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Området

1





Nå kommer det leilighetsbygg og townhouse i Veslebukta. Utbygger er 
Solon Eiendom, kjent for å ha et skarpere blikk enn vanlig på materialer, 
design og arkitektur. Solon står også bak salgssuksessen Storebukta, 
som ligger like på andre siden av Theodor Hansens vei. Prosjektene er 
utviklet både med hensyn til omgivelsene og hverandre, og vil tilføre 
attraktive boliger og flott arkitektur til området. Boligene vil få en 
gjennomgående meget solid standard og være et ypperlig alternativ 
for alle som vil bo lettvint og behagelig på et sentralt og idyllisk sted.

Idylliske Veslebukta er av mange kalt Kolbotns indrefilet 
med god grunn. For det første ligger tomten bare fem 
minutters hyggelig spasertur fra torget og togstasjonen. 
For det andre oppfyller den folkets kriterium nummer 
én når de skal vurdere en eiendom: fin beliggenhet.

Sentralt og
idyllisk
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Du får Kolbotnvannet som nabo 
– en kilde til rekreasjon og fine 
turopplevelser uansett årstid.

Spenn på langrennsski eller snør 
på skøytene og begi deg ut på 

isen i vintersolen.
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Der man kanskje tenker på en småby langs en toglinje 
som litt søvnig, er Kolbotn lys våken med blant annet eget 
kulturhus og et av landets største idrettslag. 

Kolbotn har de siste årene gått gjennom en periode 
med vekst og fornyelse og er i dag et moderne tettsted 
med et godt service- og kulturtilbud. Selve sentrum 
ligger i Kolbotnvannets nordlige ende med en flott 
strandpromenade og et torg som naturlige møteplasser. 
Her finner du også koselige restauranter og kafeer, 
butikker, kulturhus og bibliotek.

Kulturhuset Kolben er generelt et viktig samlingspunkt 
med bibliotek, kino, teater, konserter og mange andre kultur- 
aktiviteter som for eksempel kor og kulturskole. Kolben er 
også hjemmearena for blåseorkesteret Kolbotn Konsert- 
orkester, ett av landets ti elitekorps. For de helt unge finnes 
det selvsagt skolekorps. Her kan alle som vil delta.

For den som ønsker å røre på seg er det et godt 
utvalg aktiviteter på Kolbotn, deriblant treningssentre, 
tennisanlegg, alpinanlegg, langrennsløyper og sykkelveier. 
Spiller du golf, så ligger Oppegård Golfklubb og Gjersøen 
Golfbane ca. 10 minutter unna med bil.

Kolbotn har også et av landets største idrettslag med mer 
enn fire tusen medlemmer. Her er det plass til mange typer 
idrett – fra amerikansk fotball og seniorgruppe til håndball 
og fotball på elitenivå. Det er også mange muligheter til å 
dyrke friluftslivets gleder rundt Kolbotnvannet og Gjersjøen, 
som ligger like ved.

Kolbotn blir stadig mer populært, og det er ikke 
vanskelig å forstå hvorfor. Her bor du nemlig 
behagelig tilbaketrukket samtidig som Oslo S 
er bare et kvarter unna med tog. Men spør du 
dem som bor her, så bor de ikke i Kolbotn fordi 
det er nær Oslo. De bor her fordi Kolbotn rett 
og slett er et bra sted å bo.

Et godt 
sted å bo
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Er du av den handleglade typen, 
er Kolbotn torg stedet med sine koselige 

butikker og hyggelige kafeer. Et stopp 
innom her etterfulgt av en liten tur langs 

strandpromenaden er obligatorisk for 
mange fastboende på lørdag formiddag.

side 31   —
—

—
   veslebukta tow

nhouse
veslebukta.no



Kolbotn torg
Gangavstand til Kolbotn torg som omfatter et rikt butikk- 
utvalg, gågater, kaféer, kaffebar, kulturhus, sushi, lyse og 

grønne lunger; alt som skal til for å gi deg en følelse av by. 
Rett i nærheten er det også gode nærbutikker som; 

dagligvarehandel, delikatesse-/fiskeforretning, 
grønsakshandel, Jernia og apotek.

Idrett og fritid
Kolbotn IL er et av Norges største idrettslag med 

nærmere 4 000 medlemmer. Spill håndball, fotball, 
amerikansk fotball, basket eller volleyball. Driv med 

turn, svømming, tennis, sykling, seiling og orientering 
om sommeren og alle varianter av ski og snøbrett 

om vinteren. I området finnes både kunstgressbaner, 
svømmehall, slalåmbakker, lysløype, båthavn og 

badestrender.

Tilbudene dekker alle aldersgrupper, og her er 
gode seniorlag og aktive miljøer for handikappidrett. 
Litt syd for Kolbotn, ved Kongeveien, ligger Oppegård 

Golfklubb. Her er det stor aktivitet med mange
grupper og turneringer.

Spise ute?
Den gamle sveitservillaen som heter Tårnhuset, 
ble bygget i 1912. Uten tårn. Tårnet kom i 1917, 

med utkikksplattform og flaggstang på toppen. 
Huset var det første på Kolbotn som fikk innlagt 

elektrisitet. I dag ligger Gamle Tårnhuset Restaurant her. 
Med et ønske om å skape et naturlig samlingssted på 

Kolbotn kan restauranten friste med lokale råvarer 
og variert meny for store og små. Huset har hett både 

Solborg, Villa Hoelstad og Tårngården tidligere.

I tillegg ligger det flere spisesteder knyttet 
til Kolbotn torg.

Skole & barnehage
Barneskoler: Tårnåsen skole, Østli skole, Greverud skole, Kolbotn skole og Vassbonn skole.
Ungdomsskoler: Hellerasten skole, Flåtestad skole og Ingieråsen skole. 
Barne- og ungdomsskole: Sofiemyrtoppen skole. 
Spesialskole: Sofiemyrtoppen avd. Sofiemyråsen.
Videregående skole: Roald Amundsen videregående skole.

Kultur
Kulturhuset Kolben 

ligger i hjertet av 
Kolbotn og huser 

blant annet kino og 
bibliotek. Kolben har 

som målsetning å 
være en storstue og 
et aktivitetssenter 

for hele kommunen. 
En kombinasjon av 

aktivitetshus for det 
lokale kulturliv og et 

opplevelsessenter for 
et bredt publikum.

Tog
Oslo S – 12 min

Ski – 11 min

Bil
Gardermoen – 47 min

Golfbaner – 10 min
The Well – 6 min

Alpinanlegg – 5 min

Sykkel
Hvervenbukta – 13 min
Ingierstrand – 20 min
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Kolbotn er med sine drøyt seks 
tusen innbyggere en attraktiv og 

populær plass å bo. Det ligger 
sentralt til bare et kvarters togtur 

fra Oslo S – en pendlerfavoritt som 
kombinerer avslappende småbyliv 
med kort reisevei til en spennende 

jobb i hovedstaden.
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Kolbotn har mye skog og vann. Det er 
store friarealer for alle som er glade i å 

være i naturen. Nærheten til marka betyr 
mye for dem som bor her. Men like viktig 

er nærheten til sjøen. Legendariske 
Ingierstrand bad og Hvervenbukta 

ligger en kort sykkeltur unna.
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Som arkitekt er det svært sjelden at vi tegner boliger med en så unik 
beliggenhet. Tomta er vestvendt og ligger uforstyrret ved vannet uten 
gjenboere eller bilveier som krysser. Du har stillhet og natur rett inn 
stuevinduet, samtidig som du befinner deg et steinkast fra sentrum. 
Nettopp derfor er det viktig for oss å skape et prosjekt der alle har 
rikelig med tilgang på disse omgivelsene. Fortolke den helt spesielle 
beliggenheten og foredle den unike tilgangen på natur og dagslys.

Townhousene
Kontakt med naturen har man også fra de sjarmerende townhousene 
som strekker seg over tre plan med egen takterrasse. Alle townhousene 
har direkte tilgang til det felles grønne og bilfrie uteområdet. Her 
leker barna trygt ute, samtidig som du sitter på en privat, vestvendt 
markterrasse og forbereder grillmiddagen. De to passasjene mellom 
leilighetsbyggene inviterer til kontakt med vannet og den planlagte 
gangveien nedenfor. På andre siden av Theodor Hansens vei ligger 
boligprosjektet Storebukta med tilsvarende townhouse-typologi. 
Rekkene av små hus langs veien speiler seg i hverandre og danner 
et hyggelig fellesskap.

Tenk deg at du bor usjenert til i naturen, med nærhet til 
vannet og turveier like utenfor inngangsdøren. Forestiller du 
deg dette er det vanskelig å tro at du også har kort avstand 
til kollektivtilbud, butikker og alle hverdagens nødvendigheter. 
Det er dette som er Veslebukta. Her følger du de skiftende 
årstidene på kloss hold, ser fargene endre seg i vegetasjonen 
rundt, ser fiskene vake, padler i kajakk en solfylt ettermiddag 
og tar på deg skøytene på vinterstid.

Trygt, grønt 
og frodig ved 
vannet
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Uteområder
Det å være en del av et fellesskap med boliger av høy 
kvalitet forsterkes ikke kun av arkitekturen, men også 
av gode utearealer. Mellom leilighetsbyggene og 
townhousene er det et gårdstun med variert vegetasjon 
og oppholdssoner. Alle har tilgang på private uteområder, 
men man har også mulighet til å benytte seg av de rause 
felles grøntarealene. 

Dette prosjektet fjerner dørstokkmila. Her tar du jogge- 
skoene rett på deg og går en tur langs vannet, kanskje 
du tusler inn til Kolbotn sentrums kulturtilbud, kafeer 
og butikker. Eller så blir du bare sittende i godstolen på 
balkongen din og nyter roen, friheten og naturinntrykkene 
dette særlige stedet gir deg.

Geir Haaversen
A-lab arkitekter
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Se leveransebeskrivelse og salgs- 
oppgave for ytterligere informasjon.
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Kun ment som illustrasjon.
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Prosjektet plasserer seg i konteksten mellom det 
urbane og det naturlige. Gjennom formspråk og 
materialbruk kombineres en stram linjeføring i 
kontrast mot det myke og naturlige. Resultatet er 
et parkdrag med kontrast og frodighet. Et tydelig og 
vakkert dekke skaper en klar sammenheng gjennom 
prosjektet. Felter av naturstein bryter opp betong- 
dekket og skaper et spennende formspråk. De harde 
flatene utgjør plassdannelser for lek og opphold 
som rammes inn av vegetasjon. Bugnende busk- og 
staudefelter skaper rom og frodighet gjennom hele 
anlegget. Beplantede terrengformer dramatiserer 
parkforløpet og skaper romdannelser.

Bruken av treverk spiller på nærheten til vannet. 
Lekeområdet utformes som et variert landskap av 
treverk, med nivåforskjeller og mulighet til å klatre 
og hoppe. Bordganger leder fra gårdsrommet og 
ut mot stiene som løper rundt Veslebukta. Med sin 
beliggenhet ved vannet har overvannshåndtering 
vært en vesentlig del av utformingen. I tråd med 
bærekraftsprinsipper gjøres regnvann til en ressurs. 
Regnvann ledes åpent til et regnbed hvor vannet 
vil utgjøre et identitetsskapende element og en 
blågrønn attraksjon på våte dager. Prydgress og 
bekkevegetasjon vil prege kantene. Or og vakre 
piletrær underbygger vanntematikken og suppleres 
av blant annet frukttrær, raslende ospe-trær og store 
eiker i utkanten med sitt biologiske mangfold.

Veslebukta vil bli et kvalitetsrikt og frodig sted å bo.

En blå –
grønn oase
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Kun ment som illustrasjon.
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Solon Eiendom er et børsnotert eiendomsselskap som 
gjennom det siste tiåret har markert seg som en utvikler 
av boligprosjekter av høy estetisk og bygningsmessig 
kvalitet, blant annet Ullevål Tårn som ble tildelt Oslo 
bys arkitekturpris i 2016, Sæter som mottok American 
Architecture Prize i 2017 og Vannkanten som ble vinner 
av verdens beste boligbygg av WAN (World Architect 
News) 2014. Nominert til beste boligprosjekt mipim 2015 
og nominert til statens pris for byggkvalitet i 2020. 
Vi utvikler prosjektene våre i tett samarbeid med enere 
på sitt fagfelt, enten det er arkitekter, landskapsarkitekter 
eller entreprenører. I tillegg har vi bygget opp en 
svært kompetent prosjektorganisasjon som sørger for 
profesjonalitet i alle ledd fra tegnebordet og helt frem 
til kjøperen setter nøkkelen i døren. Vi ønsker å bygge 
kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid. 
Hvert enkelt prosjekt er unikt, og hver enkelt tomt har 
en verdi for lokalsamfunnet. 

Velkommen til en Solon-bolig.

Det er først når du trer over terskelen, at du virkelig 
opplever kvaliteten på materialene, på de tekniske 
løsningene og på selve arkitekturen. Det er litt 
vanskelig å forklare, men du bare merker det. Vår 
ambisjon som eiendomsselskap er å lage boliger 
som gjør at du merker en forskjell – vi skal bygge 
den boligen du foretrekker.

Du merker at 
det er Solon
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Kun ment som illustrasjon.
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Kun ment som illustrasjon.
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Bildene på dette oppslaget er kun ment som illustrasjon.
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Innvendig er alt i sedvanlig gjennomført 
Solon-kvalitet, der interiør og materialer er nøye 

utvalgt og tilpasset. Her er det ikke tatt noen 
snarveier på valg av verken fliser, gulv eller 

armaturer. Eller noe annet. Tvert imot har vi lagt 
vekt på at både du og de som besøker deg, skal 
oppleve en bolig av høy kvalitet i både arkitektur 
og materialer. Det er de små detaljene som hever 

boligen fra fin til flott. Eller som vi liker å si det: 
Du skal merke at det er Solon.
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Hvorfor kjøpe 
helt ny bolig?
Følelsen av å flytte inn i sin egen, splitter nye bolig 
er rett og slett ubetalelig. Ingen skavanker, skjeve 
gulv eller spikerhull i veggene til å forstyrre idyllen, 
bare nye, velduftende materialer.

Kun ment som illustrasjon.
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Lave kjøpsomkostninger
Når du kjøper en brukt selveierbolig, må du betale 
dokumentavgift på 2,5 % til staten som beregnes 
av hele kjøpesummen. Kjøper du derimot en helt ny 
selveierbolig, beregnes dokumentavgiften kun av 
tomteverdien, og ikke av hele kjøpesummen. Med 
andre ord får du vesentlig lavere kjøpsomkostninger 
ved å kjøpe ny/prosjektert selveierbolig.

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

Høyere teknisk standard
Din nye bolig i Veslebukta 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 Veslebukta vil det ikke være behov 
for oppussing eller ekstrainnsats i mange år fremover. 
Dette sparer du penger og verdifull tid på. 

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.

Fast pris
i Veslebukta 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. 

Venner for livet
Du flytter inn i et nyetablert boligsameie 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 boligsameie hvor 
det meste allerede er «satt».
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Kun ment som illustrasjon.
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Kun ment som illustrasjon.
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Kun ment som illustrasjon.
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Kun ment som illustrasjon.
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Det er det indre som teller
Det er ikke bare arkitektur, fasader og fellesarealer vi har brukt tid og 
ressurser på. Mennesker oppholder seg jo for en stor del innendørs i 
landet vårt, og derfor har vi lagt minst like mye energi i å finne interiør 
og materialer som gir en moderne og komfortabel bokvalitet.

Kjøkken
Gled deg til å tilberede mat i et helt nytt og elegant kjøkken fra HTH, 
nærmere bestemt modell ZP Focus Grå i kombinasjon med 30 mm 
laminatbenkeplate i fargen Sandsten. 

Skuffer leveres med fulluttrekk, og både skuffer og skap har 
demping. Videre er alle kjøkken forberedt for integrerte hvitevarer. 
LED-gripelist belysning integrert i overskapsbunnen gir godt 
arbeidslys på kjøkkenbenken. 

Vi har valgt fronter i grå som grunnstandard, men du kan velge mellom 
8 vederlagsfrie farger Focuskolleksjonen. Med andre ord flere ulike 
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. 
Se nærmere om kjøkkendetaljer i leveransebeskrivelsen.

Veslebukta har en særdeles sentral, men likevel 
tilbaketrukket beliggenhet sydøst for sentrum og 
togstasjonen. I utviklingen av Veslebukta har vi nok 
en gang valgt å bruke mye tid på gode arkitektoniske 
løsninger. Det er også lagt mye ressurser i de 
utvendige og innvendige fellesarealene, ikke minst 
inngangspartiene som får spennende materialvalg. 
Målet vårt har hele tiden vært å skape boliger det 
er hyggelig både å komme hjem og på besøk til.

Sett ditt preg
på din nye bolig

side 72   —
—

—
   veslebukta tow

nhouse
veslebukta.no



Baderom
På baderommene leveres som grunnstandard modellen Nordic Spirit i 
natur eik fra HTH. Mot vederlag kan andre innredninger fra HTH bestilles 
i forbindelse med tilvalgsprosessen. Speilet over baderomsinnredningen i 
innredningens bredde.

Heldekkende hvit servantplate og lekkert servantbatteri fra Grohe. Dette gir 
sammen med innredningen et elegant helhetsinntrykk. Rette dusjvegger med 
glass- og aluminiumprofiler 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 store fliser, 
format 60x60 cm, i grå utførelse, men her får kjøper 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 60x60 cm. 
De delikat flislagte baderommene med de lekre innredningene vil fremstå som 
innbydende. De vederlagsfrie fargevalgene i flisserien Milestone heter Taupe 
(grå, standard), Silver, Gray, Sand og White.

Entréen
I entréen har valget falt på store fliser, format 60x60 cm, i grå utførelse, 
men her får kjøper 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 og oppvarming
På alle gulv som ikke flislegges, kan du velge mellom to ulike parkettgulv. 
Standardparketten er en moderne 1-stavs hvitlasert eikeparkett, mens det 
vederlagsfrie alternativet er en mer klassisk 1-stavs natur eikeparkett. 

Vegger
Du kan påvirke veggfargen i stor grad og kan fritt velge mellom åtte moderne 
veggfarger, begrenset til én farge per rom. Mot et lite vederlag er mulighetene 
langt flere.

Innvendige dører
Ettspeils kompaktdører 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 vi her har nevnt, og du kan 
bestille ytterligere farger og materialer mot vederlag. Vi velger likevel å tro 
at våre standarder og mange vederlagsfrie valgmuligheter dekker de fleste 
ønsker og behov. Lykke til i prosessen med å forme din nye bolig.

Se leveransebeskrivelse og salgsoppgave for ytterligere og nærmere 
informasjon om standarder og tilvalgsprosess.
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Kun ment som illustrasjon.
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Kun ment som illustrasjon.
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Leveranse-
beskrivelse
Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å 
orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og 
funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom 
leveransebeskrivelsen og den øvrige salgs- 
informasjonen (herunder salgs- og kontraktstegninger). 
I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen 
som er gjeldende. Bildebruk og illustrasjoner i salgs- 
materialet vil vise elementer som ikke er i 
samsvar med faktisk leveranse, så som møblering, 
kjøkken- og garderobeløsning, dør og vindusform, 
belysning, fasadedetaljer, utomhusdetaljer mv. Det 
presiseres særskilt at kjøkken leveres i henhold til 
egen kjøkkentegning. Der produktnavn er nevnt 
i leveransebeskrivelsen tas det forbehold om 
tilgjengelighet ved utførelsestidspunkt. Dersom 
produktet ikke er tilgjengelig, kan entreprenør bytte 
dette ut med tilsvarende produkt.

Tegninger og 3D-perspektiver i prospektet viser 
ikke den reelle leveransen, blant annet er sjakter, 
evt. innkassinger, vvs-føringer og fordelerskap ikke 
komplett inntegnet. Salgstegningene i prospektet 
er ikke egnet for måltaking, da det er de ferdig 
prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger 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. 

Townhousene vil bli organisert som selveierboliger. 
Det blir et felles sameie for townhousene og 
leilighetene i prosjektet. 

KONSTRUKSJON
Bygningen utføres med bærekonstruksjon i tre og 
stål (enkelte ståldragere). Fasadene leveres i to ulike 
farger tegl, og i tillegg to ulike stående trekledninger. 
Terrasser utenfor stue i plan 1 og takterrasser leveres 
med impregnert tremmegulv. Utforming av rekkverk 
på takterrasser vil være tre, metall og glass. Innvendige 
vegger utføres med stenderverk, kledd med 
gipsplater. Mineralull i vegger mot våtrom, øvrige 
innervegger er ikke isolert. Konstruksjons-system er 
ikke ferdig prosjektert og vil kunne avdekke behov 
for justeringer av sjakter, nye sjakter og påforinger.

STANDARD INNVENDIG BEHANDLING
Gulv: Stue, kjøkken, soverom, gang og bod leveres 
med 1-stavs hvitlasert eikeparkett som standard. 
Det vil bli anledning til å velge 1-stavs natur 
eikeparkett uten tillegg i pris (forutsetter bytte i hele 
boligen og innen nærmere fastsatte frister). 
I entré leveres fliser i format 60x60 cm av type 
Milestone Taupe (grå) fra FagFlis. Alternativ kan 
fargene Silver, Gray, Sand eller White velges 
kostnadsfritt.     

På gulv i vaskerom (gjelder kun boligene på 145,5 kvm) 
og alle baderomsgulv leveres fliser i format 60x60 cm 
av type Milestone Taupe (grå). Alternativt kan 
fargene Silver, Gray, Sand eller White velges 
kostnadsfritt. I nedsenket dusjsone på bad leveres 
tilsvarende gulvflis i mosaikk, format ca. 5x5 cm. 
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. Evt. vaskerom malebehandles 
iht. krav. Det kan velges mellom åtte utvalgte 
standardfarger, begrenset til én farge per rom. På 
bad leveres fliser på vegg, type Milestone Taupe 
(grå), 60x60 cm. Alternativt kan fargene Silver, Gray, 
Sand eller White velges kostnadsfritt.

Himlinger: I boligrom leveres sparklet og hvitmalt 
gips. Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak 
innkassinger og som helt eller delvis nedforede 
gipshimlinger, fortrinnsvis i entré, gang, bad, bod 
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.

KJØKKEN 
Kjøkkeninnredning fra HTH i modell ZP Focus Grå 
som standard. Kostnadsfritt valg mellom de ulike 
fargene i denne kolleksjonen, pt. 8 ulike farger. 
Som benkeplate leveres 30 mm laminat i fargen 
Sandsten med rett gjennomfarget forkant. Her kan 
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Leveranse-
beskrivelse
det kostnadsfritt velges mellom over 30 ulike farger 
fra denne kolleksjonen. 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 tilvalgs- 
prosessen. Egen kjøkkentegning for den enkelte 
bolig vil bli utarbeidet og overlevert i forbindelse 
med tilvalgsprosessen med hver enkelt boligkjøper. 
Overskap på kjøkken leveres i standard høyde. 
Takhøye skap kan bestilles i forbindelse med 
tilvalgsprosessen, under forutsetning av at det er 
plass til dette. Det leveres ettkums underlimt vask, 
ettgreps uttrekkarmatur type Grohe Essence, 
samt avsatt plass og mulighet for tilkobling av 
oppvaskmaskin, kjøl/fryseskap og stekeovn. 
Kjøkkenet leveres forberedt for integrerte hvite- 
varer, med hel benkeplate uten hulltaking for plate- 
topp, høyskap for innbygging av stekeovn, samt 
skrog og fronter til oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap. 
Hvitevarer leveres ikke som standard, men kan 
bestilles i forbindelse med tilvalgsprosessen.

GARDEROBE
Det leveres ikke garderobeskap som standard, men 
dette kan bestilles i forbindelse med tilvalgs- 
prosessen.  Mulig plassering er antydet på tegning. 
Det tas forbehold om at plassering av garderobe- 
skap må tilpasses detaljprosjekterte løsninger. 

INNVENDIGE DØRER
Innvendige hvite kompaktdører med enkeltspeil/
ramme og dempelist med standard flat terskel i 
lakkert eik. Hvite karmer og dørvridere i børstet stål. 
Terskel for luftoverstrømming for ventilasjon. 

BAD
På bad leveres innredning med underskap i bredde 
som vist på kontraktstegning. Innredning fra HTH 
type Nordic Spirit Natur Eik med integrerte grep. 
Det vil bli anledning til å velge vederlagfritt mellom 
Hvit eik og Sort eik. Selger kan velge å levere 
baderomsinnredning i tilsvarende kvalitet fra 
annen leverandør. 

På bad leveres heldekkende hvit servant. Videre 
leveres ettgreps servantbatteri, speil over 
baderomsinnredning i innredningens bredde, stikk 
på vegg ved innredning, LED downlights i himling 
over speil, LED downlights i himling for øvrig, samt 
vegghengt toalett i hvitt porselen og med dempet 
toalettsete. Dusjvegg(er) i glass i ulike formater 
som vist på kontraktstegning. Ettgreps dusjbatteri 
og dusjarmatur med toppdusj og håndholdt 
løsning fra Grohe. Dusjnisje og dusjområde senkes 
ca. en flistykkelse i forhold til det øvrige gulvet 
for bedre vannhåndtering. Der hvor det er stiplet 
badekar på plantegningen kan badekar, og øvrig 
opplegg for dette, bestilles i forbindelse med 
tilvalgsprosessen. Det leveres avsatt plass og 
opplegg for vaskemaskin og kondenstørketrommel 
som vist på salgstegning i bad plan 2 (gjelder boliger 
på 123,5 kvm) og i vaskerom plan 1 (gjelder boliger 
på 145,5 kvm).

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

VINDUER/VINDUSDØRER
Det leveres trevinduer med utvendig 
aluminiumskledning og energiglass iht. 
isolasjonskrav. Det leveres slagdør fra oppholdsrom 
til terrasse og takterrasse. Utforinger og gerikter 
leveres ferdig malt fra fabrikk, med synlige stifter. 
Enkelte steder vil smyg kunne gipses og males på 
stedet. Vinduer leveres uten solskjerming, men det 
tilrettelegges for tomrør i vegg for el.    

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

LISTVERK
Det leveres hvite gulvlister og gerikter rundt dører 
og vinduer, ferdig malt fra fabrikk med synlige stifter. 
Overgang mellom vegg og tak utføres med taklister 
eller skyggelister. Listverk fuges ikke mot vegg eller 
tak, her må det påregnes synlige sprekker på 1-2 mm 
som følge av toleranseavvik på sparklede skjøter og 
bygging av vegger.
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TRAPPER
Det leveres tretrapp med vanger, trinn og håndløper 
i hvit utførelse. Alternative trinn og håndløper kan 
bestilles i forbindelse med tilvalgsprosessen. Det 
leveres tette opptrinn mellom plan 1 og plan 2 og 
åpne opptrinn mellom plan 2 og plan 3. Det blir ikke 
trinnfri adkomst til takterrassen fra stue i plan 3. 

DIVERSE UTSTYR
Brannslokkingsutstyr og røykvarslere leveres i 
henhold til forskriftskrav. Alle boliger får 1 stk. frost- 
sikker utvendig vannkran (kaldtvann). Plassering av 
utekran besluttes av selger i forbindelse med detalj- 
prosjektering. Utekran utføres som åpen installasjon 
der rørføring til denne går på innside av yttervegg.

VENTILASJON
Det vil bli montert ventilasjonsaggregat med varme- 
gjenvinner i hver enkelt bolig, plassert i bod eller i bod/
vaskerom. På kjøkken leveres slimline ventilator i børstet 
stål med eget avkast via yttervegg eller over tak.

OPPVARMING 
Energibehov til oppvarming dekkes av fjernvarme, 
evt. egen varmesentral. 

Oppvarming av boligen vil bli levert som vannbårent 
anlegg som dekker varmebehov med gulvvarme i 
plan 1 og radiatorer i plan 2 og 3. På baderomsgulv 
leveres vannbåren varme med egen regulator. 
Avregning av energiforbruk og hvor detaljert dette 
evt. skal gjøres bestemmes av sameiet selv. Det blir 
avsatt plass for individuelle målere av energiforbruk i 
hver enkelt bolig. 

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 etter gjeldene 
NEK. Det leveres belysning i boder. På begge bad og i 
entré leveres LED downlights i himling.

Ved inngangsparti, markterrasse og takterrasse 
leveres 1 stk. utelampe. På takterrasse og 
markterrasse leveres stikkontakt.

Sportsboder i garasjekjeller har lys koblet til 
fellesanlegg.

SANITÆR
Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i 
kjøkkenbenk og opplegg for vaskemaskin på bad 
eller vaskerom som vist på salgstegning. 
  
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 
stue plan 1 (hovedmediepunkt) og ett i stue plan 3 
(kun data). Ved kollektiv avtale vil ett uttak være 
ferdig kablet og terminert ved innflytting, tilkobling 
av evt. ekstra punkter kan 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. 

Leveranse-
beskrivelse
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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 salgstegningene i 
prospekt og kontraktstegning. 

PARKERINGSKJELLER
Det bygges felles parkeringskjeller. Det medfølger 
1 parkeringsplass til hver bolig. Mulighet for kjøp av 
ekstra parkeringsplass, men det er et begrenset 
antall ekstra plasser. Se den til enhver tid gjeldende 
prisliste for nærmere informasjon. 

Til hver parkeringsplass leveres 1 portåpner 
for åpning av garasjeport. I parkeringskjeller 
leveres betonggulv, ingen sluk. Betongvegger og 
betonghimling sprøytemales/støvbindes.

Fri kjørehøyde vil være ca. 2,1 meter. Lokale 
nedforinger/tekniske installasjoner vil forekomme. 

Det etableres ikke sluk med oljeutskiller i 
parkeringskjeller. Vannansamling i parkeringskjeller 
kan forekomme som følge av snø eller vann som 
følger med bilene inn i garasjen.  

Ladepunkt for el-bil kan bestilles i forbindelse med 
tilvalgsprosessen. Ladeeffekt vil bli regulert/styrt av 
samtidig belastning. 

Kjøper av parkeringsplass må betale en 
forholdsmessig andel av kostnadene til drift og 
vedlikehold av garasjeanlegget, som kommer i tillegg 
til de alminnelige fellesutgiftene.

UTOMHUSARBEIDER
Utomhusarealene vil bli opparbeidet med utgangs- 
punkt 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 tomten. Ved større nedbørs- 
mengder må det påregnes noe vannansamling på 

private gressbakker, samt deler av fellesareal. Nordre 
Follo kommune vurderer å senke Theodor Hansens 
vei i forbindelse med kjørehøyden i kulverten under 
jernbanen. Det kan med bakgrunn i dette blir aktuelt 
med en støttemur for å ta opp høydeforskjellen.   

Grøntområder vil bli beplantet og lagt 
med gressbakke/ferdiggress. Adkomst til 
parkeringskjeller blir asfaltert. 

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer 
i materialvalg og utførelse for adkomst fra offentlig 
gangvei til inngangsparti for townhousene.

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. 

SPORTSBOD
I tillegg til bod i boligen får hver bolig 1 sportsbod i 
tilknytning til parkeringskjeller eller eget kjellerareal. 
Gulv leveres i støvbundet betong. Hver bod leveres 
med tette vegger mot fellesareal med luftespalte 
mot tak og gulv og dør som kan låses med hengelås. 
Det leveres nettingvegger som skillevegger mellom 
bodene. Sportsboden er ventilert, men ikke oppvarmet. 

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 detaljprosjektering av prosjektet. 

BRANNSTIGE
Det vil bli montert brannstige fra plan 3 på alle boligene 
der dette er et krav. Brannstiger er illustrert på tegning, 
men plassering av stige kan endres i forbindelse 
med detaljprosjektering. Endelig plassering blir gjort 
med bakgrunn i anbefaling fra brannkonsulent.

Leveranse-
beskrivelse

side 115   —
—

—
   veslebukta tow

nhouse
veslebukta.no



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 
en tilvalgsbrosjyre hvor priser og frister for 
beslutning vil fremkomme. Bestillinger etter denne 
tilvalgsbrosjyren avtales med og faktureres direkte 
fra entreprenør. 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 endre på  utvendig fasade, 
vinduer eller vindusform, elektriske installasjoner, 
avløp eller vanntilførsel. Se for øvrig også ytterligere 
informasjon om tilvalg gitt i salgsoppgaven.

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. 
Kontakt megler for nærmere informasjon.

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, 04.09.2020
Veslebukta Boligutvikling AS
v/ Solon Eiendom ASA

Leveranse-
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SELGER/HJEMMELSHAVER
Veslebukta Boligutvikling AS
org.nr. 916 895 844
C/O Solon Bolig AS  
Postboks 1847 Vika, 0123 Oslo

OVERTAGELSE OG INNFLYTTING
Byggestart forventes 4. kvartal 2020. Forventet 
ferdigstillelse er 4. kvartal 2022, men dette 
tidspunktet er foreløpig estimat og ikke bindende, 
og utløser ikke dagmulkt. 
 
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 
overtagelsesperioden 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 dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor 
overtagelsesperioden.
 
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt dersom 
ikke byggearbeidene er igangsatt per 01.09.2021.

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

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/
FERDIGATTEST
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal 
foreligge innen overtagelse av boligene. Det er 
selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligene. 
Kjøper er gjort oppmerksom på at slik ferdigattest 
ofte foreligger lang tid etter overtagelse og 
avhenger av blant annet årstid for opparbeidelse 
av uteareal. Midlertidig brukstillatelse gir imidlertid 
kjøper anledning til å ta boligen i bruk. Manglende 
ferdigattest skal ikke være til hinder for selgers 
oppgjør i forbindelse med overtagelsen.

FELLESKOSTNADER
Størrelsen på felleskostnadene baserer seg på 
budsjett med grunnlag i erfaringstall fra liknende 
prosjekter. Felleskostnader skal dekke sameiets 
ordinære driftskostnader. Det legges til grunn et 
moderat omfang av nødvendige tjenester. Etter 
at sameiet er etablert og konstituert, vil sameiet 
kunne vurdere omfang av tjenester og derved 
hvilket kostnadsnivå sameiet ønsker. Fellestjenester 
for blant annet garasje og utearealer vil deles med 
like deler for alle seksjonene, mens leilighetene 
(Veslebukta Hus A, B og C) vil dekke de kostnader 
som gjelder leilighetene spesielt (f.eks. heisdrift). 
For de kostnadene som skal dekkes av alle, skal de 
fordeles slik at 30% skal fordeles med like deler for 
seksjonene og 70 % fordeles etter eierbrøk basert 
på boligenes bruksareal (BRA).

Erfaringsmessig vil felleskostnadene  beløpe seg til 
ca. kr 20,- til kr 25,- per kvm BRA per måned.

Fellesutgiftene skal dekke blant annet vannbåren 
oppvarming og varmtvann, felles forsikring, 
kommunale avgifter, forretningsførsel, samt renhold, 
drift og vedlikehold av fellesarealer og adkomstvei. 
Tv og internett er ikke inkludert i estimatet ovenfor. 

Første års driftsbudsjett og felleskostnader 
fremlegges på konstituerende årsmøte og er 
fastsatt av selger/vedtas i forbindelse med 
konstituerende årsmøte. Kjøper vil være forpliktet 
til å dekke sin forholdsmessige andel av sameiets 
fellesutgifter i henhold til eierseksjonsloven og 
sameiets vedtekter. Det presiseres at driftsutgifter 
for garasjeanlegg fordeles likt per parkeringsplass.

PRISER
Boligprisene fremgår av vedlagte prisliste. Selger 
står til enhver tid fritt til å endre prisen på boliger og 
parkeringsplasser som ikke er solgt.

KJØPSOMKOSTNINGER
Dokumentavgift til staten: 2,5 % av andel tomteverdi, 
ca. kr 612,- per kvm BRA (se prisliste). Gebyr for 
tinglysning av skjøte, f.t. kr 585,-. Tinglysningsgebyr 
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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 
kjøpsomkostninger 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 75,- 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. 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 
kontraktsinngåelse. Kjøper er ikke pliktig å innbetale 
forskudd før selger har stilt garanti i tråd med 
bustadoppføringslova § 12.

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. Det kan 
ikke tas pant i kjøpt bolig for delinnbetalingen. 

Hovedoppgjør (rest kjøpesum, kjøpsomkostninger 
og tilvalg) skal innbetales til meglers klientkonto 
senest 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 (gjelder 
kun kjøpere som er forbrukere). Dette følger av 
bustadoppføringslova § 12, og slik garanti skal være 
stilt av selger snarest etter at selger har løftet sine 
forbehold. Overføring av kjøpers delinnbetaling fra 
megler til selger er avhengig av at selger har stilt 
garanti i henhold til bustadoppføringslova § 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. Lignings- 
verdien fastsettes av Skatteetaten etter en 
beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er 
en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folke- 
registrert 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.

FORRETNINGSFØRSEL
Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men en 
tidsbegrenset kontrakt med forretningsfører vil bli 
inngått på vegne av sameiet før konstituerende 
årsmøte. Kjøper aksepterer at selger står fritt til å 
velge forretningsfører etter eget skjønn.

FORSIKRING
Bygg og eiendom vil være forsikret av selger frem 
til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring 
gjennom eierseksjonssameiet. Kjøper må selv tegne 
innbo- og løsøreforsikring.
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MATRIKKEL/ADRESSE
Gnr. 240, Bnr. 233, 234, 963, 148, 810, 433, 575 
i Nordre Follo kommune. Eiendommene vil bli 
sammenslått til én eiendom og nytt bruksnummer 
(Bnr) er foreløpig ikke kjent. Seksjonsnummer 
for hver bolig fastsettes i forbindelse med 
seksjoneringen. 

Adressen er i dag Theodor Hansens vei 10-14, 
1410 Kolbotn. Endelig adresse og husnummer 
fastsettes av kommunen på et senere tidspunkt, 
før overtakelse.

TOMT
Eiet tomt på ca. 7 020 kvm. Det vil bli foretatt 
grensejusteringer og sammenslåing av 
eiendommene i forbindelse med utbyggingen.
Det tas forbehold om mindre justeringer i 
tomtearealet. 

REGULERINGSFORHOLD
Eiendommen er regulert til kombinert bebyggelse 
og anlegg, boligbebyggelse, blokkbebyggelse, 
konsentrert småhusbebyggelse, nærmiljøanlegg, 
uteoppholdsareal, samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur, grønnstruktur og vassdrag.

Tilstøtende eiendommer i nord er i områdeplan 
regulert til kombinert formål bolig/tjenesteyting. 
Eiendommene i øst er regulert til gang-/sykkelvei, 
kjøreveg (Theodor Hansens vei), bolig (konsentrert 
småhusbebyggelse og blokkbebyggelse) 
og nærmiljøanlegg. Eiendommene i syd er 
nærmiljøanlegg og naturområde- grønnstruktur 
langs Kolbotnvannet. 

HEFTELSER/ERKLÆRINGER/RETTIGHETER/
FORPLIKTELSER
Seksjonene overdras med de rettigheter 
og forpliktelser som grunnbøkene viser. 
Grunnboksutskrifter følger som vedlegg til denne 
salgsoppgave. Grunnboksutskriftene omfatter 
eiendommene før sammenføyning og seksjonering. 
De fremtidige seksjonene vil være fri for rene 
pengeheftelser med unntak av lovpålagt panterett til 

sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte 
sameiers fellesforpliktelser (Eierseksjonslovens § 31). 
Det kan forekomme at servitutter/erklæringer 
blir tinglyst som pengeheftelser uten at dette har 
begrensninger for råderetten. Selger kan også 
tinglyse bestemmelser som er nødvendige for 
å gjennomføre prosjektet, pålagt av offentlige 
myndigheter eller nødvendige bestemmelser knyttet 
til sameiet eller naboforhold. Det er per i dag tinglyst 
en rekke heftelser/erklæringer på eiendommene. 
Pantedokument til selgers bank og til megler (pant 
og urådighetserklæring) tinglyses også, men disse 
heftelsene vil bli innfridd i forbindelse med kjøpers 
overtagelse av seksjonen.

AVTALEMESSIGE FORHOLD
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert 
kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil 
akseptere salg til aksjeselskaper, samt om de 
vil akseptere salg av flere seksjoner til samme 
kjøper. Merk at eierseksjonslovens § 23 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. Det 
forutsettes at dokumentene aksepteres som 
grunnlag for handelen. Eventuelle ønskede 
endringer kan skje i henhold til vedtektene på senere 
generalforsamlinger/sameiermøter. 

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

Det kan være aktuelt med reseksjonering frem 
til siste seksjon 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.
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LOVGRUNNLAG
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova 
som regulerer kjøpers (gjelder kun forbrukere) 
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, ikke Bustadoppføringslova. 
For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner (Eierseksjons- 
loven) for eierseksjonssameiet og driften av dette.

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. 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 etter dette punkt. 

EIERFORM OG ORGANISERING
Eierseksjonene vil tilhøre et sameie som 
også omfatter tre leilighetsbygg med 56 
selveierleiligheter (Veslebukta Hus A, B og C), 
garasjeanlegg og uteareal. Selger forbeholder seg 
retten til å organisere og fordele parkeringsplasser 
og sportsboder på den måten som for selger 
anses mest hensiktsmessig, for eksempel 
som en del av sameiets fellesareal med dertil 
tilhørende bruksretter, seksjonert som tilleggsareal 
til den enkelte seksjon eller som en særskilt 
næringsseksjon. I forbindelse med overtagelser 
beholder selger fordelingsrett til parkeringsplasser 
og sportsboder inntil alle seksjoner er overlevert.

Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i 
forbindelse med seksjoneringen. Sameiet vil ivareta 
forvaltning av fellesarealer innenfor eiendommen. 

Vedtekter vil bli utarbeidet av selger i samråd 
med forretningsfører før konstituerende årsmøte. 
Dokumentene vil i sin endelige form fremlegges/
vedtas i forbindelse med konstituerende årsmøte 
og kan senere endres. 

Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper 
bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett 
til bruk av sin boenhet. Seksjonseierne får felles 
bruksrett til sameiets fellesareal. De andre sameierne 
har, i henhold til Eierseksjonslovens § 31, panterett 
i seksjonen for krav mot sameieren som følger av 
sameieforholdet.

ADGANG TIL UTLEIE
Eier får full råderett over egen seksjon og kan fritt 
leie den ut til boligformål. 

AREALANGIVELSER
Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruks-
areal (BRA) som er boligens mål innvendig, 
innbefattet innvendige boder, sjakter og vegger, 
men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses 
P-rom i prislisten – dette er boligens bruksareal 
(BRA) fratrukket innvendige boder og veggene 
til disse. 

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. 

Det presiseres at verken sportsbodareal i kjeller 
eller privat balkong-/terrasseareal er medregnet 
i bruksarealene oppgitt for den enkelte bolig i 
prospekt og prisliste.

ENERGIMERKING 
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke 
per tid. Energiattester 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 
elektronisk håndbok ved overtagelsen.

TILVALG OG ENDRINGER
Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning 
til å gjøre tilvalg til boligene. Mulige tilvalg vil bli 
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Salgs-
oppgave
presentert i en egen tilvalgsbrosjyre og omfatter 
blant annet ulike typer parkett, veggfarger, fliser, 
fronter på kjøkken- og baderomsinnredninger, 
bad- og kjøkkenarmaturer 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 klientkonto, eller faktureres direkte fra 
entreprenør/selger.

Endringer ut over de som fremkommer i 
tilvalgsbrosjyren 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. Det er ikke mulig 
med egeninnsats og det er heller ikke anledning til å 
fravike prosjektets leverandører.

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. 

Alle kostnader forbundet med tilvalg skal være 
innbetalt før overtagelse.

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 er avhengig av at ramme- og 
igangsettelsestillatelse blir gitt fra myndighetene 
i god tid før planlagt byggestart. Rammetillatelse 
forutsetter sammenføying av tomtene innenfor 
planområdet. 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 leveranse- 
beskrivelsen og plantegninger. I slike tilfeller er det 
alltid leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. 
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, herunder 
plantegninger, ikke er godkjent av kommunen. 
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 på 
kjøkken og bad, møbler, lamper, garderober m.m., 
og det vil derfor fremkomme elementer i 
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Salgs-
oppgave
presentasjonsmaterialet som ikke inngår i 
leveransen.

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og 
markedsføringsmateriell 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 innlevering av kjøpetilbud.

Alle opplysninger i leveransebeskrivelse og 
salgsoppgave er gitt med forbehold om selgers 
rett til endringer som er hensiktsmessige 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 endringer kan være 
innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av 
boligens areal eller lignende. 

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

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller 
forkaste ethvert kjøpetilbud, herunder bestemme 
om de vil akseptere salg til aksjeselskaper samt om 
de vil akseptere salg av flere boliger til samme kjøper. 

Kjøpetilbud forutsettes inngitt på selgers 
standard kjøpekontrakt og budskjema/midlertidig 
kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved salg. Selgers 
standard kjøpekontrakt forutsettes gjennomgått før 
kjøpetilbud 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 administrasjons- 
gebyr 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 
førstegangskjøper. Oppgjør etter salg vil skje 
gjennom megler eller meglers underleverandør.

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

FØLGENDE DOKUMENTER UTGJØR 
EN DEL AV DENNE SALGSOPPGAVEN:
• Leveransebeskrivelse
•  Plantegninger, etasjeplaner og fasadetegninger
•  Prisliste
•  Foreløpig utomhusplan
•  Budskjema/Midlertidig kjøpekontrakt
•  Selgers standard kjøpekontrakt
•  Grunnboksutskrifter
•  Reguleringsplan- og bestemmelser

Oslo, 04.09.2020
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Art direction og design: Eberlin. 3D-illustrasjoner: EVE Images. Papir: Arctic Volume 130 g. Satt med: Telegraf.

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
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