Kantor Terrasse
- siste byggetrinn (B-2).
Bo sentralt, men
likevel landlig.

2

3

I n nhol d

Kantor
Terrasse

Leilighetsoversikt

Materialvalg

Kantor-kvartalet ligger på
vestsiden av Kolbotnvannet,
omtrent tretten kilometer
sør for Oslo sentrum, og
mellom Bunnefjorden i vest
og sør-østmarka i øst.

I nærområdet

Historisk
oppslag

Leveransebeskrivelse

02
14

44
48

52

54

Fasade bygg B
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2- 3 - 4 r om s l eiligh e te r
m e d p r a k t i s ke l ø s nin g e r

Byggetrinn-2(B-2) består
av 38 leiligheter, fordelt over
5 etasjer.
Hver leilighet får egen bil
oppstillingsplass og sportsbod i lukket garasjeanlegg.
Fra garasjeanlegget går det heis
opp til hver boligetasje, slik at
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Luftig utsikt fra prosjektet.

man går tørrskodd fra bilen
og opp til egen bolig.
Fellesområdene opparbeides
blant annet med hyggelige
møtep lasser med benker.
Uteomr ådet åpner seg mot
grønne og hyggelige uteområder
mot syd og vest
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L ike g o d t u te s om in n e

Felles for leilighetene er at de har optimale
planløsninger, arealu tnyttelse og romf ølelse.
Det er få ting som slår den gode følelsen
av en splitter ny bolig. Leilighetene leveres
med gode materialvalg, og det er vannbåren
gulvvarme i alle oppholdsrom.
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B o h el t i s e n t r um

Coop Mega

Kolbotn stasjon

Kolbotn Torg

Kantor
Te r r a s s e

Kantor Terrasse er midt i sentrum. Bare
en heistur unna alt det du behøver for en
behagelig hverdag. I samme bygg finner du
Kaffebar’n og Face & Body. Like bortenfor
Kolben med kulturhus, kino og bibliotek,
Kolbotn torg med hele 55 butikker og ikke
minst jernbanestasjonen kun få minutter
unna. Enklere kan det nesten ikke bli.

Elixia

Kolben

Tur/sykkelløype

Kolbotnvannet
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O m Ka n tor Te r r a s s e

Sameiet Kantorkvartalet består
av ett felles sameie for Bygg
B1 og B2 med garasjeanlegg.

B1

Si t u a s jon s ka r t

B2

Sentralt grøntområde
mellom bygninge ne innbyr til
opphold og sosial aktivitet.
Her blir det benker hvor man kan
slappe av og nyte omgivelsene.
De ﬂeste leilighetene har
balkonger vendt mot syd eller
vest. Parkering for biler og deler
av sykkelparkeringen er lagt til
felles lukket parkeringsanlegg
med innk jøring fra Kolbotnveien.
To stk parkeringsplass på terreng
eies av næringseksjonene.
Kjelleren inneholder også sports
boder. Det er direkte adkomst via
felles heis og trapp til alle leiligheter fra parke ringsanlegget.

N
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1. e t a s j e
Inngang
C

D105

2. etasje
Inngang
D

Inngang
C

D101

C103

SOLGT

D201

SOLGT

D103
SOLGT

Inngang
D

C203

SOLGT

Tak /rampe i garasje

D205

SOLGT

SOLGT

D203

SOLGT

E104

C101
C102

E204

C201
C202

D104

SOLGT

D204

Inngang
E

Inngang
E

SOLGT

E103

SOLGT

E203
K/F

SOLGT

SOLGT

E102

14

E202
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3. etasje
Inngang
C

D305

4. etasje
Inngang
D

Inngang
C

Inngang
D

C401

C303
SOLGT

D301

SOLGT

C402

SOLGT
SOLGT

SOLGT

SOLGT

D303

D401

E304

C301
C302

SOLGT

D304

SOLGT

D402
Inngang
E

SOLGT

E303
K/F

SOLGT

E302
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Underetasje
Inngang
C

Inngang
D

SOLGT

Inngang
E

E004

SOLGT

E003

SOLGT

E002

SOLGT

E001
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Leilighetene i U-etasjen ligger fint på bakkeplan. Her er lune og fine uteplasser.
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L eil igh e t
C 202

B2, i n n g a n g C

SO
12 V
m2

3D illustrasjon,

leilighet C202,
kjøkken

112m² BRA

K/F

BA
D
4 m 2 /WC

BA
L
21 KON
m2
G
ST
U
48 E/KJ
m2
K

GA
5,5 NG
m2

SO
9 m 2V

VM
/
TT

BA
D
5,5 /WC
m2

BO
3,6 D
m2

SO
12, V
5 m2

3 soverom
21m² balkong
5m2 bod i kjeller

ven

t

Fasade øst

K/F

3D illustrasjon,

EN
7 m 2TRE

108m2 P-rom

leilighet C202,
balkong

Fasade vest

Fasade fra ves t
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3D illustrasjon, leilighet D205

Leilighetene i
Kantor Terrasse er
lyse og luftige.
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3D illustrasjon, leilighet D205
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Fasade fra ves t
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SO
16 V
m2

L eil igh e t
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SO
8,5 V
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107m2 P-rom

3 soverom
9,5m² balkong
5m2 bod i kjeller

ven
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D
5,5 /WC
m2

ven
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TT /

B2, i n n g a n g D
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VM
TT /

EN
10, TRE
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SO
16 V
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BO
3,6 D
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BA
D
5,5 /WC
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K/F

TU
E/
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SO
16, V
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EN
13 TRE
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K/F

V

M
T /
BA
D/W T
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/
TT

ST
U
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BAD/WC
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SOV
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BAD/WC/
VASK
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Fasade øst

BA
L
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Fasade vest

Fasade fra ves t
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STUE/KJK
48 m2
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L eil igh e t
C 203
C 303
3D illustrasjon,

B2, i n n g a n g C

88m2 P-rom

2 soverom
9,5m² balkong
5m2 bod i kjeller

BAL
9,5 KONG
m2

K/F

STU
40 E/K JØ
m2
KK

EN

ENT
12 RÉ
m2

SOV
12 1
m2
BO
D
3,5
m2

Fasade øst

SOV
10, 2
5 m2

TV

92m² BRA

leilighet C303,

balkong

BAD
6 m 2 /WC

VM
TT /

BAD
3 m 2 /WC
Fasade vest

Fasade nord

Fasade fra nord
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3D illustrasjon, leilighet C303, stue

3D illustrasjon,
leilighet D304,

kjøkken
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3D illustrasjon, leilighet D304, stue
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Foto leilighet D304, balkong

L eil igh e t
D10 4
D20 4
D30 4

LEILIGHETSTYPE D104-204-304
VM
/ TT

K/F

N

STUE/KJK
23,5 m2

ST
U
35, E/KJ
5 m2 K

BALKONG
5 m2

vent

Antall rom:
Bruksareal:
P-rom
Balkong
Leilighetsnr.
Oppgang

3
98 m2
94 m2
10,5 m2
C303
C

SO
10,5V
m2

K/F

Antall rom:
Bruksareal:
P-rom
Balkong:
Leilighetsnr.
Oppgang

ST
UE
46
/KJ
m2
K

SO
8,5 V
m2

EN
12 TRE
m2
BO
3,6 D BA
m2
D/W
6m

Antall rom:
Bruksareal:
P-rom
Balkong:
Leilighetsnr:
Oppgang:

EN
18 TRE
m2

BO
3,6 D
m2

vent

SO
12,5V
m2

vent

ST
UE
35,5 /KJ
m2 K

ST
UE
24
/KJ
m2
K

VM
TT /

ENTRE
8 m2

BAD/WC/
VASK
5 m2

VM/
TT

Antall rom:
Bruksareal:
P-rom
Balkong
Leilighetsnr.
Oppgang

SOV
13,5 m2

92m2 P-rom

2
54 m2
54 m2
5 m2
D302
D

2 soverom
15m² balkong
5m2 bod i kjeller

K/F
STUE/KJK
48 m2

ENTRE
5 m2
K/F

Antall rom:
Bruksareal:
P-rom
Balkong
Leilighetsnr.
Oppgang

3
93 m2
89 m2
15,5 m2
D304
D

Antall rom:
Bruksareal:
P-rom
Balkong
Leilighetsnr.
Oppgang

4
104 m2
100 m2
17 m2
E304
E

Antall rom:
Bruksareal:
P-rom
Balkong
Leilighetsnr.
Oppgang

3
65 m2
61 m2
12,5 m2
E303
E

VM/
TT

BALKONG
15,5 m2

SOV
10 m2
vent

BAD/WC
5,5 m2
BALKONG
12,5 m2

SOV
7,5 m2

3 m2
BOD
3,6 m2

BOD
3,6 m2

14,5 m2

ENTRE
16 m2

SOV
7,5 m2

vent

Antall rom:
Bruksareal:
P-rom
Balkong:
Leilighetsnr.
Oppgang

3
67 m2
63 m2
9,5 m2
D303
D

SOV
14,5 m2

STUE/SPIS
35,5 m2

SOV
12 m2

9,5 m2

vent

VM/
TT

VM/
TT

BAD/
WC
2 m2

BAD/WC
5,5 m2

BOD
3,6 m2

BALKONG
12,5 m2
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14,5 m2
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STUE/KJK
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ENTRE
4 m2
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BOD
3,6 m2

VM/
TT
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VASK/
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BAD/WC
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ENTRE
5 m2

SOV
14 m2

BAD/WC
2,5 m2

ENTRE
6,5 m2

ENTRE
6 m2

STUE/KJK
61,5 m2

GANG
5,5 m2

K/F

vent

BOD
3,6 m2

VASKEROM
4 m2

3 (4)
116 m2
112 m2
31,5 m2
E302
E

SOV
11 m2

STUE/KJK
28,5 m2

BAD/WC
5,5 m2
BALKONG

BOD
vent 3,6 m2

Antall rom:
Bruksareal:
P-rom
Balkong
Leilighetsnr.
Oppgang

STUE/KJK
25,5 m2

vent
ENTRE
7 m2

3
83 m2
79 m2
9 m2
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C

BALKONG
5 m2
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TT /

BAD/WC/
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SOV
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LKON
10
m2
G

K/F
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TT /

C
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TT /
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LKON
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4
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14,5 m2
D305
D
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16 V
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12 V
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4
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C
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13 m2
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TT
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P-rom
Balkong
Leilighetsnr.
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BAD/WC/
VASK
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ENTRE
11 m2

BAD
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K/F

SOV
6,5 m2

SOV
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K/ F

STUE/KJK
36 m2
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3 (4)
94 m2
90 m2
25,5 m2
E301
E

VM/
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Kun for visualisering

Fasade vest
Fasade vest
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Fasade fra ves t
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3D illustrasjon, leilighet E202

Leilighetene i
Kantor Terrasse er
lyse og luftige.
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3D illustrasjon, leilighet E202, stue
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L eil igh e t
D 401
SOV 1
17,5 m2

B2, i n n g a n g D

BAD/WC
5,5 m2

BAD/WC
3,5 m2

GANG
12,5 m2

117m² BRA

SOV 2
12 m2

117m2 P-rom

2/3 soverom
150m² takterrasse
8m2 bod i kjeller

GANG
5 m2

F
K

STUE/KJØKKEN
56 m2

TAKTERRASSE
150 m2

Fasade vest

Fasade fra ves t
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Foto leilighet D401, takterrasse
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3D illustrasjon, leilighet D401, kjøkken

Leilighet D401
har en takterrasse
på hele 150m 2 .
Her har du sol fra
morgen til kveld.
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3D illustrasjon, leilighet D401, stue
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L eil igh e t
D 402

TER
11, RASSE
5 m2

B2, i n n g a n g D

100m² BRA
96m2 P-rom

STU
48, E/K JØ
5 m 2 KK

EN

2 soverom
11,5 + 50m² takterrasse
5m2 bod i kjeller

FOR
11, STUE
5 m2

SOV
7 m2 2

TER
50 RASSE
m2
SOV
14, 1
5 m2

Fasade vest

Fasade fra ves t
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GA
N
4,5 G
m2

BO
D
3,6
m2

BAD
3 m2

BAD
4,5
m2

3D illustrasjon, leilighet D402, kjøkken
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D402 har to

3D illustrasjon, leilighet D402, balkong mot sør

takterrasser. Én mot
nordøst og én mot sør.

42

3D illustrasjon, leilighet D402, stue
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T idl ø s e k j ø k ke n
Kjøkkeninnredning leveres fra den anerkjente
kjøkkenleverand øren HTH. Skapfronter leveres i hvit glatt
utførelse, et tidløst kjøkken som passer inn i mange hjem.
Dersom det er ønskelig med andre løsninger, er mulighetene
mange. Gjennom tilvalgsprosessen vil egen kjøkkenkon
sulent ﬁnne frem til de løsningen som passer best for deg
og gi deg et kostnadsoverslag på pristillegget.
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Bildet illustrerer
et kjøkken fra modellserien Athena HTH.
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M a te r ial v al g i K a n tor Te r r a s s e
Kantor Terrasse får lys sandfarget tegl som
hovedelement i fasadene. Kombinasjonen
av større glasspartier og grå elementer gir
bygget en fin kontrast. Dette er vedlikeholdsfrie og støydempende materialere. Bygget
omkranses av flotte grøntområder, beplantet
og opparbeidet med små stier, belysning
og sittegrupper. Her blir det rolig og godt
å bo, men allikevel bare minutter fra alt av
fasiliteter i sentrum.
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3D illustrasjon, fasade bygg
B
47

N yd e lig e t ur o m r å de r
i nærområdet

I nærområdet finner man et stort mangfold
i aktiviteter for både store og små. Du vil
finne nydelig natur og mange turløyper.
Fritidsa ktiviteter for de små, og kulturarrangement som passer hele familien. I tillegg er
kollektivtransporten ypperlig hvis en ønsker
en tur til Oslo.

Av s t a n d e r f r a K a n t o r :

O s l o L u f t h av n 58 k m
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Oslo S 15 k m

Buss 50 m

To g s t a s j o n 250 m
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I g a ml e d a g e r
Tettstedet er bygd på og
rundt den gamle gården,
og hovedtunet, som går
under navnet Kullebund
Hovedgård. Opprinnelsen
for navnet er gammelnorsk «Kola-botn», med
betydning Sted der det
ble brent kull.
Ved bygging av jernbanen
i 1870- og 80-årene ble
det anlagt stasjon i det
området som den gang
het Sætre, og var det
stedet som da var mest
utviklet. Stasjonen ﬁkk
navnet Oppegaard stasjon. Først i 1890-å rene
ble Kullebund stasjon
opprettet, og bygging
av boligområdene rundt
stasjonen medførte at
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Kullebund etter hvert ble
et mer og mer sentralt
sted i sognet.
Ved opprettelse av Oppegård som egen kommune
i 1915, ble Kullebunden
valgt som administrasjons
sentrum for den nye
kommunen, og navnet ble
ofﬁsielt endret til Kolbotn.
I de senere år har Kolbotn
sentrum vært gjennom
en rivende utvikling. Det
kan nevnes byggingen
av Kolben kultur- og
aktivitetss enter, samt
Kolbotn torg. I tillegg
er det bygget ﬂere nye
boligprosjekter, som
også bidrar til å gi Kolbotn
et bypreg. Vi kan stolt si:
«Vi har det på Kolbotn»!
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B yg g e - o g l eve r a n s e b e s k r i vel s e, t r in n 2

GENERELT
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens- og leilighetenes viktigste
bestanddeler, funksjoner, kvaliteter og hva
som inngår i selgers leveranse. Det kan forekomme avvik mellom denne leveranse- og
kvalitetsbeskrivelse og tegninger. I slike tilfeller
er det alltid denne leveranse- og kvalitets
beskrivelse som er retningsgivende. Generelt
leveres bygget i henhold til bygningsmessige
krav slik de fremkommer av teknisk forskrift av
2010 (TEK-10). NS 3420 inneholder normalkrav
for ferdige overflater som vil gjelde dersom man
ikke har spesifisert en bestemt toleranseklasse
for ferdige overflater. Toleransekravene til underog bakenforliggende konstruksjoner er basert
på disse normalkravene.
INNHOLD
1.
Prosjektet
2.
Miljø, energi og sikkerhet
3.
Utvendig anlegg
4.
Bygningens konstruksjoner
5.
Innredning og overflater
6.
Elektroinstallasjoner
7.
Sanitæranlegg
8.
Ventilasjon
9.
Dokumentasjon etc.
10.
Tilvalg og endringer
11.
Forbehold
12.
Generelt
13.
Byggherre, megler og prosjektledelse
1 - PROSJEKTET IDENTIFISERING
Adresse:
Bygg B-1 og B-2, «Kantorveien 2 - 4» -,
1410 Kolbotn.
Prosjektets navn: Kantor Terrasse
Eiendomsmatrikkel:
B1-B2 består av Gnr. 40, bnr. 230 i Oppegård
kommune.
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ANSVARLIGE AKTØRER:
Utbygger: Kantor Terrasse AS
v/Lars Gravermoen; heretter kalt «selger»
Arkitekt: Petter Bogen Arkitektkontor AS
Prosjekt- og byggeledelse:
ÅF Advansia as v/Prosjektleder Arne Surén
Entreprenør: Totalentreprise- PEAB AS
Megler: DNB Eiendom AS;
Ansvarlig megler Tone Vørrang
Eiendomsmegler Bjørn Skar
				
1.01
Offentlige planer
IG Råbygg er mottatt Kopi av tillatelser, søknader og alle tegninger er tilgjengelig hos megler.
1.02
Tomteområdet
Ligger i fortettingsområde - A i Kolbotn sentrum
og grenser til Kolbotnveien i vest, Strandliveien
i nord og Kantorveien i øst med gammel villabebyggelse i syd som er en del av fortettingsplan
for Kolbotn sentrum. Tomt ca. 6 mål.
1.03
Vegetasjon
Det vil bli plantet busker, trær og sådd gress
som vist på utomhusplan
1.04
Terreng og grunnforhold
Tomten er delvis flat og svakt hellende mot
sydvest. Grunnforhold består av fyllmasser og
urørte leirmasser med varierende dybde til fjell.
1.05
Eier- og organisasjonsform
Leilighetene vil bli solgt som selveierleiligheter
og organisert som sameie og følger Lov om
eierseksjoner. Loven kan i sin helhet fås ved
henvendelse til megler. Loven finner du også på
www.lovdata.no. Sameiet vil bli ledet av et styre
som velges blant eierne. Dette styret skal ivareta
alle saker av felles interesse for sameierne.
Selger har på vegne av sameiet engasjert OBOS
Eiendomsforvaltning as som forretningsfører til
å forestå driften av sameiet innenfor de rammer
som sameiet vedtar. Ved erverv av boligen blir
blir kjøper seksjonseier i Kantor Terrasse boligsameiet. Selger forbeholder seg retten til å eie
og fritt disponere over alle usolgte bodarealer
og parkeringsplasser som ikke tilhører fellesarealer eller leilighetsseksjoner. Seksjonene
kan etableres som en eller flere seksjoner, med
selger som seksjonseier.

Îngen sameier kan erverve mer enn 2 seksjoner.
1.06
Leilighetsfordeling
2-, 3-, og 4 roms leiligheter.
1.07
Næringsseksjoner i B1 mot Strandlivn
Reguleringsplan tillater kombinert formål av
bolig og næring i deler av første etasje med
tilhørende næringsvirksomhet i underetasjen.
Næringsarealene kan gjøres om til flere leiligheter om ønskelig ved en reseksjonering uten
samtykke fra hele sameiet. Styret blir varslet om
reseksjonering og kan ikke motsette seg bruksendring av formålet. Plan-1 viser etasjeplan
med kombinerte arealer i bygg B1 som vil bli
etablert som næringsseksjon i denne omgang
for etablering av butikk- og forretningslokaler,
Kafe/bakeri etc. (Ikke dagligvare eller treningssenter) med uteservering på avmerket område
på utomhusplan Næringsseksjonene har hjemmel (eget seksjonsnr) til 2-stk parkeringsplasser
på terreng som anvist på utomhusplan. (mot
sydveggen på B1).
1.08
Arealendring
Det kan forekomme en arealendring og
forskyvning av event. byggegrenser etter
diverse tilpasninger av bygg B1 og B2.
1.09
Fellesutgifter
Estimat for fellskostnader fremkommer i
A-Å og prislisten.
2.00 MILJØ, ENERGI OG SIKKERHET
2.01
Utemiljø
Selger vil påse at det ikke blir plantet eller
sådd vekster som ikke er anbefalt etter
dagens normer
2.02
Innemiljø
Leilighetene leveres med luftbehandlings
aggregat for balansert ventilasjon med
roterende varmegjenvinner.
2.03
Energiforsyning
Varmt vann til oppvarming av leilighet og tappevann leveres fra fjernvarmeanlegg. Fjernvarmen
føres fram til varmesentral som er plassert
i teknisk rom i kjeller. Kostnadene for fjernvarme fordeles mellom seksjonseierne i bygget

forholdsmessig etter eierbrøk og forbruk
(BRA areal).
Forbruk avleses på vannmålere iht rutiner avtalt
med Hafslund. Det inngås avtale med Hafslund
vedr. levering av fjernvarme, med en varighet
på 5 år fra første varmeleveranse.
2.04
Lyd og akustikk
Boligene bygges etter Norsk Standard 8175
klasse C. Standarden setter krav til lydisolasjon.
Luftbehandlingsaggregat for balansert ventil
asjon iht støyklasse C med roterende varmegjenvinner plasseres i inneboden eller egnet
sted.
2.05
Sikkerhet
Boligene bygges etter de sikkerhetsbestem
melser som myndighetene har pålagt etter
teknisk forskrift, blant annet med direkte koblet
brannvarslingsanlegg til alarmsentral. 1- stk
røykvarsler og 1-stk pulverapparat i hver leilighet. Det installeres boligsprinkling med synlig
sprinklerhoder i leiligheter og fellesarealer
i henhold til gjeldene krav, brannslukningsutstyr
i henhold til forskriftskrav.
Alle ytterdører skal holdes låst.
Det leveres ringetablå ved hovedinngangsparti og porttelefon til automatisk døråpner.

Kolbotnveien skal benyttes til riggområde i hele
byggeperioden. Ferdigattest utstedes ikke før
hele området er ferdig iht utomhus-plan.
3.03
Terreng- og støttemurer
Støttemurer leveres i tørrmur av stedlige
masser eller plass-støpt betong.
3.04
Overvannshåndtering
Regn og smeltevann fra snø vil i størst mulig
grad bli ledet på overflaten til terreng for naturlig avrenning og drenering i grunnen. Gang
aksen blir utstyrt med overvannssluk, likeledes
tak, balkonger og takterrasser. Avløp fra sluk
blir ledet i lukkede ledninger til fordrøynings
magasin evt. til overvannsnettet.
3.05
Vann- og spillvannsledninger
Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet
offentlig ledningsnett.
3.06
Kabelføringer
Kabler for sterkstrøm og svakstrøm føres fram
til fordelerskap og videre derfra til hver leilighet.
Kabelselskapet har eierskap og vedlikeholds
ansvar for kabelanlegg. (Fremkommer nærmere
i leveringsvilkårene til leverandør).
3.07
Fjernvarme
Rør for fjernvarme er netteieres eiendom
og ansvar helt frem til og med varmevekslerens
primærside inkl. selve varmeveksleren. Deler
av tilførsel fra hovedledning med forgrening
til fremtidig utbygging sydover ligger inne på
sameiets eiendom.

3.00 UTVENDIG ANLEGG
3.01
Utvendig- og innvendig anlegg
Gangaksen mellom B1 og B2 er privat og eies
og driftes av sameiet. Boligsameiet innenfor
kantorkvartalet har ansvar for veier og øvrige
fellesarealer på egen grunn. Alle seksjonseiere
er dog forpliktet til å betale sin forholdsmessige
bruksandel av driftskostnader. Underlag skal
utarbeides med bakgrunn i sameiers bebygde
areal målt som BRA-rom. Private veier, gangveier og interne plasser vil belegges med asfalt,
eller tilsvarende tilpasset bruksområdet og
landskapsmessige hensyn.

3.08
Renovasjon
Avfallsanlegget må dessverre flyttes etter krav
fra kommunen, anlegget kom for nært kjørebanen og hovedvannledningen.
Ny plassering er avmerket på utomhusplan.
Kostnader på renovasjon fordeles mellom brukerne etter leilighets- og næringsareal (i forhold
til BRA) i forhold til total beregnet renovasjonskostnad fra FolloREN.

3.02
Grønt- og rigganlegg
Det skal opparbeides grøntanlegg på bakgrunn
av utomhusplan. Hele gangaksens lengde og
mellom Kolbotnveien i vest til Kantorveien i Øst,
avsatt areal til gang/sykkel/grøntområde langs

Dersom Oppegård kommune velger direkte
fakturering av renovasjon til den enkelte
seksjonseier, vil dette skje i henhold til
gjeldende gebyrer. Ovennevnte kostnader
inngår i stipulerte fellesutgifter.

3.09

Adkomst/parkering/
gjesteparkering/sportsbod
Adkomst fra Kolbotnveien. Gangaksen blir
sperret for gjennomkjøring med bom.
Parkeringsplassene vil bli opparbeidet i under
jordisk lukket parkeringsanlegg med heis og
trapp til leilighetene. Adkomst til parkering er
fra Kolbotnveien, inn gjennom B2 og kulvert til
B1. I butikkenes åpningstid er det tillatt å kjøre
inn gjennom felles parkering for varelevering
til næringsdelene.
Hver seksjonseier får tildelt 1-stk. parkeringsplass og 1- stk sportsbod på ca. 5m2 som følger
leiligheten i underliggende garasjeanlegg.
Selger forbeholder seg retten til organisering
og plassering av garasjeplasser og boder.
Gjesteparkering for B1 og B2 er i B2. 5 stk HCparkering fordeles, 3 stk. B1 og 2 stk. B2. Vedtektene vil ha egne regler om bytte av P-plasser,
slik at kjøpere med dokumentert behov for
HC-plass kan disponere disse. Det installeres
2 stk. 1fas-16amp. Industri uttak for billading på
gjesteparkeringen.
Rør og kabler vil være synlig på vegg/himling.
Det vil være synlige V-fuger i himling. Garasje
anlegget utføres i ubehandlet betong. Innkjørsel og gulv i garasje får overflate av asfalt.
Himling under bolig- og næringsdelen vil bli
nedforet og isolert med «garasjehimling» maksimum ca. 2200mm i kjørebanen, deler av garasjeplassen kan være lavere av hensyn til kanal- og
rørføringer. Garasjeanlegget blir avtrekksventilert uten oppvarming. Kondens på overflater vil
kunne forekomme i garasjeanlegget under visse
forhold. Garasjeplass har en bredde på senter/
senter ca. 2,4x5m. (Målt senter vegg og søyle).
Bod oppføres med inndelingsystem løst med
nettingvegger, delvis til himling av hensyn til
tekniske installasjoner. Dørene leveres med
hengelås. Åpen himling av hensyn til tekniske
installasjoner (ventilasjon- og sanitærrør, e.l.).
4.00 BYGNINGENS KONSTRUKSJONER
4.01
Fundamentering
Bygget fundamenteres over komprimert
og avrettet kultlag på fjell.

4.02
Bærekonstruksjoner
Garasjevegger, etasjeskiller og tak utføres
av plass-støpt betong eller prefabrikkerte
betongelementer. Vegger rundt trapperom
og heissjakt kan være av betong, stålkonstruksjon, platekledning eller glass. Det vil være
synlige V-fuger i himlingen og eventuelle
prefabrikkerte sjakter.
4.03
Yttervegger
Yttervegg leveres som klimavegg av bindingsverk. Fasadematerialene kan være en kombinert
overflater av betong, tegl, fibersementplater, stål/
aluminium og trepanel.
4.04
Rekkverk
Balkonger leveres med rekkverk i aluminium
med glass.
4.05

Takkonstruksjoner,
tekking og avrenning
Takene isoleres på oversiden med skråskåret
isolasjon, Isolasjonen tekkes med 1 lag asfaltpapp eller folie og sedumdekke med fall til
sluk med innvendig nedløp.
4.06
Utomhus arealer
På uteområder som skal nyttes til opphold
eller trafikk legges fast asfaltdekke. Det blir
beplantet i henhold til utomhusplan. Videre
leveres utebelysning. Utvendige vannkraner
for felles bruk, vil bli plassert der selger
finner dette hensiktsmessig.
4.07
Balkonger/takterrasse
Balkongdekke og takterrassene leveres med
oppforet terrassebord av furu. Balkonger er å
anse som utvendige konstruksjoner, og mindre
ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå
på overflaten etter regnvær.
Drypp fra overliggende balkong, rekkverk og markise må påregnes ved regnvær.
Balkongkonstruksjonene er av betong med
anlegg på søyler. Balkongdekke av betong
leveres med ubehandlede terrassebord.
4.08
Innervegger
Innvendige bærevegger bygges av betong og
stålkonstruksjoner. For øvrig bygges innvendige
vegger med bindingsverk av tre eller stålprofiler

kledd med gipsplater. Vegger mellom våtrom/
toaletter og oppholdsrom isoleres.
4.09
Himlinger:
Prefabrikkerte betongelementer sparkles
og males. Synlig V-fuge i elementskjøter.
4.10
Låssystem
Eget låssystem med nøkkel som passer til
hovedinngangen, leilighet og øvrige felles dører
med lås. Det leveres 3- nøkler til hver leilighet.
5.00
INNREDING OG OVERFLATER
5.01
Felles inngangsparti og trapperom
Leilighetene får inngang gjennom felles inngangsparti. Inngangsdøren leveres i aluminium
med glassfelt og lås og beslag i henhold til
gjeldende forskrifter. Innvendig får inngangspartiet gulv belagt med fliser. Vegger og
systemhimling i farger valgt av arkitekten.
Flis i inntrinn samt repos med sokkelflis.
Vegger og himling sparkles og males.
Håndløpere i lakkert eik eller annet materiale.
5.02
Postkasser
Det vil bli montert en postkasse m/30mm
brevsprekk for hver leilighet i inngangsparti.
Postkassene leveres med lås.
5.03
Vinduer og vindusdører
Vinduer og vindusdører leveres som trevinduer
med utvendig aluminium og energiglass i
henhold til isolasjonskrav. Overflatebehandlet
fra fabrikk i 1-en eller 2-to farger. Det leveres
åpningsvinduer i soverom. På grunn av på
gående prosjektering tas det forbehold om
justering / endring av vindus- og dørplassering
samt form på disse, og avvik i fra kontrakts
tegning vil da forekomme. Utførelse og
slagretning avhenger av hvilken tekniske krav
de enkelte vinduer har. Det gis ikke garanti mot
kvistgulning på fabrikkmalte produkter.
5.04
Garderobeskap og boder
Det leveres 1 meter skap pr. sengeplass
i henhold til plantegning.
Til prosjektet er det valgt slette garderobedørfronter i hvit utførelse eller tilsvarende kvalitet
og leveranse, høyde ca. 2100mm, foring mot
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himling kan forekomme som en del av innkassinger av ventilasjonsrør. Endelig plassering av
garderobeskap er ikke bestemt, og kan avvike
fra plantegningene. Innredning og endring av
dører og fronter kan endres under tilvalg.
2 stk. hvite melamin skyvedører leveres i entre
med garderobestang.
Boder leveres uten innredning, med mindre
dette spesifikt fremkommer av kontrakts
tegning. Mindre del av boden benyttes til
ventilasjonsaggregat og kan redusere oppgitt
arealet, med ca.0,6m2. Aggregatet beskrives
under ventilasjon.
Leiligheter leveres med innvendig bod på
ca. 3 kvm og sportsbod i kjeller ca. 5 kvm.
Enkelte leiligheter som ikke har bod i leiligheten
får nettingbod på 8m2 i parkeringskjeller.
Generelt har boder i kjeller vegger av netting.
Entreprenør står fritt til å velge bodleverandør
med tilsvarende kvalitet og leveranse fra
annen leverandør.
5.05
Inspeksjonsluker
Flere av de tekniske installasjonene krever
inspeksjonsluker som er synlige, som for eksempel rør-i-rør system, fordelerskap til fjernvarme,
gulvvarme, ventilasjonsanlegg, klosett og
elektro skap. Slike dører og luker vil i størst
mulig grad bli plassert i bod, entre, garderobeskap eller på bad. I enkelte tilfeller kan det bli
nødvendig å plassere dem i oppholdsrom
eller soverom. Lukene leveres i standardfarger.
5.06
Dører
Inngangsdør fra oppgangen leveres som kompakt hvit entredør og med låssystem. Dørene
leveres med systemlås for nøkkelbetjening.
Innvendige lettdører leveres med hvite karmer
og slett overflate. Dørvridere i blank utførelse.
Skyvedør og dør med glassfelt kan bestilles
i tilvalgs prosessen.
Det gis ikke garanti mot kvistgulning på
fabrikkmalte produkter.
5.07
Kjøkkenleveranse
Kjøkkeninnredning type HTH IA Athena med
hvite fronter og paneler, benkeplate av 30mm
sponkjerne med laminat, Struktur Mørk Eik, 604,
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er utgangspunktet i leveransen.
Entreprenør står fritt til å velge leverandør med
tilsvarende kvalitet og leveranse fra annen leverandør. Egen kjøkkentegning blir utarbeidet for
den enkelte leilighet og overlevert i forbindelse
med tilvalgsmøte med hver enkelt boligkjøper.
Overskap på kjøkken monteres i standard høyde (2100mm). Av garnityr og hvitevarer leveres;
stålvask Franke RB480. Benkearmatur. Det leveres opplegg for induksjonstopp og komfyr. Hvit
kjøkkenventilator tilpasset ventilasjonsanlegget
inngår i ventilasjonsleveransen. (innredning og
utstyr som er stiplet inngår ikke i leveransen,
hvitevarer medfølger ikke).
5.08
Hovedbad
Baderomsinnredning, type IA Athena med hvite
fronter og paneler er valgt. Bad leveres innredet
med underskap med heldekkende servant. Videre leveres ettgreps servantkran. Innfeltspeil over
servantskap, stikkkontakt over speil, 4 stk-downlights i himling, Vegghengt toalett, med dempet
toalettsete. Dusjtermostatpakke. Dusjvegg i
klart glass.
Nedsenket/utsparet dusjnisje ca. 50mm utenfor
dusjveggene. Badekar kan bestilles i tilvalgs prosessen dersom det er stiplet på plantegningen.
Sekundærbad
Innredningen leveres i IA Athena baderoms
innredning, med hvite fronter og paneler.
Bad leveres innredet med underskap(60cm)
med servant og dør. Videre leveres ettgreps
servantarmatur. Innfelt speil over servantskap,
2 stk-downlights i himling, vegghengt toalett,
med dempet toalettsete og dusjtermostatpakke.
Nedsenket/utsparet dusjnisje ca. 50mm utenfor
dusjveggene.
Det er avsatt plass, og leveres 1- stk opplegg
for vaskemaskin og tørketrommel på et av badene eller vaskerom.
WC
Innredningen leveres i IA Athena baderoms
innredning, med hvite fronter. Bad leveres innredet med underskap(45cm) med servant og dør.
Videre leveres ettgreps servantarmatur. Innfelt
speil over servantskap, stikkontakt i speil, 2 stk.
downlights i himling, vegghengt toalett, med
dempet toalettsete. Gulvfliser som baderom

med sokkelflis. Malte veggflater.
Vaskerom
Leveres med 1- stk opplegg for vaskemaskin
og tørketrommel. Gulvfliser som tils tøtende
baderom/wc med sokkelflis.
Malte veggflater
5.09
Gulv- og veggfliser
Det leveres fliser av normal god kvalitet på
baderom, wc og vaskerom, innenfor standard
leveransen.
Gulv bad, wc og vaskerom:
Edilc Beola 30x30 gulvflis
Dusjnisje, ca 950x950mm:
Edilc Beola 5x5 gulvflis
Vegger på baderom:
FK PRO uni white gloss 30x60
Innvendige trapper:
Flissettes med sokkelflis, entreprenør 		
står fritt til å velge flisleverandør.
GENERELT FOR POST 5.7 - 5.8 – 5.9
Tegning på innredningene kan avvike fra plantegningen. Kjøkken, baderom, wc og vaskeromstegningene kan avvike for leilighetene og er
derfor kun generelle i prospektet.
Entreprenør/selger står fritt til å velge leverandør med tilsvarende kvalitet og leveranse fra
annen leverandør som beskrevet i prospektet
5.10
Himling
Leilighetene leveres generelt med himlings
høyden på minimum 2400mm. Det vil være
synlige V-fuger i betonghimlingen for hver
elementskjøt. For å skjule deler av tekniske
anlegg kan deler av eller hele himlingen i entré,
gangen, bod, bad og kjøkken i det alt vesentlige
bli utført med lavere himlingshøyde. Innkassing
av tekniske anlegg vil forekomme, både i himling
og langs vegger. Ned- og utforinger er ikke vist
på tegningen. Alle nedforede gipshimlinger
sparkles og males. For å ivareta branntekniske
forskrifter er det krav til brannslukningsanlegg
som sprinkleranlegg i alle leiligheter, deler
av sprinkleranlegget kan leveres som åpent
anlegg. Inntrekte balkonger leveres med åpent
sprinkelanlegg. I felleskorridorer og trapperom
monteres stedvis lydabsorberende himling som
er ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Innvendig himling i felles inngangspartier leveres som

systemhimling med innfelt belysning.
5.11
Listverk
I alle rom uten fliser monteres hvitpiggmenterte
eik fotlister. Gerikter leveres med glatt, malt
overflate. Listverket er fabrikkmalt før montering, spikerhull blir ikke sparklet og malt. Det
monteres ikke taklister i overgang vegg tak. Det
gis ikke garanti mot kvistgulning på fabrikkmalte
produkter.

6.04
Belysning
Generelt leveres Opal kuppel med led be
lysning i bod. Entre/gang leveres generelt ikke
med belysning. Tilvalgsmuligheter downlights
med hvit ramme og dimmer, dersom himlingen
er nedforet. På kjøkken leveres belysning under
tilvalg. Bad leveres generelt med 4-stk spot
downlights med hvit ramme i nedforet himling.
Balkonger leveres med ett utelys med stikkontakt.

5.12
Vegger
Vegger leveres med standard farge; «Refleksjon». Ønsket farge kan velges på tilvalgsmøte .

Svakstrøms anlegget
6.05
Telefon- data og antenne
Leverandør av tele, data- og antenne kabler fra
svakstrømskap til koblingspunkt i den enkelte
bolig. Kjøper betaler selv tilknytningsavgift.
Leverandør monterer en sender i svakstrøm
skapet som forsyner boligen med signaler. I
avtalen inngår en stk. dekoder til hver bolig
med en grunnpakke for TV-signaler og tilgang
til nettverk. Hver enkelt kan oppgradere etter
behov, direkte med leverandør. Selger tegner
abonnement med 3- års bindingstid på vegne
av sameiet. Som tilvalg kan det velges ekstra
punkter utover ett punkt. Kjøper må selv bestille
overgang av fast tlf.

5.13
Gulver
Stue, kjøkken, soverom og entre leveres
med Eik rustikk, 1-stav med hvit pigment som
standard leveranse. Det vil bli anledning til
å velge mellom parkettvarianter i tilvalgs
prosessen, (forutsetter bytte i hele leiligheten).
På bad leveres alternative fliser som tilvalg.
Det kan forekomme nivåforskjeller på terskel
fra rom med fliser til rom med parkett, og fra
innvendige arealer til balkong/tak/markterrasse.
6. 00 ELEKTROINSTALLASJONER
6.01
Sterkstrømsanlegg
I hver enkelt entré/bod blir det plassert
sikringsskap.
6.02
Jording og overspenningsvern
Det elektriske anlegget jordes på forskrifts
messig måte. Det monteres overspenningsvern
og jordfeilbryter som standard.
6.03
Installasjonsomfang
Det leveres installasjoner iht. NEK 400- 2014.
Det legges opp skjult anlegg med brytere og
kontakter i hvit utførelse. Ved leilighetsskille av
betong, prefabrikkerte elementer eller lyd og
brannvegger leveres anlegget som åpent. Det
utarbeides kontrakttegning med punkt- og lysplassering til boligkjøper ved tilvalg. Automatsikringer med jordfeilbryter i eget sikringsskap i
hver leilighet. Hovedsikring og målere vurderes
plasseres i tekniskrom i kjeller. Sikringsskapets
plassering i leiligheten avklares under
prosjekteringen.

6.06
Porttelefon- ringeanlegg
Ved hovedinngangsdør til trapperom leveres
ringetablå med calling anlegg. Til hver bolig
leveres dørtelefon som gjør det mulig å snakke
med- og se på monitor de som ringer på ytterdøren, samt å åpne døren.
7. 00
SANITÆRANLEGG
7.01
Innvendige ledninger
Vannledninger føres primært i vertikale sjakter
fra kjeller fram til hver bolig og fordeles i vegger
og nedforede himlinger fram til utstyr. I boligen
blir ledningene for varmt og kaldt vann lagt som”
rør i rør”. Dette innebær en sikkerhet i forhold
til mulige vannskader ved eventuelle lekkasjer
i rørsystemet. Fordeler skap for ”rør i rør
systemet” plasseres på vegg i tilknytning til
våtrom. Det presiseres at vist plassering ikke
må ansees som eksakt da tilpasninger og
justeringer kan være nødvendig. Det etableres
stoppekran på vannledningene i hver leilighet.
7.02
Oppvarming og tappevann
Varmt forbruksvann leveres fra Hafslund fjern-

varmesentral til varmeveksler i teknisk rom
i kjeller. Det monteres vannmålere for kaldtog varmtvann i hver leilighet. Avregning av
energiforbruk og hvor detaljert dette evt. skal
gjøres, må bestemmes av sameiet selv.
7.03
Sanitærutstyr
Leilighetene leveres med det sanitærutstyret
som er vist på kontrakts tegningen, i tillegg til
opplegg for vaskemaskin. Alle benkearmaturer
er av typen «et-greps». Som standard blir det
montert vegghengt wc med innebygd sisterne i veggen. Vegghengte toaletter kan også
bli montert med utenpåliggende sisterne på
badeveggen om nødvendig. Vegghengt toalett
med innebygget sisterne. m/» soft close» sete.
Trykkplate, Gerberit hvit (sigma 01).
Baderom leveres med stand gulvsluk. Sidehengslet dusjvegg med klart rett glass med
krommet profiler. 1 stk. frostsikker utekran
ved inngangsparti på hver av oppgangene
(deler av vanntilførsel blir synlig på innsiden).
Heldekkende servant leveres med baderoms–
innredning. Garnityr –toalettrullholdere håndkleknagger er tilvalg. 1 stk. opplegg for
vaskemaskin og tørketrommel på et av badene
eller vaskerom.
7.04
Fjernvarme
Det leveres fjernvarmeanlegg i bygget fra
Hafslund. Det leveres vannbåren gulvvarme
i alle oppholdsrom med individuell romstyring.
Baderom, wc og vaskerom leveres med varmekabler med gulvføler.
8.00
VENTILASJON
Det leveres luftbehandlingsaggregat for balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner.
Aggregatene plasseres hensiktsmessig i leilighetens bod. Avtrekk fra bad, kjøkken og oppholdsrom med over-strømning over dørterskel.
Luftinntak til aggregatet via rist i fasaden. Avkast
fra leilighetene føres over tak på toppleilighetene. Trapperom og parkeringsanlegg ventileres
i henhold til gjeldene forskrifter.
9.00
9.01

DOKUMENTASJON ETC.
Huseierboka(elektronisk)

Ved overtakelse av leiligheten vil hver kjøper
få tilgang til opprettet dokumenthotell med
tilgang til huseierbok med relevant dokument
asjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt veiledning i bruk og vedlikehold.
Dokumentene forelegges elektronisk for
hver leilighet.
9.02
Erklæringer
Utbygger vil før overlevering, på vegne
av kjøper inngå avtaler om:
- Strømleveranse
- Avtaler om henting av avfall
- Levering av fjernvarme
- Drift og vedlikehold av heiser
- Lovpålagte serviceavtaler
- IT/tele/TV-signaler
- Forretningsfører
- Forsikring
- Eventuelt andre nødvendige avtaler
Kjøper overtar ansvaret for leiligheten fra og
med overleveringsdagen. Dette gjelder også
tekniske innretninger og lignende som trenger
systematiske ettersyn og vedlikehold. KT anbefaler at sameiet inngår avtaler for ettersyn og
vedlikehold for følgende installasjoner:
- Ventilasjonsanlegget
- Røranlegget
- Låseanlegget
- Antenne og data
- Garasjeport
- Heisanlegget
- Brannalarmanlegget
- Renhold av fellesanlegget
- Stell av utomhusanlegg
-Elektro
Selger sitt reklamasjonsansvar av innretningene
er forutsatt, dokumentert forsvarlig drift og
vedlikehold. Selger anbefaler at sameiet inngår
fast avtale om vaktmestertjeneste som eksempelvis kan ivareta forhold som brøyting, stell av
grøntanlegg, ettersyn av renner, taksluk, nedløp,
tapping av utekraner før vinteren osv.
10.00
TILVALG OG ENDRINGER
For å gjøre det enkelt og rimelig for kjøper vil
selger utarbeide en tilvalgs meny hvor priser

og frister for beslutnings dato/bestilling vil
fremkomme. Det vil bli gitt muligheter til å gjøre
enkelte individuelle tilpasninger av boligen,
innenfor gitte tidsfrister og rammer. Endringer
får priskonsekvens. Kjøper gjøres oppmerksom
på at det på grunn av serieproduksjon vil måtte
legges begrensninger på omfanget av tilleggs
bestillinger og tidsfrister. Dette for å sikre entreprenøren rasjonell fremdrift, samt å oppfylle
indikert overleveringsdato ovenfor kjøper.
10.01
Prosjekteringsendringer
En prosjekteringsendring er en endring som
innebærer at en ny tegning må utarbeides.
En endring kan f.eks. være snu en dør, endre på
kjøkken eller installasjon av spotlight i taket. For
prosjekteringsendringer tar vi en fast grunnpris,
og i tillegg kommer kostnader for materialer
og arbeid inkludert påslag. Grunnprisen dekker
kostnad for å utarbeide nye tegninger og sende
til alle berørte parter. Prosjekteringsendringer
gjennomgås i forbindelse med tilvalgs møtet.
Bekreftelse på bestilt endring vil bli sendt
kjøper til godkjenning etter tilvalgs møtet
og før bestillingen iverksettes.
10.02
Tilvalg
Det vil bli mulighet for følgende tilvalg:
- Kjøkken- og garderobeinnredning innenfor
leverandørens sortiment
- Baderomsinnredning og armaturer innenfor
leverandørens sortiment.
- Innvendige dører
- Ekstra elektriske punkter, telefon, tv og
bredbånd og belysning
- Parkett typer innenfor utvalgte alternativer.
- Farge på innvendige vegger, kontrastvegg.
- Fliser på bad, wc, vaskerom og over
oppvaskbenk.
- VVS utstyr
Andre ønsker om endringer må kalkuleres
spesielt, her vil det komme et fast administrasjonsgebyr i tillegg til prosjektkostnader.
Dette må betales uavhengig av om endringene
bestilles eller ikke.
Det utvises i svært liten grad fleksibilitet vedrørende endring av boligenes planløsninger
innenfor gjeldende krav, lover og forskrifter.
Uansett åpnes det ikke for endringer som påvirker boligens fasader. Tilvalgene er begrenset
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oppad til 15% av boligens verdi jf. Bustadoppføringslova, § 15. Det gis ikke anledning til å
flytte på elektriske installasjoner, samt avløp og
vanntilførsel.
Selger har ansvar for tilvalgs prosessen og
kontrakt for tilvalg inngås med selger. Plassering av føringsveier for tekniske anlegg I kjøkken,
baderom og wc/vaskerom må beholde sine
opprinnelige plassering.(kjøkken kan flyttes
til soverom på enkelte leiligheter).
Det er viktig at kjøper ved eventuelle tilvalg
overholder de frister (valg og betaling) som
selger setter for tilvalg. Oversittes fristen (valg
og betaling) leveres leiligheten iht. basis standard. Tilvalg og eventuelle endringer faktureres
av selger når arbeidene er bestilt, og innbetales til megler innen den betalingsfrist som er
angitt på faktura (normalt 15 dager) og garanti
iht bustadoppføringslova §47. Betalingen fra
kjøper blir stående på meglers klientkonto inntil
overtagelsen, alternativt kan entreprenør kreve
beløpet utbetalt fra megler mot å stille garanti
i henhold til budstadoppføringslova § 47. Inngås
kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent
med at fristen for tilvalg og eventuelle endringer
kan være utgått. Kjøper må ta forbehold
i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt
og kjøper har krav til tilvalg som forutsetning
for avtalen. Kjøper kan ikke trekke ut leveranse
knyttet til fliser /eller kjøkken-, og garderobe-,
baderoms innredning (og eventuelt andre
leveranser).
Det kan ikke påregnes at entreprenør vil påta
seg å montere leveranser som kjøper bestiller
på egen hånd før overtakelse. Endringer
i henhold til standardleveransen skal uansett
og alltid godkjennes av selger.
10.3
Kontroll av bestilling
Det er svært viktig at kjøper har satt deg godt
inn i denne leveranse- og kvalitetsbeskrivelse
og lest gjennom bestillingen og tar kontakt med
ansvarlig for tilvalgene dersom noe er uklart.
Bestillingen er bindende og kan ikke endres
etter at den er signert og returnert. Avtaler
som ikke finnes i bestillingen har ingen
gyldighet. Bestillingen er underlag for under
leverandører og må inneholde korrekt og
komplett informasjon.
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11.00 FORBEHOLD
Prosjektet er fortsatt i en prosjekteringsfase,
rammetillatelse og IG råbygg er mottatt. Denne
leveransebeskrivelse har derfor tatt forbehold
om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre
endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis p.g.a offentlige pålegg, dispensasjonsøknad, byggesakskrav og lignende, uten
at den planlagte generelle standard forringes
i nevneverdig grad. Videre kan størrelse på
sjakter og veggtykkelse bli justert. Tekniske
installasjoner er ikke tegnet inn på plantegninger, disse vil bli montert i henhold til normale
retningslinjer og byggeforskrifter.
Omfang av nedforede himlinger eller innkassinger må justeres ettersom detaljprosjekteringen
ikke er gjennomført, i rom med downlights
og tekniske føringer kan takhøyde være ned
mot ca.2280mm. Det monteres ikke taklister
i overgang vegg tak. Kjøper må derfor være
oppmerksom på at det i slike overganger kan
forekomme noe riss og sprekkdannelser som
følge av naturlige setninger og bevegelser i
bygget. Slike vil normalt ikke være å anse som
reklamasjonsberettiget.
Selger leverer ikke; innredninger, lamper, øvrig
belysningsutstyr, markiser / solavskjerming,
tepper, møbler og annet tilbehør, med mindre
det fremgår av denne leveransebeskrivelse.
Illustrasjoner er ikke retningsgivende for
detaljer rundt leveransen. Leilighetene over
leveres byggrengjort, men det kan forekomme
noe byggestøv etter overtakelsen.
For komplett informasjon, må kjøpsbetingelser
med kjøpekontrakt med alle vedlegg være
gjennomgått. Det tas forbehold om eventuelle
feil i beskrivelsen.
12.00
12.01

GENERELT
Generelle forbehold
knyttet til prosjektet
Prosjektet er per i dag ikke detaljprosjektert.
Alle opplysninger om leilighetene og prosjektet er derfor gitt med forbehold om rett til
endringer som er hensiktsmessig og nødvendig
i forbindelse med nærmere detaljering av
prosjektet og leilighetene, herunder som følge

av pålegg fra myndighetene eller tiltak for
å tilfredsstille eventuelle forskriftskrav. Generelt
står utbygger fritt til å velge løsninger i den
grad det ikke forringer standarden i prosjektet.
Innredning og utstyr som er stiplet inngår ikke
i leveransen. Det kan forkomme mindre avvik
mellom salgs- og kontraktstegning.
Selger forbeholder seg retten til å levere
tilsvarende utstyr- og materialkvalitet fra annen
leverandør enn det som er oppgitt i denne
beskrivelsen. Reguleringsbestemmelser
iht vedtak 14.10.2013, for Kantorveikvartalet,0217-2010002 er en del av leveransen
og er tilgjengelig hos megler.
Kantor Terrasse ligger meget sentralt i det som
Oppegård kommune omtaler som bymessig fortetting. Det er vedtatt en fortettning av omkringliggende områder. Det anbefales å sette seg inn
i sentrumsplanen som ligger på www.oppegard.
kommune.no/aktuelt/2016/desember/sentrum.
12.02 Teknisk anlegg
Alle tekniske anlegg og fremføringer blir ikke
inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt, men det utarbeides en punktplaner
for elektro. Det tas forbehold om endringer
på plantegninger for fremføring av sjakter
for tekniske føringer.
12.03 Endringer
Selger har rett til, uten at kjøper kan kreve
endringer i pris, å foreta mindre endringer
i oppgitte spesifikasjoner, produkter og
beskrivelse som antas hensiktsmessig og/eller
nødvendig, og som ikke forringer prosjektets
eller leilighetenes kvalitet og funksjon i vesentlig
grad. Selger forbeholder seg også retten til
å bestemme endelig utførelse av utomhus
arealer, fellesarealer og materialvalg i og
på bygningene.
12.04
Tegninger og illustrasjoner
Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke
er bindende for leilighetens detaljutforming og
farger. Opplysninger gitt i salgsprospektet kan
fravikes dersom selgeren anser det nødvendig
eller ønskelig, men endringene skal ikke ha
innvirkning på forutsatt standard.
2-3D tegninger og illustrasjoner i prospektet

og tegningsmateriale er av illustrasjonskarakter,
som for eksempel møblering, fargevalg, dør- og
vindusutforming, balkonger og detaljer på
fellesarealer, fasadedetaljer, materialvalg,
beplantning, etc. Utstyr /Standard som leveres
fremgår av kvalitetsbeskrivelse i prosjektet.
På de enkelte leilighet- og møbleringsplanene
er det visst forslag til plassering av møbler,
utstyr og hvitevarer. Det samme gjelder garderobeinnredning på soverom, oppvaskmaskin på
kjøkken. Forslagene er kun av illustrativ karakter.
Utomhusplan er kun som en illustrasjon av
standard og funksjoner. Det ferdige produktet
vil kunne avvike fra illustrasjonen uten at dette
gir kjøper rett til å kreve prisavslag.
Leilighetenes areal er angitt så nøyaktig som
mulig, avviket mellom oppgitt bruksareal og
summen av oppgitt romareal skyldes at arealet
er avrundet nedover til nærmeste hele eller
halve tall. Selger tar imidlertid forbehold om
mindre avvik/endringer blant annet som
følge av at prosjektet per i dag ikke er detalj
prosjektert. Balkongareal og utforming kan
avvike fra salgsprospekt.

samsvarer ikke med leilighetens totale BRA som
følge av at innvendige vegger ikke er medtatt
i denne sammenheng.
Arealene i prislisten og på kontrakts tegninger
er oppgitt i bruksareal (S-BRA) og primærrom
(P-rom). Arealene er beregnet ut fra Norsk
Standard 3940. Bruksarealet angir leilighetens
areal innenfor omsluttende vegger. Primærrom
er BRA fratrukket innvendig bod. Innvendig
sjakter er medregnet i P-rom. De oppgitte
arealer er å betrakte som ca. arealer. Partene
har ingen krav mot hverandre dersom arealet
skulle vise seg å være 5% mindre/større en det
oppgitte areal. Salgsprisene er faste og kan ikke
justeres etter kontraktinngåelse. Balkongarealer
kan avvike +/- 5%.

12.06
Priser
Selger står fritt til når som helst, og uten
forutgående varsel, å regulere prisene på
usolgte leiligheter.
12.07 Igangsettingstillatelse er mottatt
Vi tar forbehold om endringer i endelig plan
og tegninger i forbindelse med offentlig godkjenning.
13.00 BYGGHERRE, MEGLER
OG PROSJEKTLEDELSE
13.01
Byggherre
Byggherre for prosjektet er Kantor Terrasse AS
org.nr. 979 511 949, som i sin helhet er eiet av
Gravermoen holding AS

13.02
Megler
DNB Eiendom as org.nr. 910 968 955
Megler har fast provisjon for hver solgte
enhet i prosjektet. Dersom handelen ikke
kommer i stand, har megler ikke krav på
provisjon. Meglerprovisjon og utlegg
betales av selger.
13.03
Prosjekt- og byggeledelse
ÅF Advansia as v/Prosjektleder Arne Surén

13.06
Salgsvilkår
Kjøp i prosjektet baseres på informasjon inntatt
i nærværende salgsoppgave, samt følgende
vedlegg:
- Informasjonsskrivet ”Eiendommen fra A-Å”
- Prisliste
Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven
kun er komplett med overnevnte vedlegg.

13.04
Antall seksjoner
Selger tar forbehold om antall seksjoner
i sameiet.
13.05
Forbehold om trykkfeil
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil
i prospekt- og salgsopplysningene.

Det vil også forekomme tekniske installasjoner
som rørføringer, ventilasjonsaggregat, rør
i rør skap og sjakter i leiligheten som ikke er vist
på tegningen. Eventuelt mindre avvik gir ikke
kjøper rett til å kreve prisavslag. Selger skal
informere kjøper dersom det oppstår vesentlige
endringer avvik.
Leveransepliktige innredninger er tegnet
med hel strek på kontrakts tegning, stiplede
innredninger er ikke del av leveransen.
Det kan forekomme måleavvik ved trykking av
salgsmaterialet, og prosjektet må derfor ikke
bruke for nøyaktig måltaking.
12.05
Arealangivelse
Arealene som er oppgitt er bruksareal, (BRA)
som leilighetenes areal innvendig målt ved
leilighetens omsluttede vegger, inklusive
innvendige vegger, boder og sjakter, men ikke
medregnet yttervegger. Det tas forbehold om
at mindre arealavvik kan forekomme.
De oppgitte romstørrelser på plantegningene
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ENSIGN

kantorterrasse.no

Ta gjerne kontakt med megler
for utfyllende informasjon:

Anna Pham

Eiendomsmeglerfullmektig

400 54 680

Anna.Pham@dnbeiendom.no

Tom Anselm Westerlin
Eiendomsmegler

924 14 071

Tom.Westerlin@dnbeiendom.no

Avd. Kolbotn

Kolbotn Torg, 1410 Kolbotn

