Trasoptunet
hus B og C
–

Sentralt med Østmarka som nærmeste nabo
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–

Rundtjern er det
øverste av de tre
vannene, Skøyenputten, Solbergvann
og Rundtjern. Det
tar 15 min å gå fra
Trasop.
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–

Solbergvann, Skøyenputten og Hauktjern er bare noen av de vakre og
ville turrutene du kan velge blant, noe
både barn og voksne vil nyte godt av.

Trasoptunet – sentralt og
nær Østmarka
Vil du ha Oslomarka og lysløype like utenfor døra,
kort vei til Oslo sentrum, garasje under boligen og
heis rett opp til din nye leilighet? Da vil Trasoptunet
borettslag være noe for deg.

–

OBOS SKAL BYGGE 114 LEILIGHETER i Hellerudveien 69.
Byggingen av de første 64 leilighetene beliggende i Hus A og D
er i gang.
befinner seg i husene B og C. Alle leilighetene har balkong
eller terrasse og parkeringsplass i garasjeanlegg med heis til
alle etasjer. Trasoptunet blir liggende i et veletablert boligområde på Trasop/Oppsal, med kort vei til barnehager, skoler,
idrettshall, kunstgressbane, dagligvarebutikk og kjøpesentre
med alt du trenger av butikker og servicefunksjoner. Med
bil, buss eller T-bane er du i Oslo sentrum på kort tid. Her

		

Dette salgsprospektet viser de resterende 50 leilighetene som

Med skole, idrettsanlegg, kjøpesenter,
butikker, flotte
friluftsarealer og
uberørt natur i
umiddelbar nærhet
er Trasoptunet et
boligområde som
passer for mange.

får du Østmarka som nærmeste nabo hvor turmulighetene
er mange – enten det er sommer, høst, vinter eller vår, om du
vil rusle, jogge, gå på ski eller sykle, om du vil dra på fisketur,
klatretur eller gå en tur rundt et av de mange vannene i området.
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Familieboliger ved inngangen
til Østmarka
Trasoptunet borettslag vil bestå av totalt 114 leiligheter.
Første byggetrinn består av 64 leiligheter og er allerede under
bygging.
Husene B og C er like og består hver av 25 leiligheter fordelt på
1 stk 2-roms på 53 kvm, 6 stk 3-roms på 67 kvm og 18 stk 4-roms
fra 77 til 111 kvm.
Leilighetene får gjennomgående god standard, balansert ventilasjon, flislagte bad, parkett på gulv og lyse vegger. 4-romsleilighetene har i tillegg ekstra WC. Alle leilighetene får gode
balkonger/terrasser

vendt

mot

syd/vest.

Hver

bolig

får

parkeringsplass i underjordisk garasjeanlegg, og det blir heis
opp til alle etasjer. Mellom byggene i borettslaget vil det
bli anlagt et rolig og skjermet indre tun med uteplass for store
og små.
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Tveita senter

T-bane
Skole

Buss

Nærbutikk
Trasoptunet
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–

Det er dagligvarebutikker i umiddelbar nærhet og kort
vei til både Tveita
og Oppsal senter.
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Tilvalgsmuligheter Kjøpere vil få mulighet til å påvirke
interiøret gjennom tilvalg på blant annet kjøkken og garderobe,
innvendige dører og parkett. I noen av fireromsleilighetene kan
du velge å fjerne innvendige vegger til et soverom slik at du får
større stue.

FERDIGSTILLELSE Byggestart for boligene kan vedtas etter at

–

Her kan du få leilighet
med heis rett ned til
garasjeplassen din.

minimum 50 prosent av boligene er solgt og alle nødvendige offentlige tillatelser er mottatt. Mulig byggestart kan bli 1. kvartal
2014, og mulig innflytting i andre halvår 2015.

FINANSIERING Byggingen av boligene finansieres ved at utbygger skaffer et lån på inntil 60 prosent av kjøpesummen for
leilighetene, senere omtalt som andel fellesgjeld. De resterende
40 prosent av kjøpesummen utgjør innskudd som finansieres av
den enkelte.
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FORBEHOLD På salgstidspunktet er ikke alle forhold avklart.
Det tas derfor forbehold om at utførelse og materialvalg kan
endres. Alle perspektiver, tegninger og illustrasjoner er kun
ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det fremkommer derfor elementer som ikke inngår i leveransen, som vaskemaskin, hvitevarer, møbler m.m. Plantegninger er ikke gjengitt
i målestokk og kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredning, møbler og lignende. Oppgitt areal på leiligheter,
rom, balkonger/terrasser er målt på tegning og avvik kan forekomme. Arealer på de enkelte rom kan heller ikke summeres til
leilighetens totalareal. Utomhusarealer blir ferdigstilt så snart
årstid og fremdrift tillater det. Det vil således kunne være utomhusarbeider som gjenstår etter at boligene er innflyttet.
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Lev vel med obos Leilighetene
vil bli organisert som et OBOStilknyttet borettslag, med OBOS som
forretningsfører. Samtidig som du
eier din egen bolig og kan omsette
denne, men med forkjøpsrett for
OBOS-medlemmer, er du sikret at
fellesinteressene blir ivaretatt gjennom et godt opplegg for forvaltning,
drift og vedlikehold. I et OBOStilknyttet borettslag er du ikke
ansvarlig for naboens felleskostnader.

–

Her blir det
et moderne
bo-område, med
et allerede godt
fundamentert
bomiljø omkring.
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–

Vil du ha Oslomarka
og lysløype like utenfor døra, kort vei til
Oslo sentrum, garasje
under boligen og
heis rett opp til din
nye leilighet? Da kan
Trasoptunet borettslag være noe for deg.
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Hus B og C
Etasjeplan 1. etasje

Egen
inngang

Egen
inngang

2-roms

3-roms

4-roms

HUS B
HUS C

1015
1021

1014
1020

1013
1019

1012
1018

1011
1017

1010
1016

2012
2018

2011
2017

2010
2016

3012
3018

3011
3017

3010
3016

Etasjeplan 2. etasje

SVALGANG
HUS B 2015
HUS C 2021

2014
2020

2013
2019

Etasjeplan 3. etasje

SVALGANG
HUS B 3015
HUS C 3021
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3014
3020

3013
3019

Hus B og C
Etasjeplan 4. etasje
2-roms

3-roms

4-roms

SVALGANG

HUS B
HUS C

4014
4020

4012
4018

4011
4017

4010
4016

Etasjeplan 5. etasje

HUS B
HUS C

5011
5017

5010
5016

Etasjeplan 6. etasje

HUS B
HUS C

6010
6016
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2-roms
53 m2 BRA

Leilighetsnummer:
1014
1020

3-roms
65 m2 BRA

Leilighetsnummer:
1010
1016

"Hage"

"Hage"

Terrasse
9 m²

Terrasse
13 m²

Stue/ kjøkken
24 m²
Stue/kjøkken
26 m²

Entre
5 m²

Bad
4.8 m²

Bod
3 m²

Entre
8 m²
Bod
3 m²

Bad
4.6 m²

Sov
13 m²

Terrasse
12 m²

Sov
8 m²
Sov
12 m²

"Hage"

1. etg
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1. etg

3-roms
67 m2 BRA

3-roms
67 m2 BRA

Leilighetsnummer:
1015
1021

Leilighetsnummer:
2014, 3014
2020, 3020

"Hage"
Balkong
9.0 m²

Terrasse
16 m²

Sov
8 m²

Stue/kjøkken
31 m²

Stue/kjøkken
30 m²

Bod
3 m²

Sov
7 m²

Bad
4.8 m²

Bod
3 m²

Bad
4.8 m²

Entre
7 m²

Entre
6 m²
Sov
11 m²

Sov
13 m²
Svalgang

Trapp til P-kjeller
Gjelder leil. 1021

1. etg

2. 3. etg
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3-roms
67 m2 BRA

Leilighetsnummer:
2015, 3015
2021, 3021

4-roms
76 m2 BRA

Leilighetsnummer:
1012
1018

"Hage"

Terrasse
15 m²

Entre
5.8 m²

Balkong
16 m²
Stue/kjøkken
31 m²

Sov
7 m²

Bad
4.8 m²

WC
1.7 m²

Bad
4.6 m²
Bod
3 m²
Entre
6 m²

Stue/kjøkken
28 m²

Gang
4 m²

Sov
Sov
11 m²
6 m²

Sov
13 m²

Terrasse
17 m²

"Hage"

2. 3. etg
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Bod
2.0 m²

Sov
8 m²

4-roms
76 m2 BRA

Leilighetsnummer:
2012, 3012
2018, 3018

4-roms
78 m2 BRA

Leilighetsnummer:
1013
1019

"Hage"

Terrasse
13 m²

Balkong
9 m²

Entre
6 m²
Sov
8 m²

Stue/kjøkken
28 m²

Bad
4.6 m²

Bod
2.4 m²

WC
2.1 m²
Sov
7 m²

Entre
9 m²

Stue/kjøkken
30 m²

WC
1.7 m²

Sov
12 m²

Bad
4.6 m²

Gang
4 m²

Sov
11 m²

Bod
2.0 m²

Sov
6 m²

Sov
8 m²

Svalgang
Terrasse
18 m²

"Hage"

2. 3. etg

1. etg
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4-roms
78 m2 BRA

Leilighetsnummer:
2013, 3013
2019, 3019

4-roms
84 m2 BRA

Leilighetsnummer:
2010, 4010
2016, 4016

Balkong
9 m²

Balkong
9 m²

Sov
9 m²
Sov
8 m²

Stue/kjøkken
30 m²
Stue/kjøkken
31 m²
Bod
3 m²

Bad
4.6 m²
Bod
2.4 m²

WC
2.1 m²
Sov
7 m²

Sov
12 m²

Entre
9 m²

WC
3.4 m²
Entre
9 m²

Bad
5.2 m²

Sov
13 m²
Sov
7 m²

Svalgang

2. 3. etg
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4-roms
84 m2 BRA

Leilighetsnummer:
3010, 5010
3016, 5016

4-roms
85 m2 BRA

Leilighetsnummer:
1011
1017

"Hage"

Terrasse
19 m²

Balkong
9 m²

Sov
9 m²

Sov
9 m²

Stue/kjøkken
31 m²

Stue/kjøkken
31 m²

Bod
3 m²

WC
3.4 m²

Bad
5.2 m²
Entre
9 m²
Sov
13 m²

Bad
5.2 m²

WC
3.4 m²
Entre
9 m²

Sov
13 m²

Sov
6 m²

3. 5. etg

Bod
3 m²

Sov
7 m²

1. etg
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4-roms
85 m2 BRA

Leilighetsnummer:
2011, 4011
2017, 4017

4-roms
85 m2 BRA

Leilighetsnummer:
3011, 5011
3017, 5017

Balkong
9 m²

Balkong
9 m²

Sov
9 m²

Sov
9 m²

Stue/kjøkken
31 m²

Stue/kjøkken
31 m²

Bod
3 m²

Bad
5.2 m²

Entre
9 m²

Sov
13 m²

WC
3.4 m²

Bod
3 m²

WC
3.4 m²

Bad
5.2 m²
Entre
9 m²
Sov
13 m²

Sov
7 m²

2. 4. etg
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4-roms
101 m2 BRA

Leilighetsnummer:
6010
6016

6. etg

Terrasse
32 m²

Kjøkken
7 m²
WC
2.5 m²
Stue
39 m²

Entre
10 m²

Sov
9 m²

Sov
12 m²

Bad
4.8 m²

Bod
1.6 m²
Bod
1.4 m²

Terrasse
11 m²

4-roms
106 m2 BRA

Sov
9 m²

Terrasse
11 m²

Leilighetsnummer:
4014
4020

Stue/kjøkken
42 m²
Bad
4.8 m²

Gard.
1.9 m²
Bod
3 m²

WC
2.6 m²

Sov
11 m²
Terrasse
41 m²

4. etg

Sov
16 m²

Entre
10 m²

Sov
10 m²

Svalgang
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4-roms
110 m2 BRA

Leilighetsnummer:
4012
4018

Balkong
9 m²

4. etg

Sov
16 m²

Bad
5.2 m²

Stue/kjøkken
45 m²

Bod
3.0 m²
Entre
15 m²

Sov
10 m²

Sov
8 m²

Entre
15 m²

WC
2.6 m²

Privat
Svalgang

Fordeler hele livet
–
Som OBOS-medlem stiller du foran i køen den dagen du skal kjøpe
egen bolig. Du får også en rekke fordeler alle de årene du ikke benytter
deg av forkjøpsretten:
•
•
•

Inntil 50 % rabatt på bolig- og kulturtilbud.
Svært gode betingelser på lån, sparing og forsikring.
Forkjøpsrett på ca. 80 000 nye og brukte OBOS-boliger.

BLI MEDLEM:
www.obos.no eller send sms: OBOS til 2030.
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Lån i OBOS til svært
gunstige betingelser!
–
Visste du at alle OBOS-medlemmer kan låne og spare penger hos OBOS?
Du trenger ikke bo i en OBOS-bolig. Det holder at du er medlem.

Foto: Colourbox.no

Les mer på www.obos.no/lan og www.obos.no/sparing.

Vår sterke lokalkunnskap gjør at vi oppnår
gode priser på din bolig. Kontakt oss i dag for
et godt tilbud på salg av boligen din i høst.
Les mer på www.obos-eiendomsmeglere.no

––
OBOS eiendomsmeglere Oppsal
Telefon 23 12 65 60
OBOS eiendomsmeglere Tveita
Telefon 22 98 14 20
TRASOPTUNET trinn 2
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–

Området har god
barnehage- og
skoledekning,
og det finnes
mange muligheter
for en aktiv fritid
i nærområdet.
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SMART Å BO I BORETTSLAG
Boligprosjektet blir organisert som et
borettslag. Det betyr at beboerne
eier bygningene, fellesanlegg og
utearealer i fellesskap. Beboerne
kjøper en rett til å bo i en bestemt
bolig, derav navnet «borettslag».
Beboerne eier en del av borettslaget,
derav navnet «andelseier». Når du
har kjøpt bolig i borettslag eier du
dermed borettslaget sammen med
de andre som bor der. Det betyr at
du eier din egen bolig, men at et
større fellesskap vil gjøre det enklere
for deg når det gjelder vedlikehold
og økonomi.

OBOS-tilknyttet borettslag

Borettslaget er et såkalt OBOS-tilknyttet
borettslag. Kjøpere vil derfor få tilgang
til OBOS’ fordelsprogram med gunstige
avtaler på blant annet forsikring, strøm
og telefoni. Når du kjøper bolig i
borettslag som er tilknyttet OBOS,
må du melde deg inn i OBOS, dersom
du ikke er medlem allerede. OBOS er
valgt som forretningsfører og vil
organisere stiftelsen av borettslaget.

Hvem bestemmer
i borettslaget?

Generalforsamlingen er den øverste
bestemmende myndighet i borettslaget.
Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt
velger et styre som er ansvarlig for
den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak
vedrørende borettslagets drift, men
må følge lover, forskrifter, vedtekter
og generalforsamlingens vedtak.
Et borettslag er en selvstendig
juridisk enhet.

Hva går felleskostnadene til?
Det betales felleskostnader hver
måned som går til å dekke kost-

nadene borettslaget har. Felleskostnadene består av en finanskostnadsdel og en driftsdel.
Finanskostnadsdelen er renter og
avdrag på fellesgjeld, mens driftsdelen består av kommunale avgifter,
drift og ytre vedlikehold, bygningsforsikring, evt. vaktmestertjenester,
snøbrøyting, honorar til styret, forretningsførsel, m.m. Felles forvaltning
hjelper borettslaget i å ta vare på dine
verdier.

Sikring mot tap
ved ubetalte felleskostnader

Alle OBOS-tilknyttede borettslag har
inngått avtale med OBOS om garanti
for innbetaling av borettslagets felleskostnader. Dette betyr at OBOS har
tatt risikoen knyttet til om andelseiere misligholder betaling av sin
andel av felleskostnadene. Innkreving
ved mislighold er overlatt til OBOS og
vil ikke påvirke borettslagets likviditet.
Når denne risikoen er tatt bort, vil det
få positiv innvirkning på verdiutviklingen
på din bolig.

Skattemessige forhold

Som eier av andel i borettslag blir du
lignet på samme måte som selveiere.
Det betyr blant annet at du får fradrag
for pt. 28% av rentene på din andel
av fellesgjelden dersom du har skattbar inntekt. I tillegg til rentefradraget
vil du få formuesfradrag for din andel
av fellesgjelden. Hvert år får du full
oversikt fra OBOS til bruk i selvangivelsen. Det tas forbehold om fremtidige endringer av skatteloven.

Forsikring

Finansiering av felleslån

Borettslagets fellesgjeld fordeles på
hver bolig. Renter og avdrag på andel
av fellesgjelden betales via månedlige
felleskostnader. Andel fellesgjeld for
den enkelte bolig fremgår av prislisten.

Individuell nedbetaling
av andel fellesgjeld

Som andelseier har du mulighet til å
nedbetale din andel av fellesgjelden
raskere enn det som er forutsatt.
Enhver nedbetaling får umiddelbar
virkning på de månedlige felleskostnadene. Eksempelvis vil en full nedbetaling av andel fellesgjeld bety at
din andel av finanskostnadene utgår
og du betaler kun driftskostnader (se
prisliste) per måned. Individuell nedbetaling av andel fellesgjeld avtales
med OBOS-borettslagets forretningsfører.

Usolgte boliger – fast pris

Utbygger er forpliktet til å betale
felleskostnadene for de boligene
som eventuelt ikke er solgt før
ferdigstillelse. Utbygger tar også alt
ansvar for eventuelle overskridelser
på byggekostnader og merkostnader
begrunnet i prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har
fast pris. Borettslaget løper derfor
ingen risiko dersom slike situasjoner
oppstår.

EN NY BOLIG I ET OBOSTILKNYTTET BORETTSLAG
ER ET TRYGT KJØP

Borettslaget forsikrer bygninger
– du må tegne egen innboforsikring.
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Trasoptunet

Østmarka – "din nabo"

Kartpakke kan kjøpes bl.a.
på bensinstasjoner i området.

Den fantastiske naturen
og marka ligger rett utenfor døren. Ta med hele
familien ut og finn orienteringsposter. OLA-dilten
har poster rett utenfor
stuedøren og så videre i
hele Østmarka. Ta gjerne
med niste og badetøy også.

–

Salg ved
OBOS Eiendomsmeglere Prosjektsalg
Hammersborg Torg 1
Postboks 6666, St. Olavs Plass
0129 OSLO
Telefon: 22 86 82 40
E-post: prosjektsalg@obos.no
Organisasjonsnummer 977 040 94
Ansvarlig megler:
Ulf-Petter Binfield
Telefon: 901 84 052 / 22 86 82 40
ulf.binfield@obos.no
Utbygger: OBOS Nye Hjem AS
Entreprenør: PEAB AS
Arkitekt: ARCASA arkitekter AS
Illustrasjoner og foto: ARCASA arkitekter AS,
Colourbox.no, Lise Henriksen
August 2013

obos.no

Scan for prosjektets nettside.

Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere avd Prosjekt Org. nr. 977 040 949
26.08.2013 Side 1

Salgsprospekt del 2
SALG
Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med
mer).
EIENDOMMEN
Parsell av Gnr. 144 Bnr. 1269 i OSLO kommune. Endelig Matrikkelnummer tildeles senere.
EIER
OBOS Nye Hjem AS. Org. Nr. 935 283 280.
HJEMMELSHAVER
Hjemmelshaver til den fremtidige parsellen av gnr. 144, bnr. 1269 er OBOS Forretningsbygg AS.
TOMT OG GRUNNAREAL
Gnr. 144, bnr. 1269 er Eiet tomt på ca 9903 kvm. Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere borettslag.
Selger kan også justere størrelsen på de enkelte borettslag i forhold til hva som er hensiktsmessig i forhold til
utbyggingstakt, fremtidig drift og bruksrettigheter. Selger tar forbehold om tomtens størrelse inntil organisering er
besluttet og oppmålingsforretning er gjennomført.
EIENDOMMEN
Borettslaget ligger på eiet grunn og planlegges å bestå av totalt 114 andeler og tilsvarende antall boliger fordelt på 4
bygninger.
Borettslagets adresse blir Hellerudveien 69, Oslo, der selger har planlagt å oppføre i alt 4 bygninger med til sammen
ca 114 boliger, tilsvarende antall andeler, samt et garasjeanlegg.
Boligprosjektet blir oppført i flere byggetrinn. Kjøpers bolig inngår i byggetrinn 2 som omfatter bygning B og C med til
sammen 50 boliger.
Det tas forbehold om at antall boliger i Borettslaget og/eller i hver enkelt bygning enten kan økes eller reduseres.
Dersom ikke alle boligene på eiendommen skal inngå i borettslaget kan det bli aktuelt med to borettslag på
eiendommen.
Hvis det etableres 2 eller flere borettslag, vil garasjeanlegget bli søkt utskilt som en anleggseiendom med eget
gnr/bnr.
På Eiendommen ligger borettslagets boliger og et utomhusareal. Kjøpers andel av fellesgjelden kan ikke økes som
følge av eventuell utvidelse av borettslaget, jfr. pkt. 7. Selger skal dekke alle kostnader i forbindelse med slik utvidelse
av Borettslaget. Kjøper plikter å yte den formelle medvirkning som eventuelt måtte være nødvendig for å gjennomføre
utvidelse som her nevnt, dvs. å medvirke til nødvendig flertall på Borettslagets generalforsamling for utvidelsen.
AREALER UTOMHUS
Boliger på bakkeplan som har eksklusiv bruksrett til deler av utearealet, skal for egen regning vedlikeholde dette
utearealet. I borettslagets vedtekter vil det bli fastsatt at andelseier må ha styrets samtykke før det kan foretas
endringer av utearealet (sette opp gjerde eller andre faste innretninger, legge heller, plante busker etc.).
De øvrige utomhusarealer på tomten, dvs. utomhusarealene med unntak som disponeres av boligene på bakkeplan,
disponeres i fellesskap av boligene i Borettslaget. Kostnadene til drift og vedlikehold av utomhusarealene dekkes av
Borettslaget/Borettslagene.
TOTALPRISEN
Totalprisen på boligen består av innskudd (egenkapital) og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har
kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert nedenfor.
Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd.
Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er
knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.
BETALINGSBETINGELSER
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Kr. 100.000,- betales ved kontraktsinngåelse. Ved beslutning om igangsetting av prosjektet skal det betales 10 % av
totalprisen fratrukket de innbetalte Kr. 100.000,-. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs at det ikke kan være
knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt.
Beløpet kan for eksempel ikke innbetales med forbehold om at megler avgir inneståelseserklæring overfor
Kjøpers bankforbindelse. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse.
Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Selger har rett til å innhente
kredittopplysninger i offentlige registre om kjøperne. Slike undersøkelser vil i så fall bli gjennomført før inngåelse av
ordinær kjøpekontrakt. Selger kan på grunnlag av opplysninger fra disse undersøkelsene bestemme at det ikke skal
gjennomføres salg av bolig, herunder at ordinær kjøpekontrakt ikke blir inngått.
OMKOSTNINGER
Gebyr for tinglysning av borett ......................................................kr 430,Gebyr for tinglysning av andel ......................................................kr 430,Evt. gebyr for tinglysning av pant/heftelse ....................................kr 430,Gebyr pantattest ...........................................................................kr 172,Utskriftgebyr .................................................................................kr
28,Andelskapital til borettslaget ........................................................kr 5 000,Dokumentavgift andel tomteverdi ................................................kr 7 850 ,Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
Oppgjør foretas av Megleroppgjør AS org nr. 977 040 949.
BUSTADOPPFØRINGSLOVA/GARANTIER
Kjøpet følger Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Loven regulerer forhold hvor selger er profesjonell og
kjøper er forbruker. Iht. loven plikter selger å stille garanti fom sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter
kjøpekontrakt. Garantien utgjør 3% av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5% av kjøpesum og
står 5 år etter overtagelsen jf. Buofl. § 12, 3. ledd. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner
du også på www.lovdata.no.
KONSESJON
Kjøp av leilighet er ikke konsesjonspliktig.
FERDIGATTEST/BRUKSTILLATELSE
Rammetillatelse er gitt . Det er prosjektert og bygges i henhold til Byggeforskrift 1997, (TEK 07).
Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på leiligheten senest ved kjøpers overtagelse av leiligheten.
VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER
Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldene vedtekter og husordensregler for borettslaget. Likeledes plikter
kjøper å betale sin forholdsmessige andel av felleskostnadene for boligen fra overtagelsestidpunktet.
ENERGIATTEST
Det blir utstedt energiattest for den enkelte leilighet. Boligens varmetap og energibehov er dimensjonert iht. teknisk
forskrift av 1997, 4 utgave(TEK 07).
LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi for leiligheten vil være avhengig av om den er primærbolig eller sekundærbolig. Disse satsene vil
utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisen og primærboliger og 40 prosent for sekundærboliger.
Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå årlige
kvadratmeter satser. For beregning av ligningsverdi, gå inn på:
www.skatteetaten.no/no/selvbetjening/kalkulator/Boligkalkulator/
HVITVASKING
Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmeglere har plikt til å melde fra til
Økokrim av eventuelle mistenkelige transaksjoner.
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FELLESGJELD – FELLESKOSTNADER
Fellesgjelden utgjør inntil 60 % av boligens totalpris og skal finansieres gjennom etlån som borettslaget har søkt om.
Lånet løper i 40 år med 5 års avdragsfrihet. Lånet er annuitetslån og løper med flytende rente. Renter og avdrag på
felleslån betales av borettslaget via inntekter fra andelseiernes månedlige innbetalinger av
felleskostnader. Felleskostnadene består av kapitalkostnader og driftskostnader.
KAPITALKOSTNADER
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Renten på felleslånet er flytende.
Det betyr at renten vil endres i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke størrelsen på
kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene. Felleskostnadene vist i prislisten er beregnet med
den gjeldende rentesats august 2013.
Borettslaget kan senere beslutte å binde hele eller deler av fellesgjelden til en fastrente i en nærmere avtalt periode. I
denne perioden fryses andelseiernes mulighet til å foreta individuelle nedbetalinger av sin andel av fellesgjelden, men
som gjeninnføres etter fastrenteperiodens utløp. Se avsnitt om IN-ordning.
DRIFTSKOSTNADER
er fordelt slik: 50 % av borettslagets samlede driftskostnader er fordelt med et likt beløp pr bolig. De resterende 50 %
av de samlede driftskostnader er fordelt forholdsmessig på grunnlag av den enkelte boligens areal, BRA.
De månedlige driftskostnadene skal bl.a. dekke offentlige avgifter, forsikring på bygning(er), grunnpakke kabel-TV og
internett, renhold av fellesarealer, snømåking, forretningsførsel samt generell drift av borettslaget.
Oppvarming, strøm og eget varmt vann kommer i tillegg iht. målt forbruk.
Flere faktorer påvirker størrelsen på driftskostnadene, bl.a. endringer i lønns-, pris- og avgiftsnivå på de faste tjenester
og produkter som borettslaget enten må ha eller selv velger å inngå avtaler om. Styret i borettslaget har ansvar for og
plikt til å tilpasse de månedlige felleskostnadene til de reelle utgifter laget har og gjennom dette sørge for at
borettslaget til enhver tid har en sunn økonomi.
Se prislisten som viser stipulert felleskostnad pr. måned pr. leilighet.
IN-ORDNING: (individuell nedbetaling av andel fellesgjeld). Kjøper kan allerede ved sluttoppgjøret før overtagelse,
selv bestemme størrelsen på hvor stor andel fellesgjeld man ønsker å ha ved å foreta en ekstra innbetaling av
egenkapital i tillegg til innskuddet.
Dette får umiddelbar virkning på de månedelige felleskostnadene som blir redusert ved at lavere andel fellesgjeld gir
lavere kapitalkostnader. Eksempelvis vil månedlige felleskostnader kun bestå av driftskostnader dersom man velger å
betale hele totalprisen og dermed ikke ha andel fellesgjeld.
Etter overtagelse kan nedbetaling av andel fellesgjeld gjøres 2 ganger i året med minimum kr. 60.000,- pr. innbetaling.
Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. Det presiseres at en nedbetalt andel fellesgjeld
ikke kan reverseres.
Borettslaget vil ha panterett i borettslagsandelene som sikkerhet i tilfelle mislighold av betaling av felleskostnader.
Panteretten er beløpsmessig begrenset ved lov, og for å begrense risikoen for tap pga mislighold av felleskostnadene,
er det for enkelte av boligene stilt vilkår om nedbetaling av en andel av felleslånet ved overtagelse av boligen. Dette
betyr at det for disse boligene vil være et krav til egenkapital utover 40 % av totalprisen.
Egenkapitalen som betales utover 40% skal i sin helhet benyttes til å redusere boligens andel av fellesgjeld og
dermed felleskostnadene.”
Prislisten viser hvor stor andel fellesgjeld hver bolig har etter at det gjort en justering av egenkapitalandelen for de
boligene dette gjelder for.
OBOS garanterer overfor borettslaget mot økonomiske tap som følge av manglende innbetaling av felleskostnader,
gjennom egen avtale. Dette betyr at den enkelte andelseier ikke belastes ved at noen andre eventuelt ikke betaler
sine månedlige felleskostnader.
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SKATTEFRADRAG FOR KAPITALKOSTNADER
Renteutgiftene på andel fellesgjeld er fradragsberettiget med 28% etter gjeldende regler. Retten til fradrag betinger at
andelseieren har skattbar inntekt.
Det tas forbehold om endringer i fradragsreglene.
AREALOPPGAVER
I prislisten er det laget kolonne for BRA og P-rom. BRA (bruksareal) er målt innenfor boligens omsluttende vegger
inklusiv bod og sjakter.
P-rom (nettoareal primære rom) angir nettoareal av alle primære rom i boligen innvendig, inklusiv innvendige vegger.
For samtlige boligeromfattes P-rom av følgende rom: hall/entrè, kjøkken, stue, bad/wc og soverom.
UTLEIE
Boligene i prosjektet kan leies ut når lovens vilkår for å overlate bruken av boligen til andre er oppfylt, jfr. lov om
borettslag kap. 5, I og II. Boligene med egen hybel kan fritt leie ut hybelen.
GARASJEPLASS/BODER
Det bygges underjordisk garasjeanlegg. Salgstrinn 2 får 50 plasser fordelt mellom andelseierne i hus B og C i henhold
til prislisten i form av bruksrett knyttet til boligen. Bruksretten til parkeringsplassen kan kun selges sammen med
boligen med mindre Borettslaget bestemmer annet. Bruksrett til parkeringsplass blir nedfelt i Borettslagets vedtekter.
Samtlige leiligheter selges med 1 stk garasjeplass , samt en sportsbod på ca 5 kvm. i eget bodanlegg i tilknytning til
garasjeanlegget.
De fleste leilighetene leveres med en egen bod i leiligheten på ca 3 kvm. For enkelte av leilighetene er denne boden,
på grunn av plassmangel, helt eller delvis erstattet med ekstra garderobeskap i leiligheten eller med en utvidet
sportsbod i bodanlegget under blokkene. Det vises her til leilighetstegningene i prospektet og kontraktstegningen.
TILVALG/ENDRINGER
Det blir utarbeidet en liste som viser hvilke tilvalg og endringer som tilbys til hvilke priser. Mulighet til å bestille
tilvalg/endringer vil være tidsbegrenset og kjøpere vil bli underrettet om dette. Da prosjektet er basert på
serieproduksjon, kan det ikke påregnes tilvalg/endringer utover det som fremgår av listen. Rett til tilvalg/endringer er
uansett begrenset til en verdi av 15 % av total kjøpesum for boligen. Jfr. bustadoppføringsloven § 9.
SPESIELLE BETINGELSER
OBOS har som utgangspunkt at alle som kjøper bolig i et OBOS tilknyttet borettslag har til hensikt selv å bo i boligen
og følgende vilkår gjelder:
”Dersom kjøper benytter sin OBOS-ansiennitet ved kjøp av bolig, vil ansienniteten midlertidig ”nullstilles” fra
kjøpstidspunktet og til 12 måneder etter at boligen er ferdigstilt. Ingen kan samtidig inneha kontrakt på mer enn en
bolig under oppføring i et OBOS-tilknyttet borettslag.”
BORETT
Etter overtagelse av bolig har selger anledning til å tinglyse borett. Boretten gir kjøper full råderett over boligen og
andelen, bortsett fra at kjøper ikke har stemmerett på borettslagets generalforsamling før andelen er overført.
Selger har 2 års frist, regnet fra første bolig i borettslaget ble overtatt, til å overføre andelen til kjøper.
FORBEHOLD
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av prosjektet:
1. Det tas forbehold om at selger får igangsettingstillatelse. Det tas forbehold om at det blir solgt
boliger som i samlet verdi utgjør minst 50 % av totalverdien. Totalverdien utgjør iflg. prisliste av 20.08.2013
kr 197 900 000,-. Avbestilte boliger regnes ikke som solgt.
2. Det tas forbehold 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 boliglån og/eller byggelån, uforutsette offentlige krav etc.
Selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er 15.04.2014. Selger er bundet av kontrakten dersom det innen denne
fristen ikke er sendt skriftlig og saklig begrunnet melding til kjøper om at forbehold gjøres gjeldende.
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Under detaljprosjekteringen kan det bli behov for mindre endringer/justeringer og små arealavvik kan oppstå, men
uten at den generelle standard forringes. Det tas også forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige
myndigheter.
Alle modeller, perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser i prospekt, annonser, boards og lignende, er kun
ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse og kan vise elementer som ikke inngår i leveransen. Oppstår tvil om hva
som leveres, vennligst kontakt megler.
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte boliger uten forutgående varsel.
FRAMDRIFT
Selger tar sikte på å ferdigstille boligen i 3. kvartal 2015, men dette tidspunkt er foreløpig og ikke bindende, og det
utløser ikke krav på dagmulkt.
Dersom Selger ikke har gjort gjeldende forbeholdet i kjøpekontraktens pkt. 16 innen fristen, skal Selger fastsette en
Overtakelsesperiode som ikke skal være på mer enn 3 måneder. Selger skal da innen 14 dager etter utløpet av fristen
i kjøpekontraktens pkt. 16 sende en skriftlig melding til Kjøper om når Overtakelsesperioden begynner og slutter.
Boligen skal være ferdigstilt i løpet av denne perioden. Dersom Selger ikke har sendt melding til Kjøper og fastsatt en
Overtakelsesperiode innen fristen på 14 dager, gjelder perioden som Overtakelsesperiode.
Selger skal senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen gi Kjøper skriftlig meddelelse om overtakelsesdato, som skal
ligge innenfor Overtakelsesperioden. Overtakelsesdato og Overtakelseperioden er forpliktende og dagmulktbelagte
frister slik det er regulert i kjøpekontraktens pkt. 14.2.
AVBESTILLING
Kjøper har rett til å avbestille hele leveransen før overtagelse har funnet sted. Avbestilling før bygging er besluttet
igangsatt, medfører at kjøper skal betale et avbestillingsgebyr på kr. 100.000,-. Avbestilling etter at bygging er
besluttet igangsatt skjer mot full erstatning for selgers økonomiske tap som følge av avbestillingen. Jfr.
Bustadoppføringslova kap. VI.
SALG AV KONTRAKTPOSISJON
Med selgers samtykke kan kjøper videreselge sin kontrakt før overtagelse av boligen har funnet sted. Det er satt
bestemte vilkår for videresalget (salg av kontraktsposisjon) og oppgjøret for dette. Det påløper et
administrasjonsgebyr på kr. 15.000,-. Det presiseres at utbetaling av mulig gevinst etter et slikt salg ikke vil foretas før
hjemmel til andel er overført ny kjøper og eiendommen er overskjøtet til borettslaget. Det gis ikke samtykke til
videresalg senere enn 1 –en-måned før overtagelse.
FORSINKELSE/DAGMULKT
Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter de regler
som fremgår av Bustadoppføringslova § 18, jfr. også §§ 10 og 11.
Følgende dokumenter er en del av kjøpekontrakten:
- Kjøpekontrakt
- Prospekt
- Kontraktstegning
- Reguleringsplan og bestemmelser
- Forslag til driftsbudsjett for borettslaget
- Utkast til vedtekter
- Grunnboksutskrift
- Energiattest
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EIENDOMSMEGLER
OBOS eiendomsmeglere AS Prosjektsalg, org nr 977 040 949
PB 6666, St. Olavs Plass
0129 OSLO
ANSVARLIG OG UTFØRENDE EIENDOMSMEGLER
Ansvarlig eiendomsmegler i forbindelse med salget er eiendomsmegler Ulf-Petter Binfield.
MEGLERS VEDERLAG
Meglers vederlag er fastpris kr 25 000,-/30 000,Visninger: kr 650,- pr stk
OBOS Eiendomsmeglere avdeling PROSJEKT
Hammersborg Torg 1, 0129 Oslo
Foretaksnummer NO 977 040 949 MVA
En bolig i et nytt OBOS-tilknyttet borettslag er et trygt kjøp!
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