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En grønn og  
skjermet oase 
–   der stien mot marka  

begynner

Aktive liv i byen. Ro og restitusjon i marka. 
Privat idyll i en stilren og moderne byvilla.  
I Bjørnveien på Slemdal ligger eksklusive nye 
boliger skjermet bak ærverdige murer med 
smijernsgjerder og frodige 200 år gamle eiketrær. 

Vi har designet fire elegante og vedlikeholdsfrie 
boliger for at du skal få leve et trygt, enkelt 
og godt liv med fokus på ro, restitusjon og 
fritid. Her er detaljer i arkitektur, materialer 
og interiør utviklet for at du skal kunne leve 
akkurat det livet du vil. I Bjørnveien finner du 
det perfekte skjæringspunktet mellom en rekke 
viktige områder – byen og marka, jobb og fritid, 
aktiviteter og hvile, det elegante og funksjonelle.  
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Bjørnveiens fire byvillaer ligger på 
Slemdal ved foten av Holmenkollåsen 
i en tilbaketrukket del av Bjørnveien. 
Blant store epletrehager og luftige 
grøntområder kan du se barna vokse 
til og leke eller nyte stillheten blant 
gode naboer. Og når familielivet ebber 
ut for kvelden, kan du strekke deg 
etter løpeskoene og forsvinne inn på 
stien, inn i det grønne. Om vinteren er 
Tryvann Skisenter og Nordmarka med 
sitt mangfoldige løype- og turtilbud 
aldri langt unna.  
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Lys og luftig stueløsning med 
store vindusflater fra tak til 
gulv. Flott hvitbeiset enstavs 
eikeparkett.
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Sorte fabrikkmalte energiglassvinduer fra gulv til tak. Automatisk biopeis med fjernkontroll i hver bolig.
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Kjøkkenet er spesialdesignet 
til prosjektet med fokus på 
rene, stramme linjer i samme 
fargetoner som stuen for en 
flytende overgang mellom 
rommene. 

Innredningen har gråmalte 
fronter med profil og knotter 
i kobberlignende utførelse. 
Benkeplaten er i sort marmor 
med underlimt vask og kran 
med uttrekkbar tut for enkelt 
renhold. Overskap er mulig 
og etterbestille etter nærmere 
avtale.
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I tilknytning til hovedsoverommet ligger et flott bad med store 
marmorinspirerte gulvfliser som kombinert med hvite vegger gir et 
rent og elegant uttrykk, og et romslig dusjhjørne hvor de sorte 
detaljene på glassdørene står i stil med armaturene i sort, matt 
utførelse. Badekaret er sømløst innbygget og plassert slik at man 
kan se ut på de grønne omgivelsene.
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Stilrene og moderne bad med store 60X60 marmor inspirerte gulvfliser. Baderomsinnredning med 
heldekkende vask og skuffer med hvite, matte fronter med gripe list. Speil over vask med ramme i eik. 
Dusjvegger i klart, herdet glass og store vinduer som tilfører masse lys til badet.
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Plassbygget garderobeskap i sort 
eikefiner i entre og i gang utenfor 
bad i 2 etg. Tilpassede garderobe
løsning i omkledningsrom tilknyttet 
hoved soverommet. Myke og 
elegante gulv til gulv tepper på 
soverom. Bad med store, 60x60, 
marmor inspirerte gulvfliser. 
Flott hvitbeiset enstavs eikeparkett.
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Pusset fasade i hvit 
utførelse med elementer 
av sort blikk på utkragede 
bygningsdeler. Takrenner, 
nedløp, vindusbrett og 
øvrig blikkarbeider sort og 
galvanisert stål. De røffe 
sorte stålflatene og 
rekkverket gir et stramt 
og moderne uttrykk til 
townhousene.
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Bo i en grønn og fredelig lunge  
med enkel tilgang til et pulserende 
og aktivt byliv.

Over fire plan kan du nyte synet av uteområder som fortsatt 
bærer preg av luft og rom med sine grønne plener og hekker. 
Solen har innpass i alle hager og fellesområder, og du har 
skjermede og private plasser å trekke deg tilbake til. 
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Bo tilbaketrukket  
og stille – med «alt» av tilbud  
i umiddelbar nærhet

Nærhet til fasiliteter som dagligvareforretninger,
kjøpesentre, skoler, barnehager, sportsklubber  
og fritidsområder er slående.
T-banestasjonen på Slemdal og bussholdeplassen  
i Stasjonsveien er få minutter unna.
 
Heming Idrettslag med sitt flotte nye anlegg  
og brede tilbud innenfor sport og fritid
til barn og voksne ligger kun en spasertur unna.
Det er som om å leve innhyllet av parkområder
– midt i byen og med marka som nærmeste nabo
med alle sine fantastiske muligheter.
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Hus 1–8 

Bjørneveien 24–26
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Nøkkelinformasjon  
med vedlegg
Leveransebeskrivelser
Nøkkelinformasjon
Vedtekter
Vedlegg
Budskjema

Leveransebeskrivelse Bjørnveien

Brannvarsling 
Brannvarslingsanlegg leveres i henhold til myndig-
hetskrav i fellesarealer og i boliger. Brannmeldere 
i hver etasje og et slukkeapparat per bolig. 

Ventilasjon 
Balansert ventilasjon, prosjektert etter energi delen 
i teknisk forskrift. Ventilasjonsenheten er plassert 
bak knevegg på loft. Egen dør for tilgang. 

Oppvarming 
Boligen varmes opp med elektrisk varme. Alle bad 
har regulatorstyrt elektriske varmekabler i gulv på 
bad, i inngangspartier og på toalett i gang. Varmt-
vannsbereder plassert i teknisk rom. 

Vinduer 
Sorte fabrikkmalte energiglassvinduer.  
Vinduer og dører har samme farge innvendig og 
utvendig. Leveranse av dører og vinduer er 
i henhold til lyd og klimatekniske krav til bygget. 
Levert av Lasita. 

Dører
Ytterdører i sort utførelse av type Sofia og Cecilia 
levert av Viljandi. Innerdører i hvit slett utfør else 
også levert av Viljandi. Skyvdør på master bedroom 
fra Jeld-Wen. Håndtak i krom matt  utførelse. 
Blanke håndtak på ytterdører. Der hvor det er krav 
til branndører leveres dette som ståldører i sort 
utførelse. Produsert av Rap-Pyrotec.  

GENERELT:

Byggeteknisk
Byggene oppføres etter gjeldene byggeteknisk 
forskrift. Dette innebærer strenge krav til energi-
effektivitet, isolasjon, tilgjengelighet og material-
kvaliteter. Byggene reises i trevirke med støpt 
betong kjeller og pussede fasader. 

Renovasjon
Det plasseres tilstrekkelig med beholdere for avfall i 
henhold til kildesorterings krav fra renholdsetaten i 
Oslo. 

Internett / TV
Det leveres opplegg for telefon, data og TV i stue 
i både u-etg og 1. etg fra GET. Supplerende avtale 
med utvidet leveranse kan tegnes mellom nett-
leverandør og den enkelte kjøper. For teletekniske 
installasjoner og sikkerhetsanlegg/brannvarslings-
anlegg er gjeldene forskrifter/ EN-normer til grunn.

Postkasser
Det leveres en postkasse per bolig.  

Boder 
Alle boligene får egen bod i eget avlåst rom tilknyt-
tet parkeringsanlegget. Se vedlagt tegning til 
prospekt. Dette er i tillegg til mulige arealer i bolig 
avhengig av hvordan bruken av de enkelte arealene 
tilrettelegges. 
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Elektrisk anlegg / belysning
For krafttekniske installasjoner generelt er NEK 
400:2010 lagt til grunn og NS 3931 siste utgave til 
grunn for installasjoner og uttak i boliger og 
fellesarealer. 230 V IT nettspenning, Strømmåler 
for hvert hus er plassert utvendig.

Det er lagt skjult elektrisk anlegg, med brytere og 
kontakter i hvit utførelse. Alle stikk og brytere er 
Schneider normal standard. Eget sikringsskap er 
montert i hver bolig, sikringsskap med integrert del 
for tilkobling av teleteknisk nettverk, type grunne 
prefabrikkerte modulskap med tett front og 
kombiautomater med innebygget jordfeilvern. 
Overbelastningsvern, målere og overspenningsvern 
er plassert i tilknytningsskapet utendørs for enkelt 
bolig.

Lysanlegget i fellesarealer tilfredsstiller gjeldene 
krav utgitt av «Lyskultur». I parkeringsarealer 
og andre underordnede rom benyttes belysnings-
utstyr med T-% lysrør eller kompakt-lysrør eller 
tilsvar ende armatur i LED.

I fellestrapperom og fellesarealer styres lyset via 
bevegelsesdetektorer. Lampepunkt med inn  montert 
tidsur for fasadebelysning generelt. Lampepunkter 
til terrasse fra stue/kjøkken og fra mastersoverom 
kan styres via bryter. Det er dimmere i alle rom 
med downlights. Det er downlights på alle bad. 
I tillegg er det downlights på kjøkken, i inngangs-
parti, i loftstue og gang i u-etg. Øvrige rom har 
taklampepunkt og bryter.

BOLIGENE

Gulv
PARQUET 14 MM OAK GRANDE CREAM 1-L 5G

Vegger
Yttervegger i pusset utførelse. Stenderverk i vegger. 
Kjellervegger i støpt betong. Enkelte innervegger i 
mur/betong. Øvrige delevegger i stenderverk med 
gipskledning. Alle overflater glattsparklet og malt. 
Vegger på kjøkken malt i samme grå farge som 
kjøkken. Soverom, bad og kjellerstue er malt i lys 
grå farge. Øvrige vegger er hvitmalte.  

Himling
Himling/etasjeskille i tre med trinnlydsplater. 
Glattsparklet og malt. Innfelte spotter.  
Innkassing av avløpsrør i stue.  

Listverk
Ingen listverk i tak. Noe sprekkdannelse må 
 på  regnes. Hvitmalte gulvlister. 

Peis
Biopeis fra Planika med fjernkontroll i hver bolig.  
Plassbygget innsats med tilpasset bokhylle på en 
side. 

Garderober 
Plassbygget garderobeskap i sort eikefiner i entre og 
i gang utenfor bad i 2 etg. Tilpassede garderobeløs-
ning i omkledningsrom tilknyttet master bedroom. 
Mulighet for etterbestilling av flere tilsvarende 
garderobeløsninger etter avtale. 

Kjøkken
Kjøkken er spesialdesignet til prosjektet med 
egenbygget vifteløsning. Profilerte fronter med 
knotter i kobberlignende utførelse. 2 stk høyskap 
med integrert kjøl/frys. Leveres med hyller på en 
side uten overskap. Ønskes overskap kan det 
bestilles etter avtale.

Fronter
Gråmalte fronter med profil og knotter i kobberlig-
nende utførelse.

UTOMHUS

Fasade
Pusset fasade i hvit utførelse med elementer av sort 
blikk på utkragede bygningsdeler fra soverom i 2 
etasje og ut fra stue i 1 etg. Øvrige detaljer i sort 
blikk og galvanisert stål.  

Tak
Tak (valmet) er i trekonstruksjon med forskrifts-
messig isolasjon. Takrenner, nedløp, vindusbrett og 
øvrig blikkarbeider sort og galvanisert stål. 

Balkong
Balkong ut fra master soverom er lagt med terrasse-
bord i impregnert trevirke med riller. Terrassegulv 
er å anse som utvendig konstruksjon. Utforming av 
rekkverk på balkonger og terrasse er i spileformet 
sortlakkert stål. Det er lagt opp til strømuttak i 
tilknytning til terrasse.

Fellesarealer
Fellesarealene er pent opparbeidet med grønt-
arealer, hekker, beplantning kantstein og asfalterte 
gangveier. Se foreløpig utomhusplan. Noe 
endringer kan forekomme. Asfalterte, kjørbare 
veier, med varme i del av nedkjøring til parkerings-
anlegget.  Ved inngangspartier er det lagt grus. 
Det vil også bli lagt opp til 1 stk. utvendig frost-
sikker kran i nærheten av inngangspartiet.

Utvendig belysning
Det monteres utvendig fasadebelysning i tilknyt-
ning til hovedinngang, utgang til hage og til 
inngang underetasje. I tillegg er det fasadebelysning 
og utelys i tilknytning til balkong fra master sove-
rom.

Garasjekjeller
Belysning på vegg i nedkjøringsrampe. Varme-
kabler i bakken ned til parkeringsanlegget. Det 
monteres garasjeport med fjernkontroll. Anlegget 
er avtrekksventilert uten oppvarming. Asfaltert 
drenerende overflate og acudren. Oppmerking av 
individuelle plasser. Vegger er støvbundet betong. 

Benkeplate
Sort marmor stenbenkeplate. Underlimt vask

Fryser / kjøl
Integrert kjøl/frys fra Elextrolux. 
Type Electrolux ERN1300FOW

Komfyr
Elektrolux

Oppvaskmaskin
Integrert oppvaskmaskin fra Electrolux. 
Type Electrolux ESL8356RO

Armatur
Kjøkkenbatteri fra Franke med uttrekkbar tut

Vask
Underlimt vask fra Franke. 

BAD

Baderomsinnredning
Servant med skuffinnredning fra Fenix. Hvite matte 
fronter med integrert gripelist. Speil over vask med 
ramme i eik

Armatur
I sort matt utførelse fra serien Alice.

Dusjvegger
Dusjvegger i klart, herdet glass. Type Young 2.0 
med sorte profiler og håndtak. 

Opplegg for vaskemaskin
Det leveres opplegg for vaskemaskin og 
 tørketrommel på vaskerom i u-etg. 

Badekar
Innbygget badekar på master bad.  
Type Carlos i hvit utførelse med nakkepute. 
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Nøkkelinformasjon 

OPPDRAGSNR: 

EIENDOM:

SELGER:

BELIGGENHET:

STANDARD/ 
BYGGEMÅTE: 

INNHOLD

219-0221-228
28. august 2019

Bjørnveien 24, 0774 Oslo
Gnr. 33 Bnr. 557 Snr 1-8 i Oslo kommune

 Bjørnveien AS 
Org.nr. 897034182

 Meget attraktiv beliggenhet i stille og rolige omgivelser på Slemdal. Kort vei til 
offentlig kommunikasjon, flere butikker og andre service tilbud på Slemdal og 
Vinderen mot øst og på Røa mot vest. I nærmiljøet finner du Hemingbanen 
med helårs fotballbane og flerbrukshall (tennis og fitness m.m.), Ready/Gress-
banen hvor man kan spille fotball på kunstgress hele sommeren samt stå på 
skøyter på kunstis om vinteren og tennis på Holmenkollen Tennisklubb. 
Ved Holmendammen kan du dra på fluefisketur eller rett og slett bare nyte late 
sommerdager med piknik eller lek ved det idylliske vannet. Det er flotte tur -
muligheter i Nordmarka, med kort vei til Midtstuen hvor du kan gå videre inn 
i marka. Gangavstand til flere skoler i alle trinn samt barnehager. Holmen skole 
(ny 2018) og Slemdal skole (under total renovering)

Se vedlagt leveransebeskrivelse i prospekt

 Innhold/Rom som inngår i p-rom: Snr. 1 – 8
 Kjeller: Egen inngang, Entrè/gang, dusjbad, bod/soverom, Bod/kjellerstue, 
trapperom, vaskerom.
 1.etasje: Entrè/gang med garderobe, gjeste wc, åpen stue-spisestue og
 kjøkken løsning med utgang til hage
 2.etasje: Gang/trapp, 3 soverom hvorav et av soverommene har eget bad,
soverom/omkledningsrom og utgang balkong

PRISER 
AREALER:

Hus  Pris BRA m2 P-rom m2

Snr. 1 18 750 000 204 204
Snr. 2 18 500 000 204 204
Snr. 3 18 500 000 204 204
Snr. 4 19 750 000 204 204
Snr. 5 19 500 000 204 204
Snr. 6 18 500 000 204 204
Snr. 7 18 250 000 204 204
Snr. 8 18 500 000 204 204
+ omkostninger

AREALER PR 
ETASJE:

Kjeller: Bra 58 kvm, p-rom 58 kvm 
1. etasje: Bra 65 kvm P-rom 65 kvm
2. etasje: Bra 65 kvm P-rom 65 kvm
Loft: Bra 16 kvm P-rom 16 kvm

OMKOSTNINGER: Omkostninger:
Kr. 199,50,- (Panteattest kjøper)
Kr. 525,- (Tingl.gebyr skjøte)
Kr. 525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
Kr. 7100,- (Boligkjøpsforsikring) (2800 for pluss) Valgfitt
Kr. 87 500,- (Dok.avgift 2,5% av andel tomteverdi 3500 000)
Kr. 6 912,- (3 måneders felleskostnader til oppstart av sameiet)
Kr. 102 761,50,- (Omkostninger totalt)

NB! Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at 
eiendommen selges til prisantydning.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer og eierskifte gebyrer.

FELLESKOSTNADER: Felleskostnadene er stipulert til kr. 2304,- per måned for hver seksjon. 

Det legges opp til at følgende poster skal inngå i felleskostnadene:
Bygningsforsikring, vaktmester/snørydding, kommunale avgifter, vedlikeholds 
avsetning, felles strøm, kabel-TV/internett, styrehonorar, forretnings-
førerhonorar, og diverse kostnader. 

Dersom det inkluderes flere tjenester enn dette i fellesutgiftene, vil dette kunne 
påvirke fellesutgiftenes størrelse. Det tas «forbehold om mindre endringer 
i fellesutgiftene når de kommunale avgiftene er endelig fastsatt». Sameiet 
påvirker selv felleskostnadene fremover ved å vedta hvor mange tjenester de 
skal ha.

Kjøper skal ved overtakelse betale inn til sameiets konto et beløp som til  svarer 
tre ganger månedlig felleskostnad som oppstartsfond til sameiet.
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LØPENDE  
KOSTNADER:

Strøm/energiforbruk, internett, innboforsikring mm foreligger ikke, da boligene 
er nye. Kjøper må påregne eiendomsskatt.

TOMT: Eiet fellestomt for sameiet 4479 m2. 
Adkomst: Offentlig/privat

EIERFORM: Eierseksjon. Eiendommen er under seksjonering. 
Seksjoneringsbegjæringen ligger vedlagt.

BOLIGTYPE: Hus  Boligetype 
Snr. 1 Tomannsbolig
Snr. 2 Tomannsbolig
Snr. 3 Tomannsbolig
Snr. 4 Tomannsbolig
Snr. 5 Tomannsbolig
Snr. 6 Tomannsbolig
Snr. 7 Tomannsbolig
Snr. 8 Tomannsbolig
Snr. 9 og 10 Tomannsbolig

BYGGEÅR: 2018/2019

GARASJE/ 
PARKERING,
BOD:

Seksjon 1, 2 og 5 har to plasser hver i garasjeanlegget. Snr 3, 4, 6, og 7 har en 
plass hver i garasjeanlegget samt en plass ute på terreng. Snr 8 har en plass 
i garasjeanlegget, selger vil forsøke å tilrettelegge for en parkeringsplass på 
terreng også for denne seksjonen i tillegg til et par felles gjesteplasser.  
Det tas forbehold om disse siste parkeringsplassene ute lar seg gjennomføre 
som permanent ordning. Det er lagt opp muligheter for å installasjon av 
 billadere.

SKOLE/ 
BARNEHAGE:

Det er flere skoler i nærområdet: Barneskoler Holmen skole og Slemdal skole 
(under oppussing). Midtstuen og Ris ungdomsskole. Diverse barnehager 
i nærområdet.

UTLEIE: Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, og kan således 
fritt leie ut sin seksjon. Dette skal dog meldes skriftlig til styret, jf. Sameiets 
vedtekter som følger vedlagt.

DYREHOLD: Dyrehold er tillatt så fremt det ikke er til sjenanse eller ulempe for øvrige 
sameiere. Se forøvrig vedtektene for nærmere bestemmelser.

ENERGIMERKING: Boligene er energimerket med karakteren Rød B

OVERTAGELSE: Etter avtale. Angi ønsket overtagelse i ditt bud.

LIGNINGSVERDI: Eiendommens ligningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse 
med første ligningsoppgjør. For primærboliger vil ligningsverdien utgjøre 
25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. 
For sekundærboliger utgjør ligningsverdien 80 prosent (2016) av den beregnede 
kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

For 2017 utgjør formuesverdien 90 prosent av den beregnede 
 kvadratmeterprisen multiplisert med areal. Se nærmere info på 
www.skatteetaten.no.

SAMEIET: Sameiet Bjørnveien 24–26 er under seksjonering og består av 10 bolig seksjoner 
fordelt på 5 tomannsboliger hvor av 8 seksjoner er nybygd og 2 seksjoner i det 
opprinnelige hovedhuset. Snr 9 og 10 er ikke ferdigstilt og dermed ikke en del av 
denne salgsoppgave. Sameiets vedtekter følger vedlagt

FORSIKRING: Eiendommen er forsikret i KLP Polise 78502843.
Sameiet må opprette fellesforsikring når sameiet er konstituert. Frem til sameiet 
er stiftet vil utbygger være ansvarlig for at eiendommen er forsikret. Hver enkelt 
sameier må selv tegne egen innboforsikring 

FERDIGATTEST: Midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtagelse. Det er selgers ansvar og 
risiko å fremskaffe midlertidig brukstillatelse og ferdigattest på boligen.

KONSESJON/ODEL: Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

REGULERING: Eiendommen ligger i et område regulert til byggeområde for boliger (S-4220). 
Reguleringskart med bestemmelser ligger vedlagt.

AREALBEKREFTELSE: Arealbekreftelse fra Oslo kommune følger vedlagt.

STYRE GODKJENNELSE: Nei
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SERVITUTTER / 
TINGLYSTE  
 RETTIGHETER OG 
FORPLIKTELSER:

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett 
til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, 
bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse 
erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:

1928/264-2/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE TINGLYST 
19.10.1928 
1928/265-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE TINGLYST 
19.10.1928 
1930/68-1/105 BEST OM GARASJE/PARKERING TINGLYST 
14.03.1930 
1940/3089-1/105 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 
30.03.1940 
1946/8721-1/105 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 
17.09.1946 
1949/9003-1/105 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 
09.08.1949 
1962/12425-1/105 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 
09.10.1962 
1962/12426-1/105 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 
09.10.1962 
1963/6964-1/105 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. TINGLYST 
10.06.1963 
1963/6965-1/105 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 
10.06.1963 
1968/15526-1/105 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 
17.10.1968 
1983/12628-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE TINGLYST 
06.05.1983 
2013/489883-1/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 
17.06.2013 
2017/23021-1/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 
09.01.2017 
2017/23120-1/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 
09.01.2017

Kontakt megler for ytterligere informasjon vedr servituttene
Tinglyst legalpant tilsvarende 1 G for panterett til sameiet. Iht. lov om 
 Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig 
i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har 
sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang 
folketrygdens grunnbeløp

EIERSEKSJONSLOVEN: Det opplyses at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om 
eierseksjoner §22.

AVHENDINGSLOVEN: Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 
3. juli 1992 nr. 93.

HVITVASKINGSLOVEN: I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å 
gjennomføre kundekontroll på grunnlag av fremvist gyldig legitimasjon. 
Megler har videre plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som 
fremstår som mistenkelige.
Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.
Megler har i enkelte tilfeller plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

BUDGIVNING: Alle boligene vil selges til fastpriser. Alle bud skal inngis skriftlig til megler. 
Budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver 
ha legitimert seg.  Dersom det er flere bud på én enhet blir budrunde på den 
aktuelle enheten.

KJØPEKONTRAKT: Det gjøres oppmerksom på at Privatmeglerens sine standard kjøpekontrakter 
etter avhendingsloven blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe 
annet før handel har kommet i stand.

BOLIGKJØPER- 
FORSIKRING:

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og 
Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en 
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom 
det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.  
Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som bolig kjøperforsikring + 
fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge 
forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar  
kr. 1.400,- pr. formidlet Boligkjøper forsikring. Dette øker til kr. 2.400,- pr. 
formidling fra 1. mai 2019. I tillegg mottar meglerforetaket ytter ligere kr. 1.000,- 
pr. formidlet Boligkjøperforsikring PLUSS.

SALGSBETINGELSER: Eiendommen selges etter avhendingslova §1.2 Normal ordningen.

GARANTISTILLELSE: Garantiplikt for nyoppførte boliger gjelder for avtaler som inngås fra og med 
1. januar 2019 og dersom det er mindre enn 6 måneder siden boligen ble
ferdigstilt. Bestemmelsen retter seg mot salg fra person som gjør avtalen som
ledd i næringsvirksomhet, og der kjøperen gjør avtalen som forbruker. Garanti-
forpliktelsen fremgår av avhendingsloven § 2-11 jf. bustadoppføringsloven § 12.
Det vil stilles en garanti tilsvarende 3 % av kontraktssummen umiddelbart etter
budaksept. Garantien trappes opp til 5 % av kontraktssummen fra overtagelsen.
Selger kan alternativt deponere et tilsvarende beløp, jf. bustadoppføringsloven
§ 12. Dersom kjøper ikke anses å være forbruker, oppstår det ingen garantifor-
pliktelse for selgeren.
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DIVERSE:

MEGLER:

ANSVARLIG 
MEGLER:

Det gamle hovedhuset er under deling og ombygning til en tomannsbolig som 
blir en del av sameiet Bjørnveien 24–26 seksjon 9 og 10. Frem til det foreligger 
brukstillatelse og eller seksjonene er overlevert ny eier betaler seksjon 9 og 10 
kr 500,- pr mnd i felles utgifter.

Hele tomten er fellesareal, men hver seksjon disponerer egen andel av hagen 
som naturlig ligger utenfor huset, jfr vedlagt situasjonsplan.

Rom i kjeller som er beskrevet som soverom og kjellerstue er byggemeldt som 
boder og er ikke godkjent til varig opphold.

Det tas forbehold om endringer/tilpasninger som følge av påbud fra offentlige 
myndigheter. Endringer av denne karakter gir ikke Kjøper rett til prisavslag 
eller annet vederlag. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom det 
er spørsmål til salgsoppgavens innhold eller behov for kopier av dokumenter 
som ligger til grunn for opplysninger i salgsoppgaven.

Odd Kalsnes – Advokat
Tlf:  90 14 48 88
Epost: odd.kalsnes@privatmegleren.no

Bård Strengehagen – Eiendomsmegler
Tlf.: 90 03 52 94
Epost: bard.strengehagen@privatmegleren.no

Aveny Eiendomsmegling AS 
Foretaksregisteret org.nr. 989 768 093
Sommerrogata 17, 0255 Oslo
Tlf: 23 24 25 50 

Vedlagt i salgsoppgaven Vedtekter for sameiet, seksjoneringsbegjæringen, 
reguleringsbestemmelser med kart, arealbekreftelse forbrukerinformasjon om 
budgivning mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte 
dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker 
utlevert dine egne kopier av dokumentene. 

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler, opplysninger 
innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres 
til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud 
inngis.

Om meglers vederlag er det avtalt Provisjon: 122500,- inklusive mva. pr. 
enhet/bolig. + dekning av direkte utlegg.

Bindende avtale
Bindende avtale er inngått når bud er akseptert, dvs. før kjøpekontrakt er 
undertegnet av partene. Det eksisterer ingen angrerett ved kjøp og salg av fast 
eiendom i Norge.

Kjøper er utenlandsk statsborger
Dersom kjøper er utenlandsk statsborger kreves det at vedkommende har et 
såkalt D-nummer til erstatning for norsk personnummer. Rekvirering av 
D-nummer må sendes Kartverket samtidig med innsending av skjøtet for
tinglysing. Skjøtet blir liggende i Kartverket inntil kjøper har fått D-nummer av
Skatteetaten. Når Kartverket har mottatt D-nummeret fra Skatteetaten, vil
skjøtet bli tinglyst umiddelbart. Rekvisisjon av Dnummer i forbindelse med
tinglysing av skjøte vil ofte medføre at oppgjør og utbetaling til selger blir
forsinket med noen uker. Kjøper må i disse tilfellene enten ta forbehold i bud
om forsinket utbetaling til selger, eller være forberedt på å dekke forsinkelses-
renter til selger. Kontakt ansvarlig megler for informasjon før budgivning.

Personopplysninger
Som følge av meglerforetakets plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter 
i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3), er mulighetene for å få 
slettet personlige opplysninger som er formidlet til megler, begrenset.

Ord og uttrykk
BRA: bruksareal, samlet areal målt innenfor boligens yttervegger.
P-rom: primære rom, oppholdsrom som stue, kjøkken, bad, vaskerom,
 vindfang, hall og soverom. Det er i hovedsak bruken av rommet som er
avgjørende for om rommet defineres som P-rom.
S-rom: sekundære rom som boder, kott mv. Hvorvidt et rom regnes som
P-rom eller S-rom, baseres til en viss grad på skjønn.

Kilde: Norges Takseringsforbund

Salgsoppgave datert 28.08.2019
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Vedtekter sameiet Bjørnveien 24–26
(org.nr.)

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet.

1. NAVN

1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er Sameiet Bjørneveien 24–26. 
Sameiet er opprettet ved seksjoneringsbegjæring.

1-2 Hva sameietomfatter
 Sameiet består av 5 tomannsboliger og 1 garasje, 
totalt 10 boligseksjoner på eiendommen gnr. 33, 
bnr. 556 i Oslo kommune.

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

De deler av eiendommen som ikke inngår i de 
enkelte bruksenheter er fellesareal.

2.  RETTSLIG DISPOSISJONSRETT 

2-1 Rettsligdisposisjonsrett
(1)   Seksjonseieren disponerer fritt over egen 

seksjon med de begrensninger som følger 
av sameie forholdet og eierseksjonsloven. 
Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie 
ut sin egenseksjon.

(2)  Sameiets styre skal underrettes skriftlig om 
alle overdragelser og leieforhold.Ved eierskifte 
betales et eierskiftegebyr til forretningsfører 
forsameiet.

(3)  Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve 
flere enn to boligseksjoner. Dette gjelder ikke 
for kjøp og erverv av fritidsboliger, erverv 
ved ekspropriasjon, arv eller forskudd på arv 
til livsarving eller en kreditors erverv for å 
redde en fordring som er sikret med pant i en 
seksjon. Borettslag, staten, fylkeskommuner, 
kommuner samt selskaper og organisasjoner 
som eies eller kontrolleres av staten, en fylkes-
kommune eller en kommune, og som har 
til formål å skaffe boliger, kan erverve flere 
seksjoner. Det samme gjelder institu sjoner eller 
sammenslutninger med samfunnsnyttig formål 
som har til formål å skaffe boliger, eller en 
arbeidsgiver som skal leie ut seksjonene til sine 
ansatte.

3.  SEKSJONSEIERENS RETT TIL Å 
BRUKE BRUKSENHETEN  
OG FELLESAREALER 

 
3-1 Rett tilbruk
(1)  Seksjonseieren har enerett til å bruke sin 

bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å 
bruke fellesarealene til det de er beregnet til 
eller vanligvis brukes til, og til annetsom er 
i samsvar med tiden og forholdene. Oversikt 
over inndeling av fellesarealene som følger av 
pkt 3-1 følger som vedlegg til disse vedtekter.

(2)  Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes 
slik at andre seksjonseiere påføres skade eller 
ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.

(3)  Bruksenheten kan bare brukes i samsvar 
medformålet.

(4)  Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider 
som påvirker/berører sameiets fellesarealer og 
fellesanlegg uten godkjenning fra styret/års -
møtet. Dette omfatter slikt som installasjoner 
på fellesarealer, herunder oppsetting/montering 
av parabolantenne, varmepumpe, markise o.l. 
på egen bolig. Dette må søkes godkjent av 
sameiets styre.

(5)  Kostnader til de- og remontering av installa-
sjoner/utstyr nåværende eller tidligere 
seksjonseiere har montert, slik som sol/vind-
avskjerming, fliser og innglassinger, skal ved 
rehabilitering og andre felles tiltak belastes den 
seksjon installasjonen tilhører.

3-1 Enerett tilbruk
(6)  Samtlige seksjoner har alene og hver for seg 

enerett til bruk av bestemte deler av sameiets 
felles areal som er naturlig avgrenset rundt hver 
enkelts hoveddel som inntegnet på vedlagte 
situasjonskart. Eneretten gjelder i 30 år fra 
tinglyst seksjonering. Endring i allerede 
etablerte ene retter krever samtykke fra de 
seksjonseiere som er direkte berørt.

3-2 Ordensregler
(1)  Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for 

eiendommen.
(2)  Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til 

ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

4. PARKERING

4-1 Sameiets parkeringsplasser
Sameiet/seksjonseierne disponerer 17 parkerings-
plasser. Av disse ligger
•	 13 somtilleggsareal
•	 4 somfellesareal

4-2 Rettslig disposisjonsrett
 Ingen seksjoner har midlertidig enerett til 
parkerings plass på fellesarealene, dog slik at styret 
håndterer dette med tanke på hensiktsmessig 

fordeling og bruk. Den innbyrdes fordeling av plas-
ser kan endres av generalforsamlingen. Midlertidig 
utleie krever samtykke fra styret.

 Midlertidig enerett gjelder i 30 år (eller mindre, 
jf. esl § 25) etter at retten ble tildelt den enkelte 
seksjon. Enerett til bruk faller bort uten kompensa-
sjon tretti år etter at eneretten ble opprettet, 
dvs. dato for tinglyst seksjonering.

4-3 Vedlikehold
Sameiet har ansvar for vedlikehold og drift av 
parkeringsplassene.

4-4 Kostnadsfordeling
 Seksjonseierne som har rett til parkeringsplass 
dekker kostnaden knytte til drift og vedlikehold 
av plassene. Det inkluderer kostnader til:
• snørydding/feiing
• vask av garasjekjeller
• reparasjon av garasjeport
• strøm, evt. andre kostnader til oppvarming
• annet

Kostnadene fordeles likt mellom rettighets haverne.

4-5 Ladepunkt for el-bil o.l.
(1)  En seksjonseier kan med samtykke fra styret 

anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider 
i tilknytning til en parkeringsplass sek sjonen 
disponerer, eller andre steder som styret  
an  viser. Styret kan bare nekte samtykke dersom 
det foreligger en saklig grunn.

(2)  Kostnader til etablering av ladepunkt, 
 ved  likehold og strøm dekkes av den enkelte 
sameier.

4-6 Parkeringsplasser for personer med 
nedsatt funksjonsevne
 Personer med nedsatt funksjonsevne kan kreve 
at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte 
parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom 
seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede 
disponerer en parkeringsplass i sameiet. 
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Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge 
et dokumentert behov er til stede. Retten gjelder 
bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- 
og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk 
av personer med nedsatt funksjonsevne. Denne 
vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten at 
samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige. 
Kommunen har vetorett mot endringen.

5. VEDLIKEHOLD

5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde 
bruksenheten
(1)  Seksjonseieren skal vedlikeholde bruks enheten 

slik at skader på fellesarealene og andre 
bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige 
seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholds-
plikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler. 
Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt omfatter 
sliktsom

 a) inventar
 b)  utstyr, som vannklosett, varmtvanns-

bereder, badekar ogvasker
 c)  apparater, for eksempel brannslukking s-

apparat
 d)  skap, benker, innvendige dører medkarmer
 e) listverk, skillevegger, tapet
 f)  gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
 g) vegg-, gulv- og himlingsplater
 h)  rør, ledninger, sikringsskap fra og med 

første hovedsikring eller  inntakssikring
 i) vinduer ogytterdører

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at 
lekkasjer unngås.

(2)  Vedlikeholdet omfatter også nødvendig repara-
sjon og utskifting av det som er nevnt oven-
for, men ikke utskiftning av sluk, vinduer og 
ytterdører. Seksjonseieren er likevel ansvarlig 
for utskiftning av ødelagte vindusruter, med 
unntak av nødvendig utskiftning av isolerglass.

(3)  Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløps-
rør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder 
også sluk på balkong eller lignende som ligger 
tilbruksenheten.

(4)  Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for 
insekter ogskadedyr.

(5)  Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon 
eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som 
er bygget inn i bærende konstruksjoner.

(6)  Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring 
av tilfeldige skader, for eksempel skader som er 
forårsaket av uvær, innbrudd ellerhærverk.

(7)  Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten 
som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter 
seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til 
styret.

(8)  Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren 
plikt til å utføre vedlikehold, inkludert repara-
sjoner og utskiftning i henhold til denne 
bestemmelse. Denne plikten gjelder selv om 
vedlikeholdet skulle vært utført av den tid -
ligere seksjonseieren.

(9)  En seksjonseier som ikke oppfyller vedlike-
holdsplikten, skal erstatte tap dette påfører 
andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og 
utbedre fellesarealer m.m.
(1)  Sameiet skal holde utvendige og innvendige 

fellesarealer, inkludert bygningen og felles 
installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlik eholdet 
skal utføres slik at skader på felles arealene og 
de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at 
seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholds-
plikten omfatter alt som ikke faller inn under 
den enkelte seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. 
punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også 
reparasjon og utskiftning når det er nødvendig, 
og utbedring av tilfeldige skader.

(2)  Vedlikeholdsplikten omfatter også felles 
installa  sjoner som går gjennom bruksenheter, 
slik som rør, ledninger, kanaler og felles varme-
anlegg inklusiveradiatorer.  

  Sameiet har rett til å føre nye slike installa-
sjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke 
skaper vesentlig ulempe for den aktuelle 
seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt 
omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.

(3)  Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt 
som utskifting av vinduer, herunder nødven-
dig utskifting av isolerglass, og ytterdører til 
boligen eller reparasjon eller utskifting av 
tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, 
sluk, samt rør eller ledninger som er bygd 
inn i bærende konstruksjoner med unntak av 
varmekabler.

(4)  Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til 
bruksenheten for å vedlikeholde, installere og 
kontrollere installasjoner som nevnt i andre 
ledd. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal 
varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det 
ikke skaper unødvendig ulempe for seksjons-
eieren eller andre brukere.

(5)  Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholds-
plikt, skal erstatte tap dette påfører seksjons-
eierne gjennom skader på bruks enhetene, jf. 
eierseksjonsloven §35.

6.  FELLESKOSTNADER, PANTE-
SIKKERHET OG HEFTELSESFORM 

6-1 Felleskostnader
(1)  Kostnader med eiendommen som ikke knytter 

seg til den enkelte bruksenhet, er felleskost-
nader. Felleskostnader skal fordeles mellom 
seksjonseierne etter sameiebrøken. Dersom 
særlige grunner taler for det, kan kostnadene 
fordeles etter nytten for den enkelte bruks-
enhet eller etter forbruk.

(2)  Dersom de seksjonseierne som berøres uttryk-
kelig sier seg enige, kan det i vedtektene fast-
settes en annen fordeling enn det som følger 
av (1).

6-2 Betaling avfelleskostnader
 Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver 
måned betale et akontobeløp som fastsettes av 
seksjonseierne på årsmøtet, eller av styret, for 
å dekke sin andel av felleskostnadene. Akonto-
beløpet kan også dekke avsetning av midler til 
framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre 
fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har 
vedtatt slik avsetning.

6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse
 De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett 
i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger 
av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens §31. 
Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for 
hver bruksenhet svarer til to ganger folke trygdens 
grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning 
besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også 
krav som skulle ha vært betalt etter at det er 
kommet inn en begjæring til namsmyndighetene 
om tvangsdekning.

6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets 
ansvar og forpliktelser utad
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og 
forpliktelser etter sin sameierbrøk.

7.  PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE  
– MISLIGHOLD 

7-1 Mislighold
 Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor 
sameiet utgjør mislighold. Som mislighold regnes 
blant annet manglende betaling av felleskostnader, 
forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd 
på ordensregler.

7-2 Pålegg omsalg
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advar-
sel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret 
pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. 
eierseksjonslovens § 38. Advarselen skal opplyse 
om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve 
seksjonen solgt.
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7-3 Fravikelse
 Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for 
ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendom-
men, eller seksjonseierens oppførsel er til alvor-
lig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige 
brukere, kan styret kreve fravikelse av bruks-
enheten etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

8. STYRET OG DETS VEDTAK

8-1 Styret – sammensetning, valg,  
tjenestetid og vederlag
(1)  Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha en leder. 

Styret skal ha 2 medlemmer og 1 varamedlem.
(2)  Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke 

årsmøtet har bestemt noe annet. Varamedlem-
mer velges for ett år. Styremedlem og vara-
medlem kangjenvelges.

(3)  Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall 
av de avgitte stemmene. Styrelederen skal 
velges særskilt. Styret velger nestleder blant 
sine medlemmer.

(4)  Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag 
til styremedlemmene for foregående styre-
periode. Styret bestemmer fordelingen 
 avvederlaget.

8-2 Styremøter
(1)  Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte 

som det trengs. Et styremedlem eller forret-
ningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

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

(3)  Styret er beslutningsdyktig når mer enn halv-
parten av alle styremedlemmene er til stede. 
Beslutninger kan treffes med mer enn halv-
parten av de avgitte stemmene. Står stemmene 
likt, gjør møtelederens stemme utslaget.  
De som stemmer for en beslutning, må likevel 
utgjøre mer enn en tredjedel avstemmene.

(4)  Styret skal føre protokoll fra styremøtene.  
Alle de fremmøtte styremedlemmene skal 
undertegne protokollen.

8-3 Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eien-
dommen og ellers sørge for forvaltningen av 
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter 
og beslutninger på årsmøtet.

8-4 Styrets beslutningsmyndighet
(1)   Styret skal ta alle beslutninger som ikke i 

loven eller vedtektene er lagt til andre organer. 
Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall 
på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke 
annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets 
beslutning i det enkelte tilfelle.

(2)  Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på 
en måte som er egnet til å gi noen seksjons-
eiere eller utenforstående en urimelig fordel på 
andre seksjonseieres bekostning.

8-5 Inhabilitet
 Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen 
eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet 
selv eller dennes nærstående har en fremtredende 
personlig eller økonomisk sær  interesse i.

8-6 Styrets representasjonsadgang
(1)  Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to 

styremedlemmer i fellesskap.
(2)  Styret har rett til å representere seksjons eierne 

og forplikte dem med sin underskrift i saker 
som gjelder seksjonseiernes felles rettig heter og 
plikter. Dette omfatter å gjennomføre beslut-
ninger truffet av års  møtet eller styret, og rettig-
heter og plikter som ellers angår fellesareal og 
fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende 
krav seksjonseiere har mot utbyggeren dersom 
kravet knytter seg til mangler ved felles arealene 
eller forsinket ferdigstillelse  av disse.

9. ÅRSMØTET

9-1 Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern.
(1)  Årsmøtet har den øverste myndigheten 

i sameiet.
(2)  Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger 

som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller 
utenforstående en urimelig fordel på andre 
seksjonseieres bekostning.

9-2 Tidspunkt for årsmøtet
(1)  Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 

utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle 
seksjonseierne om dato for møtet og om 
siste frist for å innlevere saker som ønskes 
behandlet.

(2)  Ekstraordinært årsmøte skal holdes når 
styret finner det nødvendig, eller når minst 
to seksjonseiere som til sammen har minst ti 
prosent av stemmene, krever det og samtidig 
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3 Innkalling til årsmøte
(1)  Styret innkaller til årsmøte med et varsel som 

skal være på minst åtte og høyst tjue dager. 
Styret kan om nødvendig innkalle til ekstra-
ordinært årsmøte med kortere varsel, men 
varselet kan aldri være kortere enn tre dager. 
I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til 
forretningsføreren.

(2)  Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig 
regnes også elektronisk kommunikasjon.

(3)  Innkallingen skal tydelig angi de sakene 
årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne 
behandle et forslag som etter loven eller 
vedtektene må vedtas med minst to tredje dels 
flertall av de avgitte stemmene, må hoved-
innholdet være angitt i innkallingen.

(4)  Saker som en seksjonseier ønsker behandlet 
i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i inn -
kallingen når styret har mottatt krav om det før 
fristen i vedtektenes punkt 8-2(1).

9-4 Saker årsmøtet skal behandle
(1)  Årsmøtet skal behandle de sakene som er 

angitt i innkallingen til møtet.
(2)  Uten hensyn til om sakene er nevnt i inn -

kallingen, skal det ordinære årsmøtet:
 • behandle styrets årsberetning
 •  behandle og eventuelt godkjenne styrets 

regnskap for foregående kalenderår
 • velge styremedlemmer
 • behandle vederlag tilstyret
(3)  Årsberetning, regnskap og eventuell revi-

sjonsberetning skal senest en uke før ordinært 
årsmøte sendes ut til alle sameiere med kjent 
adresse. Dokumentene skal dessuten være 
tilgjengelige i årsmøtet.

(4)  Bortsett fra saker som skal behandles av ordi-
nært årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning 
om saker som er angitt i inn  kallingen til møtet. 
Hvis alle seksjonseiere er til stede på års  møtet 
og stemmer for det, kan årsmøtet også ta 
beslutning i saker som ikke står i innkallingen. 
At saken ikke er nevnt i inn kallingen, er ikke 
til hinder for at styret beslutter å innkalle til 
nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er frem-
satt imøtet.

9-5 Hvem kan delta i årsmøtet
(1)  Alle seksjonseiere har rett til å delta på års -

møtet med forslags-, tale-, og stemmerett. 
Ektefelle, samboer eller annet medlem av 
husstanden til eieren aven boligseksjon har rett 
til å være til stede og uttaleseg.

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

(3)  En seksjonseier kan møte ved fullmektig. 
Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 
Seksjonseieren har rett til å ta med en råd -
giver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett 
til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet 
tillater det. Fullmakten kan ikke angi hva full-
mektigen skal stemme.
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9-6 Møteledelse og protokoll
(1)  Styrelederen leder årsmøtet med mindre 

årsmøtet velger en annen møteleder. Møte leder 
behøver ikke å være seksjonseier.

(2)  Møtelederen har ansvar for at det føres proto-
koll over alle saker som behandles, og alle 
beslutninger som tas på årsmøtet. Møte lederen 
og minst én seksjonseier som utpekes av års -
møtet blant dem som er til stede, skal under-
skrive protokollen. Protokollen skal til enhver 
tid holdes tilgjengelig for seksjons eierne.

9-7 Beregning av flertall og opptelling av 
 stemmer på årsmøtet
I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og fler tallet 
regnes etter antall stemmer.
Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer 
som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken 
ved loddtrekning.

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på 
årsmøtet
(1)  Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall 

av de avgitte stemmene hvis ikke annet flertalls-
krav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtek-
tene. Ved valg kan årsmøtet på forhånd fastsette 
at den som får flest stemmer skal regnes som 
valgt. Vedtektene kan ikke fastsette strengere 
flertallskrav enn det som er fastsatt iloven.

(2)  Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av 
de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslut-
ning om

 a)  ombygging, påbygging eller andre 
endringer av bebyggelsen eller tomten som 
går ut over vanlig forvaltning og vedlike-
hold i det aktuelles ameiet

 b)  omgjøring av fellesarealer til nye bruks-
enheter eller utvidelse av eksisterende 
bruksenheter

 c)  salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, 
inkludert seksjoner i sameiet som tilhører 
eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, 
eller andre rettslige disposisjoner over fast 
eiendom som går ut over vanlig forvaltning

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

 e)  samtykke til reseksjonering som nevnt  
i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet 
punktum

 g) endring av vedtektene.

9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak
(1)  Tiltak som har sammenheng med seksjons-

eierens bo- eller bruksinteresser, og som går 
ut over vanlig forvaltning, og som fører med 
seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjons-
eierne i fellesskap på mindre enn fem prosent 
av de årlige felleskostnadene, besluttes med 
vanlig flertall av de avgitte stemmene på 
årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økono-
misk ansvar eller utlegg for seksjons eierne 
i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige 
felleskost nadene, kreves det flertall på minst to 
tredje deler av de avgitte stemmene påårsmøtet.

(2)  Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet 
økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte 
seksjonseiere på mer enn halvparten av folke-
trygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket 
besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis 
disse seksjonseierne uttrykkelig sier segenige.

9-10 Beslutninger som krever enighet fra  
alle seksjonseierne
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et 
annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis 
sameiet skal kunne ta beslutning om
a)  salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler 

av eiendommen
b) oppløsning avsameiet
c)  tiltak som medfører vesentlig endring av 

sameiets karakter
d)  tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller 

bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på 
kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig 
av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg 
tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.

9-11 Beslutninger som krever samtykke 
fra seksjonseiere det gjelder
Følgende beslutninger krever samtykke fra de 
seksjonseiere det gjelder:
•  at eierne av bestemte seksjoner plikter  

å holde deler av fellesarealet vedlike
•  innføring av vedtektsbestemmelser som 

begrenser den rettsligedisposisjonsretten  
overseksjonen

•  innføring av vedtektsbestemmelser om en 
annen fordeling avfelleskostnadene enn det 
som følger av pkt. 5.

9-12 Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om
a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b)  ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor 

sameiet
c)  et søksmål mot andre eller andres ansvar 

overfor sameiet dersom egen interesse i saken er 
vesentlig og kan stride mot sameietsi nteresser

d)  pålegg eller krav etter eierseksjonsloven  
§§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens 
nærstående.

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller 
som fullmektig.

10.  FORHOLDET TIL EIERSEKSJONS LOVEN

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, 
gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16.6.2017 
nr. 65.



60   /   VEDLEGG

Vedlegg
Budsjett
Nabolagsprofil
Arealbekreftelse
Reguleringskart
Reguleringsbestemmelser
Energiattest
Info om budgiving 
Budskjema

BUDSJETT   /   61 

SAMEIET BJØRNVEIEN 24  
BUDSJETT FELLESKOSTNADER 2020

Driftsinntekter:

Innbetalte fellesinntekter 276 500

Sum inntekter 276 500

Driftskostnader:

Styrehonorar 0

Vedlikeholdsavsetning 0

Vedlikehold heisanlegg 0

Vedlikehold ventilasjon 0

Fellesstrøm (vk, garasje, utelys) 20 000

Hafslund Fjernvarme 0

Div. fremmede tjenester 10 000

Kabel-tv 0

Komm.avgifter 87 000

Rydding og renhold 0

Forretningsførerhonorar 30 000

Revisjonskostnader 10 000

Forsikring bygning inkl garasje 50 000

Kjøp av utstyr 0

Service brannutstyr 4 500

Driftsmateriell/uteareal 10 000

Diverse kostnader 5 000

Vaktmester/snørydding 50 000

Sum driftskostnader 276 500

Budsjett

Seksjon Andel Felleskost pr mnd

1 1/10 kr  2 304

2 1/10 kr 2 304

3 1/10 kr 2 304

4 1/10 kr 2 304

5 1/10 kr 2 304

6 1/10 kr 2 304

7 1/10 kr 2 304

8 1/10 kr 2 304

9 1/10 kr 2 304

10 1/10 kr 2 304

kr 23 042
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Nabolagsprofil
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OMRÅDE PERSONER HUSHOLDN.
Grunnkrets: Svenstua 1742 730

Bydel: Vestre Aker 48719 21763

Kommune: Oslo 673469 357179

DEMOGRAFI

37% er gift

35% er barnefamilier

63% har høyskoleutdanning

36% har inntekt over 400.000

80% eier sin egen bolig

20% eier hytte

39% har bolig på over 120 kvm

80% av boligene er eldre enn 20 år

55% bor i enebolig

96% av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

SPESIELT
ANBEFALT FOR
Familier med barn

Etablerere

Husdyreiere

Eldre

* Basert på vurderinger fra 76
lokalkjente

«Nær marka og nær
T-bane.Stille strøk»

Sitat fra lokalkjent

SKOLER OG BARNEHAGER NIVÅ KLASSER ELEVER AVSTAND

Slemdal skole 1-7 kl 21 kl 474 8 min

Holmen skole 1-7 kl - - 10 min

Svendstuen skole 1-7 kl 18 kl 438 13 min

Northern Lights International School - - - 21 min

Midtstuen skole 8-10 kl 18 kl 540 16 min

Ris ungdomsskole 8-10 kl 15 kl 425 20 min

Hovseter skole 8-10 kl 20 kl 566 6 min

Persbråten videregående skole - 25 kl 650 7 min

Blindern videregående skole - 24 kl 810 6 min

Villa Utsikten barnehage 3-6 år 1 avd 14 5 min

Amigos bhg avd. Du og jeg og vi to 1-3 år 2 avd 8 6 min

Davinas barnehave 2-6 år 1 avd 40 9 min

9,1 / 10
OPPLEVD TRYGGHET
Veldig trygt

6,5 / 10
NABOSKAPET
Høflige

8,4 / 10
KVALITET PÅ SKOLENE
Veldig bra
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TRANSPORT
Oslo Gardermoen 42 min

Oslo S 19 min

Skøyen stasjon 12 min

Slemdal 9 min

Gaustadalléen 6 min

Stasjonsveien 4 min

SPORT
Gressbanen 11 min

Holmenkollen Tennissenter 13 min

Heming Treningssenter 12 min

Mudo Vinderen 20 min

VARER/TJENESTER
Vinderen Sentrum 23 min

Røa Senter 8 min

Boots apotek Slemdal 7 min

Vinderen Vinmonopol 22 min

Røa Vinmonopol 8 min

Joker Holmenhavna 7 min

Kiwi Slemdal 7 min

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan
forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på
kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Kart er levert av Geodata AS.
Kartet skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger,
sammenføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte
kart for dette formålet. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Kilder: SSB 2016, Nabolag.no m.fl. Eiendomsprofil AS eller
PrivatMegleren v/Aveny Eiendomsmegling AS kan ikke holdes
ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2019
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PrivatMegleren Aveny
Sommerrogata 17
0255 OSLO

 Dato: 12.08.2019

Deres ref:                                                         Vår ref (Saksnr):                                                        Saksbehandler: Begum, Misbah
Bestillingsnr.: 86386856
14689 / WM120_2_3000433

AREALBEKREFTELSE FOR GNR.33 BNR. 557
Vi viser til bestilling av 20190811 for BJØRNVEIEN 24A.

GNR. 33 BNR.  557

er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den 31.08.1928.

Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er 

4482 m²

Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt.

Målestokk= 1: 1000.

Eiendommen består av 1 teig.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for Geodata
Matrikkelenheten

Kristin Tveit
Enhetsleder
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

S-4220
Saken gjelder: REGULERINGSPLAN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY,(SMÅHUSPLANEN).

Ny § 6, 7, 8 ,9, 10, 12, 18 og 20, vedtatt 12.6.13. Ny § 9, 4. ledd og § 10, 1. ledd andre setning,

vedtatt 17.3.15. BUK-sak 57/15.

Vedtaksdato: 15.03.2006

Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning

Lovverk: PBL 1985

Høydereferanse: OSLO LOKAL

Merknader: Se sak 200913489, endret reg.best.

Knytning(er) mot andre planer: V021012, V040711, V051114, V121214, V240614, 200401057

Saken består av 10 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00 Organisasjonsnummer:
Telefaks:23 49 10 01 971 040 823 MVA

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Internett: www.pbe.oslo.kommune.no
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OSLO KOMMUNE 
S-4220, 15.03.2006, rev. 12.06.2013 og 17.3.2015. 
 
Se endret reg.best. ,vedt. 17.11.2008 (V171108). 

Mindre vesentlig reguleringsendring for tre eiendommer (gnr.125 bnr.128, gnr.58 bnr.47 og 

gnr.27 bnr.465). Slik at arkeologisk utgravning av berørte automatisk fredete kulturminner sikres 

før søknad om tiltak kan behandles.   
 
Se endret reg.best. ,vedt.04.07.2011(V040711) 

Små reguleringsendringer for tre eiendommer, (gnr.48/ bnr.21, gnr. 48/ bnr.27, gnr.10/ bnr.281). 

Slik at det foretas arkeologisk undersøkelse, for at berørte automatisk fredete kulturminner 

ivaretas og sikres før tiltak igangsettes". 

 

Se endret reg.best., vedt.02.10.2012 (V021012) 

Små reguleringsendringer for eiendommen gnr.27/ bnr.482. Slik at det foretas arkeologisk 

undersøkelse for at berørte automatisk fredete kulturminner ivaretas og sikres før tiltak 

igangsettes. 

 

Se endret reg.best., vedt. 24.06.2014 (V240614) 

I Bergsalléen 8A, gnr 48,bnr. 331, skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte 

automatisk fredete kulturminner, id 170362, før iverksetting av byggetiltak. Det skal tas kontakt 

med Byantikvaren i Oslo umiddelbart etter søknad om tiltak har kommet inn, slik at omfanget av 

den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes. 

 

Se endret reg.best., vedt. 05.11.2014 (V051114) 

Før iverksetting av byggetiltak som berører kulturminne id 176633 i Nils Lauritssøns vei 18 skal 

det foretas arkeologisk utgravning av dette. Anleggsarbeid kan iverksettes før utgravningen 

gjennomføres i de delområder, der dette ikke er til hinder for gjennomføringen av utgravningen, 

eller utgjør en fare for å påføre kulturminne skade, jf. avmerking på kart datert 10. september 

2014.  

Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at 

omfanget av de arkeologiske granskningene kan fastsettes. 
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Følgende definisjoner legges til grunn: 
a. Med nærområde menes et område som omfatter tilgrensende eiendommer, eiendommer 

som er gjenboere, samt eiendommer langs begge sider av tilliggende vei/veier, som følger 
av figur 1a-c. Kommunen kan fastsette et utvidet eller redusert nærområde der det er 
naturlig at et større eller mindre område ses i sammenheng. 

 
 

 
 

b. Med bebyggelsesstruktur menes måten bygningene er plassert og gruppert på den enkelte 
eiendom, i forhold til bebyggelsen i nærområdet og i forhold til veier, ferdselslinjer, 
bekkeløp, landskap/terreng og grøntdrag.  

c. Enhetlig bebyggelsesstruktur betyr at minst 3/4 av bygningene i nærområdet har lik 
plassering og gruppering i forhold til ovennevnte elementer.  

d. Med grøntdrag menes vegetasjonsbelter som strekker seg over flere eiendommer. 
 
6.2 
Kommunen skal godkjenne tiltakets plassering. Ved plassering av tiltak skal bebyggelsesstruktur 
for eiendommer langs samme side av vei i nærområdet vektlegges. Dersom tiltaket ikke er 
lokalisert langs vei skal plassering av bebyggelse på tilgrensende eiendommer være førende.  
I områder med større bygningsvolumer i eksisterende bebyggelse skal nye boligenheter samles i 
volumer av tilsvarende størrelse. 
 
6.3 
Tiltak innenfor nærområder med enhetlig bebyggelsesstruktur skal videreføre denne. Der 
bebyggelsen i nærområdet har enhetlig avstand til vei skal denne avstanden opprettholdes.  
 
Ny bebyggelsesstruktur innenfor enhetlige områder kan tillates, dersom denne kan videreføres 
over flere eiendommer i nærområdet på en slik måte at en enhetlig bebyggelsesstruktur sikres. 
 
6.4 
I nærområder uten dominerende bebyggelsesstruktur eller ved ubebygde arealer kan bebyggelse 
plasseres i nyskapende strukturer, og disse skal binde området sammen. 
 

Figur 1a :   

Nærområde der tiltak ligger 

langs vei/gate 

Figur 1b:  

Nærområde der tiltak ligger i 

vei-/gatekryss 

Figur 1c:  

Nærområde der tiltak ligger bak  

bebyggelse langs vei/gate                                                                                               
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY  
(S-4220)  (Med endrede §§ 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18 og 20). 
 

Paragraf  1 – 20 

§ 1  Avgrensning 
 
 

Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket BOP-
200401057 (i målestokk 1:5000), datert 01.03.2004 og revidert 10.02.2006.  
 

 
§ 2  Reguleringsformål 
 
 

Området reguleres til byggeområde for boliger. Innenfor planområdet opprettholdes gjeldende 
reguleringsplaner for andre formål enn byggeområder for boliger. 
Automatisk fredete kulturminner som er avmerket på plankartet reguleres til spesialområder 
bevaring/automatisk fredete kulturminner/boliger.  
 

 
§ 3   Hensikten med reguleringsplanen 
 
 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en utvikling i planområdet med 
bebyggelse med småhuskarakter, og å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen 
skal ivareta områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og miljømessige kvaliteter 
knyttet til eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold.  
 

 
§ 4   Bebyggelsesplan 
 
 

Tiltak med 10 eller flere nye boenheter kan bare oppføres på grunnlag av godkjent 
bebyggelsesplan.   
 

 
§ 5   Utomhusplan 
 
 

Ved innsendelse av søknad om tillatelse til tiltak kreves utomhusplan. Denne skal vise både 
eksisterende og planert terreng for eiendommen og terrengtilpasning til naboeiendommene, samt 
opparbeiding av utearealene. 
 
Terrengbehandling, beplantning og annen opparbeiding i samsvar med godkjent utomhusplan må 
være utført før midlertidig brukstillatelse gis. 
 
For mindre tiltak som ikke endrer utomhusarealet kan kommunen forenkle kravet til 
dokumentasjon.  
 

 
§ 6 Plassering av bebyggelse og terrengtilpasning 
 
 

6.1  
Nærområdets landskap/terreng, grøntdrag og bebyggelsesstruktur skal være førende ved 
plassering og gruppering av ny bebyggelse og ved fradeling av eiendommer.  
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6.5 
Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av 
eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen 
plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for 
tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå. 
 
Følgende unntak tillates:  

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller 
skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter. 

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller 
skjæringer samlet ikke overskride 1 meter. 

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller 
skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter. 

  
Ved terrassering av terrenginngrep som nevnt i b og c skal maksimal utstrekning og minste 
avstand mellom terrenginngrepene være 6 m i terrengets fallretning.  
 
Terrengmessig overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. Det skal ikke 
etableres støttemurer, fyllinger, og/eller skjæringer med samlet høyde på mer enn 0,5 meter 
nærmere enn 4 meter fra nabogrense. 
  
Mindre avvik kan tillates for adkomst/avkjørsel og parkering. 
 
6.6 
Maksimalt 40 % av tomtens areal, inklusive bebygd areal (BYA), kan opparbeides med harde, 
vann-ugjennomtrengelige overflater. Overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom. 
 
6.7  
Nye tiltak skal plasseres slik at større trær bevares. Med større trær menes trær med 
stammeomkrets over 90 cm, målt 1 meter over terreng. Det skal avsettes plass på eiendommen i 
plan og dybde til utvikling av rotsystem og krone. Treets rotsone regnes som største omkrets for 
treets krone. Tiltak eller byggegroper innenfor denne sonen tillates ikke.  
 

 
§ 7 Utforming av bebyggelse 
 
 

Nye tiltak skal ha god bruksmessig, fysisk og estetisk kvalitet. 
 
Nye tiltak skal ha småhuskarakter og størrelse/volum tilsvarende eksisterende bebyggelse i 
nærområdet. Flertallet av følgende formingsfaktorer skal hentes fra eksisterende bebyggelse: 
Høyde, lengde/bredde, grunnflate, volumoppbygging, takform og materialbruk, hvorav takform 
og/eller materialbruk skal være et av elementene. 
 
I nærområder med i hovedsak ensartet bebyggelse skal alle ovennevnte formingsfaktorer hentes 
fra eksisterende bebyggelse.  
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§ 8 Bevaringsverdig bebyggelse 
 
 

Ved behandlingen av søknadspliktige tiltak samt ved behandling av bebyggelsesplaner skal 
spørsmålet om bevaring avklares med antikvarisk myndighet (Byantikvaren). 
Der det er enkeltbygg av særlig arkitektonisk eller historisk betydning på eiendommen, eller 
eiendommen inngår i grupper av bygninger som sammen utgjør et spesielt verdifullt kulturmiljø,  
skal nybygg plasseres slik at eksisterende bevaringsverdig bebyggelse kan bevares. 
”Moderhusets” (det eksisterende bevaringsverdige huset) ordensprinsipper og formingsfaktorer 
skal være førende for plassering og utforming av ny bebyggelse, slik at bebyggelsen på 
eiendommen samlet får en helhetlig karakter og ”moderhuset” et romslig uteareal foran sin 
hovedfasade.  
 

 
§ 9 Bevaring av strandlinje mot sjø og vassdrag 
 
 

Åpne strekninger av bekker, elver, vann, dammer og tjern skal opprettholdes. Der nye tiltak 
berører lukkede elver eller bekker skal gjenåpning av disse vurderes. 
 
Tiltak må ikke gjennomføres nærmere enn 20 m fra vannkant mot vassdrags hovedløp eller 12 m 
fra vannkant mot vassdrags sideløp. De samme avstandene gjelder også for graving, sprenging og 
andre fyllingsarbeider. Avstand måles ut fra normal vannstand. Hovedløp og sideløp defineres 
som i kommende Grøntplan i Oslo. 
 
I områder markert A på plankartet gjelder byggegrense mot bekk som vist på plankartet. 
 
I områder på Bygdøy som ikke omfattes av S-4726 ”Reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for villaområdet Huk aveny” vedtatt 12.06.2013, og som er markert B 
på plankartet, gjelder byggegrense mot sjøen som vist på kartet. I disse områdene kan det likevel 
tillates brygge, utenfor byggegrense, på inntil 8 m2 pr. eiendom. Største lengde langs strandlinje 
skal ikke overstige 6 meter. Største lengde fra strandlinje, eller største utstikk fra strandlinje ved 
normal vannstand, skal ikke overstige 6 meter. Brygger skal utformes og plasseres slik at allmenn 
ferdsel på sjøen ikke hindres. 
 

 
§ 10 Bebyggelse, høyder og grad av utnyttelse 
 
 

Det tillates inntil 24 % bebygd areal (BYA) på den enkelte tomt. Områder langs bekkedrag 
(markert A på plankartet) og områder på Bygdøy (markert B på plankartet) som ikke omfattes av 
S-4726, ”Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for villaområdet Huk aveny” vedtatt 
12.06.2013, tillates bebygd areal (BYA) inntil 18 %. 
 
Følgende høyder tillates: 

a. Gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9,0 meter. For bebyggelse med pulttak 
tillates høyeste gesims inntil 7,5 meter, laveste gesims inntil 6,5 meter. For bebyggelse 
med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter. Med flate tak menes tak med 
maksimalt 4 graders takvinkel. Alle høyder måles ut fra eksisterende terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

 REGULERINGSBESTEMMELSER
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b. De tillatte gesims- og mønehøyder i pkt. a) forutsetter at tiltakets totale høyde (HT) ikke 
overstiger 10,5 meter. Tiltakets totale høyde er samlet høyde på bygning og laveste punkt 
for støttemurer, skjæringer og fyllinger maksimalt 6 meter fra fasade, og måles som vist 
på figur 2a og 2b: 

 

 
Figur 2a      Figur 2b 
 

c. Der et flertall av bygningene langs samme side av vei i nærområdet har gesims- og 
mønehøyder som overstiger de angitte høyder angitt under a) med mer enn 1 meter, kan 
kommunen ut fra disse høydene fastsette gesims- og mønehøyde for det omsøkte tiltaket 
opp til den høyde som er dominerende for området.  

 
I søknad om tiltak skal gesims- og mønehøyder, samt høyder for eksisterende og planert terreng 
angis med kotetall. 
 
Anlegg under bakken skal i hovedsak plasseres under bygningens fotavtrykk, og maksimalt 
utgjøre 30 % av tomtens areal. 
 
Parkeringsplasser på terreng, dvs. frittstående, i carport eller garasje, skal være minimum 18 m2 
per plass og medregnes i bebygd areal (BYA). Ved fire eller flere boenheter skal minimum 25 % 
av parkeringsplassene, dog minst en plass, ligge på terreng og være felles for beboerne. Felles P-
plasser på terreng skal ikke være overbygd. Ved parkeringsanlegg i kjeller skal hver plass ha en 
minstestørrelse på 2,5 x 5,0 meter.  
 

 
§ 11   Minste størrelse på boligtomter 
 
 

Minste tomtestørrelse skal være 600 m2. 
Tomter på under 600 m2 kan likevel fradeles hvis det foreligger godkjent søknad om tillatelse for 
nytt tiltak eller det ligger eksisterende bygning på eiendommen som ønskes fradelt. 
 
Slik fradeling, eller fradeling til tomter på over 600 m2, kan godkjennes hvis øvrige krav i plan- 
og bygningsloven og reguleringsbestemmelsene er oppfylt.  
 

 
§ 12 Uteoppholdsareal 
 
 

Det skal settes av uteoppholdsareal etter følgende norm.: 
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a. Minimum 200 m2 for eneboliger og 300 m2 for tomannsboliger. 
b. Minimum 100 m2 per boenhet/leilighet der BRA er lik eller større enn 55 m2 i annen 

boligbebyggelse/ boligtype enn ene- eller tomannsbolig. 
c. Minimum 50 m2 per boenhet/leilighet der BRA er mindre enn 55 m2 i annen 

boligbebyggelse/ boligtype. 
 

Arealnormen gjelder både for nye boliger og for eksisterende boliger på eiendommer hvor det 
skal gjennomføres tiltak. Arealnormen gjelder også ved endring av antall eller størrelse på 
leiligheter i eksisterende bebyggelse og ved fradeling av eiendommer. 
 
Minst 3/4 av uteoppholdsarealet skal være på terreng. Takterrasser medregnes i uteoppholdsareal. 
Arealer brattere enn 1:3 etter planering tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal.  
 
Uteoppholdsareal skal plasseres best mulig i forhold til sol og støy/andre miljøbelastninger, skal 
være egnet for aktivitet og lek og skal ligge godt tilgjengelig fra boligen. Ved 2 – 4 boenheter skal 
uteoppholdsareal på terreng innbefatte ett samlet areal med en minste størrelse på 8 x 8 meter per 
boenhet.  
 
Ved tiltak med fem eller flere boenheter skal minimum 1/4 av uteoppholdsarealet være et felles 
uteoppholdsareal på terreng med en minste størrelse på 8 x 12 meter. Felles uteoppholdsareal på 
nordsiden av bebyggelse tillates ikke.  
 
Takterrasser kan godkjennes hvis disse er trukket minimum 1 meter tilbake fra fasadelivet. 
 
Arealer som er ment å tjene som felles oppholds-, leke- eller parkeringsareal, jfr.§10, for 
eiendommen, kan ikke tillegges enkeltseksjoner som tilleggsareal dersom eiendommen blir 
seksjonert, jfr. § 20b.  
 

 
§ 13   Parkering  
 
 

Parkeringsplasser skal opparbeides i henhold til de til enhver tid gjeldende parkeringsnormer for 
Oslo kommune, åpen by.  
 

 
§ 14   Veier  
 
 

Langs veier med kapasitetsproblemer eller trafikkfarlige strekninger kan den nye bebyggelsens 
påvirkning på trafikksituasjonen kreves utredet av utbygger. 
 
Ved tillatelse til deling av eiendom eller byggetiltak kan det settes krav til veiopparbeidelse. 
 
Kommunen kan kreve oppført gjerde langs vei som betingelse for midlertidig brukstillatelse og gi 
bestemte krav til utforming, høyde, osv.  
 

 
 
 

 REGULERINGSBESTEMMELSER
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§ 15   Støy  
 
 

Der støyforholdene overstiger laveste grense i de til enhver tid gjeldende retningslinjer for støy, 
må plan for tiltak som dokumenterer tilfredsstillende støynivå foreligge sammen  med søknad om 
tillatelse til tiltak. Aktuelle terrengtiltak innarbeides i utomhusplanen, jfr. § 6. Alle 
støybeskyttelsestiltak skal være ferdig opparbeidede før midlertidig brukstillatelse gis.  
 

 
§ 16   Luftforurensing  
 
 

I områder der grenseverdiene for lokal luftkvalitet kan bli overskredet, skal arealer ikke fradeles 
eller bebygges uten at det gjennomføres tiltak som vil gi tilfredsstillende luftkvalitet.  
 

 
§ 17   Jordforurensning 
 
 

Arealer med forurensning i grunnen kan ikke bebygges uten at nødvendige tiltak gjennomføres.  
 

 
§ 18 Automatisk fredete kulturminner – forholdet til lov om kulturminner og  
            rekkefølgebestemmelser 
 
 

De automatisk fredete kulturminnene som er regulert til spesialområder bevaring/automatisk 
fredete kulturminner/boliger skal forvaltes i henhold til lov om kulturminner av 09.06.1978 nr. 50 
(kulturminneloven). 
 
Før tillatelse etter plan- og bygningsloven kan gis, må forholdet til automatisk fredete 
kulturminner være avklart i samsvar med kulturminneloven, jfr. kulturminneloven §§ 8, 9 og 10. 
Dette innebærer at automatisk fredete kulturminner for det samlede tiltaket må registreres. Hvor 
slike kulturminner påvises må kulturminnemyndighetene vurdere om tillatelse til inngrep kan gis 
og eventuelt fastsette vilkår for dette, jf. kulturminneloven §§ 8 og 9, og kommunen må følge opp 
med nødvendige reguleringsendringer (formål og/eller bestemmelser).  
 

 
§ 19   Strøkstjenlig virksomhet 
 
 

Ny eller utvidelse av eksisterende strøkstjenlig virksomhet samt bruksendring til disse formål 
tillates, forutsatt at kommunen finner virksomheten tjenlig for boligstrøket. Tiltaket forutsettes 
ikke å medføre vesentlig økning av miljøbelastninger på nærområdet. 
 
Med strøkstjenlig virksomhet menes tiltak som forsterker kvaliteten på området og støtter opp om 
hensikten med planen selv om tiltaket ikke inngår i reguleringsformålet.  
 

 
§ 20 Dokumentasjon 
 
 

Søknad om tiltak skal inneholde: 
 

a. Analyse og beskrivelse av nærområdets bebyggelsesstruktur med ny bebyggelse 
innplassert. 
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b. Disponering av eiendommen til bebyggelse, atkomst, parkering og uteoppholdsareal med 
vegetasjon. Ved felles uteoppholdsareal skal avgrensning av private og felles 
uteoppholdsareal og hvordan 60 % vanngjennomtrengelige arealer sikres, vises. Større, 
eksisterende trær med avsatt plass til rotsone skal inntegnes. 

c. Eksisterende og ny bebyggelses nøyaktige plassering på eiendommen i forhold til 
nabogrenser, veier, annen bebyggelse, stier, bekker med mer. 

d. Kotesatt eksisterende og planert terreng på eiendommen og tilstøtende arealer. 
e. Bebyggelsens høyder, kote- og målsatt, og utforming sammen med eksisterende 

bebyggelse på naboeiendommer i nærområdet. 
f. Analyse og beskrivelse av tiltakets innvirkning på naboeiendommer i forhold til sol ved 

jevndøgn kl. 15:00, samt miljøbelastninger, herunder lokale trafikkforhold. 
g. Tiltakets plantegninger, snitt og fasader med tilgrensende nabobebyggelse vist. 
h. Dokumentasjon som viser at tiltaket, jf. § 18, 2. ledd, ikke kommer i konflikt med 

automatisk fredete kulturminner etter kulturminneloven. 
i. Dokumentasjon som viser hvordan tiltaket hensyntar naturmangfold. 
j. Marksikringsplan som redegjør for sikring av større trær og terreng i byggeperioden.  
k. Redegjørelse for lokal håndtering av overvann. 

 
 
Der kommunen finner det nødvendig kan det kreves ytterligere dokumentasjon. 
For fradeling av eiendom, mindre byggetiltak og andre mindre anlegg kan kommunen forenkle 
kravene til dokumentasjon. 
 
  

 
 

Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser ble egengodkjent ved 
 

bystyrets vedtak av 15.03.2006, sak 80,  
 

revidert ved 
bystyrets vedtak av 12.06.2013, sak 238, 

byutviklingskomiteens vedtak av 17.03.2015, sak 57. 
 

Bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. 
 

Byrådsavdeling for byutvikling, den 06.04.2006 og 28.06.2013. 
 
 

Signy Volden, bem 
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Innmeldt av 

 
 
 
 

Adresse Bjørnveien 24 

Postnr 0774 

Sted Oslo 

Andels- 
/leilighetsnr. / 

Gnr. 33 

Bnr. 556 

Seksjonsnr. 8 

Festenr.  

Bygn. nr. A 

Bolignr.  

Merkenr.  

Dato  

 

 
 
 

Energimerket angir boligens energistandard. 
Energimerket består av en energikarakter og en opp- 
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket 
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings- 
karakter, og bokstaven viser energikarakter. 

 
Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, 
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er 
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. 
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom- 
snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og 
ikke bruken som bestemmer energikarakteren. 
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at 

 
boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter 
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. 

 
Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av 
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) 
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. 
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. 
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk 
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme. 

 
Om bakgrunnen for beregningene, 
se www.energimerking.no 

 

 
 

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk. 

Målt energibruk 
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Til PrivatMegleren Aveny
Fax: 23 24 25 69 Email: bard.strengehagen@privatmegleren.no
For eiendommen : Bjørnveien 24–26, 0774  Oslo 

Gnr. 33 Bnr. 557 Snr ____________________________ i Oslo kommune: Oppdragsansvarlig: Bård Strengehagen 

Oppdragsnummer: ____________________________

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom: 

KJØPESUM:  kr ________________________  med bokstaver: ________________________

«as is/som den står» + omkostninger og eventuell andel fellesgjeld i henhold til opplysninger i nøkkelinformasjonen/ 
eiendomspresentasjonen for eiendommen.

Ved første gangs oversendelse må kopi av leg. for alle budgivere vedlegges kjøpetilbudet (unngå bankkort). 

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: Referanse & tlf. nr.

Egenkapital: kr 

Totalt kr 

Ønskes uforpliktende finansieringstilbud fra Nordea?        *Ja  nei
Ønskes uforpliktende verdivurdering av egen eiendom fra Privatmegleren   Ja  nei 

Ønsket OPPGJØR/overtagelsesdato         :  _______________________________________

Nærværende bud er bindende til og med den       : dato: …………………………………     kl …………………….

Alle bud på eiendommen kan ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.  
Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud med kortere frist enn dette, kan ikke formidles av megler. Se nærmere info på egen side.
* Ved ønsket finansieringstilbud fra Nordea, så aksepteres det at megler får informasjon fra Nordea om utfallet av søknadsprosessen.

Eventuelle forbehold:

              
Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budgiver er kjent med megler forbrukerinformasjon om budgiving, 
som er en del av nøkkelinfo/eiendomspresentasjonen, og de forpliktelser budgiver påtar seg. Budgiver bekrefter å ha besiktiget eiendommen og 
mottatt komplett nøkkelinfo/eiendomspresentasjon med alle vedlegg.
Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter når selger har akseptert 
muntlig eller skriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at bud og budlogg vil bli fremlagt for kjøper ref. regler for budgiving. Ved flere 
budgivere gis gjensidig fullmakt til, hver for seg, å forhøye bud, motta aksept og/eller forestå alt i.f.m. budgivingen. Dersom bud faxes eller sendes 
megler etter kontortid, må budgiver selv sørge for å gi megler beskjed pr. telefon i tillegg.

Navn: Navn: Aksept/motbud til denne 
budgiver;

Adr./Postnr.: Adr./Postnr.:

Fødsels-og personnr.: Fødsels- og personnr.: Kr.
E-post: E-post:
Tlf.:                                           Tlf.arb:  Tlf.:                                           Tlf.arb:  Sted/ Dato:
Dato: Dato:
Sign: Sign: Sign:

Bud og budgivning

Fra 1. januar 2014 må alle bud og budforhøyelser, 
som inngis til megler, være skriftlig. Budgiver må 
legitimere seg overfor megler ved inngivelse av 
første bud, og bud skal være signert.

Å gi bud på eiendom som er for salg gjennom 
Privatmegleren, gjøres enklest via vår budgivnings-
plattform (bud-knapp) på eiendommens nett-
annonse på www.privatmegleren.no, www.finn.no  
eller via Privatmeglerens nedlastbare «app» til 
Androide eller Iphone-telefoner/ lesebrett.  
Velges denne løsningen, oppfylles kravet til skrift-
lighet, signatur og legitimasjon av budgiver. I tillegg 
vil du få opplysninger om høyeste bud. Budgiver vil 
motta skriftlig bekreftelse om at bud er mottatt. 
Budgiver som ikke mottar bekreftelse etter å ha 
lagt inn bud, må snarest kontakte megler pr telefon 
eller på annen måte. 

Interessenter som ikke har anledning til å inngi bud 
via nettbasert budgivningsplattform, kan sende bud 
via SMS/MMS, e-post eller ved å innlevere utfylt og 
signert budskjema til meglers kontor. For at megler 
skal kunne formidle budet til selger for vurdering, 
må budet være signert og det må legges ved kopi av 
budgivers legitimasjon (eks. bilde av førerkort). 
Det advares dog mot å sende kopi av bankkort. 

Senere budforhøyelser kan inngis via den samme 
budgivingsplattformen (bud-knapp) som du finner 
på nettannonsen, e-post eller SMS til ansvarlig 
megler for oppdraget. Kravet til signatur og legi-
timasjon gjelder kun det første budet.

Bud, som ikke er skriftlig eller som mangler enten 
budgivers signatur eller kopi av legitimasjon, samt 
bud som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 
dagen etter siste annonserte visning, vil, som 
hovedregel, ikke kunne formidles videre av megler.

Et bud er bindende for budgiver når budet er 
kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å 
akseptere eller forkaste ethvert bud, og er derfor 
ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på 
eiendommen. 

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, 
informere de involverte i budrunden skriftlig om 
status i budgivningen.     

Megler er forpliktet til å legge til rette for en 
forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene 
skal kunne bli behandlet og videreformidlet skrift-
lig til alle involverte parter, herunder til selger for 
vurdering, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang 
akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før 
megler kan formidle bud  aksept til budgiver. 
Formidling av selgers aksept til budgiver må gjøres 
innen akseptfristens utløp. Bud må ha en aksept-
frist som minst er til kl 12.00 første virkedag etter 
siste annonserte visning, og bud bør ha akseptfrist 
på minimum 30 minutter fra budet inngis.  

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av 
budjournalen straks etter at handel er kommet 
i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen 
kan på forespørsel få en kopi av anonymisert 
budjournal etter at budrunden er avsluttet. De som 
ikke har lagt inn bud på eiendommen, har ikke krav 
på å få kopi av anonymisert budjournal.

For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om 
budgivning», som også er en del av salgsoppgaven.

Kjøpetilbud

http://www.privatmegleren.no/
http://www.finn.no/
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Forbrukerinformasjon om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer  
i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening 
ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmegler forbund, 
på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene  anbefaler 
benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene 
tilknyttet budgivning. 
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om 
eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg. 

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 
2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 
3. Budets innhold: 
  I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefon nummer osv. bør et 

bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, 
salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med 
megler før bud avgis. 

4.  Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal 
megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen 
bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, 
budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. 
Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer 
oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 

5.  Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. 
Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer 
frem i tide, er større enn ellers. 

6.  Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4. 
7.  Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle  forbehold. 
8.  Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi 

av budjournalen i anonymisert form. 
9.  Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for 

budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 
10.  I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. 

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 
2.  Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), 

kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås 
av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer 
samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 
5.  Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det 

foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. 

Egne notater
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