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Ski Hageby er et nytt og attraktivt nabolag som skal bygges langs 
et skogholt i grensen mellom Ås kommune og Ski. Ideen bak 
prosjektet er å transformere et tidligere industriområde til å bli 
en del av den omkringliggende småhusbebyggelsen, forbundet 
med et nett av hyggelige boliggater. 

Prosjektet blir en del av den positive utviklingen som skjer i Ski og 
Folloregionen. Området er allerede i dag svært attraktivt for mange 
barnefamilier, og når Follobanen ferdigstilles vil den korte reisetid-
en til Oslo knytte regionene enda tettere sammen. 

I nærområdet er det gode nærbutikker, skole og barnehager. 
Området er også et eldorado for deg som er glad i friluftsliv, enten 
du foretrekker skogstur, jogge, padle i kano, fiske etter abbor eller 
teste sykkelformen langs milevis av skogsveier og stier.

Vest for Ski sentrum finner 
du Ski Hageby. En fantastisk 
beliggende eiendom som 
nå transformeres til 
attraktive familieboliger 
med nærhet til alt det en 
aktiv familie trenger.

Kun ment som illustrasjon.

Mellom by 
og land
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Meny

Pingvinen 
familiebarnehage

Tamburbakken 
barnehage

Rosenlund
barnehage

Birkelunden

Finstad
barnehage

Kiwi

Folkets Hus

Finstad skole

Villenga 
barnehage Vestveien

brakkebarnehage

Vestveien
barnehage Follo

Tingrett

Kiwi

Ski magasinleir

Ny ungdomsskole

Ski
ungdomsskole
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Ski stasjon

Ski Storsenter
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5–6 minutter til sentrum
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No4 (restaurant/bar)

Cafe sjarm3

Tandoori Palace2

Rådhusteatret1

4

Fiskehuset (butikk)5 Bakeriet Nærbakst10

Begge Deler (restaurant)9

Egon (restaurant)8

Bowlers (restaurant/bar)7

Don Pablos Pizza6

Royal Fruktmarked15

Slettvoll (butikk)14

Raabiten Sushi13

Odeon Ski (kino)12

Peppes Pizza11

Ski sentrum har gode handlemuligheter og urbane 
gleder som kino, kulturhus og hyggelige uteplasser. 
Her finner du også kaféer og spisesteder for enhver 
gane og anledning, og attraktive Ski Storsenter 
ligger kun en kort spasértur unna…
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Fra Ski Hageby er det kort vei til 
Ski sentrum. Med sykkel triller du 
ned på 5–6 minutter. Fra du går 
ut døra hjemme kan du bruke et 
drøyt kvarter til Oslo S når den 
nye Follobanen åpner.

11 min. til Oslo S
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Mange av Ski Hagebys nye rekkehus får sin egen frodige hage 
med direkte tilgang til en felles park, prosjekts grønne uterom. 
Parken er utformet som et sosialt og sammenhengende 
grøntområde med lek, trening, og små møteplasser hvor du 
kan bli godt kjent med dine nye naboer. Videre vil belysning 
av gangveier sikre at det oppleves trygt og oversiktlig gjennom 
hele døgnet og året. Parken kobler seg til etablerte turstier og 
sykkelveier i området slik at det er like lett å være ute i naturen 
som å komme raskt inn til byen. 

For å beholde områdets kvaliteter blir flere store trær bevart i 
det nye landskapet som tar form i Ski Hageby, med et tydelig 
grønt preg. Eksisterende skog og eng bidrar til prosjektets 
grønne profil, håndtering av overvann og skaper naturlige 
lekeplasser. Planlagt vegetasjon tar utgangspunkt i stedsegnet 
vegetasjon med supplering av blomstrende trær, busker, 
stauder og prydgress og gir variasjon av farge og blomstring 
gjennom året. Det er også planlagt frukttrær, bærbusker og 
andre spiselige vekster i fellesområdene, som vil  bidra til 
opplevelse, stimulering av sansene og gi identitet til bolig-
området. Materialbruk av god kvalitet i fellesarealene og 
private uterom spiller på lag med kvalitetene i arkitekturen 
og passer godt inn i omgivelsene på stedet.

Studio Oslo Landskapsarkitekter
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Hagebyen
Møtet mellom by og land ble vår inspirasjon 
for dette prosjektet – å skape en unik og intim 
hageby i sykkelavstand fra alt byen har å tilby.
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U
tom

husplan

Foreløpig utomhusplan. Se leveransebeskrivelse og salgsoppgave for nærmere informasjon.
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Bokvalitet er knyttet til tilgang på lys og visuell 
sammenheng mellom ute og inne. Det har derfor 
vært en viktig strategi å utvikle boliger med mye 
fasadeareal og mulighet for flere vinduer enn i 
prosjekter det er naturlig å sammenligne med.
Thomas Thorsnes — R21 Arkitekter

5150 Ski Hageby  —  skihageby.no



Kun ment som illustrasjon.

5352 Ski Hageby  —  skihageby.no



Kun ment som illustrasjon.

Boligene i Ski Hageby ligger organisert i mindre, intime nabolag, 
hvert med sin klare identitet. Hvert nabolag forholder seg til en 
felles adkomstgate som blir en attraktiv møteplass. Her lærer 
barna å sykle, mens foreldrene vasker bilen eller slår av en prat 
med naboen. Dette er en arena for de mindre formelle og regel-
messige møtene, men desto viktigere for å lage et godt naboskap. 
De klare overgangene mellom privat og offentlig er definert i 
organiseringen av husene og er lesbare i markeringer og i 
bearbeidingen av landskapsplanen. Hver parsell har en privat 
hage med tilgang til en sti som forbinder hagene slik at barna 
kan løpe til venner uten nødvendigvis å bruke gatene. 

Det etableres felles uteområder av god kvalitet. Lekeplasser 
og parker forbinder de mindre nabolagene. Ski Hageby ligger 
også tett på skogen i grensen mot Ås med attraktive og grønne 
forbindelser til områdene rundt. 

Tegnet av anerkjente 
R21 arkitekter.

Varig.
Vakkert.
Tidløst.
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Bokvalitet er knyttet til tilgang på lys og visuell sammenheng mellom ute og inne. Det har 
derfor vært en viktig strategi å utvikle boliger med mye fasadeareal og mulighet for flere 
vinduer enn i prosjekter det er naturlig å sammenligne med. Dette er løst ved å øke 
boligenes fotavtrykk og kun bygge i to etasjer. Hver bolig får større bredde og med det 
mer fasade både mot gaten og hagen. Det å leve på to romslige plan gir større sammen-
hengende rom og langt større fleksibilitet over et livsløp. Dette i tillegg til ekstra gode 
himlingshøyder gir varige bokvaliteter som man kan nyte godt av hver dag.

Volumene er nøye komponert med volumer og proporsjoner som presist kobles sammen 
i en abstrakt horisontal linje. Dette gir husene et dempet og horisontalt uttrykk. Volumene 
trappes tilbake og oppleves ofte som kun i én etasje. Det oppstår med det terrasser og 
takhager med direkte utgang fra 2. etasje. Lyset eller solen slipper til nærmest over alt. 

Boligene kles med enten mørkbeiset eller gråbeiset kledning i forskjellige bredder. 
Vinduer får en dempet grønn farge på de mørke husene og en dempet teglrød farge på 
de grå husene.

Thomas Thorsnes — R21 Arkitekter
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Det er vanskelig å forklare, du bare 
merker det. Kvaliteten på materialene, 
på de tekniske løsningene og på selve 
arkitekturen. Noen av kvalitetene er 
beskrevet her i prospektet, men det er 
først når du trer over terskelen at du 
virkelig opplever dem.

Du merker at 
det er Solon

Dette er Solon Eiendom
Det børsnoterte eiendomsselskapet Solon Eiendom har 
gjennom det siste tiåret markert seg med prosjekter av høy 
estetisk og bygningsmessig kvalitet. Flere av prosjektene 
har fått utmerkelser, blant annet Ullevål Tårn som ble tildelt 
Oslo bys arkitekturpris i 2016, Sæter Terrasse som mottok 
American Architecture Prize i 2017 og Vindmøllebakken 
som mottok Statens pris for byggkvalitet 2020.

Profesjonalitet i alle ledd
Sammen skal vi utvikle prosjekter i tett samarbeid 
med enere innen sine fagfelt, enten det er arkitekter, 
landskapsarkitekter eller entreprenører. Vi har en svært 
kompetent prosjektorganisasjon som sikrer profesjonalitet 
i alle ledd – fra tegnebordet og helt frem til du som kjøper 
setter nøkkelen i døren.

Vi skal bygge kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av 
i ettertid. Hvert enkelt prosjekt er unikt, og hver enkelt 
tomt har en verdi for lokalsamfunnet.

Vår ambisjon som eiendomsselskap er at vi skal lage boliger 
som gjør at du merker en forskjell. Vår visjon er at vi skal 
bygge den boligen du foretrekker. 

1 — Vindmøllebakken, Stavanger. 2 — Sæter Terrasse, Nordstrand. 3 — Urban Villas, Magasinparken Ski. 4 — Bygdøynes, Bygdøy. 5 — Ullevål Tårn, Oslo.

1 2

3

4

5
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Kjøkken
Gled deg til å tilberede mat i et helt nytt og elegant kjøkken fra HTH, nærmere bestemt 
modell 48 One i kombinasjon med Nordic Spirit Natur Eik og med 30 mm laminatbenke-
plate i fargen Grafit (mørk grå). Vi synes kombinasjonen av de rene linjene i modell One og 
det mer klassiske preget i Nordic Spirit Eik er særdeles innbydende. 

Vi har også plukket ut et vederlagsfritt alternativ; ZP Fokus Hvit-malt front med Nordic Spirit 
Sort Eik og laminat benkeplate 30 mm i Sandsten (lys).  

Med andre ord to nokså ulikt sammensatte kjøkken å velge mellom uten tillegg i pris (mot 
vederlag kan man velge fra hele HTH sitt sortiment). Skulle du ønske andre fronter eller 
farger, vil vår kundebehandler hos HTH hjelpe deg med å tilpasse dette. 

Skuffer leveres med fulluttrekk, og både skuffer og skap har demping. Videre leveres alle 
kjøkken med integrerte hvitevarer fra Miele. Belysning i overskapsbunnen gir godt arbeidslys 
på kjøkkenbenken. Se nærmere om kjøkkendetaljer i leveransebeskrivelsen.

Det er ikke bare arkitektur, fasader, 
ute- og fellesarealer vi har brukt tid 
og ressurser på. Mennesker oppholder 
seg mye innendørs i landet vårt, 
og derfor har vi lagt minst like mye 
energi i å finne interiør og materialer 
som gir god bokvalitet.

Det er det indre
som teller
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Baderom
På baderommene leveres som grunnstandard modellen Nordic Spirit i natur eik fra HTH. 
Det vil bli anledning til å velge mellom Nordic Spirit front i sort eik eller hvit eik uten ekstra 
kostnad. Mot vederlag kan andre innredninger fra HTH bestilles i forbindelse med tilvalgs-
prosessen. Speilet over baderomsinnredningen leveres i innredningens bredde.

Heldekkende hvit servantplate og lekkert ettgreps servantbatteri fra Grohe. Dette gir sammen 
med innredningen et elegant helhetsinntrykk. Rette dusjvegger med glass- og aluminium-
profiler samt moderne dusjarmatur med både toppdusj og håndholdt løsning fra Grohe. 
Vegghengt toalett i hvitt porselen med dempesete og moderne trykkplate. 

Tiden med lysstoffrør er forbi, og her får du downlights både som spesifikk belysning over 
innredning og speil og som generell belysning på baderommet. LED-downlights er standard 
både i entré og baderom.

Med godt belyste baderom er det viktig med tiltalende fliser. Her har vi funnet frem til meget 
flotte farger og formater. På gulvet har valget falt på LB Ekstra Light Gray fra Bergersen Flis 
30x30 cm. I tillegg kan Gray, Black, Brown-Gray eller Elfenben velges kostnadsfritt, totalt 
fem vederlagsfrie fargealternativer i samme flisserie i samme format. Samme flistype legges 
på gulvet i dusjsonen som mosaikk i format 5x5 cm. Også på veggene finner du de samme 
lekre flisene og samme fargevariasjoner, i format 30x60 cm. De delikat flislagte baderommene 
med de lekre innredningene vil fremstå som innbydende. 

Entréen
I entréen har valget falt på store fliser, fliser i format 
60x60 cm av type LB Ekstra fra Bergersen Flis i fargen 
Gray. Alternativt til Gray kan farge Light Gray, Black, 
Brown-Gray eller Elfenben velges kostnadsfritt, totalt 
fem vederlagsfrie fargealternativer i samme flisserie 
i samme format. I himlingen leveres LED-downlights, 
noe som vil få frem de flotte nyansene og sjatteringene 
i de moderne flisene.

Gulv
På alle gulv som ikke flislegges, kan du velge mellom 
to ulike parkettgulv. Standardparketten er en moderne 
1-stavs parkett i hvitlasert eik. Det vil bli anledning til 
å velge 1-stavs natur eik uten tillegg i pris (forutsetter 
bytte i hele boligen og innen nærmere fastsatte frister). 

Oppvarming
Det leveres moderne peisovn av typen Duo 5DV med 
synlig piperør. Boligene leveres med vannbåren 
oppvarming av første etasje og elektriske varmekabler 
i baderom. 

Vegger
Du kan fritt velge mellom åtte moderne veggfarger, 
begrenset til én farge per rom. Mot vederlag er 
mulighetene bortimot uendelige.

Innvendige dører
Innvendige dører av typen Swedoor stable leveres som 
standard. Dørene leveres med dempelist (gjelder ikke 
skyvedører) som underbygger det kompakte og gjør at 
dørene ikke smeller igjen. 

Du får det som du vil
Det finnes også mange valgmuligheter utover det 
nevnte. Vi velger likevel å tro at våre nøye utvalgte 
standarder og mange vederlagsfrie valgmuligheter 
dekker de aller fleste ønsker og behov. Vi ønsker lykke 
til i prosessen med å forme din nye bolig.

Se leveransebeskrivelse og salgsoppgave for nærmere 
informasjon om standarder og tilvalgsprosess.
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I Ski Hageby er det ingen stressende budrunder, men fast pris på 
boligene. Kjøper du derimot en brukt bolig, er det ikke bare budrunder, 
du kan heller aldri være helt sikker på den totale kostnaden til oppussing 
og teknisk oppgradering. 

Høyere teknisk standard
Din nye bolig gir deg også høyere teknisk standard enn en brukt bolig, 
for eksempel i form av bedre isolering, balansert ventilasjon, flere 
el-uttak, moderne brannsikringstiltak m.m. 

Lite vedlikehold
Alle boliger og bygg trenger vedlikehold, men ved kjøp av ny bolig i 
Ski Hageby vil det ikke være behov for oppussing eller ekstrainnsats 
i mange år fremover. Dette sparer du penger og verdifull tid på. 

Lovfestet garanti
Du har en lovfestet garanti på 5 år når du kjøper ny bolig (bustad-
oppføringslova § 12) og dermed et mye sterkere rettsvern enn om 
du kjøper brukt bolig. 

Du får den som du vil
Når du kjøper ny bolig av oss, får du samtidig mulighet til å tilpasse 
den til din smak med tanke på innredning og materialvalg. Gjennom 
god planlegging får du en bolig som passer perfekt for deg. 

Venner for livet
Du flytter inn i et nyetablert boligområde samtidig med alle dine 
fremtidige naboer. Det er mye enklere å knytte bånd og stifte vennskap 
når alle starter på likt, kontra det å flytte inn i et etablert boligområde 
hvor det meste allerede er «satt».

Følelsen av å flytte inn i sin egen, splitter 
nye bolig er rett og slett ubetalelig. 
Ingen skavanker, skjeve gulv eller 
skruehull i veggene til å forstyrre idyllen, 
bare nye, velduftende materialer. 

Hvorfor kjøpe
helt ny bolig?
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9392 Ski Hageby  —  skihageby.no



Kun ment som illustrasjon.

9594 Ski Hageby  —  skihageby.no



Plantegninger
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Boligoversikt

Husrekke C

C1   145 m2 — 6-roms — s. 144

C2   127 m2 — 5-roms — s. 146

C3   127 m2 — 5-roms — s. 148

C4   127 m2 — 5-roms — s. 150

C5   127 m2 — 5-roms — s. 152

C6   145 m2 — 6-roms — s. 154

Husrekke D

D1   127 m2 — 5-roms — s. 156

D2   127 m2 — 5-roms — s. 158

D3   127 m2 — 5-roms — s. 160

D4   127 m2 — 5-roms — s. 162

D5   127 m2 — 5-roms — s. 164

D6   145 m2 — 6-roms — s. 166

Husrekke E

E1   127 m2 — 5-roms — s. 168

E2   107 m2 — 4-roms — s. 170

E3   107 m2 — 4-roms — s. 172

E4   107 m2 — 4-roms — s. 174

E5   107 m2 — 4-roms — s. 176

E6   127 m2 — 5-roms — s. 178

Husrekke A

A1   145 m2 — 6-roms — s. 100

A2   127 m2 — 5-roms — s. 102

A3   127 m2 — 5-roms — s. 104

A4   127 m2 — 5-roms — s. 106

A5   127 m2 — 5-roms — s. 108

A6   127 m2 — 5-roms — s. 110

A7   127 m2 — 5-roms — s. 112

A8   127 m2 — 5-roms — s. 114

A9   127 m2 — 5-roms — s. 116

A10   127 m2 — 5-roms — s. 118

A11   127 m2 — 5-roms — s. 120

A12   145 m2 — 6-roms — s. 122

Husrekke B

B1   145 m2 — 6-roms — s. 124

B2   145 m2 — 6-roms — s. 126

B3   127 m2 — 5-roms — s. 128

B4   127 m2 — 5-roms — s. 130

B5   127 m2 — 5-roms — s. 132

B6   127 m2 — 5-roms — s. 134

B7   127 m2 — 5-roms — s. 136

B8   127 m2 — 5-roms — s. 138

B9   127 m2 — 5-roms — s. 140

B10   145 m2 — 6-roms — s. 142

Husrekke F

F1   127 m2 — 5-roms — s. 180

F2   107 m2 — 4-roms — s. 182

F3   107 m2 — 4-roms — s. 184

F4   107 m2 — 4-roms — s. 186

F5   107 m2 — 4-roms — s. 188

F6   127 m2 — 5-roms — s. 190

Husrekke G

G1   127 m2 — 5-roms — s. 192

G2   107 m2 — 4-roms — s. 194

G3   107 m2 — 4-roms — s. 196

G4   127 m2 — 5-roms — s. 198

Husrekke H

H1   127 m2 — 5-roms — s. 200

H2   107 m2 — 4-roms — s. 202

H3   107 m2 — 4-roms — s. 204

H4   107 m2 — 4-roms — s. 206

H5   107 m2 — 4-roms — s. 208

H6   127 m2 — 5-roms — s. 210

Husrekke I

I1   156 m2 — 6-roms — s. 212

I2   156 m2 — 6-roms — s. 214

I3   156 m2 — 6-roms — s. 216

59 boliger fordelt over rekkehus, 
tomannsboliger og eneboliger i kjede. 
Fra 107 til 156 m2.
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Endefasade nordFasade østFasade vest

1. etasje — 80 m2 2. etasje — 65,5 m2

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

145 m2  —  6-romsA1
A1

101100 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsA2
A2

Fasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

103102 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsA3
A3

Fasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

105104 Ski Hageby  —  skihageby.no



Endefasade sørFasade østFasade vest

1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsA4
A4

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

107106 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsA5
A5

Endefasade nordFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

109108 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsA6
A6

Fasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

111110 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsA7
A7

Fasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

113112 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsA8
A8

Endefasade sørFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

115114 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsA9
A9

Endefasade nordFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

117116 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsA10
A10

Fasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

119118 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsA11
A11

Fasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

121120 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 80 m2 2. etasje — 65,5 m2

145 m2  —  6-romsA12
A12

Endefasade sørFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

123122 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 80 m2 2. etasje — 65,5 m2

145 m2  —  6-romsB1
B1

Endefasade nordFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

125124 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 80 m2 2. etasje — 65,5 m2

145 m2  —  6-romsB2
B2

Endefasade sørFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

127126 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsB3
B3

Endefasade nordFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

129128 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsB4
B4

Fasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

131130 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsB5
B5

Fasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

133132 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsB6
B6

Endefasade sørFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

135134 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsB7
B7

Endefasade nordFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

137136 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsB8
B8

Fasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

139138 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsB9
B9

Fasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

141140 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 80 m2 2. etasje — 65 m2

145 m2  —  6-romsB10
B10

Endefasade sørFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

143142 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 80 m2 2. etasje — 65 m2

145 m2  —  6-romsC1
C1

Endefasade nordFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

145144 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsC2
C2

Endefasade sørFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

147146 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsC3
C3

Endefasade nordFasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

149148 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsC4
C4

Fasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

151150 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsC5
C5

Fasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

153152 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 80 m2 2. etasje — 65,5 m2

145 m2  —  6-romsC6
C6

Endefasade sørFasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

155154 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsD1
D1

Endefasade nordFasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

157156 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsD2
D2

Fasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

159158 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsD3
D3

Fasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

161160 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsD4
D4

Endefasade sørFasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

163162 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 67 m2 2. etasje — 60 m2

127 m2  —  5-romsD5
D5

Endefasade nordFasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

165164 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 80 m2 2. etasje — 65 m2

145 m2  —  6-romsD6
D6

Endefasade sørFasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

167166 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 70,5 m2 2. etasje — 56,5 m2

127 m2  —  5-romsE1
E1

Endefasade nordFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

169168 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 52 m2 2. etasje — 55,5 m2

107 m2  —  4-romsE2
E2

Fasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

171170 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 52 m2 2. etasje — 55,5 m2

107 m2  —  4-romsE3
E3

Fasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

173172 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 52 m2 2. etasje — 55,5 m2

107 m2  —  4-romsE4
E4

Endefasade sørFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

175174 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 52 m2 2. etasje — 55,5 m2

107 m2  —  4-romsE5
E5

Endefasade nordFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

177176 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 70,5 m2 2. etasje — 56,5 m2

127 m2  —  5-romsE6
E6

Endefasade sørFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

179178 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 70,5 m2 2. etasje — 56,5 m2

127 m2  —  5-romsF1
F1

Endefasade nordFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

181180 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 52 m2 2. etasje — 55,5 m2

107 m2  —  4-romsF2
F2

Endefasade sørFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

183182 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 52 m2 2. etasje — 55,5 m2

107 m2  —  4-romsF3
F3

Endefasade nordFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

185184 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 52 m2 2. etasje — 55,5 m2

107 m2  —  4-romsF4
F4

Fasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

187186 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 52 m2 2. etasje — 55,5 m2

107 m2  —  4-romsF5
F5

Fasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

189188 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 70,5 m2 2. etasje — 56,5 m2

127 m2  —  5-romsF6
F6

Endefasade sørFasade østFasade vest

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

191190 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 70,5 m2 2. etasje — 56,5 m2

127 m2  —  5-romsG1
G1

Endefasade nordFasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

193192 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 52 m2 2. etasje — 55,5 m2

107 m2  —  4-romsG2
G2

Fasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

195194 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 52 m2 2. etasje — 55,5 m2

107 m2  —  4-romsG3
G3

Fasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

197196 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 70,5 m2 2. etasje — 56,5 m2

127 m2  —  5-romsG4
G4

Endefasade sørFasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

199198 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 70,5 m2 2. etasje — 56,5 m2

127 m2  —  5-romsH1
H1

Endefasade nordFasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

201200 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 52 m2 2. etasje — 55,5 m2

107 m2  —  4-romsH2
H2

Fasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

203202 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 52 m2 2. etasje — 55,5 m2

107 m2  —  4-romsH3
H3

Fasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

205204 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 52 m2 2. etasje — 55,5 m2

107 m2  —  4-romsH4
H4

Endefasade sørFasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

207206 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 52 m2 2. etasje — 55,5 m2

107 m2  —  4-romsH5
H5

Endefasade nordFasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

209208 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 70,5 m2 2. etasje — 56,5 m2

127 m2  —  5-romsH6
H6

Endefasade sørFasade vest Fasade øst

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

211210 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 90 m2 2. etasje — 66 m2

156 m2  —  6-romsI1
I1

Fasade vest

Fasade nordFasade sør

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

213212 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 90 m2 2. etasje — 66 m2

156 m2  —  6-romsI2
I2

Fasade nordFasade sør

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

215214 Ski Hageby  —  skihageby.no



1. etasje — 90 m2 2. etasje — 66 m2

156 m2  —  6-romsI3
I3

Fasade øst

Fasade nordFasade sør

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m

217216 Ski Hageby  —  skihageby.no



Viktige
opplysninger

2 1 92 1 8



Leveransebeskrivelse Leveransebeskrivelse
Ski Hageby Ski Hageby

Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere 
om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. 
Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen 
og den øvrige salgsinformasjonen (herunder salgs- og 
kontraktstegninger). I slike tilfeller er det alltid denne 
leveransebeskrivelsen som er gjeldende. Selger har rett til 
å foreta endringer for å ivareta offentlig krav. Bildebruk og 
illustrasjoner i salgsmaterialet vil vise elementer som ikke 
er i samsvar med faktisk leveranse, så som møblering, 
kjøkken- og garderobeløsning, hvitevarer, fargevalg, tepper, 
dør og vindusform, bygningsmessige detaljer på felles-
arealer, materialvalg, belysning, blomsterkasser, 
beplantning, solavskjerming/markiser fasadedetaljer, 
utomhusdetaljer, lekeutstyr mv. 

Det presiseres særskilt at kjøkken leveres i henhold til 
egen kjøkkentegning. Der produktnavn er nevnt i leveranse-
beskrivelsen tas det forbehold om tilgjengelighet ved 
utførelsestidspunkt. Dersom produktet ikke er tilgjengelig 
kan entreprenør bytte dette ut med tilsvarende produkt.

Tegninger og 3D-er i prospektet viser ikke den reelle 
leveransen, blant annet er sjakter, evt. innkassinger, 
vvs-føringer og fordelerskap ikke komplett inntegnet/vist. 
Salgstegningene i prospektet er ikke egnet for måltaking, 
da det er de ferdig prosjekterte og detaljerte arbeids-
tegninger det bygges etter. Videre kan vindusplasseringen 
i den enkelte bolig avvike noe fra de generelle planer, 
som følge av blant annet den arkitektoniske utformingen 
av bygget, krav til bæring, isolasjonskrav osv. 

Boligene vil bli organisert som selveierboliger. 
Det blir ett eller flere sameier for prosjektet. 

Konstruksjon
Bygningen utføres med bærekonstruksjon i tre og stål (enkelte 
ståldragere). Fasader utføres i beiset stående trekledning i ulike 
dimensjoner (fabrikkgrunnet + ett strøk, med synlig spiker. 
Kledningen vil legges slik at det blir spalter mellom bordene, 
hvor en mørk UV tolerant vindsperre/duk ligger i bakkant. 
På terrasser/balkonger/markterrasser utenfor hus leveres 
impregnert tremmegulv. Utforming av rekkverk på takterrasse 
leveres tett (kledning, med en håndløper i metall på toppen. 
Innvendige vegger utføres med stenderverk, kledd med gips- 
plater. Mineralull i vegger mot våtrom, øvrige innervegger er 
ikke isolert. Konstruksjonssystem er ikke ferdig prosjektert og vil 
kunne avdekke behov for justeringer av sjakter, nye sjakter og 
påforinger. Det leveres sedum på deler av taket.

Overskap på kjøkken leveres i standard høyde. 
Takhøye skap kan bestilles i forbindelse med tilvalgs-
prosessen, under forutsetning av at det er plass til dette. 
Det leveres underlimt vask, ettgreps uttrekkarmatur fra 
Grohe, samt avsatt plass og mulighet for tilkobling av 
oppvaskmaskin, kjøl/fryseskap og stekeovn. Kjøkkenet leveres 
med integrerte hvitevarer fra Miele, platetopp, stekeovn, 
oppvaskmaskin og kombinert kjøleskap og fryser.

Garderobe
Det leveres ikke garderobeskap som standard, men dette kan 
bestilles i forbindelse med tilvalgsprosessen. Mulig plassering 
er antydet på tegning. Det tas forbehold om at plassering av 
garderobeskap må tilpasses detaljprosjekterte løsninger. 

Innvendige dører
Innvendige hvite kompaktdører med standard flat terskel i 
lakkert eik, type Swedoor Stable  eller tilsvarende i hvit farge. 
Hvite karmer og dørvridere i blank eller børstet utførelse. 
Terskel for luftoverstrømming for ventilasjon. 

Bad/WC
På bad leveres innredning med underskap i bredde som vist 
på kontraktstegning. Innredning fra HTH modell Nordic Spirit 
i natur eik.

Det vil bli anledning til å velge mellom Nordic Spirit front i sort 
eik eller hvit eik uten ekstra kostnad. Selger kan velge å levere 
baderomsinnredning i tilsvarende kvalitet fra annen leverandør. 

På bad leveres heldekkende servant. Videre leveres ettgreps 
servantbatteri, speil over baderomsinnredning, stikk på vegg 
ved innredning, 2 stk.LED downlights i himling over speil, 
2 stk.LED downlights i himling i bad under 5 m2 og 4 stk LED 
downlights i himling på bad med størrelse over 5 m2, samt 
vegghengt toalett med dempet toalettsete. Dusjvegger i glass. 
Ettgreps dusjbatteri og dusjarmatur med toppdusj og hånd-
holdt løsning fra Grohe. Dusjsone er nedsenket ca. en flishøyde. 
Resten av badet utenfor dusjsone bygges tilnærmet flatt gulv, 
mindre vannansamlinger kan forekomme ved vannsøl på disse 
områdene. Ved ønske om badekar, og øvrig opplegg for dette, 
bestilles i forbindelse med tilvalgsprosessen. Det er avsatt plass 
til og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel (forutsetter 
kondenstørketrommel). 

Opplegg for evt. badekar (fremføring av vann/avløp,) samt selve 
badekaret er ikke inkludert, men kan bestilles i forbindelse med 
tilvalgsprosessen. 

Standard innvendig behandling
Gulv: Stue, kjøkken, soverom, gang og bod leveres med 1-stavs 
parkett i hvitlasert eik som standard. Det vil bli anledning til å 
velge 1-stavs natur eik uten tillegg i pris (forutsetter bytte i hele 
boligen og innen nærmere fastsatte frister). I entré leveres fliser 
i format 60x60 cm av type LB Ekstra fra Bergersen Flis i fargen 
Gray, alternativt til Gray kan farge Light Gray, Black, Brown-Gray 
eller Elfenben velges kostnadsfritt.  

På badegulv leveres LB Ekstra Light Gray fra Bergersen Flis 
30x30 cm. I nedsenket dusjsone på bad leveres tilsvarende flis 
i mosaikk, format ca. 5x5 cm. Dusjnisje og dusjområde senkes 
ca. en flistykkelse i forhold til det øvrige gulvet for bedre vann-
håndtering. Alternativt til farge Light Gray kan farge Gray, Black, 
Brown-Gray eller Elfenben velges kostnadsfritt. Flisprogrammene 
tilrettelagt fra selger er utstilt i visningslokalet på tomten. Selger 
forbeholder seg retten til å velge flistype av tilsvarende kvalitet 
fra annen anerkjent leverandør.

Vegger: Innvendige vegger av gips sparkles og males i lys farge. 
Det kan velges mellom åtte utvalgte standardfarger, begrenset til 
én farge pr. rom. På bad leveres flis LB Ekstra Light Gray 30x60 cm, 
lagt liggende. Alternativt til farge Light Gray kan farge Gray, 
Black, Brown-Gray eller Elfenben velges kostnadsfritt. 

Himlinger: I boligrom leveres sparklet og hvit malt gips. 
Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak innkassinger og som 
helt eller delvis nedforede gipshimlinger, fortrinnsvis i entré, 
gang, bad og over kjøkkenskap. Nedforing også i områder der 
dette er nødvendig av hensyn til isolasjonskrav eller tekniske 
føringer. Synlige dragere/bærebjelker kasses inn med gips, 
sparkles og males. 

Malerarbeid utføres ihht NS 3420 – T: 2015, Klasse K3. 

Kjøkken 
Standardkjøkkenet består av HTH Modell 48 One fronter og på 
øy er det modell Nordic Spirit Natur Eik. Laminat benkeplate 
30 mm i fargen Grafit (mørk grå). Det kostnadsfrie alternative 
kjøkkenkonseptet består av ZP Fokus Hvitmalt front med 
modell Nordic Spirit Sort Eik. Laminat benkeplate 30 mm i 
Sandsten (lys). Selger forbeholder seg rett til å levere kjøkken 
i tilsvarende kvalitet fra annen anerkjent leverandør.
 
Fargealternativene over tilbys under forutsetning om at 
kjøkkenløsningen ikke endres av kjøper i tilvalgsprosessen. 
Egen kjøkkentegning for det enkelte bolig vil bli utarbeidet og 
overlevert i forbindelse med tilvalgsprosessen. 

Det kan bli terskel/nivåforskjell fra bad til tilliggende rom, 
men innenfor gjeldende forskrifter.

Vinduer/vindusdører
Det leveres trevinduer  med  energiglass iht. krav. Vinduene 
leveres ferdig malt fra fabrikk i grønn utførelse på de mørke 
husene. De grå husene leveres i teglrød utførelse, både 
innvendig og utvendig. Det leveres slagdør fra oppholdsrom 
til terrasse/takterrasse. Utforinger og gerikter leveres ferdig 
malt i hvit farge fra fabrikk, med synlige stifter. Vinduer leveres 
uten solskjerming.

Hovedinngangsdør
Slett hovedinngangsdør med vindu i sidefelt. Dør med standard 
overflatebehandling fra fabrikk. 

Takhøyde
Det leveres generelt innvendig takhøyde i 1. etasje på ca. 2,55 meter. 
I 2. etasje vil takhøyden være på ca. 2,50 meter. I alle boligene er 
det nedforet himling med lavere takhøyde i entré, gang, bod og 
bad samt enkelte kjøkken for fremføring av ventilasjon. I enkelte 
øvrige områder vil det også være behov for fremføring av teknisk 
anlegg under takhøyde på 2,55/2,50 meter.

Listverk
Det leveres hvite gulvlister, ferdig malt fra fabrikk med synlige 
stifter. Overgang mellom vegg og tak utføres listefritt i 1. etg. 
og med skyggelister i 2. etg. Listverk fuges ikke mot vegg eller 
tak, her må det påregnes synlige sprekker på 1-2mm som følge 
av toleranseavvik på sparklede skjøter og bygging av vegger.

Trapper
Det leveres furutrapp med tette trinn,  beiset tilpasset gulvets 
farge. Rekkverk leveres som tett gipsvegg med håndløper på 
begge sider i trappen. Gipsveggen vil i enkelte boliger fungere 
som føringsvei for tekniske installasjoner (rør, elektro, 
ventilasjon) og vil da være tett fra gulv til himling. I øvrige boliger 
vil veggen skråskjæres langs trappen i rekkverkshøyde. 
Alternative trinn og håndløper kan bestilles i forbindelse med 
tilvalgsprosessen. Treverk er et naturmateriale der farge og 
strukturforskjeller er helt normalt. Små tørkesprekker og knirk 
ansees ikke som reklamasjon. 

Diverse utstyr
Brannslokkingsutstyr og røykvarslere leveres i henhold 
tilforskriftskrav. Alle boliger får 1 stk frostsikker utvendig 
vannkran (kaldtvann) på terrasse på mark. For midtseksjoner, 
leveres det også en ekstra vannkran ved inngangsparti. 
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Plassering av utekran besluttes av selger i forbindelse med 
detaljprosjektering. Rør til utekran bygges inn i yttervegg. 
Det er behov for inspeksjonsluke i innervegg for inspeksjon 
av rør og koblinger. 

Ventilasjon
Det vil bli montert ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner 
i hver enkelt bolig, plassert i bod. På kjøkken leveres Røros 
Fortuna med integrert komfyrvakt, med avkast ut yttervegg.

Oppvarming 
I Ski Hageby leveres vannbåren gulvvarme i første etasje i entre, 
stue, spisestue og kjøkken. Oppvarming av varmtvann skjer 
gjennom en elektrokjel plassert i bod.

Elektriske varmekabler på bad i både 1. etg og 2. etg.

Øvrig oppvarming vil dekkes av elektriske panelovner i rom for 
varig opphold. 

Det leveres moderne peisovn av typen Duo 5DV, eller tilsvarende, 
med synlig piperør. Boligen vil for øvrig være elektrisk oppvarmet 
med panelovner, samt elektriske varmekabler i baderom og 
entré. Alternativt leveres fjernvarme fra Follo Fjernvarme.
 
Energi/oppvarmingskarakter for den enkelte bolig kan 
innhentes hos megler etter at detaljprosjektering er gjennomført, 
og vil for øvrig utgjøre en del av FDV-dokumentasjonen den 
enkelte kjøper får ved ferdigstillelse.

Elektrisk
Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i boligen, bortsett fra 
enkelte fremføringer til lys og stikk under overskap på kjøkken 
og i boder, samt kabelføringer langs yttervegger og vegger med 
lyd og brannkrav. Som tilvalg kan det velges ekstra punkt som 
kan bli trukket åpent. Det vil bli montert stikkontakt forberedt 
for vaskemaskin og tørketrommel. Alle rom får stikkontakter og 
lampepunkter som dekker krav etter gjeldene NEK. Det leveres 
belysning i boder. På begge bad og i entré leveres downlights i 
tak. I carport ved inngangsparti leveres det 4 stk downlights i tak. 
Det leveres også 1 stk utelampe på vegg ved markterrasse. 
På markterrasse leveres også stikkontakt.

Sanitær
Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk og 
opplegg for vaskemaskin på bad som vist på tegning.  Plassering 
av varmtvannsbereder og fordelingsskap til rør bestemmes av 
selger ifm. detaljprosjektering.

Sportsbod
Det leveres uisolert sportsbod ved egen bolig. I sportsbod leveres 
det taklampe og stikkontakt. Dører til sportsbod bygges som 
labankdører. Plassering av dør på sportsbod kan bli endret ihht. 
brannkonsept.

Utvendig el-skap på fasade
Hver bolig får et strømskap plassert ute på fasaden, i tillegg til 
strømskap inne i boligen. Plassering av skap besluttes av selger 
i forbindelse med detaljprosjektering.

Fordelerskap til strøm og TV/internett
Det vil bli satt opp fordelerskap for strøm og tv/internett inne 
på tomten. Endelig plassering av disse blir besluttet ved detalj-
prosjektering av prosjektet. 

Kummer
Det vil bli etablert kummer i forbindelse med spredenett for 
forbruksvann og avløp inne på tomten. Endelig plassering av 
disse blir besluttet ved detaljprosjektering av prosjektet. 
Kummer kan bli etablert i private hager. 

TV/internett
Selger vil besørge tilkobling til hovedfordeling/hovedpunkt og 
kollektiv avtale med binding til anerkjent signalleverandør. 
Installasjonen vil være klar til bruk ved innflytting. Det leveres 
trekkerør for totalt 2 stk. signaluttak, ett i stuen nede (hoved-
mediepunkt) og ett til hovedsoverom eller stue 2 oppe (kun 
data). Ved kollektiv avtale vil ett uttak være ferdig kablet og 
terminert ved innflytting, tilkobling av evt. ekstra punkter 
bestilles som tilvalg hos signalleverandør. Som tilvalg kan det 
også bestilles ekstra trekkerør i vegger til rom for eventuell 
fremtidig installasjon av signalpunkt.

Alternativt kan selger velge å levere tomrørsanlegg uten avtale 
med signalleverandør. Sameiet eller kjøper må da selv velge 
leverandør og besørge slik avtale med kabling med videre. 

Tegninger av tekniske anlegg
Alle tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet 
på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt, men det utarbeides 
punktplaner for elektro i forbindelse med tilvalgsprosessen. 

Det tas forbehold om mindre endringer på plantegninger for blant 
annet fremføring av sjakter for vann/avløp, ventilasjonsanlegg og 
elektriske føringer. Slike endringer kan også medføre avvik fra 
de arealer som fremkommer av plantegningene i prospekt og 
kontraktstegning. Eventuelt tilpasning for fjernvarme.

Parkering
Det medfølger 1 parkeringsplass i carport som ligger ved 
inngangspartiet til boligen. Ladepunkt for el-bil kan bestilles i 
forbindelse med tilvalgsprosessen. Ladeeffekt vil bli regulert/styrt 
av samtidig belastning, basert på kapasitet tilknyttet trafo.

Utomhusarbeider
Utomhusarealene vil bli opparbeidet med utgangspunkt i 
utomhusplan i prospektet. Selger forbeholder seg  imidlertid 
retten til å foreta endringer med hensyn til utforming og 
materialvalg. Private hagearealer anlegges med gressbakke/
ferdiggress. Nordre Follo kommune stiller krav til at alt overvann 
skal håndteres lokalt på tomta. Ved større nedbørsmengder 
må det påregnes noe vannansamling på private gressbakker, 
samt deler av fellesareal. 

Det vil bli lagt opp til felles postkassestativ og nedgravd 
avfallssystem. Selger forbeholder seg retten til å bestemme 
endelig levering, utforming og materialvalg for utomhusanlegget. 
Ved overtakelse på vinterstid vil væravhengige utomhus- 
arbeider gjenstå til våren.

Tilvalgsmuligheter
Utover de valgalternativer som er beskrevet i prospektet, vil det 
bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger. Selger 
og entreprenør vil i god tid før innredningsarbeidene starter 
utarbeide tilvalgsmateriell hvor priser og frister for beslutning vil 
fremkomme. Bestillinger etter denne tilvalgsbrosjyren avtales 
med og faktureres direkte fra entreprenør. Entreprenør har rett 
til å fakturere for tilvalg og endringer så snart dette er levert/
bygget i den aktuelle boligen. Prosjekteringskostnader forbundet 
med dette vil også bli fakturert fortløpende. Det gis ikke fradrag i 
kjøpesum ved tilvalg selv om kjøper evt. ser på ny utførelse som 
rimeligere enn standardutførelsen. For tilvalg gjelder betingelser 
i tilvalgsbrosjyre/avtale som blir presentert av entreprenør ved 
oppstart av tilvalgsprosess.

Det er ikke anledning til å flytte på vinduer, elektriske installasjoner 
eller avløp og vanntilførsel. Det gis heller ikke anledning til å 
endre på utvendig fasade eller vindusform. Inngås kjøpsavtale 
etter igangsetting av prosjektet, må interessent/kjøper være kjent 
med og akseptere at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. 
Det må da tas forbehold i kjøpetilbudet dersom interessent/
kjøper har ønske om tilvalg/endring som denne mener skal 
være mulig å få levert av selger. Se for øvrig også ytterligere 
informasjon om tilvalg gitt i salgsoppgaven.

FDV
Ved overtakelse leveres enkel FDV/brukerveiledning til hver 
enkelt bolig. Ytterligere dokumentasjon vil ikke kunne påregnes. 
Ved forespørsler/ønske om ytterligere dokumentasjon kan dette 
bestilles av rådgiver/entreprenør mot godtgjørelse

Oslo, 13.04.2021
Skogsnarveien Boligutvikling AS
v/ Solon Eiendom ASA
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Selger/hjemmelshaver
Skogsnarveien Boligutvikling AS
Org.nr. 921 811 209.

c/o Solon Bolig AS 
Postboks 1847 Vika, 0123 Oslo

Hjemmelshaver er Ski Boligutvikling AS.
Selger besitter generalfullmakt til å råde over eiendommene. 

Overtagelse og innflytting
Byggestart forventes 3. kvartal 2021, forventet ferdigstillelse er 
18 måneder etter byggestart for hus E,F og I, 20 måneder etter 
byggestart for hus A og B og 22 måneder etter byggestart for 
hus C,D, G og H.

Disse tidspunkter er foreløpige og ikke bindene og utløser ikke 
dagmulkt. Med byggestart menes oppstart av grunnarbeider 
inne på byggefeltet. Etablering av anleggsvei fra Søndre Tverrvei 
er ikke å anse som byggestart. 

Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger 
fastsette en overtagelsesperiode som ikke skal være lenger enn 
3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtagelses- 
perioden begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse 
av eiendommen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig 
overtagelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulkts- 
utløsende, og skal ligge innenfor overtagelsesperioden.
 
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt dersom ikke 
byggearbeidene er igangsatt per 01.03.2022.

Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt dokumentasjon som viser 
hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i boligen, 
og i tillegg adresselister med oversikt over kontaktpersoner/firma 
som er ansvarlige for de forskjellige arbeider/produkter.  

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen 
overtagelse av boligene. Midlertidig brukstillatelse gir kjøper 
anledning til å ta boligen i bruk. I motsatt fall anbefaler megler 
at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Det er selgers 
ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen, selv etter at boligen 
er overlevert kjøper. Kjøper er gjort oppmerksom på at slik 
ferdigattest ofte kan foreligge lang tid etter overtagelse og blant 
annet avhenger av årstid for opparbeidelse av uteareal 
og endelig ferdigstillelse av felles infrastruktur. Manglende 
ferdigattest skal ikke være til hinder for selgers oppgjør i 

på finansiering fremlegges av kjøper. Ved vedtatt byggestart 
innbetales 10 % av kjøpesum til meglers klientkonto med fradrag 
for delinnbetalingen på kr 200 000,-. Ved kjøp etter vedtatt 
byggestart innbetales 10 % av kjøpesum ved kontraktinngåelse. 
Kjøper plikter ikke å betale noen del av kjøpesum før selger har 
stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Det kan 
ikke tas pant i kjøpt bolig for delinnbetalingen.

Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i 
sin helhet selger under forutsetning av at selger har stilt garanti 
i henhold til bustadoppføringslova § 47. Stilles ikke slik garanti, 
tilfaller rentene på innbetalt beløp kjøper. 

Hovedoppgjør (rest kjøpesum, kjøpsomkostninger og evt. tilvalg) 
skal innbetales én uke før overtagelse av eierseksjonen. Forsinkes 
betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved 
kontraktsinngåelsen og 30 dager for øvrige avtalte innbetalinger 
har selger rett til å heve handelen og foreta dekningssalg av 
boligen. Selger vil holde kjøper ansvarlig for selgers eventuelle 
økonomiske tap som følge av kjøpers mislighold. Selger har 
rett til dekning av sitt tilgodehavende i kjøpers innbetalte 
delinnbetaling, herunder også for renter og andre omkostninger, 
som påløper på grunn av kjøpers mislighold.

Garantier
Boligene selges i henhold til bustadoppføringslova, og selger 
plikter å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesum i byggetiden og 
5 % av kjøpesum i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper.

Overføring av kjøpers delinnbetaling fra megler til selger er 
avhengig av at selger har stilt garanti i henhold til bustad-
oppføringslova § 47.

Kostnader ved eventuelle påkrevde endringer av garantier 
knyttet til videresalg eller transport av kjøpekontrakt bekostes 
ikke av selger.

Ligningsverdi og eiendomsskatt
Ligningsverdien er foreløpig ikke fastsatt. Ligningsverdien 
fastsettes av Skatteetaten etter en beregningsmodell som tar 
hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren 
er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre 
boliger man måtte eie). Interessenter oppfordres til å sjekke: 
www.skatteetaten.no eller kontakte megler for nærmere 
informasjon om fastsettelse av ligningsverdi og eiendomsskatt. 
Det tas forbehold om at regelendringer kan medføre endret 
ligningsverdi for boligene. Nordre Follo kommune har per tid 
ikke innført eiendomsskatt på bolig.

forbindelse med overtagelsen. Boligene på feltet kan bli 
overlevert i etapper. Ved overtakelse på vinterstid vil 
væravhengige utomhusarbeider gjenstå til våren.

Priser
Boligprisene fremgår av vedlagte prisliste. Selger står til enhver 
tid fritt til å endre prisen på usolgte enheter.

Fellesutgifter 
Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte 
fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter. Hvor 
store kostnadene blir vil blant annet avhenge av hvor mange 
ytelser sameiet rekvirerer og utviklingen av markedsprisen for 
disse ytelsene. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca. kr 14, 
til kr 16,- per kvm BRA per måned. Fellesutgiftene skal blant 
annet dekke kommunale avgifter, forsikring (ikke innbo), 
forretningsførsel, revisjon, strøm fellesarealer, vedlikehold 
av fellesarealer og internveier samt brøyting og strøing.

Utgifter til basisabonnement for internett/kabel-TV og eventuelt 
fjernvarme kommer i tillegg. Selger vil budsjettere drifts-
kostnadene for første driftsår, og på bakgrunn av dette beregne 
andel av felleskostnader som kjøper er forpliktet til å dekke. 
Eierseksjonsloven og sameiets vedtekter forplikter kjøperen 
i forbindelse med dette. Driftskostnadene er budsjettert på 
bakgrunn av erfaringstall fra lignende boligprosjekter og vil kunne 
være gjenstand for senere endringer etter vedtak i årsmøtet. 

Kjøpsomkostninger
Dokumentavgift til staten: 2,5 % av andel tomteverdi,  
ca. kr 290,- per kvm BRA (se prisliste). Gebyr for tinglysning 
av skjøte, f.t. kr 585,-. Tinglysningsgebyr og attestgebyr for 
pantobligasjoner i forbindelse med etablering av eventuelle lån, 
f.t. kr 792,- per obligasjon inkl. attest. Seksjoneringsgebyr 
kr 5 000,-. Se prisliste for total kjøpesum inklusive kjøps-
omkostninger for den enkelte bolig. Det tas forbehold om 
endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden 
frem til hjemmelsovergang finner sted. 

I tillegg innbetales à konto kr 50,- per kvm BRA til sameiet 
for likviditet i oppstartsfasen. Dette er ikke en kjøpsomkostning 
og beløpet vil innkalles fra den enkelte kjøper av sameiets 
forretningsfører i forbindelse med fakturering av fellesutgifter 
fra og med overtagelse. 

Betalingsplan
Det forutsettes at kr 200 000,- av kjøpesummen innbetales ved 
kontraktinngåelse til meglers klientkonto. Skriftlig dokumentasjon 

Forretningsførsel
Selger vil på vegne av sameiet, inngå en avtale med forretnings-
fører før konstituerende årsmøte. Opphør/oppsigelse av 
forretningsfører er regulert i vedtektene og eierseksjonsloven. 
Kjøper aksepterer at selger står fritt til å velge forretningsfører.

Forsikring
Bygg og eiendom vil være forsikret av selger frem til overtakelse. 
Det vil, på vegne av sameiet, bli inngått forsikringsavtale som 
løper fra overtakelsen, slik at sameiet er løpende forsikret også 
når kjøperne flytter inn og har overtatt sine boliger. Kjøper må 
selv tegne innbo- og løsøreforsikring.

Matrikkel/adresse
Gnr. 133, Bnr. 225, 226, 272 og 25 i Nordre Follo kommune. 
Felt B1 vil sammenslåes til én eiendom og nytt bruksnummer 
(Bnr) er foreløpig ikke kjent. Seksjonsnummer for hver bolig 
fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. 

Eiendommen har ikke en registrert adresse i dag, men vil 
trolig bli betegnet Skogsnarveien, 1406 Ski. Endelig adresse og 
husnummer fastsettes av kommunen på et senere tidspunkt, 
før overtagelse.

Tomt
Utbyggingsområdet betegnet som felt B1 i Reguleringsplan 
for Ski Hageby utgjør ca. 19 000 m2. Det vil bli foretatt grense-
justeringer og sammenslåing av eiendommene innenfor felt 
B1 i forbindelse med utbyggingen. Selger tar forbehold om 
eiendomsstrukturer i forhold til de ulike salgstrinn samt mindre 
justeringer i tomtearealet. 

Reguleringsforhold
Byggetomten omfattes av detaljreguleringsplan for Ski Hageby 
vedtatt av Ski kommune 05.02.2014 med endringer  vedtatt 
i Nordre Follo kommunes utvalg for areal, klima og byggesak 
den 21.04.2020. Planområdet er regulert til boligbebyggelse, 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og 
hensynssoner. Boligene i salgstrinn 1 er del av regulerings-
planens Felt B1. 

Gjeldende reguleringskart og bestemmelser kan mottas fra 
megler ved henvendelse. 

Det skal etableres ny adkomstvei fra Søndre Tverrvei. Dette blir 
ny adkomstvei for boligene innenfor planområdet. Adkomst via 
Lilleteigen er ikke tillat. Det vil bli etablert en fysisk bom eller 
tilsvarende i Lilleteigen. 

Ski Hageby Ski Hageby
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Forpliktelser/Rettigheter/Erklæringer/Heftelser 
Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunn- 
boken viser. Grunnboks utskrift følger som vedlegg til denne salgs- 
oppgave og er før seksjonering av eiendommen. Seksjonene vil være 
fri for rene økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt pante- 
rett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers 
fellesforpliktelser. Selger kan også tinglyse bestemmelser som er 
nødvendige for å gjennomføre prosjektet, pålagt av offentlige myndig- 
heter eller bestemmelser knyttet til sameiet eller naboforhold.

For i det tilfellet at nødvendige erklæringer ikke er tinglyst før 
overtagelse, plikter kjøper å medvirke til tinglysning av slike 
erklæringer. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Avtalemessige forhold
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert kjøpetilbud, 
herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt 
om de vil akseptere salg av flere seksjoner til samme kjøper. Merk 
at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner 
eies av en og samme juridiske person. Vedtekter for sameiet vil 
bli utarbeidet av selger i samarbeid med forretningsfører og sendes 
kjøperne i forbindelse med innkalling til konstituerende årsmøte. 
Selger forutsetter at dokumentene aksepteres som grunnlag for 
handelen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til 
vedtektene på senere årsmøter/sameiemøter.

Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt for alle salg i 
prosjektet. Det forutsettes at kjøpetilbud er lagt inn på grunnlag 
av denne kjøpekontrakten og en eventuell aksept av kjøpetilbud 
fra selger gis under samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt 
er et vedlegg til denne salgsoppgave.

Det kan være aktuelt med reseksjonering frem til siste seksjon 
innenfor planområdet er solgt, og kjøper/sameier kan ikke 
motsette seg å undertegne nødvendige begjæringer/erklæringer 
i denne sammenheng. Kjøper/sameier plikter å medvirke til slik 
reseksjonering så fremt dette ikke vesentlig forringer verdien av 
kjøpers/sameiers egen seksjon.

Lovgrunnlag
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som 
regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale 
om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen 
ikke er fullført når avtalen inngås.

Ved salg til aksjeselskap eller annen profesjonell part legges 
Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder 
Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses 
P-rom i prislisten – dette er boligens bruksareal (BRA) fratrukket 
innvendige boder. 

Arealer påført i prospektets plantegninger er i noen tilfeller
avrundet til nærmeste halve kvadratmeter. Arealer oppgitt på 
de enkelte rom på kontraktstegning kan bli justert i forbindelse 
med detaljprosjektering. Terrasseareal, sportsbodareal og evt. 
hagebod er ikke medregnet i verken BRA eller P-rom.

Energimerking 
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke per tid. Energi- 
attester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med utførende 
entreprenør etter at detaljprosjekteringen er gjennomført. Etter 
dette vil energiattester for den enkelte bolig kunne innhentes hos 
megler. Energiattesten vil for øvrig utgjøre en del av informasjonen 
kjøper får i en håndbok ved overtagelsen (FDV-dokumentasjon).

Tilvalg og endringer
Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til å gjøre 
tilvalg til boligene. Mulige tilvalg vil bli presentert i en egen 
tilvalgsbrosjyre og omfatter blant annet ulike typer parkett, 
veggfarger, fliser på bad, fronter på kjøkken- og baderoms-
innredninger, vvs-utstyr og endringer i elektroinstallasjoner. 
Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15 % av kjøpesum i 
henhold til bustadoppføringslova § 9. Alle tilvalg avtalefestes 
direkte mellom kjøper og entreprenør i separat avtale. 
Eventuelle tilvalgsbestillinger innbetales til meglers klient-
konto, eller faktureres direkte fra entreprenør/selger. 
Entreprenør har rett til å fakturere for påløpte kostnader 
tilknyttet tilvalg og endringer så snart dette er levert/bygget 
i den aktuelle boligen. Dette inkluderer også prosjekterings-
kostnader. Endringer ut over de som fremkommer i tilvalgs-
brosjyren må på fritt grunnlag vurderes av selger, entreprenør 
og dennes underleverandører. Det kan ikke påregnes at andre 
endringer kan foretas og de kan uansett ikke utføres om de er 
i strid med rammetillatelse eller vil kunne medføre forsinkelse 
i prosjektets fremdrift. Typiske endringer som ikke tillates er 
endring av fasade, vindusform og plassering av vann og avløp.

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, må interessent/
kjøper være kjent med og akseptere at frister for tilvalg og 
endringer kan være utgått. Det må da tas forbehold i 
kjøpetilbudet dersom interessent/kjøper har ønske om tilvalg/
endring som denne mener skal være mulig å få levert av selger. 
Konferer megler for nærmere informasjon innen budgivning.
Alle kostnader forbundet med tilvalg skal være innbetalt 
før overtagelse.

Avbestilling
Kapittel VI i bustadoppføringslova gir kjøper en avbestillingsrett. 
Dersom slik rett benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers 
merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling, 
herunder eventuell redusert salgspris på boligen ved et resalg. 
Bestilte tilvalg og endringer kjøper måtte ha gjort skal i slike 
tilfeller uansett betales av kjøper.

Selger kan kreve utbetaling av kjøpers delinnbetaling til dekning 
av avbestillingsgebyr eller vederlag. 

Eierform og organisering
Boligene vil tilhøre et eierseksjonssameie. Seksjonsnummer 
og eierbrøk bestemmes i forbindelse med seksjoneringen. 
Selger har til hensikt å etablere ett eierseksjonssameie, men 
forbeholder seg retten til å etablere flere eierseksjonssameier 
dersom dette er hensiktsmessig for selger.

Sameiets tomt vil være fellesareal og seksjonseierne får 
felles bruksrett til denne, dog slik at kjøper får vedtektsfestet rett 
til å disponere hage/terrasseareal i tilknytning til egen boenhet 
(slik dette fremkommer av utomhusplan). Alternativt vil hage/
terrasseareal i tilknytning til den enkelte boenhet bli seksjonert 
som tilleggsareal til boenheten. De andre seksjonseierne har, i 
henhold til eierseksjonsloven, panterett i seksjonen for krav mot 
sameieren som følger av sameieforholdet. Denne panteretten 
(legalpanten) er fastsatt i eierseksjonsloven til to ganger 
folketrygdens grunnbeløp (2G).

Fellesarealene innenfor prosjektet vil bli utbygd trinnvis, 
i sammenheng med de enkelte felt og byggetrinn. Fremdrift 
i utbyggingen vil blant annet avhenge av etterspørselen etter 
boliger. Selger står fritt til å gjennomføre hele eller deler av de 
ulike salgstrinn/byggetrinn. Kjøper plikter til å medvirke til at 
selger kan gjennomføre øvrige deler av prosjektet Ski Hageby, 
herunder eventuelle endringer selger finner hensiktsmessig/
forsvarlig. Medvirkningsplikten omfatter, men er ikke begrenset 
til, signering av eventuelle private- og offentligrettslige søknader/
erklæringer i forbindelse med byggesak, deling/seksjonering, 
grensejusteringer og tinglysing. 

Adgang til utleie
Eier får full råderett over egen seksjon og kan fritt leie hele eller 
deler av boligen ut til boligformål. 

Arealangivelser
Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) som 
er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter 

Eiendomsmegler
Nyeboliger AS
Org.nr.: 997 812 824
Pb. 1488 Vika, 0116 Oslo.

v/ ansvarlig megler 
Vegar Skredlund
Eiendomsmegler/Prosjektleder 
Telefon: 95 40 84 49 
E-post: vs@sem-johnsen.no

Trygve Formo Hermansen
Eiendomsmegler
Telefon: 92 44 98 42
E-post: tfh@sem-johnsen.no

Megler har et vederlag på 1,0 % av salgssum. Dersom handel 
ikke kommer i stand, har megler ikke krav på provisjon. Vederlag 
og utlegg betales av selger. 

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking 
og terrorfinansiering mv., er megler pliktig til å gjennomføre 
legitimasjonskontroll av involverte parter. Dersom partene ikke 
oppfyller krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at 
transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, 
kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen.

Forbehold
Byggestart forutsetter:
• Et tilfredsstillende forhåndssalg (minimum 30 av i alt
 59 boliger i salgstrinn 1 er forhåndssolgt)

• At alle nødvendige kommunale godkjenninger er gitt så  
 som rammetillatelser og igangsettelsestillatelser, i samsvar  
 med selgers foreliggende planer for eiendommen, blir gitt

• At det gis rammetillatelse og igangsettingstillatelse for  
 etablering av ny adkomstvei fra Søndre Tverrvei

Dersom overnevnte forutsetninger ikke er oppfylt innen 
01.03.2022 skal selger kunne kansellere inngått kjøpekontrakt.

Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid 
og eventuell justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, 
hjemmelsoverføring med videre som følge av dette.

Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og 
plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen 
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som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/
internettside og leveransebeskrivelsen, er det den endelige 
leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av 
leveransen er begrenset til dette.

Alle illustrasjoner, 3D-perspektiver, skisser, møblerte 
plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den 
ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses som endelig 
leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, så som 
f.eks. hvitevarer, og det vil derfor fremkomme elementer i 
presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. 
Utvendig planter, trær og utemøbler som er illustrert vil kun 
være delvis i samsvar med endelig leveranse, samt at 
beplantningen som er illustrert viser en situasjon hvor disse 
har vært etablert i noen år. 

endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre 
endring av boligens areal eller liknende.

Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at den 
ikke kan anses som et kart, men en illustrasjonsskisse fra 
landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere 
tomtens planlagte opparbeidelse, men er ikke endelig fastsatt 
og kan endres i forbindelse med detaljprosjekteringen og 
kommunens saksbehandling. Selger står fritt til å endre 
boligbetegnelse i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold 
om eventuell mindre endring av antall boliger.

Illustrasjoner viser også bebyggelse på øvrige delfelter 
innenfor planområdet. Endelig bebyggelse, både med hensyn 
til antall boliger, type boliger, kotehøyde og plassering, vil 

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsførings- 
materiell vil ikke passe for alle boliger. Innvendige 3D-perspektiver 
er tatt fra arkitekttegninger av ulike boliger og gjenspeiler ikke 
en aktuell bolig. Interessenter oppfordres derfor særskilt til å 
vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng 
og omkringliggende bygningsmasse mv.) før budgivning. Det 
gjøres videre særskilt oppmerksom på at omfanget av murer 
og fyllinger, samt bebyggelse på nabotomter, ikke fremkommer 
korrekt av 3D-perspektiver. 

Alle opplysninger i leveransebeskrivelse og salgsoppgave er gitt 
med forbehold om selgers rett til endringer som er hensikts-
messige og/eller nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den 
generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering 
at selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike 

kunne avvike fra illustrasjonene. Selger presiserer særskilt at 
utforming og omfang av gjerder, murer og støttemurer kan 
avvike fra illustrasjonene samt fasadetegninger (herunder 
kontraktstegning). Se også beskrivelse om utomhus i 
leveransebeskrivelsen.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et 
hvert bud/ kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil akseptere 
salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere boliger 
til samme kjøper. Det vises for øvrig til Lov om eierseksjoner.

Eventuelle bud forutsettes inngitt på selgers standard kjøpe-
kontrakt og budskjema/midlertidig kjøpekontrakt som vil bli 
benyttet ved salg. Selgers standard kjøpekontrakt forutsettes 
gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta 
justeringer i kjøpekontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn. Hvis interessent 
mot formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det tas 
forbehold om dette i budskjema/midlertidig kjøpekontrakt. 
Ved eventuell endring i eierskap eller navnendring fra kjøpers 
side etter bud/aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr på 
kr 30 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto. 
Eventuell endring krever selgers forutgående samtykke. Selger 
kan uten nærmere begrunnelse nekte slikt samtykke. Ervervet vil 
etter eventuelt samtykke kunne tinglyses direkte til tredjemann, 
men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun 
forholde seg til kjøper. Oppgjør etter salg vil skje gjennom megler 
eller meglers underleverandør. Selger forbeholder seg retten til å 
foreta kredittvurdering av kjøpere.

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av 
kjøpere. Det tas forbehold om trykkfeil i prospekt, leveranse-
beskrivelse og salgsoppgave.

Følgende dokumenter utgjør en del av denne salgsoppgaven:
• Leveransebeskrivelse
• Plan- og fasadetegninger
• Foreløpig utomhusplan
• Prisliste
• Budskjema/Midlertidig kjøpekontrakt
• Selgers standard kjøpekontrakt
• Grunnboksutskrift
• Reguleringsplan- og bestemmelser

Oslo, 
13.04.2021

Kun ment som illustrasjon.
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soloneiendom.no

Vegar Skredlund — Eiendomsmegler/Prosjektleder
T: 95 40 84 49 — E: vs@sem-johnsen.no

Trygve Formo Hermansen — Eiendomsmegler
T: 92 44 98 42 — E: tfh@sem-johnsen.no

Konsept, art direction og design: Eberlin. 
3D-illustrasjoner: EVE Images og 3Dkuviqa. Papir: Arctic Volume 130 g. Satt med: Trade Gothic Next.

Kunst benyttet i 3D-illustrasjoner: Henrik Placht – www.henrikplacht.com.






