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Salgsoppgave / Viktige opplysninger

Selger/ Hjemmelshaver
Grenseveien 97 ANS, org.nr. 953 013 096, 
c/o Scandinavian Development AS,
Parkveien 33, 0258 Oslo

Arealangivelser
Arealene oppgitt på tegning og i prisliste er angitt i 
bruksareal (BRA) som er boligenes mål innvendig, 
innbefattet innvendig(e) bod(er) og vegger, men 
ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses P-rom 
– dette er boligens BRA areal fratrukket 
innvendig(e) bod(er) og veggene til disse.

Overtagelse / innflytting
Antatt overtagelse er 2. kvartal 2018. Dette under 
forutsetning av byggestart 4. kvartal 2016. Ved 
senere byggestart endres overtagelsestidspunkt 
tilsvarende. Med byggestart menes fra det 
tidspunkt byggearbeidene på det aktuelle 
byggetrinn faktisk igangsettes. Gravearbeider i 
grunnen er ikke å anse som byggearbeid.

Overtagelsestidspunkt er basert på et foreløpig 
estimat, og endelig dato vil blant annet avhenge av 
kommunal behandling og fremdrift i prosjekt- og 
byggearbeid (les også forbehold i denne 
salgsoppgave). 

Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt 
dersom iverksettelse av byggeprosjektet ikke er 
igangsatt innen 30.06.2017.

Ved frafall av Selgers forbehold vil siste frist for 
overtagelse bli meddelt skriftlig. Siste frist vil bli gitt 
innenfor tidsrommet på en måned. Endelig 
overtagelsesdato meddeles skriftlig ca. 10 uker før 
overtagelse. Denne dato gjelder da som partenes 
avtalte overtagelsesdato. Denne bestemmelse 
medfører ingen innskrenkning i Kjøpers rettigheter 
iht. bustadoppføringslova § 10 annet og tredje ledd. 
Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil 4 
måneder tidligere enn måneden selger meddelte 
som siste frist.

Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal 
foreligge innen overtagelse. Det er selgers plikt å 
fremskaffe ferdigattest på eiendommen. Kjøper 
gjøres oppmerksom på at ferdigattest kan bli å 

foreligge en tid etter overtagelse (avhengig av f.eks. 
årstid og ferdigstillelse av utomhusareal), og at 
dette ikke skal være til hinder for selgers oppgjør 
ved overtagelsestidspunkt.

Priser
Se vedlagte prisliste. Selger står til enhver tid fritt til 
å endre prisen på usolgte boliger og biloppstillings-
plasser, uten forutgående varsling.

Kjøpsomkostninger
I tillegg til kjøpesum betaler kjøper dokumentavgift 
med 2,5 % av andel tomteverdi, MNOK 40, kr 102,- 
pr kvm (se prisliste for den enkelte bolig). I tillegg 
påløper tinglysningsgebyrer p.t. kr. 525,- for skjøte 
og kr. 727,- pr pantobligasjon (inkl. attest) som skal 
tinglyses i forbindelse med kjøpet. Det tas 
forbehold om endring av satsene for offentlige 
gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmels-
overgang.

Betalingsbetingelser
Det forutsettes at delinnbetaling/forskudd på 10 % 
av kjøpesummen innbetales ved kontraktinngåelse 
til meglers klientkonto, og at skriftlig dokument-
asjon på finansiering fremlegges av kjøper. 

Delinnbetaling fra kjøper forutsetter at selger har 
stilt garanti i henhold til Bustadoppføringslova § 12. 
Alle renter på beløp innbetalt til meglers 
klientkonto tilfaller i sin helhet selger under 
forutsetning av at selger har stilt garanti i henhold 
til Bustadoppføringslova § 47. Stilles ikke slik 
garanti tilfaller rentene på innbetalt beløp kjøper.

Hovedoppgjør (resterende del av kjøpesum og 
kjøpsomkostninger) skal innbetales til megler 
senest en uke før overtagelse. 

Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for 
beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 
30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger 
rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Selger 
vil holde kjøper ansvarlig for selgers eventuelle 
økonomiske tap som følge av kjøpers mislighold. 
Selger har rett til dekning av sitt tilgodehavende i 
kjøpers innbetalte delinnbetaling, herunder også 
for renter og andre omkostninger, som påløper på 
grunn av kjøpers mislighold.
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Fellesutgifter / likviditetstilskudd
Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men 
stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets 
ordinære driftsutgifter og avhenger av ytelsene 
sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig vil dette beløpe 
seg til ca. kr. 35,- - 40,- per kvm BRA/mnd. til 
dekning for blant annet a konto oppvarming og 
varmtvann, kommunale avgifter, felles forsikring, 
drift/service/vedlikehold av fellesarealer, 
forretningsførsel, revisjon mm. Det foreligger p.t. 
ikke regnskap eller budsjett for sameiet. Budsjett 
vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med 
forretningsfører. Driftsbudsjett og fellesutgifter 
fremlegges til orientering og gjennomgang i 
forbindelse med konstituerende sameiemøte.

Forretningsfører vil i forbindelse med overtagelsen 
innkalle 3 måneders fellesutgift som likviditets-
tilskudd til sameiet. 

Kredittvurdering / dokumentasjon 
av finansieringsevne
Selger forbeholder seg retten til å foreta 
kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper 
som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. Det 
tas videre forbehold om rett til å foreta kontroll av 
evt. betalingsanmerkninger. Selger forbeholder seg 
retten til å kreve dokumentasjon av kjøpers 
finansiering og evne til å betale fellesutgiftene. 

Garantier
Boligene selges i henhold til bustadoppføringslova, 
og selger plikter i henhold til § 12 i loven å stille 
garanti på 3 % av kjøpesum i byggetiden og 5 % av 
kjøpesum i 5 år etter overlevering av boligen til 
kjøper. Overføring av kjøpers delinnbetaling/
forskudd/sluttoppgjør fra megler til selger er 
avhengig av at selger har stilt garanti i henhold til 
bustadoppføringslova § 47.
 
Kostnader ved eventuelle påkrevde endringer av 
garantier knyttet til videresalg eller transport av 
kjøpekontrakt bekostes ikke av selger.

Tomt
Eiet tomt i dag ca. 14.353 kvm. Det vil bli foretatt 
grensejusteringer og eventuell sammenslåing/
deling i forbindelse med utbyggingen. Ca. 2.100 
kvm blir overtatt av Oslo Kommune som offentlig 
torv ihht Ensjøplanen. Utbygger vurderer også 
å skille ut næringstomten på eget g/bnr. Antatt 
tomtearealer etter disse justeringer er mellom 
5-6.000 kvm.

Matrikkel / adresse
Eiendommen har i dag matrikkelnummer gnr 

130 bnr 104 i Oslo kommune. Matrikkelnummer 
vil kunne endres i forbindelse med utviklingen 
av prosjektet. Seksjonsnummer fastsettes i 
forbindelse med seksjoneringen. Eiendommen 
har i dag adresse Grenseveien 97, 0663 Oslo. 
Adressen kan bli endret og vil bli endelig fastsatt av 
kommunen innen overtagelse.

Reguleringsforhold:
S-3218, 06.02.1991, Byggeområde for kontor, 
Byggeområde for kontor/industri, Fellesområde 
(plass, avkjørsel og parkering) S-3070, 24.05.1989, 
Byggeområde for boliger.
S-4699, 06.03.2013, østre parkdrag og sentral 
tverrforbindelse. Gang/sykkelveg går langs med 
planområdet nordøst.  
Tilstøtende eiendommer er regulert til boligformål, 
kontor, industri, forretning og offentlig formål 
(skole). Reguleringsplan og -bestemmelser følger 
som vedlegg til denne salgsoppgave. Interessenter 
oppfordres til å kontakte megler ved spørsmål til 
reguleringen i området.

Servitutter / rettigheter
Seksjonene overdras med de rettigheter og 
forpliktelser som grunnboken viser. 
Grunnboksutskrift følger som vedlegg til denne 
salgsoppgave. Seksjonene vil være fri for 
økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt 
panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse 
av den enkelte sameiers fellesforpliktelser. I tillegg 
kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende 
sameie, naboforhold eller forhold pålagt av 
myndighetene. Det er tinglyst servitutter på 
eiendommen, og kopi av disse fås av megler. 

Servitutter i grunn:
09.12.1958 14736 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Overført fra: 0301 / 130 / 104 / /
Korrekt dok.nr. er iflg. pantebokskopien: 
14729/1958
Med flere bestemmelser.
 
06.12.1960 15339 BESTEMMELSE OM 
BEBYGGELSE
Overført fra: 0301 / 130 / 104 / /
Byggeforbud på nærmere angitt avstand.
 
23.06.1961 7762 BESTEMMELSE OM 
BEBYGGELSE
Overført fra: 0301 / 130 / 104 / /
Bestemmelse om vannledning
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet.
Med flere bestemmelser.
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17.11.1962 14739 BESTEMMELSE OM 
BEBYGGELSE
Overført fra: 0301 / 130 / 104 / /
Bestemmelse om veg.
 15.02.1967 2214 BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
Overført fra: 0301 / 130 / 104 / /
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
 
30.11.1967 16911 BEST. OM ADKOMSTRETT
Overført fra: 0301 / 130 / 104 / /
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet.
 
29.01.1968 1315 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: 0301 / 130 / 104 / /
Bestemmelse om kloakkledning
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
 
01.07.1968 9780 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: 0301 / 130 / 104 / /
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk.
 
17.03.1969 2963 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: 0301 / 130 / 104 / /
Vedtak av Oslo kommunes vann- og 
kloakkreglement.
Korrekt. dok.nr. er iflg. pantebokskopien: 
2963/1959.
09.10.1969 16660 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: 0301 / 130 / 104 / /
Byggeforbud på nærmere angitt avstand.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde 
ledninger mv.
 
01.10.1985 5958 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Overført fra: 0301 / 130 / 104 / /
Korrekt dok.nr. er iflg. pantebokskopien: 
59958/1985.
Med flere bestemmelser.
 
17.10.1997 64653 ERKLÆRING/AVTALE
BEST.OM FJERNVARMERØR.
Rettighetshaver Oslo Energi Nett as.
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo Energi Nett 
as og Grenseveien 97 ans i fellesskap.
Med flere bestemmelser. 
Ved evt. spørsmål til servituttene oppfordres 
interessent til å ta kontakt med megler.

Ligningsverdi
Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien 
fastsettes av Ligningskontoret etter beregnings-
modell som tar hensyn til om boligen er en såkalt 
”primærbolig” (der boligeieren er folkeregistrert 
bosatt) eller ”sekundærbolig” (alle boliger man 
eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres 
til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte 

ansvarlig megler for nærmere informasjon om 
fastsettelse av ligningsverdi.

Byggemåte / Standard / Utstyr
Dekker i prefabrikkerte betongelementer eller 
plasstøpt betong. Betong eller gips i boligenes 
skillevegger. Innvendige lettvegger i boligene består 
av bindingsverk bekledd med malte gipsplater. 
Se for øvrig vedlagte leveransebeskrivelse og rom-
skjema som utgjør en del av denne salgsoppgave.

Energimerking
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t. 
Energiattester vil bli utarbeidet av selger i 
samarbeid med utførende entreprenør etter at 
detaljprosjekteringen er gjennomført. Etter dette vil 
energiattester for den enkelte bolig kunne 
innhentes hos megler.

Garasjeanlegg / Parkering
Det vil bli oppmerkede biloppstillingsplasser i felles 
garasjeanlegg i kjeller. Biloppstillingsplass kan 
kjøpes i tillegg til boenheten i henhold til prisliste. 
Det blir bygget færre biloppstillingsplasser i kjeller 
enn antall boenheter.

Organisering og lokalisering av biloppstillings-
plasser og sportsboder bestemmes av selger. 
Selger forbeholder seg retten til å bestemme 
antall biloppstillingsplasser, samt plassering av 
sykkelparkering på terreng og i kjeller.
Kjøper av biloppstillingsplass må betale en 
forholdsmessig andel av kostnadene til drift og 
vedlikehold av garasjeanlegget, som kommer i 
tillegg til de alminnelige fellesutgiftene.

Selger forbeholder seg retten til å forbinde 
garasjeanlegget med nabobebyggelse.

Boder
Det medfølger 1 sportsbod til alle boliger. 
Sportsbodene vil ligge i felles anlegg i kjeller/
garasjeanlegg. I de fleste boliger er det også bod 
inne i boligen, mens innvendig bod kan erstattes 
med skap i enkelte boliger.

Avtalemessige forhold
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert 
kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil 
akseptere salg til selskaper, samt om de vil 
akseptere salg av flere seksjoner til samme kjøper. 
Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at 
mer enn to seksjoner eies av en og samme 
juridiske person.
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Vedtekter for sameiet vil bli utarbeidet av selger. 
Så snart dokumentene er ferdige vil de bli tilsendt 
kjøper eller de kan innhentes hos megler. Det 
forutsettes at dokumentene aksepteres som 
grunnlag for handelen. Eventuelle ønskede 
endringer kan skje i henhold til vedtektene på 
senere generalforsamlinger.

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

Avbestilling
Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir kjøper en 
avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil 
kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader 
og tap som følge av en eventuell avbestilling. 
Bestilte tilvalg og endringer skal i slike tilfeller, i sin 
helhet, uansett betales av kjøper. 

Lovgrunnlag
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova 
som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og 
plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av 
fast eiendom der bygningen ikke er fullført når 
avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges 
Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For 
øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjons-
sameiet og driften av dette.

Eierform / Organisering
Grenselunden vil bli organisert som et eier-
seksjonssameie i samsvar med Eierseksjonsloven. 
Selger forbeholder seg retten til å organisere 
Grenselunden som ett eller flere sameier. Selger 
forbeholder seg videre retten til å organisere og 
fordele parkering og sportsboder på den måten 
som for selger anses mest hensiktsmessig, for 
eksempel som en del av sameiets fellesareal med 
dertil tilhørende bruksretter, seksjonert som 
tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som en 
særskilt næringsseksjon.

Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil 
kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende 
enerett til bruk av sin boenhet. Seksjonseierne får 
felles bruksrett til sameiets fellesareal.

De andre sameierne har, i henhold til Eierseksjons-
lovens § 25, panterett i seksjonen for krav mot 
sameieren som følger av sameieforholdet.

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

Forsikring
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret 
av selger. Etter overtagelse vil eiendommen 
forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper 
må selv besørge innboforsikring og forsikring av 
eventuelle særskilte påkostninger.

Adgang til lovlig utleie
Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon og 
kan leie den ut til boligformål. Dersom 
eiendommen ikke er seksjonert pr. tidspunkt for 
overtagelse, gjøres evt. kjøper/utleier oppmerksom 
på Eierseksjonslovens kapittel III som regulerer evt. 
leietakers rett til kjøp.

Eiendomsmegler
Nyeboliger AS, org.nr. 997 812 824
Sognsveien 70 A, 0855 Oslo
Faks 23 26 44 51
E-post: nyeboliger@privatmegleren.no
Ansvarlig megler: Vegar Skredlund

Megler har fast provisjon pr enhet solgt i prosjektet, 
kr. 35.000,- eks. mva. Ved evt. utsolgt prosjekt vil 
megler kunne oppnå bonus. Dersom handel ikke 
kommer i stand, har megler ikke krav på provisjon. 
Meglerprovisjon og utlegg betales av selger.

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

Overskjøting og oppgjør
Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i 
henhold til kjøpekontrakten. Ved eventuell endring i 
eierskap/navneendring fra kjøpers side etter bud/
aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr på kr. 
25.000,- inkl. mva. som innbetales meglers 
driftskonto. Eventuell endring krever selgers 
samtykke. Selger forbeholder seg retten til på fritt 
grunnlag å godta eller avslå transport av 
kjøpekontrakter. Oppgjør etter salg vil skje 
gjennom megler eller meglers underleverandør.
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Tilvalg og endringer
Det vil bli gitt et tidsbegrenset tilvalgstilbud, som 
for eksempel ulike typer parkett, fargevalg på
veggflater, fliser, fronter på kjøkken- og 
baderomsinnredninger, flere el-punkter etc. 
Endringer ut over ovennevnte må på fritt grunnlag 
vurderes av selger, entreprenør og dennes 
underleverandører. Det kan ikke påregnes at andre 
endringer kan foretas og de kan uansett ikke 
utføres om de er i strid med rammetillatelse eller vil 
kunne medføre forsinkelse i prosjektets fremdrift. 
Typiske endringer som ikke tillates er endring av 
fasade, vindusform, plassering av vann og avløp. 

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, 
er interessent/kjøper kjent med at frister for 
tilvalg og endringer kan være utgått. Det må da 
tas forbehold i kjøpetilbudet dersom interessent/
kjøper har ønske om tilvalg/endring som denne 
mener skal være mulig å få levert av selger. 
Konferer megler for nærmere informasjon.
Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15 % av 
kjøpesum i henhold til Bustadoppføringslova § 9. 
Alle tilvalg avtalefestes direkte mellom kjøper og 
entreprenør/underleverandør i separat avtale. 
Eventuelle tilvalg faktureres kjøper direkte fra 
entreprenør/underleverandør.

Forbehold
Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget 
vedrørende overtagelsestidspunkt ikke er å anse 
som en avtalt frist for overtagelse i forhold til 
Bustadoppføringslova § 10. Anslaget er kun et 
estimat, og endelig overtagelsesdato vil bl.a. 
avhenge av kommunal behandling, inngåelse av en 
for selger tilfredsstillende entreprisekontrakt og 
byggelånsavtale, samt fremdrift i prosjekt- og 
byggearbeid.

Kjøper må være innforstått med den usikkerhet 
som foreligger med hensyn til fremdrift og 
overtagelse, og kan ikke påberope seg 
overskridelser av de her angitte estimerte 
overtagelsestidspunkt som avtalt frist for 
ferdigstillelse/overtagelse. En forsinkelse i forhold 
til disse estimatene vil således ikke kunne danne 
grunnlag for krav om dagmulkt eller annen 
erstatning.

Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger 
m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den 
ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses 
som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar 
medfølger ikke, så som f.eks. hvitevarer, og det vil 
derfor fremkomme elementer i presentasjons-
materialet som ikke inngår i leveransen.
Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og 
markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle 
boligene i prosjektet. Interessent oppfordres derfor 

særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, 
beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende 
bygningsmasse mv.) før budgivning.
Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til 
endringer som er hensiktsmessige og/eller 
nødvendige, likevel slik at den generelle standard 
og utførelse ikke forringes eller endres vesentlig. 
Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har 
rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike 
endringer kan være innkassinger av teknisk anlegg, 
mindre endringer av boligens areal og lignende.

Det kan være avvik mellom de plantegninger og 
skisser som er presentert i prospektet, og den 
endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen 
mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til 
prisavslag eller erstatning. Ved vesentlige endringer 
har kjøper rett til å heve avtalen, og kreve 
kjøpesummen tilbakeført. Kjøper kan ikke kreve 
erstatning ut over dette.

Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/
internettside og leveransebeskrivelsen i den 
endelige kontrakt med kjøper, vil leveranse-
beskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen 
er begrenset til denne.

Selger står fritt til å bestemme bolignummer samt 
endre antall eierseksjoner i sameiet. Selger 
forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre 
priser og betingelser for usolgte boliger og 
biloppstillingsplasser.

Det utearealet som hører til de respektive 
byggetrinn vil bli ferdigstilt i den grad det er mulig. 
Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere 
trinn vil, blant annet på grunn av løpende 
byggevirksomhet, kunne medføre enkelte ulemper 
for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige 
byggetrinn.

Det tas forbehold om trykkfeil i prospekt og 
salgsoppgave.

Følgende dokumenter utgjør en del av 
denne salgsoppgave
• Leveransebeskrivelse og romskjema
• Plantegning og etasjeplan
• Prisliste
• Foreløpig utomhusplan
• Budskjema/Midlertidig kjøpekontrakt
• Selgers standard kjøpekontrakt
• Grunnboksutskrift
• Reguleringsplan- og bestemmelser




