Malte gipsplater Listefritt x

3 Loftstue Parkett Sparkelt gipsskjøter Malte gipsplater Listefritt x x

Sted/Dato:

Forbruker Lierhus

OVERFLATESKJEMA
Forbruker: AKS Eiendom Vedlegg E- 
Byggeadresse: Ånnerudbakken Hus 2 - 5

Lier: 15.08.2018
Plan Romspesifikasjon Gulv Vegger Himling VK Taklist Gulvlist Karmlist

1 Stue Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Gang Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Teknisk Fliser Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt Sokkelflis
1 Sov 7,1 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Sov 7,1 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Master Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Walk - in Master Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Bad Master Fliser Fliser Malte gipsplater x Listefritt
1 Bad/ Vask Fliser Fliser Malte gipsplater x Listefritt
1 Bod Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Trimrom Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x

2 Stue/kjøkken/spis Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Entre Fliser Malte gipsplater Malte gipsplater x Listefritt x x
2 WC Fliser Malte gipsplater Malte gipsplater x Listefritt x
2 Garasje Ubehandlet betong Sparkelt gipsskjøter Malte gipsplater Listefritt x

3 Loftstue Parkett Sparkelt gipsskjøter Malte gipsplater Listefritt x x

Sted/Dato:

Forbruker Lierhus
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OVERFLATESKJEMA 
TYPE 3 / BOLIG 6-8OVERFLATESKJEMA

Forbruker: AKS Eiendom Vedlegg E- 
Byggeadresse: Ånnerudbakken Hus 6-8

Lier: 15.08.2018
Plan Romspesifikasjon Gulv Vegger Himling VK Taklist Gulvlist Karmlist

1 Garasje Ubehandlet betong Sparklet gipsskjøter Sparklet gipsskjøter x Listefritt
1 Vask/ Sluse Fliser Våtromsstrie Malte gipsplater x Listefritt Sokkelflis
1 Bod Ubehandelet betong Ubehandet gips Ubehandet gips
1 Bad 2,9 Fliser Fliser Malte gipsplater x Listefritt
1 WC Fliser Malte gipsplater Malte gipsplater x Listefritt x
1 Entre Fliser Malte gipsplater Malte gipsplater x Listefritt x x
1 Stue/sov Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x
1 Bad 5,1 Fliser Fliser Malte gipsplater x Listefritt
1 Sov 8,8 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Sov 7,4 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x

2 Sov 14,6 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Gang Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Bad 3,8 Fliser Fliser Malte gipsplater x Listefritt
2 Bad 4,6 Fliser Fliser Malte gipsplater x Listefritt x
2 Sov 8,7 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Sov 8,7 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Kjøkken/ Spis Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Stue Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Bibliotek Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x

Sted/Dato:

Forbruker Lierhus

OVERFLATESKJEMA
Forbruker: AKS Eiendom Vedlegg E- 
Byggeadresse: Ånnerudbakken Hus 6-8

Lier: 15.08.2018
Plan Romspesifikasjon Gulv Vegger Himling VK Taklist Gulvlist Karmlist

1 Garasje Ubehandlet betong Sparklet gipsskjøter Sparklet gipsskjøter x Listefritt
1 Vask/ Sluse Fliser Våtromsstrie Malte gipsplater x Listefritt Sokkelflis
1 Bod Ubehandelet betong Ubehandet gips Ubehandet gips
1 Bad 2,9 Fliser Fliser Malte gipsplater x Listefritt
1 WC Fliser Malte gipsplater Malte gipsplater x Listefritt x
1 Entre Fliser Malte gipsplater Malte gipsplater x Listefritt x x
1 Stue/sov Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x
1 Bad 5,1 Fliser Fliser Malte gipsplater x Listefritt
1 Sov 8,8 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
1 Sov 7,4 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x

2 Sov 14,6 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Gang Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Bad 3,8 Fliser Fliser Malte gipsplater x Listefritt
2 Bad 4,6 Fliser Fliser Malte gipsplater x Listefritt x
2 Sov 8,7 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Sov 8,7 Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Kjøkken/ Spis Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Stue Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x
2 Bibliotek Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater Listefritt x x

Sted/Dato:

Forbruker Lierhus
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RØRLEGGERLEVERANSE 
TYPE 1 / BOLIG 1

RØRLEGGERLEVERANSE 
TYPE 2 / BOLIG 2-5

Materialbestilling
Prosjekt: 000293  Ånnerudbakken - Krone

Kalkulasjon: Ånnerudbakken hus 1 - Simen 24.04.18

Detaljnivå: Kategorivalg: 11 - Rørlegger

SmartKalk 4.0.23.0 Lierhus AS                          Vidar Solberg                          14.03.2019 Side 1 av 1

Varenr Varebenevnelse Dimensjon Lengde Enhet Mengde

Diverse

107 Tilkobling av baderommøbel stk 3,000

113 Gulvsluk i plast m/klemring for våtromsbelegg stk 2,000

206 Oras Oramix badekarbatteri og krom dusjsett stk 1,000

207 Ifø Caribia badekar 1600 m/frontpanel stk 1,000

208 Endepanel badekar stk 1,000

414 Dusjvegger stk 2,000

416 Ekspansjon og tilbakeslag ifølge tek 10 stk 1,000

102 Kilen baderomsmøbel i hvit 120cm med speil m/lys stk 1,000

103 Oras Vega servantbatteri m/kjedefeste stk 3,000

105 Porsgrund Seven D klosett m/propensete stk 3,000

106 Crometta E 240 Showerpipe takdusj stk 2,000

110 Oras Safira veggbatteri m/svingbar tut og kran for v.m stk 1,000

111 Avløp m/trakt for vaskemaskin stk 1,000

112 Vaskekar VK50 stk 1,000

204 Kilen baderomsmøbel i hvit 75cm med speil m/lys stk 2,000

230 Oras Vega kjøkkenbatteri m/kran for oppvaskemaskin stk 1,000

231 Tilkobling til benkebeslag (avløp) stk 1,000

401 200 l bereder m/blandeventil stk 2,000

402 Montering av oppvaskmaskin stk 1,000

403 Frostfri utekran FM Mattsson stk 1,000

404 Fordelingsskap stk 2,000

407 Bunnledning stk 1,000

408 Waterguard m/2 trådløse sensorer stk 1,000

420 Meldekostnader stk 1,000

Taktekking

1159 Avløp rørlegger inkl montering Avløp stk 2,000

Materialbestilling
Prosjekt: 000293  Ånnerudbakken - Krone

Kalkulasjon: Ånnerudbakken - Hus 2 - Simen 26.04.18

Detaljnivå: Kategorivalg: 11 - Rørlegger

SmartKalk 4.0.23.0 Lierhus AS                          Vidar Solberg                          14.03.2019 Side 1 av 1

Varenr Varebenevnelse Dimensjon Lengde Enhet Mengde

Diverse

107 Tilkobling av baderommøbel stk 2,000

414 Dusjvegger stk 2,000

416 Ekspansjon og tilbakeslag ifølge tek 10 stk 1,000

102 Kilen baderomsmøbel i hvit 75cm med speil m/lys stk 2,000

103 Oras Vega servantbatteri m/kjedefeste stk 3,000

105 Porsgrund Seven D klosett m/propensete stk 3,000

106 Crometta E 240 Showerpipe takdusj stk 2,000

125 Kran for vaskemaskin stk 1,000

230 Oras Vega kjøkkenbatteri m/kran for oppvaskemaskin stk 1,000

231 Tilkobling til benkebeslag (avløp) stk 1,000

241 Gustavsberg Servant 50x38 stk 1,000

401 200 l bereder m/blandeventil stk 1,000

403 Frostfri utekran FM Mattsson stk 1,000

404 Fordelingsskap stk 1,000

407 Bunnledning stk 1,000

408 Waterguard m/2 trådløse sensorer stk 1,000

420 Meldekostnader stk 1,000

Taktekking

1159 Avløp rørlegger inkl montering Avløp stk 2,000
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RØRLEGGERLEVERANSE 
TYPE 3 / BOLIG 6-8

Materialbestilling
Prosjekt: 000293  Ånnerudbakken - Krone

Kalkulasjon: Ånnerudbakken - Hus 6 - Simen 25.04.18

Detaljnivå: Kategorivalg: 11 - Rørlegger

SmartKalk 4.0.23.0 Lierhus AS                          Vidar Solberg                          14.03.2019 Side 1 av 1

Varenr Varebenevnelse Dimensjon Lengde Enhet Mengde

Diverse

107 Tilkobling av baderommøbel stk 4,000

113 Gulvsluk i plast m/klemring for våtromsbelegg stk 2,000

206 Oras Oramix badekarbatteri og krom dusjsett stk 1,000

207 Ifø Caribia badekar 1600 m/frontpanel stk 1,000

208 Endepanel badekar stk 1,000

414 Dusjvegger stk 3,000

416 Ekspansjon og tilbakeslag ifølge tek 10 stk 1,000

102 Kilen baderomsmøbel i hvit 75cm med speil m/lys stk 4,000

103 Oras Vega servantbatteri m/kjedefeste stk 5,000

105 Porsgrund Seven D klosett m/propensete stk 5,000

106 Crometta E 240 Showerpipe takdusj stk 3,000

110 Oras Safira veggbatteri m/svingbar tut og kran for v.m stk 1,000

111 Avløp m/trakt for vaskemaskin stk 1,000

112 Vaskekar VK50 stk 1,000

141 Gustavsberg Servant 50x38 stk 1,000

230 Oras Vega kjøkkenbatteri m/kran for oppvaskemaskin stk 1,000

231 Tilkobling til benkebeslag (avløp) stk 1,000

401 200 l bereder m/blandeventil stk 1,000

402 Montering av oppvaskmaskin stk 1,000

403 Frostfri utekran FM Mattsson stk 1,000

404 Fordelingsskap stk 1,000

407 Bunnledning stk 1,000

408 Waterguard m/2 trådløse sensorer stk 1,000

420 Meldekostnader stk 1,000

Taktekking

1159 Avløp rørlegger inkl montering Avløp stk 2,000

KJØKKENTEGNINGER: MOBALPA

 - 3400 Lier Grini Næringspark 2 - 1361 ØSTERÅS FRIDEN

 LH ÅNB TYPE 3 LIERHUS AS - Mobalpa Grini - Avdeling av Ski Bygg AS 21/02/2019

Date de relevé des mesures Signatures client et concepteur

Tegningen er kun retningsgivende

 - 3400 Lier Grini Næringspark 2 - 1361 ØSTERÅS FRIDEN

 LH ÅNB TYPE 2 LIERHUS AS - Mobalpa Grini - Avdeling av Ski Bygg AS 21/02/2019

Date de relevé des mesures Signatures client et concepteur

Tegningen er kun retningsgivende
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KJØPEKONTRAKT 
BOLIG UNDER OPPFØRING 

 
Enebolig - Frittliggende 

 
 
 
Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: 
 
Navn: Org.nr. 
Ånnerudbakken AS 919 659 378 
Asker Panorama, Drengsrudbekken 12 
1383 Asker 
 
Tlf. , mobil: 974 14 550, e-post: kaa@kroneas.no 
 
som Selger  
 
og 
 fnr 
Navn: 
N.N 

                                          

 
 
Tlf. , E-post:  
 
som Kjøper. 
 
 
 
1 BAKGRUNN  
 
1.1 Partene er i dag blitt enige om vilkår som følger av denne avtale i forbindelse med kjøp av ny 

enebolig med tomt. Avtaleforholdet er ellers regulert av Lov om avtalar med forbrukar om 
oppføring av ny bustad, bustadoppføringslova (buofl.), av 13. juni 1997 nr. 43.  
 

1.2 Selger står som utbygger av parsell av eiendommen gnr 8, bnr 563,564,565 i Asker kommune. 
Planlagt bebyggelse for hele Villa Haresporet vil totalt bestå av 8 eneboliger. 7 av 
eiendommene vil bli fradelt hovedbølet og få eget bnr. Eiendommen gnr. 8, bnr. 565 vil 
beholde samme matrikkel.  
 

1.3 Hjemmelshaver til eiendommen er Ånnerudbakken AS. 
 
Gårds- og bruksnummer tildeles senere. Adressen vil bli Haresporet 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 og 14. 
 

2 EIENDOMMEN 
 
2.1 Selger overdrar til Kjøper enebolig på [parsell av] gnr 8 bnr 563, 564 eller 565 i Asker 

kommune samt ideell andel av fellesareal.  
 
2.2 Eiendommens antatte tomtegrenser fremgår av utomhusplan, se pkt. 5.1. Selger tar dog 

forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning 
er gjennomført. 

 
2.3 Hvitevarer er inkludert i Selgers ytelse. 
 
2.4 Den samlede ytelse som overdras Kjøper er heretter kalt Eiendommen. 
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6.2 I tillegg til Kjøpesummen betales følgende omkostninger ved overtagelse: 

Dokumentavgift til staten, 2,5% av andel 
tomteverdi kr 3.300.000,- 

 
Kr 

 
82.500,00 

Tinglysingsgebyr for skjøte Kr  525,00 
Tinglysingsgebyr for panterettsdokument 
med attest 

 
Kr 

697,00 

Tilknytningsavgift kabel tv / Internett Kr 3.000,00 
  Sum omkostninger Kr  86.722,00 

 
 Det tas forbehold om forskriftsendringer som innvirker på tinglysingsgebyrets størrelse. Det 

tas videre forbehold om forskriftsendringer i forhold til størrelsen på dokumentavgiften samt at 
beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften blir godkjent. Kjøper har risiko for slike eventuelle 
endringer. 

 
6.3 Dersom Kjøper opptar flere lån hvor panterettsdokument skal tinglyses på Eiendommen, 

påløper ytterligere kr 697,- pr. panterettsdokument i tinglysingsgebyr. 
 

6.4 Omkostningene betales til Megler samtidig med sluttoppgjøret. 
 

6.5 Tilleggsbestillinger innbetales til Meglers klientkonto samtidig med sluttoppgjøret på bakgrunn 
av skriftlig avtale mellom partene. Faktura med betalingsvilkår utstedes av Selger. 
 

 
 
7 BETALING OG OPPGJØR 

 
7.1 Kjøpesummen og omkostningene betales uoppfordret på følgende måte: 

 
7.1.1 10% betales med grunnlag i faktura fra 
Megler som blir tilsendt (Hus 2, 3, 4 ,6 og 7), 
eller når garanti er stilt i samsvar med buofl. § 
12 (Hus 1, 5 og 8) 

 
 
kr 

 
 

     ,00 

7.1.2  Resterende betales uoppfordret og må 
være disponibel på meglers klientkonto  
senest 2 virkedager før overtagelse. 

 
 
kr 

 
 

     ,00 
7.1.3 Omkostninger iht. pkt. 6.2 kr      ,00 
Samlet innbetaling kr    0,00 

 
7.2 Kjøpers innbetaling i henhold til pkt. 7.1.1 skal være fri egenkapital, det vil si forutsetter ikke 

pant i Eiendommen. Beløpet er å anse som et depositum og settes på sperret klientkonto i 
Meglers bank.  
 

7.3 Opptjente renter på kjøpers innbetalinger tilfaller Kjøper frem til skjøtet er tinglyst, med mindre 
Selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti medhold av 
buofl. § 47. Opptjente renter vil kun bli utbetalt dersom den enkeltes parts rentebeløp 
overstiger ½ rettsgebyr. 
  

7.4 Dersom Selger ønsker å disponere Kjøpers innbetalinger før hjemmel til Eiendommen er 
overført på Kjøper må Selger stille en selvskyldnergaranti fra bank/forsikringsselskap til Kjøper 
som sikkerhet for det beløp som skal disponeres til fordel for Selger (jf. buofl. § 47), se pkt. 
10.5. 
 

7.5 Oppgjøret foretas gjennom Eiendomsmegler Krogsveen AS. Begge parter gir Megler fullmakt 
til å foreta oppgjør.  
 

7.6 Alle innbetalinger skal skje til klientkonto nr. 8101.06.94736 i Danske Bank stillet til:  
 Eiendomsmegler Krogsveen AS 
 v/oppgjørsavdelingen 
 Postboks 1, 
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3 MEGLER 
 
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Asker er megler på oppdrag av Selger, heretter også kalt 
Megler. Meglers vederlag betales av Selger og forfaller til betaling ved underskrift av Kjøpekontrakten. 
Megler overtar imidlertid ikke noe ansvar for partenes riktige oppfyllelse av denne Kjøpekontrakt. 
 
 
4 KONTRAKTSDOKUMENTER 
 
Partene har i forkant av kontaktsmøtet blitt forelagt følgende dokumenter og har hatt anledning til å 
stille spørsmål ved disse: 
 
4.1 Salgsoppgave, datert 04.03.2019 
4.2 Leveransebeskrivelse, datert 25.02.2019 
4.3 Kjøpekontrakten 
4.4 Plantegninger, fasade- og snittegninger, datert 18.01.2019 
4.5 Reguleringskart, datert 23.08.2018 
4.6 Reguleringsplan, datert 29.08.1980 
4.7 Energiattest, datert 25.02.2019 
4.8 Prisliste, datert 16.09.2019 
 
Dokumentene er en del av Kjøpekontrakten. 
 
Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde 
i ovennevnte rekkefølge. Tilleggsavtaler til denne Kjøpekontrakt som er datert etter Kjøpekontrakten 
gjelder foran Kjøpekontrakten. Videre gjelder i tilfelle motstrid yngre bestemmelser foran eldre, 
spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne avtale foran standardiserte 
bestemmelser. 
 
Kjøper er gjort kjent med at alle frihåndstegninger i perspektiv, planer, skisser og bilder i 
salgsoppgaven er av illustrativ karakter, og derfor kan inneholde innredning og detaljer mv. som ikke 
inngår i avtalen. 
 
 
5 OFFENTLIGE DOKUMENTER 
 
Følgende dokumenter har blitt forelagt partene og er en del av Kjøpekontrakten. 
 
5.1 Utomhusplan, datert 09.03.2018. 
5.2 Rammetillatelse, datert 29.06.2018. 
5.3 Igangsettelsestillatelse (hus 1, 5 og 8), datert 19.02.2019 og 26.02.2019 
5.4 Utskrift av grunnboken, datert       
 
 
6 KJØPESUM OG OMKOSTNINGER  
 
6.1 Kjøpesummen for Eiendommen utgjør 
 
 Kr 0,00 Kroner: med bokstaver 00/100 inkl. mva. 
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Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalgsbestillinger før 
han har mottatt dokumentasjon for at selgeren har stilt sikkerhet, jf. buofl. § 12, niende ledd, 
første ledd. Tilleggsbestillinger i henhold til kontraktens pkt. 12 vil ikke påvirke størrelsen på 
Selgers garanti/sikkerhetsstillelse. 
 

10.5 Dersom det skal utbetales noen del av vederlaget fra Meglers klientkonto før Eiendommen er 
overskjøtet på Kjøper, skal Selger stille garanti som dekker det beløp som skal disponeres, jf. 
pkt. 7.3 og buofl. § 47. Utbetaling til Selger med grunnlag i slik garantistillelse aksepteres med 
dette av Kjøper. Garantien skal avsluttes når overskjøting har funnet sted. 
 

11 HEFTELSER 
 
11.1 Eiendommen overdras til Kjøper fri for pengeheftelser.  

 
Kjøper er forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen, datert       og har gjort seg kjent 
med denne, jf. pkt. 5, vedlegg 5.4.  
 
Kjøper er gjort kjent med og aksepterer at servituttene som fremgår av grunnboksutskriften vil 
følge eiendommen.  
 

11.2 Kjøperen kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av 
nødvendige erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper aksepterer videre at 
eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig 
myndighet krever det. 
 
 

12 TILLEGGSBESTILLINGER/ENDRINGER 
 
12.1 Selger utarbeider tilvalgsliste hvor valgmulighetene for tilleggsbestillinger og endringer 

fremkommer.  
 

12.2 Alle tilleggs-/endringsbestillinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som 
fastsettes av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.  
 

12.3 Kjøper kan ikke kreve utført tilleggsbestillinger/endringer som endrer Selgers vederlag på mer 
enn 15 % av Kjøpesummen. 
 

12.4 Dersom Kjøper ønsker tilleggsbestillinger/endringer skal dette bestilles skriftlig. Selger oppgir 
pris og fremdriftsmessig konsekvens. Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av 
Selger og betales direkte til Meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret. Selger har 
rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. buofl. § 44. 
 

12.5 Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, materialvalg, tomtetilpasninger, 
rørføringer o.l. som ikke reduserer Eiendommens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av 
avtalt pris. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper skriftlig om slike 
endringer. 

 
 
13 FREMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE  

 
13.1 Eiendommen antas å være klar for overtakelse innen utgangen av 2. kvartal 2020. 

 
Selger skal senest samtidig med varsel om oppstart, jf. pkt. 19.2, varsle Kjøper om en 
bindende 3 måneders periode for overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato 
først vil bli gitt med ca. 10 ukers skriftlig varsel. 
 

13.2 Dersom Eiendommen ikke er klar til overlevering i henhold til varsel etter pkt. 13.1 vil Kjøper 
kunne ha krav på dagmulkt i henhold til bustadoppføringsloven § 18, forutsatt at forsinkelsen 
ikke skyldes forhold omtalt i kontraktens pkt. 13.4  eller 13.5. Forsinkelse i forhold til antatt 
overtagelse i punkt 13.1 gir normalt ikke krav på dagmulkt. 
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 1330 Fornebu 
 

7.7 Innbetalinger skal tydelig merkes med Kjøpers navn og Meglers oppdragsnummer. Betaling 
anses å ha skjedd den dato pengene er disponible på Meglers konto eller på Meglers kontor. 
 

 
8 BETALINGSMISLIGHOLD 
 
8.1 Ved forsinket betaling har Selger rett til å nekte overlevering. 

 
8.2 Kjøper svarer morarenter til selger hvis kjøpesummen iht. denne kontrakt ikke er disponibel i 

sin helhet hos megler. Morarenter beregnes av hele kjøpesummen, da manglende innbetaling 
vil stoppe hjemmelsoverføringen av eiendommen, og anses som mislighold av kjøpers 
forpliktelse i henhold til denne kontrakten.  
 

8.3 Hvis Kjøpekontrakten misligholdes vesentlig av Kjøper, har Selger rett til å heve 
Kjøpekontrakten. Selger har i et slikt tilfelle rett, men ikke plikt til å heve Kjøpekontrakten og 
foreta dekningssalg. Selger kan da ta dekning for sitt tilgodehavende etter denne 
Kjøpekontrakt i Kjøpers eventuelle innbetalte terminbeløp, herunder også opptjente renter og 
andre omkostninger som påløper på grunn av Kjøpers mislighold. 
 

8.4 Hvis Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Eiendommen før fullt oppgjør har funnet sted, på 
tross av garantier, eller av andre grunner ikke presterer fullt oppgjør etter Kjøpekontrakten, 
godtar Kjøper utkastelse fra Eiendommen uten søksmål og dom. Han har da ikke har rett til å 
besitte Eiendommen, jf. tvangfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd (e). 

 
 
9 TINGLYSING 
 
9.1 Skjøte blir utstedt av Selger når alle nødvendige opplysninger er tilgjengelig, og senest i 

forbindelse med overtakelse og oppgjør. Dokumentet oppbevares hos Megler inntil tinglysing 
finner sted. Megler gis fullmakt til å påføre eiendomsbetegnelsen i skjøtet så snart dette 
foreligger. In blanco skjøte aksepteres ikke.  
 

9.2 Etter overtakelse skal Eiendommen overskjøtes til den Kjøper som Kjøpekontrakten utpeker. 
Dette under forutsetning av at innbetaling av Kjøpesummen inkl. omkostninger og eventuelle 
tilleggsbestillinger er bekreftet innbetalt.  
 

 
10 SIKKERHET OG GARANTISTILLELSE 
 
10.1 Selger utsteder til Megler et panterettsdokument med urådighetserklæring (sikringsdokument) 

som lyder på minimum Kjøpesummen for Eiendommen. Sikringsdokumentet tjener som 
sikkerhet for den del av Kjøpesummen som er betalt av Kjøper. 
 

10.2 Sikringsdokumentet skal tinglyses på Eiendommen og slettes så snart alle formaliteter er i 
orden. Sikringsdokumentet skal ha prioritet etter byggelån og foranstående heftelser. Selger 
kan ikke kreve oppgjør før sikringsdokumentet er tinglyst. 
 

10.3 Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter Kjøpekontrakten en garanti 
på 3 % av Kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av Kjøpesummen 
og står i 5 – fem - år etter overtakelsen jf. buofl. § 12, 3 ledd.   
 

10.4 Hus 2, 3, 4, 6 og 7: Selger har tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall 
boliger eller igangsettelsestillatelse, og skal stille garantien straks etter at forbeholdene er 
frafalt. Det samme gjelder ved forbehold fra kjøper med tilsvarende virkning.  Selgeren skal 
uansett stille garantien senest før oppstart av byggearbeidene, jf. buofl. § 12, annet ledd.  
 
Hus 1, 5 og 8: Garantien stilles senest umiddelbart etter avtaleinngåelsen. 
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15.7 Inntil samtlige bygninger er ferdigstilt, har Selger rett til bruk og rett til å ha stående 

anleggsmaskiner, materialer og utstyr på Eiendommen.  Eventuelle skader dette måtte påføre 
Eiendommen, skal Selger snarest utbedre. 
 

15.8 Eiendommen står fra dato for overtakelse for Kjøpers regning og risiko i ethvert tilfelle. 
Eiendommens faste utgifter og inntekter avregnes fra dato for overtakelse. 
 

15.9 I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel 
svinnriss i mur, mindre riss i tapet og maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som 
følge av krymping av trevirke etc. For slike forhold er Selger ikke ansvarlig. Skulle det være 
oppstått mangler hvor utbedringskostnaden er urimelig i forhold til den betydning manglene 
har for boligens bruksverdi, har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag i stedet for å foreta 
utbedring.  
 

15.10 Dersom Eiendommen overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse plikter Selger å 
fremskaffe ferdigattest for Eiendommen. Kjøper er kjent med at dette kan ta noe tid.  
 
 

16 REKLAMASJON 
 
16.1 Dersom det foreligger en mangel i henhold til bustadoppføringslova, kan forbrukeren etter 

lovens kapittel IV holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve 
erstatning eller heve avtalen.  

 
16.2 Kjøper må skriftlig reklamere så snart som mulig etter at Kjøper oppdaget eller burde ha 

oppdaget mangelen.  
 
16.2 Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skade på Boligen, har Kjøper plikt til å 

begrense skadeomfanget inntil mangelen utbedres.  
 
16.3 Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter 

følgende punkter: 
 

a) Sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlige endringer og krymping av materialer  
b) Mangler som oppstår på grunn av Kjøpers mangelfulle vedlikehold og/eller uforsvarlig 

bruk av Boligen med utstyr 
c) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtakelse som Selger ikke kan lastes 

eller ha ansvaret for 
 
16.4 Eventuelle reklamasjoner og etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle boligene i 

prosjektet, så sant ikke normal bruk av Boligen krever at en eventuell feil utbedres omgående. 
 

16.5 En mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn 5 år etter overtakelsen, med mindre Selger 
har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med god tro, buofl. § 30. 

 
 
17 ETTÅRSBEFARING 
 
17.1 Ca. 1 år etter overtakelsesforretning vil det fra Selgers side bli varslet om ett års befaring jf. 

buofl. § 16. 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 Selgerens side.  

 
17.2 Selgers utbedringsplikt omfatter heller ikke mangler som oppstår som følge av mangelfullt 

vedlikeholdt, uforsvarlig eller feilaktig bruk av Eiendommen med utstyr, samt skader som 
skyldes tilfeldig begivenhet etter overtakelse som Selger ikke kan lastes for. 
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13.3  Dagmulkt beregnes med 0,75 promille av Kjøpesummen og regnes for hver kalenderdag frem 
til Eiendommen er klar for overlevering. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 dager, j. 
buofl. § 18. 

 
13.4  Dersom arbeidene forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har Selger krav på fristforlengelse og 

dekning av sine merkostnader jf. buofl. §§ 11 og 43.  
 
13.5  Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor Selgers kontroll har Selger krav på 

fristforlengelse jf. buofl. § 11.  
 
 
14 FORHÅNDSBEFARING 
 
14.1 Ca. 2 uker før overtakelse innkaller Selger til en forhåndsbefaring hvor forhåndsprotokoll 

føres.  
 
 
15 OVERTAKELSE 
 
15.1 Når Eiendommen er klar for overlevering og midlertidig brukstillatelse, alternativt ferdigattest jf. 

plan- og bygningsloven § 21-10, foreligger, skal det avholdes overtakelsesforretning. I tilfeller 
hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av 
Selger når alle arbeider er fullført. 
 
Kjøper har imidlertid ikke rett til å overta Eiendommen før hele kjøpesummen, inklusive 
endrings- og tilleggsbestillinger, omkostninger og eventuelle renter i henhold til pkt. 7 er 
disponible på Meglers klientkonto. 
 
Kjøper vil på overtakelsen være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av 
kjøpesummen som sikkerhet for Selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider, herunder 
utstedelse av ferdigattest. Et tilbakeholdskrav må gjøres gjeldende før overskjøting og bør 
derfor anmerkes i overtakelsesprotokollen, jfr.  pkt. 15.3 og 15.4. 
 
Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav, jfr. pkt. 13. 
 

15.2 Under overtakelsesforretningen skal Selger påse at det føres overtakelsesprotokoll som 
underskrives av begge parter. Der hvor det er mer enn én kjøper/selger, gir disse ved denne 
kontrakts underskrift hverandre gjensidig fullmakt til å representere den/de andre på 
overtagelsesforretningen og ved oppfølging av eventuelle avtaler inngått på overtagelsen. 
Kjøper skal sørge for å protokollføre de mangler som eventuelt påberopes vedrørende 
Eiendommen. Kjøper kan ikke senere påberope seg mangler han med rimelighet burde ha 
oppdaget i forbindelse med overtakelsesforretningen. Synlige feil og skader på vindusruter, 
porselen, dører og overflatebehandlinger kan ikke påberopes av Kjøperen etter overtakelsen.  
 

15.3 Dersom Kjøper har krav mot Selger som følge av forsinket eller mangelfull ytelse, har Kjøper 
rett til å holde tilbake en så stor del av vederlaget som er nødvendig for å sikre kravet, buofl. 
§§ 24 og 31. Betaling anses likevel for å ha skjedd dersom Kjøper deponerer det omtvistede 
beløp på Meglers klientkonto i medhold av buofl. § 49. Krav om deponering som er kjent på 
overtakelsestidspunktet skal fremgå uttrykkelig av overtakelsesprotokollen med angivelse av 
beløp som kreves tilbakeholdt.  
 

15.4 Såfremt fullt oppgjør i henhold til Kjøpekontrakt er bekreftet disponibelt på Meglers klientkonto 
utleveres nøkler til Eiendommen ved overtakelsesforretningen. Selger sørger for å innhente 
slik bekreftelse.  
 

15.5 Eiendommen anses for overlevert på dato for overtakelsesforretning dersom Kjøper uten 
gyldig grunn ikke møter til overtakelsesforretning. Forutsatt at Kjøper er behørig varslet, jf. 
buofl. § 15, anses Eiendommen i disse tilfeller som godkjent og overtatt selv om Kjøper ikke 
har vært til stede, jf. buofl. §§ 14 og 15. 
 

15.6 Eiendommen overleveres i byggrengjort stand. 
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Nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke 
ansvarlig for slike forhold. 
 
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til 
fellesarealer eller boligens tilleggsareal.  
 
Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur og skjeggkre kan forekomme i boligen, 
og tar ikke ansvaret for dette. 
 
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving. 
 

19.4  Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av 
illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. 
Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende. 

 
 
20 FORSIKRING 
 
20.1 Selger holder bygget forsikret som bygg under oppføring frem til overtakelse har funnet sted. 
   
20.2 Dersom det skulle inntreffe brann eller annen skade under byggetiden som dekkes av 

forsikringen, eller som skyldes forhold utenfor Selgerens kontroll, skal avtalen likevel 
opprettholdes fullt ut idet skadeserstatningen tilfaller Selger, som på sin side plikter å foreta 
gjenoppbygging etter opprinnelige tegninger innen rimelig tid. Selger vil ved tilfelle som nevnt 
her ikke ha noe ansvar for Kjøpers forsinkede innflytting jf. buofl. § 17. 
 

20.3 Kjøper tegner selv også innbo- og løsøreforsikring. 
 
 
21 PLIKTIG MEDLEMSKAP I VEILAG 
 
21.1 Det kan bli etablert en veilag, bestående av de eneboliger/eiendommer som blir etablert i 

«Haresporet». Dersom en slik forening etableres har Kjøper plikt og rett til å være medlem av 
foreningen. Foreningen har til oppgave å ivareta medlemmenes felles interesser, herunder 
driften av eventuelle fellesarealer.  

 
21.2 Kjøper er kjent med at bestemmelser om pliktig medlemskap vil bli tinglyst på Eiendommen.  
  
21.3 Kjøper er kjent med og aksepterer at det vil kunne plasseres anretninger for fellesskapet på 

huseierforeningens grunn, som for eksempel avfallsdunker, felles lekearealer, tekniske bokser 
etc. 

 
21.4 Kjøper er som medlem av huseierforeningen pliktig å betale årskontingent fastsatt av 

foreningens årsmøte.  
 
21.5 Etter at foreningen er etablert og før overtakelse av de enkelte eneboliger, skal Selger innkalle 

styret til overtakelsesforretning for fellesarealer. Det skal føres protokoll og eventuelle mangler 
og gjenstående arbeider som skal utbedres av Selger skal noteres. Fremdriften og 
ferdigstillelse av disse arbeider skal også protokolleres. 
 

21.6 Til sikkerhet for at disse arbeider utføres, skal det avtales et beløp som kan sperres hos 
Megler. Selger kan alternativt stille bankgaranti for hele beløpet. Styret plikter å kvittere ut 
fortløpende for utførte arbeider i henhold til protokoll slik at tilsvarende tilbakeholdt beløp kan 
utbetales. 
 

  
22 BEFARING PÅ BYGGEPLASS 
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17.3 Ved utbedring av eventuelle mangler forplikter Kjøper seg til å gi Selger og dennes 
representanter adgang til Eiendommen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på 
hverdager mellom kl. 07.00 og 16.30. 

 
 
18 SÆRLIGE BESTEMMELSER 
 
18.1 Kjøper kan kansellere inngått Kjøpekontrakt før overtagelse i samsvar med avbestillingsretten 

j. buofl. § 52. Kjøper er imidlertid innforstått med at Selger i slike tilfeller vil kunne kreve 
erstatning jf. § 53.  
 

18.2 Dersom denne Kjøpekontrakt overdras av Kjøper før ferdigstillelse, plikter den nye kjøperen å 
tre inn i alle de avtaler som er etablert. Det anbefales at Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. 
Asker forestår videresalget mot betaling i henhold til sine gjeldende standardsatser. Ved 
overdragelse av Kjøpekontrakten skal Kjøper i tillegg betale kr 15.000,- til Selger for 
merarbeidet. Denne sum kan trekkes av Kjøpers eventuelle innbetalinger. Overdragelsen av 
Kjøpekontrakten skal godkjennes av Selger og kan bare avslås med saklig grunn. Kjøper er 
også gjort oppmerksom på at transport av garantien ved salg av Eiendommen i 
garantiperioden må godkjennes av garantisten, samt at det kan påløpe et gebyr for dette. 

 
 
19 FORBEHOLD 
 
19.1 Kjøper kan kansellere inngått Kjøpekontrakt uten kostnad frem til Selger har gitt skriftlig 

beskjed om oppstart, jf. pkt. 19.2. Dette gjelder kun Hus 2, 3, 4, 6 og 7. Dersom 
kanselleringsretten benyttes får Kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert opptjente 
renter på meglers klientkonto. Selger kan i slike tilfeller ikke fremme krav mot Kjøper som 
følge av kanselleringen. 
 

19.2 Selger kan kansellere inngått Kjøpekontrakt uten kostnad for Hus 2, 3, 4, 6 og 7 dersom det 
inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at 
Selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene. Eksempler på slike forhold er 
prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får 
åpnet byggelånet, at ikke 50 % av de resterende 6 boligene er solgt, uforutsette offentlige 
krav, at offentlige tillatelser, herunder igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke 
uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke 
iverksettes.  
 
Siste frist for Selger å kansellere Kjøpekontrakten for Hus 2, 3, 4, 6 og 7 er 01.10.2019. Selger 
skal senest denne dato gi Kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed 
om oppstart av byggearbeidene samt varsel om bindende overtagelsesperiode, jfr. pkt. 13.1.  
 
Dersom kanselleringsretten benyttes får Kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert 
opptjente renter. For øvrig kan Kjøper ikke fremme krav mot Selger som følge av 
kanselleringen. 
 

19.3 Øvrige forbehold: 
Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten 
forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for 
gjennomføringen av prosjektet.  
 
Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i 
salgsmateriellet. 
 
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og 
elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og 
rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.  
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22.1 Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko. Kjøper skal 
derfor på forhånd avtale med Selger, dersom besøk på byggeplassen ønskes foretatt. Selgers 
representant skal være tilstede. 

 
 
23 TVISTER 
 
23.1 Partene har gjennomgått Kjøpekontrakten samt medfølgende dokumenter jf. pkt. 4 og 5 og 

bekrefter at den inneholder alt hva partene har avtalt. Diskusjoner, alternativer, muligheter, 
mv. som ikke er tatt med, er således ikke avtalt mellom partene. 

 
23.2 Tvister angående forståelse av kontrakten eller praktiseringen av denne, skal primært løses 

ved forhandlinger mellom partene. Når enighet ikke oppnås, skal tvisten løses ved 
domstolsbehandling.  

 
***** 

 
Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer hvorav partene får hvert sitt eksemplar 
og ett beror hos megleren. 
 
Der hvor det er mer enn én kjøper, gir disse ved denne kontrakts underskrift hverandre gjensidig 
fullmakt til å representere den/de andre på overtakelsesforretningen. 

 
Sted/dato:       Sted/dato: 
 
 Selger: Kjøper: 
 

   
For  Ånnerudbakken AS   
jf. fullmakt/firmaattest   

 
 
 
  

 
 

Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.
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Fordeler ved å kjøpe nybygg/bolig 
under oppføring.

VÆR SMART 
- TENK NYTT!

TRYGGHET 
Når du kjøper bolig under oppføring reguleres kjøpet i de fleste tilfeller av bu-
stadoppføringslova. Denne loven er meget forbrukervennlig og sikrer kjøper et 
større vern enn ved kjøp av bruktbolig. Det stilles blant annet en del krav til selger/
selgers gjennomføring av avtalen. Det er for eksempel regulert at selger må stille 
garanti for feil og mangler i hele 5 år etter overtagelse og at kjøper har rett på 
dagmulkt ved forsinkelse. 

PRISER OG OMKOSTNINGER 
Ved kjøp av bolig under oppføring selges disse som oftest til faste priser. Det gjør 
at du slipper heseblesende budrunder. Dette kombinert med en lavere omløpshas-
tighet sikrer deg bedre tid til å ta den rette beslutningen. 
Ved kjøp av bolig under oppføring betales det ofte dokumentavgift kun av tom-
teverdien og ikke av den samlede kjøpesummen. Dette er ofte en besparelse i 
hundre tusen kroners-klassen. 

TEKNISK VERDI 
Dagens nye boliger oppføres etter strenge tekniske krav til blant annet isolasjon 
og energibesparende løsninger som blant annet balansert ventilasjon med varme-
gjenvinning. Dette gir lavere drifts kostnader og et bedre inneklima. 

NYTT ER NYTT 
I en nyoppført bolig vil <let være lenge for du må ta på deg ”snekkerbuksa” for 
vedlikehold og oppgraderinger. Bruk fritiden på nå annet enn kostbar vedlikeholds- 
og oppgraderingsarbeider. 

FÅ DET SOM DU VIL 
Vi har alle forskjellige behov, kjøper du bolig under oppføring har du tid og mulig-
het til å gjøre til pasninger slik at boligen kan bli ditt nye drømmehjem. 

BUDGIVNING 
Avtale om kjøp/budskjema finner du i salgsoppgaven. Kontakt gjerne megler 
for utfylling av disse. Bud må gis skriftlig og er det flere som skal stå som eiere, 
må begge parter stå oppført i avtale om kjøp/budskjemaet. Husk å sette opp 
finansieringsplan og akseptfrist for budet. Vær tilgjengelig på telefon under 
hele budprosessen. 

Har du for øvrig vurdert fordelen ved å velge megler for du kjøper bolig? Når du 
først har kjøpt, er det virkelig mye å tenke på. Og mye som skal ordnes. Planlegg 
derfor salget ditt i god tid for kjøpet. Da har du også en fagperson å rådføre deg 
med i hektiske budrunder. 

Lykke til! 
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BUDSKJEMA 
    Budgiver har lest salgsoppgaven datert       og iht. denne informasjonen inngir undertegnede herved følgende 

bindende bud på : 
 

EIENDOMMEN 
Oppdragsnr.:  KR-kode: KR15.1913   
Bolig nr. : i prosjektet : Villa Haresporet 

Undertegnede inngir herved følgende bud på ovennevnte eiendom: 
Kjøpesum kr  samt omkostninger i henhold til salgsoppgave. 
 VILKÅR  FINANSIERING 
Budet er bindende for 
undertegnede frem til og med    Jeg/vi ønsker å bli kontaktet av Danske Bank for et 

     finansieringstilbud 
Dersom tidspunkt ikke er angitt gjelder budet frem 
til kl. 15:00.  

Eiendomsmegler Krogsveen mottar provisjon fra banken ved 
formidling av lånekunder. 

Eventuelle betingelser (se baksiden):  
 
Egenkapital kr  

 
  

Lån i låneinstitusjon – oppgi kontaktperson og 
telefonnummer: 

   

   
Jeg/vi ønsker å bli kontaktet av Eiendomsmegler 
Krogsveen AS for verdivurdering av nåværende 
bolig                                                 Ja      Nei 

 EGENKAPITALEN BESTÅR AV: 

  Salg av nåværende bolig/ annen eiendom 

Jeg/vi er kjent med at selger står fritt til å 
akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere 
begrunnelse.  

  Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd) 

  Annet 

 
PERSONALIA (bruk blokkbokstaver) 
Navn 1:   Fødselsnummer (11 sifre):   
E-post adresse:  
Tlf. (dagtid):  Tlf. (mobil):  
Navn 2:   Fødselsnummer (11 sifre):   
E-post adresse:  
Tlf. (dagtid):  Tlf. (mobil):  
Adresse:  Postnr./sted:  

Jeg/Vi er kjent med at ID må innleveres sammen med budskjemaet for at megler skal kunne formidle budet. 
 

 
 
 
 
 
 

Kopi ID budgiver 1 
(legg ID kort her) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Kopi ID budgiver 2 
(legg ID kort her) 

 
 
 
 
 

 

 
 

Dersom det er to budgivere gir disse hverandre gjensidig fullmakt til å representere hverandre i budrunden. 

Sted/dato:   
 
   

Underskrift  Underskrift 
 

Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Asker,  faks: +47 66 76 12 10

www.krogsveen.no 

Forbrukerinformasjon om budgivning 
 
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i 
eiendomsmeglingsforskriften. 
 
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved 
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, 
på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.  
 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene 
anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de 
viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.  

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

 
Gjennomføring av budgivning  
 
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på 
eiendommen, herunder om relevante forbehold.  
 
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler 
disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet 
gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller 
avslag fra selger. Før formidling av bud til 
oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon 
og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og 
signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-
signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige 
bud menes også elektroniske meldinger som e-post og 
SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for et-
tertiden.  
 
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse 
(eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontakt-
informasjon, finansieringsplan, akseptfrist, over-
takelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel 
usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. 
Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før 
forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før 
bud avgis.  
 
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling 
av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der 
oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke 
formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første 
virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne 
fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist 
enn at megler har mulighet til, så langt det er 
nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og 
øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke 
gis bud som diskriminerer eller utelukker andre 
budgivere. Dersom bud inngis med en frist som 
åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle 
budrunden på en forsvarlig måte som sikrer opp-
dragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for 
sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille 
slik frist.  
 
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det 
enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt 
innenfor fristene i punkt 4. 
 

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig 
holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere 
bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som 
mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene 
deres er mottatt. 
 
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en 
budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, 
kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i 
anonymisert form. 
 
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten 
ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. 
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin 
anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 
 
 
Viktige avtalerettslige forhold 
 
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast 
eiendom. 
 
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet 
innholdet i budet til selger (slik at selger har fått 
kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. 
Budet er da bindende for budgiver frem til 
akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid 
avslås av selger eller budgiver får melding om at 
eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke 
gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke 
ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 
 
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert 
bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere 
høyeste bud. 
 
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver 
innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende 
avtale. 
 
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper 
(såkalte 
som medfører at det foreligger en avtale om salg av 
eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av 
kjøper. 
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Vi er stolte og ydmyke over at landets boligkunder har 
kåret oss til best i bransjen på Norsk Kundebarometer 
både på kundetilfredshet og lojalitet. Årets kåring er et 
bevis på at vi har lykkes med vår visjon om å levere 
enestående opplevelser til våre kunder. Det skal vi 
selvfølgelig fortsette med!

Asker kommune er vår spesialitet. Vi gir deg full innsikt i 
de forskjellige distrikters kvaliteter, tilbud, prisutvikling og 
etterspørsel. Vi selger alle typer boliger og har siden 
etableringen i 1990 hatt hovedansvar for salg av populære 
nybyggprosjekter. Besøk oss gjerne i våre nye lokaler i 
Torvvgården sentralt i Asker.

KROGSVEEN 
ASKER

TERJE TVEIT
Daglig Leder / Eiendomsmegler
Direkte 66 76 12 08
Mobil 480 29 041
E-post Terje.Tveit@krogsveen.no

ALEXANDER FOSSUM
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
Direkte 66 76 12 05
Mobil 930 40 668
E-post Alexander.Fossum@krogsveen.no

VI har vunnet Norsk Kundebarometer i 2017 og 2018.
Norsk Kundebarometer er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI som 
hvert år måler tilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere. Kundene får mu-

ligheten til å si hva de mener om bedrifter de kjøper varer og tjenester fra.

Vi er utrolig stolte over å ha Norges mest fornøyde kunder.
To år på rad har vi vært på topp i Norsk Kundebarometer for
eiendomsmeglere. Vi takker for tilliten og fortsetter å jobbe

med å gjøre din boligreise enklere og tryggere.

Takk til våre kunder!

KROGSVEEN

Les mer på krogsveen.no
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