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Én unik ”Løkka-Villa” 

i Mills-kvartal!
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Grünerløkka  har et organisert og rett-
vinklet gatenett, med forholdsvis brede 
gater. Samtidig er det anlagt flere store 
parker til glede for bydelens innbyggere. 
Den største av disse parkene er Sofien-
bergparken med sine gangveier og grønne 
plener. Her koser store og små seg på fine 
sommerdager og det er tilrettelagt for både 
grilling og blant annet ute-bordtennis. 

Langs Akerselven, som danner vestre 
grense av bydelen, kan du fange din egen 
ørret på flue... for så å grille den til middag 
i en av parkene. I hvilken annen hovedstad 
er det mulig..?

Hele området langs Akerselven har gjen-
oppstått som et parkmessig grønt drag, 
hvor man kan gå eller sykle til Maridalen 
den ene veien, eller Operaen den andre. På 
veien nedover kan du svinge innom Vulkan 
med sin rikholdige mathall. Dette er blitt et 
sentrum for nye norske mattrender. 

Rett nord for Sofienbergparken ligger 
Rodeløkka, med sine små og skeive trehus. 

Dette er et flott sted å rusle tur, og ta gjerne 
en sving innom Botanisk hage på hjem-
veien.

Og så er det kulturutvalget...! DoGa med 
sine utstillinger og events, Grünerløkka 
Lufthavn i Toftesgate som har 45 arbeids-
rom hvorav fem er lydisolerte øvingsloka-
ler for band. I tillegg finnes flere lyd-
studioer og en rekke arbeidsrom for både 
musikere og billedkunstnere her. Ringen 
Kino, med en rekke saler, ligger også i 
nærheten når underholdningsbehovet 
melder seg - for å nevne noen kulturelle 
ytterpunkter. 

Grünerløkka har lenge vært et samlings-
sted for kreative. Her skapes idéene. Å bo 
på Løkka er som å leve litt i et kunstner-
miljø, med gallerier, spisesteder og spesial-
forretninger side om side med store og 
kjente merkebutikker. Her får man alt, og 
skulle man ønske å dra til Oslo sentrum...
hopp bare på trikken, og du er der på 
noen minutter.
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Mills-kvartal ligger sentralt, men usjenert til på hjørnet 
av Sofienbergparken i en svært stille og rolig del av ellers 
livlige Grünerløkka!  Her får man med andre ord det beste 
fra to verdener - på ett sted; det landlige og rolige fra den 
fine parken rett utenfor døra, samtidig som man har alt det 
urbane Løkka har å by på innen gangavstand! 

Ved Sofienbergparken, midt på beste 
Grünerløkka, ligger Mills-kvartal. Her har 
det blitt produsert kjente norske merkevarer 
helt siden 1885 og alle kjenner vi til navn 
som Mills majones, Melange margarin og 
Delikat salater, for å nevne noen. Midt på 
Løkka har viktige norske matvaretradisjoner 
blitt utviklet og fremstillt - helt frem til idag. 
Mills-kvartalet er et helt nytt boligprosjekt 
der siste leilighet ble overtatt i mai 2021.

Prosjektet har fått en svært lekker utfor-
ming med utstrakt bruk av moderne og 
spennende materialer. Byggene danner et 
helt kvartal som vender mot Sofienberg-
parken, og hele det ærverdige kvartalet har 
gjennomstått som et boligprosjekt med 
tilsammen 147 enheter i tillegg til Stallen 
med svært attraktiv beliggenhet. I tillegg 
til leilighetene er det planlagt barnehage, 
kafeer og butikker. Dette er et av de mest 
spennende boligprosjektene Grünerløkka 
har sett...

Her er det bygget 2- til 4-roms leiligheter i 
en variert bebyggelse og en helt unik bolig 
i ”Stallen”. Alle leilighetene har god stan-
dard med kjøkken produsert av anerkjente  
kvalitetsprodusenter. De fleste leilighetene 
har privat balkong eller terrasse, og alle har 
tilgang til store og spennende takterrasser. 

Stallen er 50 kvm over 2 plan med privat 
takterrasse på 17 kvm og får moderne 
utførelse med kjøkken fra HTH, 1-stavs 
patkett og elektrisk gulvvarme.

Prosjektet danner i tillegg sin helt egen 
park eller byrom. Her blir det lekeplasser 
og grøntanlegg til glede for beboere. 

Mills-kvartal - et pulserende pusterom 
midt i byen!

FÅ DET BESTE 
AV TO VERDENER 
–PÅ ETT STED
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Området består stort sett av gamle 
og hyggelige bygårder, krydret med 

et mangfold av tilbud.
Bo på Løkka - Bo i byen!
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Grünerløkka er et populært shoppingstrøk med originale 
spesial- og designbutikker. Markveien er ”vintagegata” framfor 
noen med bruktbutikker på rekke og rad. Bydelen preges også 
av et rikt kulturliv og her finner du  bla. kulturscener som Blå, 
Fabrikken, Parkteatret og Grünerløkka.

 
GRÜNERLØKKA BUZZ
Grünerløkka har på få år utviklet seg til å 
bli et av Oslos mest ettertraktede områder 
å bosette seg på, med en puls og atmosfære 
som bare kan oppleves her - her skapes de 
nye trendene.
Løkka er et arnested for nye stiler, enten 
det er i gatemotebildet eller siste nytt fra 
matverden. Bon Lio og Apostrophe har 
allerede flyttet inn, og blir dine nye na-
bolagsrestauranter. Videre kan du nyte en 
utsøkt kaffe hos Tim Wendelboe i Korsga-
ta, eller rusle ned til Le Benjamin hvor 
smaksbomber venter, eller Delikatessen....
eller bare gå på kino på Ringen - Norges 
mest avanserte kino. Men Løkka er så mye 
mer enn det også.
Det er underlighetene, det lille rare, som 
også gjør at folk elsker Grünerløkka. Det 
kan være en gammel klassisk Triumph 
parkert på et hjørne, eller et skeivt portrom 
med et snekkerverksted, eller ostebutikken 
med prislapper på fransk. Man kan rusle 

langs Akerselven og rett etter innta et mål-
tid i verdensklasse ... det er en atmosfære 
man ikke finner andre steder i Oslo! 
Magasinet Vogue sammenligner denne helt 
spesielle atmosfæren man finner her med 
steder som Williamsburg og Bushwick i 
New York, og Montreal´s Mile End.
Alle kan finne sin yndlingsplass her, og 
man finner nye spennende steder man ikke 
visste om rundt neste hjørne.

Det er en lang rekke gallerier og utsalgs-
steder for kunsthåndverk. Kanskje den 
neste stjernen på kunsthimmelen har sin 
debututstilling nettopp denne helgen? 
Markedsdagene i Birkelunden eller det litt 
mindre markedet på Blå er også populære 
steder der man har muligheten til å finne 
seg en liten juvel blant alle de merkelige 
bruktgjenstandene.

Bo på Løkka - Bo i byen!
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Transport

Oslo Gardermoen 41 min

Oslo S 22 min
Tøyen stasjon 16 min

Grønland 15 min

Schous plass 3 min

Sofienbergparken 3 min

Kirkegårdsgata 1 min
Sverdrups gate 3 min

Sport og trening
Sofienbergparken balløkke 3 min
Sofienberg ungdomsskole 5 min

EVO Grünerløkka 4 min
Fitness24Seven Grünerløkka 5 min

Varer og tjenester
Bunnpris Thorvald Meyersgt 3 min
Joker Trondheimsveien 4 min

Markveien Senter 5 min
Gunerius Shoppingsenter 14 min

Boots apotek Grünerløkka 5 min
Ditt Apotek Grünerløkka 6 min

Grünerløkka Vinmonopol 5 min

Befolkning

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

Område Personer Husholdninger
Kommune: Oslo 681 067 360 614

Bydel: Grünerløkka 61 054 39 076

Grunnkrets: Grünerløkka rode 10 748 567
Blokk 90% Annet 10%

Boligmasse

Opplevd trygghet

Veldig trygt 6.7

Naboskapet

Høflige 5.8

Kvalitet på skolene

Bra 5.6

Skoler, barnehager Nivå Klasser Kapasitet Avstand
/avd (barn)

Grünerløkka skole 1-7 KL 14 KL 328 7 min
Lakkegata skole 1-7 KL 21 KL 320 7 min
Vahl skole 1-7 KL 15 KL 326 9 min
Møllergata skole 1-7 KL 14 KL 220 12 min
Sofienberg ungdomsskole 8-10 KL 120 5 min
Frydenberg skole 8-10 KL 10 KL 159 22 min
Wang Ung Oslo 8-10 KL 8 min
Sjokoladefabrikken barnehage 1-6 ÅR 8 AVD 120 3 min
Gaia barnehus 2-6 ÅR 4 AVD 73 5 min

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjøre-/gåavstand.
Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, Geodata AS
eller DnB Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: SSB, Statens Kartverk, Nabolag.no, Geodata m.fl.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunene tilbyr mer oppdaterte
kart for dette formålet. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021
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Stallen er noe så sjeldent som 
en ny enebolig på Løkka med

egen privat takterrasse
Bo på Løkka - Bo i byen!
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Stallen er 50 kvm over 2 plan med 
privat takterrasse på 17 kvm med 
moderne utførelse.

Det er levert kjøkken fra HTH i modell 
Focus, midnattsblå med underskap, kombi-
nert med hvitmalte overskap med ledlys 
og kjøkkenventilator i stål. Benkeplate av 
20mm  hvit trend laminat med nedfelt 1 
kums vask fra Franke. Alle skuffer og skap 
får demping - behagelig og praktisk.

Alle gulv, unntatt bad, er i hvitpigmen-
tert 1-stavs eikeparkett med tilhørende 
hvitmalt fotlist. Vegger er gips eller betong 
malt i en brukket hvit (NCS S0500). Vin-
duer og dører er levert i hvit glatt utførelse.

Badene er flislagte med hvite fliser 60x60 
på gulvet og 5x5 mosaikk i dusjsone, mens 

veggene er malte gipsplater med bade-
romsplater i dusjsone. Det er vegghengt 
hvitfarget toalett. Servant med ettgreps-
batteri og tilpasset underskap. Det er også 
klargjort for tilkobling av vaskemaskin. 

Det er elektrisk gulvvarme i alle 
primærrom.

Det er uttak for bredbånd og kabel-tv, samt 
dørcalling med video og skjermvisning i 
leiligheten.

Boligen har bod i bygget i tillegg til en 
egen sportsbod lokalisert i kjelleren hus i 3,  
og det blir anledning til å kjøpe parke-
ringsplass i garasjeanlegget som er anlagt 
under deler av prosjektet.
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PLANTEGNING
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Tegningen er veiledende. Avvik fra viste løsninger, samt 
oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte 
rom vil kunne forekomme.

Tegningen er veiledende. Avvik fra viste løsninger, samt 
oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte 
rom vil kunne forekomme.

BRA 50,0 m2

P-ROM 48,5 m2

Antall rom: 2-roms
Etasje: 1.-2. etg
Terrasse: 17,0 m2

STALLEN

SOV
8 m²

ENTRE5.5 m²

BAD
4 m²

STUE/KJØK17 m²

NOR

5

4

3

2

1NOR

Rev.

Kontroll:

Tegnet av:

Målestokk:
Dato:

BRA

Leilighetstype:

Leilighetsnr:

S-ROM

P-ROM

0m
1m

2m
3m

1:100

SALGSTEGNING

REGULERING/IDEUTVIKLING:

ARCASA arkitekter as

Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo

+47 22 71 70 70. arcasa@arcasa.no. www.arcasa.no 

PROSJEKTSTYRING:

4-101

08.08.2019

2-ROMS

AEA

SA

Sofienberggata 21-23

37.0 m²

37.0 m²

- m²

blokk 4, 1. etg.

Fransk balkong 
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1:100

SALGSTEGNING

REGULERING/IDEUTVIKLING:

ARCASA arkitekter as

Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo

+47 22 71 70 70. arcasa@arcasa.no. www.arcasa.no 
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4-101

08.08.2019
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Sofienberggata 21-23

37.0 m²
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Fransk balkong 

1. ETASJE 2. ETASJE TAKTERRASSE
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UTOMHUSPLAN
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LEVERANSEBESKRIVELSE
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LEVERANSEBESKRIVELSE

GENERELT
Boligen er oppført i 2021 og er bygget etter teknisk 
forskrift TEK 17.

BYGNING
Klimavegg og støpt betong med pusset og malt 
fasade. 
Dekke plan 1 i plasstøpt betong og trebjelkelag for 
plan 2. Betong og gips i boligenes skillevegger. 
Innvendige lettvegger i boligene består av bin-
dingsverk bekledd med malte gipsplater. Boligen er 
sprinklet. 

FELLESAREAL
Flotte opparbeidede utearealer med beplantning og 
lekeplasser. 
INNGANGSFORHOLD/ HEIS
Hus 1, 2 og 3 er direkte tilknyttet garasje, bodarea-
ler og sykkeloppstillingsplass med heis 
SPORTSBODER
Det medfølger en sportsbod i kjeller lokalisert i plan 
U2 under hus 3. Boden har gulv i betong, gitter/ 
netting vegger og fronter.
GARASJE- BODAREAL
Garasjeplass inngår ikke prisen av boligen og kan 
kjøpes separat iht egne betingelser, se prisliste. 
SYKKELPARKERING
Det er innvendig felles sykkelparkering i tillegg til 
utendørs sykkeloppstillingsplasser
FELLES TAKTERRASSER
Stallen har tilgang til felles møblerte takterrasser i 
hus 2 og deler av hus 3 og hus 4. 

INNVENDIGE FLATER OG MATERIALER
Gulv
Stue, kjøkken, entre og soverom i leilighet: 13 milli-
meter 1-stavs hvitpigmentert eikeparkett.

Tak
Betongtak med i NCS S0500 – Klassisk hvit. Lokal 
nedforet himling med gips på bad 

Baderom
Gulv: 60x60 hvit flis fra Bergersen flis Imperial 
Venezi White med 5x5 mosaikk i dusj.
Vegg: våtromsplater i fargen NCS S0500 i dusj og 
malt gips i fargen Blue Ground på resterende veg-
ger
Innredning: Utstyr og installasjoner iht. beskrivelse 
nedenfor og romskjema.

Kjøkkeninnredning
HTH kjøkkeninnredning i modell ZP Focus malt 
i fargen midnattsblå på over og underskap. 
Levert med LED gripelist. Laminat benkeplate 
i Trend hvit. Vask fra Franke i kum for nedfel-
ling. Kjøkkenventilator med kullfilter fra Røros. 
Hvitevarer herunder kjøl, oppvask, steketopp og 
innbygingsovn fra Siemens.

Baderom
Varme i gulv. Skap med heldekkende servant fra 
Alterna Malin. Speil på vegg. Dusj med ettgreps 
blandebatteri og dusjskillevegg i glass. Lys ved 
speil. Veggmontert toalett. Det er opplegg for vas-
kemaskin og tørketrommel på bad. 

Dører/vinduer
Innvendige dører levert med hvitmalte, glatte over-
flater i NCS S0500. Vinduer og balkongdører levert 
med isolerglass malt i RAL 7016 Antrasitt. Entredør 
i stål malt i RAL 7016 Antrasitt. Beslag i stål. 

Oppvarming
Varmekabler i støp i 1. etg og på baderom, varme-
folie på soverom i 2.etg

Telefon/tv/bredbånd
Bredbånd og Kabel TV levert med 1 uttak i stue. 
Kjøper tilknytter abonnement på kollektiv avtale for 
sameiet i Mills- Kvartalet.

Ventilasjon
Ventilasjonsaggregat er plassert i benk på takter-
rassen, rørene går ned i wc kassen på badet og i 
kasse over overskap på kjøkkenet.

Takterrasse 
Impregnert tremmegulv på støpt dekke i betong. 
Rekkverk i klart glass og topplist/ håndløper i rust-
fritt stål.

Listverk
Gulvlist samt gerikter på dører og vinduer levert 
fabrikkmalt NCS0500 med synlige stifter.

Elektriske installasjoner
Sikringsskap med måler. Alle stikkontakter er jordet 
med 400 volts anlegg. Uttaket i stikkontaktene er 
230 V. Alle rom har stikkontakter og lampepunkter 
som dekker et normalt behov etter NEK400:2014. 
Det er levert belysning i bod. På bad samt entre/

gang er det levert downlights i LED i himling, i 
tillegg til spotteskinne i LED i stue/kjøkken og sove-
rom. Det leveres ledlys under overskap på kjøkken 
(ikke hjørneskap). 

Takhøyde
Takhøyden i stue/kjøkken og soverom er ca 
2500mm. I bad og bod er takhøyden redusert som 
følge av ventilasjonsrør, rør til sprinkler samt vann 
og avløpsrør. Lokale nedforinger for fremføring av 
tekniske føringer over overskap på kjøkken

Dørcalling
Levert med video og skjermvisning i leilighet.
Lydkrav: Iht. myndighetenes krav.

Innvendige vegger
Innvendige lettvegger i boligene består av bindings-
verk bekledd med malte gipsplater. Det er lagt iso-
lasjon i alle vegger i boligene.

Renovasjon
Tilknytting til felles renovasjonsanlegg i Mills- 
Kvartalet

Forbehold:
Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen.

Oslo den juni 2021 
Selger Sofienberggata 21-23 AS
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ROMSKJEMA

Rom Gulv Vegger 1) Himling 2) Elektro 3) Vann, varme og 
sanitær 4)

Ventilasjon Innredning/Annet 

Entre / gang 13 mm Parkett fra 
Kâhrs Eik antium

Sparklet og malte 
gipsplater eller 
betong. Farge 
hvit (NCS S0500)

Sparklet og malt 
gips.  Farge hvit 
(NCS S0500)

Porttelefon med videocalling.  Integrerte 
down-lights med dimmer i (nedforet) himling.

Varmekabel i støp Avtrekk via spalte 
under dør(er). 

Ytterdør i farge antrasitt

Stue 13 mm Parkett fra 
Kâhrs Eik antium

Sparklet og malte 
gipsplater eller 
betong. Farge 
hvit (NCS S0500)

Himling i sparklet 
og malt gips. 
(NCS0500)

Uttak for kabel-TV / bredbånd. (leveres som 
tomrør, sameiets leverandør trekker kabler)

Varmekabel i støp Ventil for tilluft. 
Avtrekk via spalte 
under dør

Teknisk rom Grå 20x20 flis på 
gulv med sokkel

Sparklet og malte 
gipsplater eller 
betong. Farge 
hvit (NCS S0500)

Undersiden av 
trapp

Sikringskap, vegglampe Varmekabel i støp Ventilasjonsaggreg
at er plassert på 
takterrasse.. Avtrekk 
via spalte under dør

Fordelingsskap synlig på vegg.     

Kjøkken 13 mm Parkett fra 
Kâhrs Eik antium

Sparklet og malte 
gipsplater eller 
betong. Farge 
hvit (NCS S0500)

Himling i sparklet 
og malt gips. 
(NCS0500)

Led greps profil under overskap (ikke 
dimmbar).

Varmekabel i støp Kjøkkenventilator 
med kullfilter. Rist i 
oppforing til tak for 
utluft av ventilator

HTH kjøkkeninnredning i modett 
ZP Focus malt i fargen 
midnattsblå, på over og 
underskap. Leveres med LED 
gripelist. Laminat benkeplate i 
Trend hvit. Vask fra Franke i kum 
for nedfelling. Kjøkkenventilator 
med kullfilter fra Røros.. 
Hvitevarer: kjøleskap, 
oppvaskmaskin, stekeovn og 
platetopp fra siemens.

Soverom 13 mm Parkett fra 
Kâhrs Eik antium

Sparklet og malte 
gipsplater eller 
betong. Farge 
hvit (NCS S0500)

Sparklet og malte 
dekker i betong.  
Farge hvit (NCS S 
0500). 
Ingen taklister.  
Lokale 
nedforinger og 
innkassinger med 
gipsplater for 
tekniske føringer 
kan forekomme.

Folievarme Avtrekk via spalte 
under dør. Ventil for 
tilluft.

Bad/WC                                      Fliser str. 60x60, 
og 5 x5 mosaikk i 
dusj. (Imperial 
Venice - White)

Sokkelflis 
tilsvarende gulv, 
baderomsplater i 
dusjsone i fargen 
(NCS S0500) 
Resterende 
vegger i malt gips 
(farge blue 
ground - jotun 
våtromsmaling)

Sparklet og malt 
gips.  Farge hvit 
(NCS S 0500)  
Ingen taklister.

Varmekabler i støp. Integrerte down-lights 
med dimmer i (nedfo ret) himling. 2x enkel 
stikkontakt for vaskemaskin og  
tørketrommel på badet

Vegghengt WC i hvit 
porselen med hvitt 
sete og lokk.  Servant 
med ettgreps  batteri 
og underskap 
tilpasset servant.  
Trykkstyrt 
dusjarmatur.                  
Kran og avløp for 
tilkobling av 
vaskemaskin på bad.

Ventil for avtrekk i 
tak.
Spalte under dør for 
tilluft.

1) Bygget er utført generelt med yttervegger i plasstøpt betong. Utsiden er pusset med fiberpuss, innsiden er 
    sparklet og malt
2) Himling er utført generelt som sparklet og malt underside av dekket i betong/ bjelkelag med gips i etg skiller
    Nedforet gipshimling / innkassing for fremføring av sprinklerledninger, avløpsrør og ventilasjonskanaler.
3) Elektrisk anlegg levert i henhold til kravene i norm for tekniske installasjoner, NEK 400 : 2014. Krav til antall 
    strømuttak er definert ut fra rommenes størrelse. 
    Antall stikkontakter for stue og oppholdsrom er en dobbel stikkontakt pr 4 m2 gulvflate.
4) Boligen er sprinklet
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HOVEDOPPDRAGSNUMMER 
912195016

KONTAKTPERSON
Navn: Ivar Egge, telefon 911 84 011 
E-post; Ivar.egge@dnbeiendom.no
Tittel: Eiendomsmegler   

ANSVARLIG MEGLER
Navn: Julian Hahn, telefon 992 24 078
Tittel: Eiendomsmegler / Prosjektmegler 
DNB Eiendom AS
Adresse: Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
org.nr. 910 968 955

SELGER/UTBYGGER
Navn: Sofienberggata 21-23 AS
Adresse: Parkveien 33, 0258 OSLO
Org.nr.: 915 833 942

HJEMMELSHAVER
Sofienberggata 21-23 AS
Org.nr.: 915 833 942

EIENDOMMEN 
Oslo kommune gnr. 228 bnr. 382 snr 148
Seksjonsnr 148 består av en sameieandel på 
50/11699 ihht. seksjoneringsbegjæringen. 

ADRESSE
Schæffers gate 12D

EIERFORHOLD
Selveier 

ADKOMST
Inngang fra Schæffers gate. Det vil bli satt opp 
visningsskilt fra DNB Eiendom under visningene. I 
tillegg er det etablert en port mellom Mills kvartalet 
og Schæffers gate 12 som denne boligen vil får 
tilgang til. 

BELIGGENHET
Grünerløkka har blitt blant Oslos mest populæ-
re steder å bo og syder av liv! Her finnes det en 
rekke småbutikker, kaféer, restauranter, vinbarer, 
gründervirksomheter m.m. Mills-kvartal får en egen 
grønn park i sentrum for prosjektet som blir som en 
skjermet og sosial bakgård med beplantning, syk-
kelparkering m.m. Sofienbergparken er rett utenfor

Mer sentralt og urbant kan man nesten ikke få det 
i Oslo! 

KORT OM MILLS-KVARTAL INNHOLD OG 
STANDARD
Mills-kvartal består av 147 leiligheter fordelt på 
fem nyoppførte boligblokker + «Stallen». Alle de 
147 leilighetene er solgt og overtatt av kjøperne. 
Byggene vil i hovedsak være i kombinasjon næring 
på gateplan og bolig i øvrige etasjer. I hus 5 vil det 
etableres en kommunal barnehage.
«Stallen», er et unikt nyoppført selvstendig hus 
beliggende i utkanten av kvartalet. Kjøper av 
«Stallen» vil være seksjonseier på lik linje med 
de øvrige seksjonseierne i Mills kvartalet, og blant 
annet ha tilgang til felles takterrasser på hus 2 og 
deler av hus 3 og 4. 

INNHOLD OG STANDARD
Stallen er en liten enebolig som er en del av Mills-
kvartalet og ligger i gårdsrommet. Boligen består av 
1.etg: Stue og kjøkken i åpen løsning. Bod.
2.etg: Soverom og bad
Tak: Flott takterrasse
I tillegg følger bod i bodrom beliggende i kjeller i 
naboblokken.

Leiligheten har følgende standard: 
Tak: Malte flater

Gulv: 1-stavs hvitpigmentert eikeparkett. Badet har 
60x60 hvit flis fra Bergersen flis Imperial Venezi 
White med 5x5 mosaikk i dusj.

Vegger: Malte flater. Badet har våtromsplater i far-
gen NCS S0500 i dusj og malt gips i fargen Blue 
Ground på resterende vegger.

Kjøkken: HTH kjøkkeninnredning i modett ZP 
Focus malt i fargen midnattsblå, på over og un-
derskap. Leveres med LED gripelist. Laminat 
benkeplate i Trend hvit. Vask fra Franke i kum for 
nedfelling. 
Kjøkkenventilator med kullfilter fra Røros. 
Hvitevarer: kjøl, oppvask, steketopp og innbyg-
gingsovn fra Siemens.

Bad: Varme i gulv. Skap med heldekkende servant 
fra Alterna Malin. Speil på vegg. Dusj med ettgreps 
blandebatteri og dusjskillevegg(er) i glass. Lys ved 

speil. Veggmontert toalett. Det er opplegg for vas-
kemaskin på bad.

Oppvarming: 
Varmekabler i støp i 1. etg og på baderom, varme-
folie på soverom i 2.etg. Boligen er energimerket 
rød B.

Telefon/tv/bredbånd:
Det leveres trekkerør for et felles digitalt nettverk 
for TV, telefoni og bredbånd. Bredbånd og Kabel 
TV leveres med 1 uttak i stue. Det er inngått kollek-
tiv avtale for sameiet i Mills- Kvartalet.

BEBYGGELSEN 
Klimavegg med pusset og malt fasade. Dekker i 
plasstøpt betong. Betong eller gips i boligenes skil-
levegger. Innvendige lettvegger i boligene består av 
bindingsverk bekledd med malte gipsplater. Boligen 
er sprinklet.

BODER OG PARKERINGSPLASSER
Det er et underjordisk parkeringsanlegg over to 
plan hvor seksjonseiere vil ha anledning til å kjøpe 
p-plass. P-plassene for boligene er organisert som 
en næringsseksjon, snr 155, og èn p-plass utgjør 
1/67 av denne seksjonen. Denne vil evt bli over-
skjøtet samtidig med boligseksjonen. Innkjøring til 
parkeringsanlegget er fra Sofienberggata. 
Det medfølger èn stk. bod til boligen. Boden er 
beliggende i parkeringskjeller og er organisert som 
tilleggsdel til seksjonen. 

Pris pr p-plass er kr 750 000,-
Elbillader leveres ikke sammen med parkerings-
plassen, men plassen er forberedt for montering av 
lader. 
Det er montert et ladeanlegg fra Zaptec med et 
laststyringssytem som er tilpasset Zaptec sine 
ladere. For at dette skal fungere må alle ladere re-
gistreres inn i en portal som i dag driftes av Elektro- 
Kontakten slik at alle ladere blir balansert og får 
fordelt effekt på riktig måte.

Usolgte p-plasser i garasjekjeller eies av selger 
eller selskap disse utpeker frem til de blir solgt. 
Plassene kan leies ut. Parkeringsplasser har en 
minstebredde under 230 cm. Det tas også forbe-
hold om at usolgte p-plasser kan bli solgt til andre 
enn seksjonseiere i sameiet. 

VEI, VANN OG AVLØP
Offentlig.

SAMEIET
Sameiet består av totalt 148 boligseksjoner og 31 
næringsseksjoner. Sameiets tomt er 5.995 kvm

Den daglige driften er organisert som seksjonssameie 
iht. lov av 16. juni 2017, nr. 65, eierseksjonsloven. 

Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet 
enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av 
sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer 
enn 2 seksjoner i samme sameie. Denne begrens-
ningen gjelder også indirekte erverv, herunder 
kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er 
forbudt dersom det medfører at flere enn to av bo-
ligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til 
hverandre». 

Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret 
i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge 
salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre 
vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil 
ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsav-
gjørelser. Brudd på bestemmelsen kan også med-
føre at Kartverket kan nekte overskjøting. Dersom 
det skjer er kjøper allikevel forpliktet til å gjennom-
føre handelen med selger, og oppgjør til selger vil 
finne sted tross manglende overskjøting.

Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter 
hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets 
styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes 
etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av 
sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som 
beslutter om det skal utarbeides husordens-/triv-
selsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme 
i sameiermøtet.

PARKERINGSPLASSER FOR PERSONER MED 
NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden 
nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret 
pålegger en annen seksjonseier å bytte parkerings-
plass. Bytteretten gjelder bare dersom den som 
krever bytte, allerede disponerer en parkerings-
plass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen 
ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å 
bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et doku-
mentert 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.

SALGSOPPGAVE
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FORRETNINGSFØRSEL
Forretningsfører for sameiet er OBOS 
Eiendomsforvaltning. 

EIENDOMMENS FASTE, LØPENDE KOSTNADER
1) Fellesutgifter 
Størrelsen på fellesutgiftene er iht budsjett kr 3 289. 
Dette inkluderer blant annet a konto oppvarming og 
varmtvann, kommunale avgifter, felles forsikring, drift/
service/vedlikehold av fellesarealer, forretningsførsel, 
revisjon, Tv-pakke og internett kommer i tillegg. 
Ved kjøp av garasjeplass i sameiet påløper det må-
nedlige driftskostnader på kr 175,- pr. biloppstillings-
plass, og skal betales av de som disponerer plass i 
garasjeanlegget.  
Budsjett for sameiet i bilag til kontrakt, og kan får ved 
henvendelse til megler. 

2) Kommunal eiendomsskatt 
Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, denne 
er foreløpig ikke satt. Se mer info om eiendomsskatt 
på www.oslo.kommune.no.

OVERTAGELSE
Boligen er ferdigstilt og er klar for overtagelse.  

UTLEIE
Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn 
er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 
døgn sammenhengende. 

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn 
er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 
døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene 
og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik 
beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av 
de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at 
begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruk-
senhetene brukes som fritidsboliger.

HEFTELSER
Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av 
boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eier-
seksjoner.

TINGLYSTE FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER
Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktel-
ser som grunnboken viser.

Dagboknr. 1878/961036 – Bestemmelse om bebyggelse
Dagboknr. 1878/961039 – Bestemmelse om bebyggelse
Dagboknr. 1878/961038 – Bestemmelse om bebyggelse
Dagboknr. 1880/924318 – Bestemmelse om bebyggelse
Dagboknr. 1880/924321 – Erklæring/Avtale

Dagboknr. 1880/924322 – Erklæring/Avtale
Dagboknr. 1880/924319 – Bestemmelse om bebyggelse 
Dagboknr. 1880/924323 – Bestemmelse om bebyggelse 
Dagboknr. 1911/901062 – Erklæring/Avtale
Dagboknr. 1913/900801 – Best om garasje/parkering
Dagboknr. 1917/912640 – Bestemmelse om bebyggelse 
Dagboknr. 1921/920717 – Erklæring/avtale
Dagboknr. 1922/993585 – Bestemmelse om bebyggelse
Dagboknr. 1922/993586 – Bestemmelse om bebyggelse
Dagboknr. 1923/993786 – Best om garasje/parkering
Dagboknr. 1923/993787 – Erklæring/avtale
Dagboknr. 1923/993788 – Best om garasje/parkering
Dagboknr. 1924/993823 – Bestemmelse om bebyggelse
Dagboknr. 1928/924552 – Best. om adkomstrett
Disse heftelsene er forsøkt innhentet, men er ikke mu-
lig å tyde. 
Dagboknr. 1952/402432 - Bestemmelse om bebyggelse
Dagboknr. 1956/405640 – Bestemmelse om bebyggelse
Dagboknr. 1960/511944 - Best om garasje/parkering
Dagboknr. 1961/501165 - Erklæring/avtale
Dagboknr. 1961/504034 - Best om garasje/parkering
Dagboknr. 1961/405004 - Erklæring/avtale
Dagboknr. 1971/517720 – Bestemmelse om bebyggelse
Dagboknr. 1977/521791 – Erklæring/avtale
Dagboknr. 2018/1347462 – Bestemmelse om adkom-
strett, parkering og bruksrett. Rettighetshaver er bnr 
666 (Agra Foods AS)

Kopi av disse kan fås ved henvendelse til megler.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/
erstatning for tinglysning av nødvendige erklæringer/
bestemmelser knyttet til gjennomføringen av bygge-
prosjektet på Eiendommen.

FORHOLDET TIL ENDELIGE OFFENTLIGE PLANER
Eiendommen er avsatt til hovedformål bebyggelse og 
anlegg i kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030, vedtatt 
23.09.2015.

SKOLEKRETS
Se Oslo kommune sine hjemmesider for ytterligere 
informasjon.

KJØPESUM, OMKOSTNINGER OG BETALINGSPLAN
Prisantydning kr 8 500 000,-

OMKOSTNINGER
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av denne boligens an-
del tomteverdi, som er satt til kr 798 000. 
Dokumentavgiften utgjør kr 19 950
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 757,-

Totale omkostninger kr 21 292

Totalpris inkl omkostninger kr 8 521 292,- (forutset-
ter at boligen blir solgt til prisantydning)

Det tas forbehold om endring i tomteverdien og do-
kumentavgiften på tinglysingstidspunktet.
Det tas forbehold om endringer av omkostnings-
beløpene som følge av politiske vedtak eller lov-
endringer.

BETALINGSPLAN 
Kjøpesum + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte. 

KREDITTVURDERING / DOKUMENTASJON AV 
FINANSIERINGSEVNE
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvur-
dering 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 finansi-
ering og evne til å betale fellesutgiftene. 

MEGLERS VEDERLAG (BETALES AV OPP-
DRAGSGIVER)
Meglers vederlag er avtalt til 1% av salgssummen.

UTLEGG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER)
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige 
instanser: ca. kr 2 000

ENERGIMERKING 
Boligen er energimerket rød B.

SELGERS FORBEHOLD 
Er det motsetninger mellom prospekttegninger og 
beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. 

Selger forbeholder seg retten til å fordele evt parke-
ringsplass.

Det gjøres oppmerksom på at perspektiver, utom-
husplan, plantegninger og bilder i prospektet er av 
illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som 
farger, innredninger, møblering, beplantning og ar-
kitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveran-
sen. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike 
innredningsløsninger er ment som illustrasjoner 
for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke 
i leveransen. Tegningene i prospektet bør ikke 
benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, 

da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ 
kopiering. 
Kjøper oppfordres til å besiktige boliger før det inn-
leveres kjøpetilbud.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre, 
perlekre eller sølvkre i boligen ved overlevering. 
Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som 
maur og skjeggkre kan forekomme i boligen, og tar 
ikke ansvar for dette.

Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert 
kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil aksepte-
re salg til selskaper. 

SALGSVILKÅR
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende doku-
ment, samt følgende vedlegg:

1) Leveransebeskrivelse og romskjema datert 
17.03.21
2) Plantegning datert 07.02.18, sist revidert 
29.06.20
3) Utomhusplan datert 04.06.19, sist revidert 
11.11.20
4) Selgers prospekt
5) Vedtekter for sameiet
6) Budsjett for sameiet

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene 
i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte 
opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten 
alle vedlegg.

SALGSOPPGAVEDATO
Dette dokumentet er sist revidert dato: 25.05.21
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LOVVERKET
Det følger av avhendingsloven § 3-1 at der det ikke 
er avtalt noe særskilt etter avhendingsloven § 1-2, 
gjelder § 3-2 til § 3-6.

I dette tilfellet selges eiendommen «som den er», 
jf. avhendingsloven § 3-9. Lovens normalordning, 
som beskrevet i avhendingsloven § 3-2 til § 3-6, 
fravikes.

En «som den er» klausul overfører risikoen for 
skjulte feil og mangler fra selger til kjøper. Selger er 
likevel ansvarlig dersom eiendommen er i vesentlig 
dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å 
regne med ut fra kjøpesummen og forholdene el-
lers, jf. avhendingsloven § 3-9 annet punktum.

Ved omsetning av nyoppført bolig skal det lite til for 
at nevnte vesentlighetskrav anses oppfylt. Det an-
tas at en «som den er» klausul normalt ikke vil ha 
nevneverdig betydning for mangelsvurderingen ved 
omsetning av ny bolig.

Eiendommen har likevel mangel dersom det er gitt 
mangelfulle eller uriktige opplysninger om forhold 
ved eiendommen, som selgeren kjente eller måtte 
kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne 
med å få, dersom det har virket inn på avtalen at 
opplysningen ikke ble gitt.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger 
og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til 
å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle 
vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interes-
senter til undersøke eiendommen nøye, gjerne 
sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Vedr. garanti; Iht. avhl. § 2-11 er det en plikt for 
næringsdrivende å stille garanti ved salg av ny-
oppførte ferdigstilte boliger som selges innen 6 
måneder etter at boligen er fullført, ref. buofl. §12. 
Boligen anses som fullført når den faktisk er ferdig 
(=alt arbeid er fullført), uansett om det foreligger 
ferdigattest eller ikke. Garantien skal stilles straks 
avtale er inngått, som er ved tidspunkt når bud er 
akseptert. Garantisummen skal beregnes av det 
avtalte vederlaget.

LIKNINGSVERDI
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdig-

stillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. 
Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en 
kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk 
Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der 
boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekun-
dærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fast-
settes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på 
www.skatteetaten.no.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØ-
RINGEN AV EN TRANSAKSJON
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 
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighets-
havere til salgsobjektet. Det samme gjelder for 
medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventu-
elle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. 

Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til 
legitimasjon eller megler har mistanke om at trans-
aksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar 
handling eller forhold som rammes av straffeloven 
§§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjen-
nomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke 
holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kun-
ne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle 
reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres 
medkontrahent.

BOLIGENS AREALER 
BRA=50,0 kvm
P-rom= 48,5 kvm
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som 
er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive 
evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket inn-
vendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det 
også være angitt et romareal som er nettoarealet 
innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om 
mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregnin-
gene er foretatt på tegninger.

FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUK-
STILLATELSE
Det foreligger midlertidig brukstillatelse på boligen. 
Det vil bli søkt ferdigattest sammen med resten av 
Mills kvartalet.

FINANSIERING
Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB 

Bank ASA alle typer banktjenester til konkurran-
sedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til 
finansiering av eiendommen. Våre meglere kan 
opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver 
i banken, og som kunde hos oss lover banken en 
hurtig behandling av din låneforespørsel.  
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra 
DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette 
gjelder kun personer som har samtykket til å bli for-
midlet til banken. Provisjonen er en internavregning 
mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kost-
nader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen 
godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, 
og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av 
kontakt til DNB lånekonsulenter. 

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE 
AV KJØPETILBUD:
Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler 
skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å 
formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skrift-
lig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd 
underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres 
skriftlig. 

Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøy-
elser og motbud.
Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. 
Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre 
enn 30 minutter fra budet inngis.

Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt 
budskjema påført din signatur. 

Samtidig med at du inngir første bud må du legiti-
mere deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av 
gyldig legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller fører-
kort) til megler sammen med ditt første bud, eller 
du viser legitimasjon til megler direkte. 
Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon 
via SMS eller mail.  

Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe 
sammen, må samtlige budgivere undertegne bud-
skjemaet og legitimere seg.

Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å 
forhøye budet på vegne av hverandre. Dersom 
ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser 
skriftlig.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende 
kjøpetilbud: Innlevere direkte til megler, per e-post 
eller per SMS. E-postadressen, og telefonnummer 

til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven 
eller på kjøpetilbudsskjemaet. 
Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke 
forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til 
megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte 
dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, 
bør du ringe megler for å sjekke om budet er mot-
tatt.

Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, 
som så videreformidler aksepten til den budgiver 
som får aksept på budet, med informasjon til øvrige 
budgivere og interessenter.  

Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med 
hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kon-
taktperson samt andel egenkapital. 

Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli ak-
septert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert 
kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi 
av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter 
budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å be-
vare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom 
fullmektig.

Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.

VIKTIG INFORMASJON
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Her gjør vi det enkelt for boligkjøpere i 
Oslo-området å finne den boligen som 
passer dem best, samtidig som de kan 
følge med på våre nye prosjekter.

Vårt første prosjekt under Boibyen-
konseptet var Grenselunden. Her ble 
52 av 54 leiligheter i første salgstrinn 
solgt i løpet av 2 dager.

…er vår nyboligportal som presenterer bolig-
prosjektene våre i sentrale Oslo.

BOIBYEN

Bo i byen…

www.boibyen.no
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Ansvarlig Megler Julian Alexander Hahn
99 22 40 78 / Julian.Hahn@dnbeiendom.no

Eiendomsmegler Ivar Egge
911 84 011 / Ivar.Egge@dnbeiendom.no




