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Salget av boligene på Furumo 
har vært en stor suksess med 
61 solgte boliger. Nå kommer 

siste salgstrinn.
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Familiedag
Vi har opplevd mye interesse og oppmerksomhet 
rundt prosjektet her på Furumo. Søndag før salgsstart 
arrangerte vi familiedag på tomta med flere hundre 
mennesker tilstede. Dagen var spekket med aktiviteter 
og underholdning og mye moro for både store og små. 
Det var show, minitog, rebusløp, pølsefest, hoppeslott 
og ansiktsmaling. I tillegg fikk de voksne god tid til å bli 
kjent med tomta og snakke med meglere. 

Loddtrekning 
Samtlige boliger på Furumo ble solgt til fastpris. For å 
løse en potensiell situasjon under salgsdagen med flere 
bud på samme bolig ble loddtrekning løsningen. Leid 
inn til å overse loddtrekningen var tidligere politimester 
i Ski, Odd Lauritz Aamodt. 

42 bud
Innen klokken 12 hadde det tikket inn 42 bud fra like 
mange spente familier. Det måtte derfor loddtrekning 
til når boligene skulle fordeles til sine nye eiere. Etter 
fullført trekning var det klart; 34 familier endte opp 
med hver sin bolig. 

Nå kommer salgstrinn 3
Med 61 solgte boliger til fornøyde familier gleder vi oss 
nå over å presentere de siste 10 boligene i prosjektet. Vi 
håper at også du finner en bolig du liker, og at du blir 
del av det fine miljøet på Furumo. 

En suksess fra starten
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 vinteren. Minner om kjempelange skiturer, som kanskje 
egentlig bare var en runde rundt nabolaget, og om snille 
naboer som hadde unger på samme alder. 

Furumo skal bli et sånt barndomsmekka som du har 
 håpet å kunne gi barna du allerede har eller de du håper å 
få. Vi bygger et nabolag der det skal være godt å vokse opp. 

For deg som er voksen, er oppgaven å finne balansen 
mellom trygghet og sikkerhet på den ene siden, og 

Husker du hvordan det luktet der du lekte som liten? 
Husker du de store fjellene du besteg, de enorme trærne 
du klatret i, og naboene som alltid hadde saft og boller 
til deg og vennene dine? 

Ungene som vokser opp på Furumo kommer til å huske 
lukten av granbar og skogbunn, og de vil ha minner om 
lange sommerdager ved Midtsjøvann, med fingre  rynkete 
som rosiner etter timer liggende til bløt. Eller runde 
etter runde på blank skøyteis på det samme vannet om 

BARNAS  FURUMO

Her skapes minnene
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eventyrlyst og utfoldelse på den andre siden. Balansen 
mellom å få lov til å slå seg, og det å sørge for at man 
polstrer og beskytter der det virkelig trengs.

For ungene er oppgaven å lære, leke, finne skatter, nye 
stier og venner for livet.  Når de tenker tilbake på barn-
dommen sin, skal de få ha de samme gode minnene 
som du har med deg. Nemlig lukten av frihet. 

Fri dressur på Furumo:
• Fellesområde med fotball-løkke
•  Naturlekeplass med hinderløype 

og zipline
• Tradisjonelle lekeplasser med 
 lekeapparater
• Frukttrær og bærbusker
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På Furumo har du nærhet 
til marka og idylliske badevann, 

samtidig som det er kun minutter 
til shopping på Ski Storsenter.
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Følelsen av å bo på et lite sted er god – særlig når du 
har fri tilgang til storbyliv og urbane impulser når du 
måtte ønske. At avstanden til Oslos gater, fritidstilbud, 
scener og konsertlokaler er kort, er én side av saken. En 
annen side er at kulturtilbudet i Ski sentrum er mer enn 
tilfredsstillende, og ikke minst preget av et samhold og 
en lokal entusiasme som er svært smittende.

Hjertet i kulturlivet i Ski er Rådhusteateret, som  ligger 
midt i sentrum. Den gamle kinobygningen har gjen-
oppstått som kulturhus, hvor musikk, dans, debatter, 
foredrag og folkefest har sin naturlige plass. Foajeen har 
blant annet fungert som scene for initiativet SKIPop, 

der både lokale musikere og kjente stjerner har samlet 
musikkinteresserte Ski-boere til hyggelige konserter. 

Hovedscenen til Rådhusteateret har vært stedet der 
mang en fersk ballerina har trippet sine første danse-
trinn i de årlige danseforestillingene til Ballettskolen i 
Ski, en kulturinstitusjon i seg selv. Skuespillerspirene 
ved Marianne Mørks teaterskole har fremført sine 
replikker her, og nervøse deltakere i kulturmønstringen 
har med klamme hender vært i ilden på den store
scenen. Du må nemlig ikke reise ut av Ski for å finne 
verken de store talentene eller de som potensielt er det ...

Å BO I SKI 

Opplevelsene står i kø
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Idrettsgleden er stor i Ski, og tilbudet både til deg 
som ønsker å sporte selv, eller som helst ser på andre 
gjøre det, er stort og variert. Idrettsanlegget som ligger 
en liten kilometer unna boligene på Furumo, byr på 
tennishall, ishall, flere håndballhaller, fotballbaner og 
friidrettsanlegg. Alt ligger til rette for morsomme 
aktiviteter og opplæring i god lagånd. 

Liker du deg best på tribunen, kan kanskje hjemme-
kampene til Skis håndballherrer friste? Eller en  spennende 
kamp med fotballgutta? Er du hockey interessert, har du 
muligheten til å se Ski Hockey smelle pucken i mål i Ski 
Ishall. 

Vil du heller gå utenfor haller og baner, og ut i skauen, 
er lysløypenettet for langrenn godt utbygget. De samme 
løypene ligger klare som fine turstier vår, sommer og 
høst også. «Marka» har et Øst foran seg på Ski, og står 
ikke tilbake for den marka du kanskje kjenner fra før. 
Speideren i Ski er aktive og engasjerer mange barn og 
unge i hyggelige og spennende aktiviteter året rundt.

Nærheten til hovedstadens kulturelle tilbud er kan-
skje det du noterer deg først, men det er ikke det som 
kommer til å fylle fritiden din når du flytter til Ski og 
Furumo. Faktisk vil vi bli overrasket dersom du har så 
veldig mye tid til overs etter at kulturtilbudet i Follo har 
fylt opp kalenderen din. Og dét er definitivt en kompli-
ment til Ski. 

Å BO I SKI 

Aktiviteter og friluftsliv
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Kun 11 minutter unna
Togturen fra Ski stasjon og inn til 
Oslo tar i dag 22 minutter, men 

tiden vil halveres når Follobanen 
står klar i 2022.
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Fra du setter fra deg langrennsskiene etter morgenturen i 
lysløypa, til du står med kaffekoppen i hånden på konto-
ret i Oslo sentrum, trenger det ikke å ta mer enn tre kvar-
ter. Alt etter hvor mye du somler på badet, selvfølgelig ...

Togturen fra Ski stasjon og inn til byen tar i dag 22 
minutter, og tiden vil halveres når Follobanen står klar 
i 2022. Det betyr at du kan være på jobb på kortere tid 
enn det tar å bla gjennom avisen. Jernbaneverket plan-
legger for opptil åtte avganger i timen i begge retninger 
mellom Oslo og Ski, for å bedre ta av for rushtrafikken.
Follobanen vil frigjøre kapasitet på dagens toglinje slik 
at togtilbudet til knutepunktene mellom Ski og Oslo 
også styrkes. I retning Ås og Drøbak har kollektivtil-
budet med buss blitt utvidet de siste årene, noe som 
bekrefter Skis funksjon som et viktig knutepunkt i 
regionen. 

Ved å styrke tilbudet for de reisende til og fra Ski,  legges 
det til rette for å kombinere et godt jobbliv med et godt 
liv utenfor arbeidsplassen. Det satses på Ski og det 
satses i Ski. 

Det forventes en befolkningsvekst på opp mot 30 % i 
Oslo og Akershus de neste tjue årene, og Ski er på vei 
til å bli en sentral forstad til hovedstaden. Ski kan også 
selv by på alt du trenger av tilbud og butikker. Når du 
i tillegg kan snu ryggen til liv og røre, og rusle rett ut i 
skogen fra din egen tram, bør behovene være dekket. 

Å være nær det urbane og storbypulsen, samtidig som 
man kan velge det bort når man trenger ro, kommer til 
å bli stadig viktigere de neste årene. 

Flytter du til Furumo har du det valget. 

I 2022 åpner Follobanen med nytt dobbeltspor i tunnel mellom Oslo S og Ski stasjon.

TIL OG FRA SKI

Nærhet til ro - nærhet til liv
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Alle boligene på Furumo kles i ferdigbehandlede ytter-
vegger fra Møre Royal. Denne kledningen trenger 
 verken maling eller beis på mange år og passer derfor 
deg som ikke ønsker å bruke tiden din på vedlikehold. 

Kledningen er transparent med synlig trestruktur som 
gir materialet en levende overflate. Boligene på Furumo 

skal oppleves både estetiske og funksjonelle, og fargene 
på kledningen er derfor valgt for å passe inn i terrenget.

Møre Royal har PEFC-sertifikat på plass og kan do-
kumentere bruk av bærekraftig råstoff i tillegg til å ha 
miljødeklarasjonen EPD på materialene. 

KLEDNING AV HØY KVALITET

Tid du kan bruke på annet
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I tråd med Ski kommunes langsiktige klima- og miljø-
mål bygges alle boligene på Furumo med solcelleanlegg. 

På takene legges det solcellepaneler, som fører til at 
husene får deler av energien sin dekket av solceller. 
Dette gjør at du får lavere strømutgifter når du bosetter 
deg på Furumo.

Solcellepaneler leveres av energiselskapet Otovo som 

jobber for å levere kortreist og garantert grønn energi 
produsert på eget tak. Solcellepaneler Otovo bruker 
leveres fra produsenter med gode garantiordninger og 
kvalitetsprodukter som forringes minimalt over tid.

Det er opprettet avtale med eier av skogen øst og syd for 
Furumo som gir rett til å holde skogen nede i et belte på 
15 meter fra eiendomsgrensen.

NORGES STØRSTE SOLCELLEPARK PÅ PRIVATHUS

Spar både penger og miljøet

Fakta:
•  Solcellepanelene på Furumo vil 
 produsere omlag 340 000 
 kilowattimer med strøm hvert år.   
 Det tilsvarer nok energi til å dekke 
 hele energiforbruket til 100 elbiler. 

•  Solcellepanelene vil i løpet av sin 
 levetid fjerne like store karbon-
 utslipp som om 565 nordmenn 
 ble helt utslippsfrie i et år.

•  Panelene har en forventet 
 varighet på 30 år.

Les mer på otovo.no 
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Vi var ferdige med byen, og gledet 
oss til å få god plass til hele familien. 

Hageflekk og lekeplasser på alle kanter av 
huset fristet veldig, og det fikk vi i Ski!
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Da Marianne (37) og Arnstein (34) vant budrunden 
på et rekkehus på Finstad, var det nærhet til familie 
og ønsket om å bo mer landlig som var hovedmoti
vasjonen for å flytte ut av byen. At de skulle få et så 
stort nettverk av nye, gode venner også, kom som en 
fin bonus.

– Vi gledet oss veldig til å komme nærmere familie 
og venner som allerede hadde flyttet tilbake til Ski. 
 Arnsteins datter Madeleine bor på Vinterbro, og er hos 
oss annenhver helg, så det var godt å komme nærmere 
henne også. Theodor var åtte måneder og vi bodde i tred-
je etasje i en leilighet på Carl Berner, uten heis, så det å få 
et enderekkehus med en liten hageflekk, og lekeplasser på 
alle kanter, var helt fantastisk, sier Marianne. 

Mer gress, mindre bråk
Oppvekstmiljøet for barna Julian (2), Theodor (6) 
og Madeleine (14) er fortsatt et viktig argument for å 
bli boende i Ski. Grønt gress utenfor verandadøren, 
mindre bråk fra vei og trafikk og mindre forurensing 
veide tungt på vektskålen da de vurderte flytting fra 
Oslo  s entrum. Paret har nå flyttet fra rekkehuset til en 
 enebolig, og mener at de har alt de trenger i nærheten.

– Ski er akkurat passe «på landet», men fortsatt nært 
byen og bylivet når man ønsker det. Nå har vi jo så stort 

nettverk her i Ski at vi faktisk er mer på besøk hjemme 
hos venner her enn vi er ute på byen i Oslo. Vi finner 
på mange aktiviteter med vennefamiliene; alt fra aking, 
skøyter, skogsturer med grilling, til grilling på stranda, 
vaffel- og kaffeslabberas og fester med bare de voksne, 
forteller Arnstein.

Hvordan er naboskapet der dere bor?

–  Vi kjøpte enebolig for halvannet år siden, og her er 
naboene våre litt eldre og har barn som går på ung-
domsskolen eller videregående. Vi trives godt, og nabo-
ene er veldig hyggelige og lett å prate med. Vi bodde på 
et veldig barnevennlig boligfelt i rekkehuset på Finstad, 
der var det veldig mange barn på samme alder som 
Theodor. Vi har fortsatt kontakt med mange på feltet i 
dag, selv om vi har flyttet, sier paret. 

God oppvekst i Ski
Marianne er selv vokst opp her, og Arnstein har vokst 
opp i Ås, ikke langt unna. De mener at Ski er et godt 
sted å bo for barna Madeleine, Theodor og Julian.

–  Det er en fin størrelse på en by – akkurat stor nok til 
at du ikke kjenner alle, samtidig som at man føler til-
knytning til miljøet, sier Marianne og Arnstein. 

Fra Carl Berner til Ski

SLIK ER 
LIVET I SKI

– FRA DEM SOM 
BOR DER!
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Anniken Celine (27) fra Slemmestad og Joakim (27) 
fra Jørpeland ved Stavanger bodde i en leid sokkel
leilighet på Ullevål, og ønsket å kjøpe noe eget. De 
fant ikke det de lette etter i Oslo, derimot viste det seg 
at Ski kunne by på den perfekte kombinasjonen av by 
og land – pluss den beste takeaway kaffen.

– Ski er en by hvor du får tak i alt du trenger, men sam-
tidig er det landlig og fint her. Det er mer luft rundt oss 
nå, og det liker vi. Det er også veldig enkelt å bo i Ski og 
jobbe i byen, sier Anniken.

Det beste av begge verdener
Både Anniken og Joakim er glade i det urbane livet som 
hovedstaden kunne tilby. Særlig Anniken var nervøs for 
at hun skulle savne bylivet da de flyttet. Slik har det ikke 
blitt.

– Det er overraskende hvor enkelt det er å bo utenfor 
byen. Å bo innenfor ring 3 er oppskrytt, og siden jeg 
jobber på Karl Johan, er jeg inne i byen hver dag uan-

sett. Og nå er det bare utrolig deilig å reise derfra på 
ettermiddagen.

Når Joakim i tillegg jobber i Askim, ble Ski det  perfekte 
reisekompromisset, midt i mellom arbeidsplassene 
deres. Begge mener at «pendlingen» er verdt det.

Hva er det beste ved å bo i Ski?

– At det er landlig, at du har stor frihet og at man som 
ung boligkjøper får et mye mer personlig sted å bo 
enn i en treroms i utkanten av Oslo. Vi ønsket rett og 
slett mer plass, å ha en liten hage og skogen rett ut. Vi 
ville bruke skog og mark mer, uten å miste Oslo helt 
av syne. Ski Storsenter har mange butikker slik at man 
kan få ordnet mye her, kinoen er god, vi har bibliotek 
og postkontor, og ikke minst den aller beste kaffesjappa, 
Stockfleths. Ski har også utrolig mange muligheter for 
idrett, du kan gå på alt fra ishockey til klassisk ballett, 
sier paret.

Med mer plass til å leve

SLIK ER 
LIVET I SKI

– FRA DEM SOM 
BOR DER!
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Ski er en by hvor du får tak i 
alt du trenger, men samtidig 

er det landlig og fint her. Det er mer 
luft rundt oss nå, og det liker vi. 
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Christin (36) er oppvokst her og hadde allerede bolig 
i Ski da hun traff drammenseren Thomas (36). 13 år 
senere har han slått rot her, og foreslår ikke lenger at 
de skal flytte til Drammen. 

Familien, som består av Christin, samboeren Thomas, 
Christins sønn Ole Alexander på femten og Max på 
seks, stortrives i Ski. Selv om byen har forandret seg 
mye siden mamma Christin vokste opp her, har Ski 
beholdt småbysjarmen.

– Det føles fortsatt veldig trygt å bo her, og selv om Ski 
vokser og blir større, oppleves det på mange måter fort-
satt som et «lite» sted. Når det er sagt, har Ski absolutt 
alt man trenger, sier Christin.

Hun trekker frem skog og turmuligheter, i tillegg til 
utesteder og restauranter og nærhet til Oslo, som det 
beste med å bo her.

– I perioder føles Ski litt som en byggeplass, fordi 
befolkningsveksten gjør det nødvendig å blant annet 

Ski har virkelig alt man trenger
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bygge ut skoler, og bygge flere barnehager. Det gjør at 
byen vår kanskje ikke viser seg fra sin beste side akkurat 
nå, men jeg vet heldigvis at resultatet av all denne byg-
gingen til slutt vil bidra til en veldig fin utvikling for Ski.

Som et resultat av byggingen, kan Ski blant annet skryte 
av å ha full barnehagedekning. Også idretts- og kultur-
tilbudet er bredt og variert. 

Hvordan er det for barna deres å vokse opp i Ski?

– Det er alltid andre barn å leke med i nabolaget vårt, 
det er hyggelig. Barna har gått i ulike barnehager, og 
nå har vi en på barneskolen og en på ungdomsskolen. 
Vi har alltid opplevd at de blir godt ivaretatt, og jeg har 
alltid følt meg trygg når jeg har levert dem fra meg, sier 
Christin.

Hvordan ville du solgt Ski til potensielle innflyttere?

– Ski har virkelig alt du trenger i umiddelbar nærhet!

SLIK ER 
LIVET I SKI

– FRA DEM SOM 
BOR DER!

Det føles fortsatt veldig 
trygt å bo her, og selv 

om Ski vokser og blir større, 
oppleves det på mange måter 
fortsatt som et «lite» sted. Når 
det er sagt, har Ski absolutt alt 
man trenger.
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Arkitektens ide har vært å bruke farger som harmonerer 
med omgivelsene og naturen omkring Furumo. Dette er 
noe vi som interiørarkitekter har videreført i prosjektet.

Boligene vil få en moderne, men tidløs palett som man 
over tid enkelt kan fylle med sin egen interiørdrøm. 
Lette, delikate farger, hvitnet eikeparkett, flotte fliser og 
peisovn er med på å skape en lun atmosfære. Kjøkke-

net blir levert med slette, lyse fronter med en elegant 
benkeplate – det naturlige samlingsstedet for familie 
og  venner. Badene får flislagt gulv i en delikat grå tone 
og lekre hvite fliser på vegg. Baderomsinnredning med 
hvite fronter og krom armaturer i pen utforming.
Gode, morderne boliger som tillater deg å skape ditt 
helt eget særpreg - akkurat slik du måtte ønske det selv. 

INTERIØR

I harmoni med naturen
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Beliggenheten er ideell 
for å skape et godt 

oppvekstmiljø. Furumo ligger 
nær spennende skogsområder, 
badevann og naturreservater. 
Det er kort vei til kultur- og 
idrettstilbud, og vi har bygget 
ny gang- og sykkelvei fra 
Furumo og frem til Kirkeveien 
slik at skoleveien blir trygg. 



25

På Furumo har tre store eiendomsaktører i lokal-
området funnet hverandre. Disse er Follohus AS,  
BEE AS og Opsahl Bolig AS. Follohus er Skis 
 største produsent av småhus, og tilfører erfaring og 
 lokalkunnskap til planleggingen av prosjektet.  Follohus 
vil stå for byggearbeidene på Furumo. BEE er Skis 
 største eiendomsutviklingsselskap, med en stor porte-
følje av både gjennomførte og planlagte prosjekter. 
Opsahl Bolig er et solid, velrennomert eiendomsselskap 
lokalisert på Skullerud i Oslo, med bred kompetanse 
innen utvikling og salg av boliger. Totalkompetansen er 
med andre ord svært høy.

Bygge best – ikke flest
Fremfor å bygge flest mulig kvadratmetere eller flest 
mulig boliger på Furumo har vi fokusert på å bygge best 
mulig boliger for den målgruppen vi tror vil trives best 
på eiendommen; barnefamiliene. 

Vi har lagt ekstra mye arbeid i å utarbeide  planløsninger 
som er skreddersydd for familier i alle størrelser. Vi 
 mener selv at planløsningene er blitt svært gode, og tør 
påstå at ingenting er overlatt til tilfeldighetene i dette 
 arbeidet. Så langt vi har kunnet har vi også forsøkt å 
innarbeide en fleksibilitet i boligene som gjør at de kan 
tilpasses de endrede behovene man får ved familie-
forøkelse, når små barn vokser seg store eller når barna 
flytter ut. 

Vi skal bygge for fremtidens voksne, og da synes vi det 
er naturlig å gi Furumo en grønn profil. Det er kost-
bart å etablere solcellepaneler til alle husene, men så 
blir vi også med på å redde verden – litt. Vårt håp er 
at solcellepanelene ikke bare bidrar med ren, fornybar 
energi, men også et bevisst forhold til strømforbruket 
i boligene slik at beboerne også bruker mindre strøm. 
Vi vil også etablere en ELsykkel pool for beboerne, og 
vi legger til rette for lading av EL-biler i alle garasjer og 
carporter. 

Det er 72 familier som skal flytte til Furumo, og hver 
av dem skal gjøre hver bolig til sin. Vi har derfor 
 fokusert på å ta valg som står seg godt uavhengig av 
hva slags smak beboerne har, for eksempel leverer vi 
Royal  Impregnert kledning i fasadene (så slipper dere 
å  behandle kledningen på mange år), varierte arkitek-
toniske uttrykk, fiberkabel til prosjektet og en svært 
gjennomarbeidet utomhusplan utarbeidet av vel-
rennomerte Dronninga Landskap. 

Vår ambisjon er å bygge et godt oppvekstmiljø på 
Furumo. De fysiske rammene har vi nå klokkertro på, 
og det er opp til dere som skal bo der å fullføre verket. 
 

UTBYGGERNE

Godt samarbeid på Furumo

 
 Stian Rogne Kristian Kinn Anders Såheim
 Follohus AS Opsahl Bolig AS BEE AS
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46 / 47 / 48 / 49 / 50 

• Privat inngangsparti med uteplass, 
 carport, sportsbod og overbygget  
 sykkelparkering.

• 4 soverom.

• Stue og TV-stue.

Rekkehus
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NB! På dette oppslaget vises plantegningene for bolig 46. Vi gjør oppmerksom at de andre leilighetene i rekkehuset 
kan ha avvik i forhold til denne. Plantegningene for alle boligene finner du i boligvelgeren på furumo.no

BOLIG 46 / 47 / 48 / 49 / 50 

1. ETASJE

Rekkehus
ANTALL ROM: 6 / BRA: 126 m2  NB! HUS 46 OG 50 ER BRA 127m2 
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BOLIG 46 / 47 / 48 / 49 / 50 

2. ETASJE
 

Entreen i 1. etasje har plass til skyvedørsgarderobe langs 
den ene veggen, og bod under trappen til 2. etasje. I den 
åpne stue- og kjøkkenløsningen er det skyvedører  
i glass ut mot platting. Som gir et fantastisk gjennomlys. 
Innenfor stuen ligger et soverom som også kan brukes 
til kontor eller hva du måtte ønske.

Stuer i begge etasjer gjør at man aldri trenger å slåss om 
fjernkontrollen igjen. I 2. etasje finner du fred og ro når 
du trenger det – enten i den lyse, tilbaketrukne stuen, 
eller på det romslige badet. Her er det rom for å leve!

ANTALL ROM: 6 / BRA: 126 m2  NB! HUS 46 OG 50 ER BRA 127m2 

PARKERING:   FRITTSTÅENDE CARPORT
OVERBYGGET SYKKELPARKERING
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51 / 52 / 53 / 54 / 55 

Rekkehus
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• Privat inngangsparti med uteplass, 
 carport, sportsbod og overbygget  
 sykkelparkering.

• 4 soverom.

• Stue og TV-stue.
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NB! Skillevegg på terrasse leveres ca. 0,9 meter ut fra fasade. På dette oppslaget vises plantegningene for bolig 51. 
Vi gjør oppmerksom at de andre leilighetene i rekkehuset kan ha avvik i forhold til denne. Plantegningene for alle 
boligene finner du i boligvelgeren på furumo.no

BOLIG 51 / 52 / 53 / 54 / 55

1. ETASJE

Rekkehus
ANTALL ROM: 6 / BRA: 126 m2  NB! HUS 51 OG 55 ER BRA 127m2 
PARKERING: FRITTSTÅENDE CARPORT
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BOLIG 51 / 52 / 53 / 54 / 55

2. ETASJE
 

Entreen i 1. etasje har plass til skyvedørsgarderobe langs 
den ene veggen, og bod under trappen til 2. etasje. I den 
åpne stue- og kjøkkenløsningen er det skyvedører  
i glass ut mot platting. Som gir et fantastisk gjennomlys. 
Innenfor stuen ligger et soverom som også kan brukes 
til kontor eller hva du måtte ønske.

Stuer i begge etasjer gjør at man aldri trenger å slåss om 
fjernkontrollen igjen. I 2. etasje finner du fred og ro når 
du trenger det – enten i den lyse, tilbaketrukne stuen, 
eller på det romslige badet med badekar. Her er det rom 
for å leve!ANTALL ROM: 6 / BRA: 126 m2  NB! HUS 51 OG 55 ER BRA 127m2 

PARKERING: FRITTSTÅENDE CARPORT
OVERBYGGET SYKKELPARKERING
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Beliggenhet og situasjon
Furumo ligger i randsonen til Ski sentrum mot nord, 
ca 2 km i luftlinje fra Ski stasjon. Området er omgitt av 
høyreist furuskog med blåbærlyng og fjellrabber mot 
vest, mens det er mer fuktige partier med løvskog mot 
øst. Området ligger solrikt og fritt til, med noen lokale 
høydevariasjoner. Deler av området har tidligere vært 
benyttet til landbruk, og en gammel steingard står igjen 
som et kulturhistorisk minne om dette.

Nær verdifulle naturmiljøer
Furumo ligger mellom verdifulle naturmiljøer: Midt-
sjøvann i øst kan by på badeplasser og fiskemuligheter. 
Rullestadtjern naturreservat i vest er opprettet for å 
bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugle-
liv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. 
Det er innført ferdselsforbud innenfor reservatet om 
sommeren. For øvrig ligger skogen like ved Furumo, 
og området knyttes sammen med de omkringliggende 
områdene via stier og skispor. 

En samlende ringgate
Det nye boligområdet består av 72 boliger som oriente-
rer seg etter en ringgående gate. Gata blir relativt smal, 
slik at farten holdes naturlig lav. Gaterommet vil fungere 
som et sosialt møtested, der man møter naboen og barna 
møtes til lek. Langs gata plantes løvtrær som bidrar med 
frodighet, og gir sammenheng i gaterommet.

Parkering og renovasjon
Fellesparkering er plassert ved innkjøring til feltet. Av-
fallspunktene er logisk plassert og lett tilgjengelig på to 
steder: en like ved innkjøring og en innerst i feltet. Det 
samme gjelder plass for container til hageavfall. 

En sentralpark
I midten av boligområdet ligger en felles park som alle 
de innerste rekkehusene har utsikt til. Parken er enkel å 
finne, siden alle gangveier og stier leder inn hit. Parken 
har et gjennomgående grønt preg, og består av flere 
deler: i nord danner en fjellrabbe et høydedrag. Sør for 
høydedraget er det åpne, grønne flater og en vanndam 
som utgjør områdets lavbrekk. Dammen dannes av 
det naturlige vannet på stedet, og føres hit via åpne 

renner som følger stisystemet. Inntil dammen er det 
vann rensende planter, en «sandstrand» og sitteplasser. 
Parken består for øvrig av ulike soner der det kan foregå 
ulike aktiviteter, som ball-løkke, rundløyper og sykkel-
stier. Benker og sitteplasser flere steder gir rom for ro og 
bidrar til komfort. Parkens mange ulike, blomstrende 
planter vil tiltrekke seg insekter, fugler og smådyr, og 
dette vil være en attraksjon i seg selv.

Frukt og farger
Det er gjennomgående benyttet blomstrende busker og 
trær som gir spiselige frukt, i tillegg til at de gir farger 
og variasjon gjennom året. På denne måten vil den 
felles parken på Furumo bli en stor, felles hage som alle 
kan nyte. Hagen vil by på mangfold og variasjon, og gi 
en unik mulighet til å benytte naturen til matproduk-
sjon. Dette vil bli en unik arena hvor barna kan lære om 
naturens spiskammer fra de er små. 

De ulike sonene eller rommene i parken avgrenses 
av frukttrær og bærbusker: Ball-løkka ligger mellom 
 pærelunden og eplelunden. Mot øst står en plomme-
lund og en nøttetunnel, mens det på andre steder er 
plantet lunder av rogn og kirsebær. Ved den sentrale 
dammen plantes et smørvalnøtt-tre, som etter hvert kan 
bli parkens ikon med sin brede vekst og vakre krone. 
Som innramming og avgrensing kan det plantes rips  
og surbær som hekker. 

Aktiviteter
Det legges opp til mange ulike aktiviteter for  mennesker 
i alle aldre på Furumo, i tillegg til det som naturen, 
vannet og vegetasjonen byr på. 

Små lekeplasser med sandkasser og små lekestativ for  
de aller minste er plassert ut flere steder nær inn-
gangene. For de voksne er det benker i passende 
avstand. Inne i parken er det god plass til lek og ulik 
aktivitet, tilknyttet stiene, løkka, berget og  dammen. På 
vinterstid kan dammen islegges, og det kan  til rettelegges 
for skihopp og aking fra Furukollen i parken. Området 
kan kobles sammen med de  omkringliggende skiløype-
ne med sporlegging i stiene. 

LANDSKAPSARKITEKTENS BESKRIVELSE

Utomhusplanen
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Eikjolveien 9-33 (13 boliger, Bjerk) og gbnr. 131/212 har 
tinglyst atkomstrett over felles avkjørsel fra Eikjolveien, 
samt tinglyst rett til å ha v/a ledninger liggende over 
samme areal.

Tilliggende rettigheter og plikter
Eiendommene har (via realsameiet) en varig, tinglyst rett 
til å felle trær og holde vegetasjonen nede på en del av 
naboeiendommen gnr. 115 bnr. 1 i et belte på 15 meter 
langs tomtegrensen. Videre har realsameiet tinglyst rett til 
å benytte bekken på samme eiendom som del av prosjek-
tets overvannshåndtering. Opplysninger om servitutter 
på hovedbølet er ikke innhentet.

Grunnareal
Prosjekteiendommens yttergrenser er vist på tomte-
delingsplan inntatt i salgsprospektet. Den enkelte bolig-
eiendoms tomteareal og -grenser er vist omtrentlig på 
samme tomtedelingsplan. Tomteareal og -grenser for den 
enkelte bolig fastsettes endelig av Ski kommune.

Matrikkelbrev for alle boligene vil foreligge senest ved 
overtakelsen.

Regulerings/bebyggelsesplan
Eiendommen er i reguleringsplan for Furumo vedtatt den 
06.09.2017, regulert til byggeområde for bolig, samferd-
selsanlegg og infrastruktur, samt grøntstruktur. Planen 
med bestemmelser er tilgjengelig hos megler og på  
www.ski.kommune.no. Boligen bygges i henhold til 
 r eguleringsplanen som ”tilgjengelig boenhet”, med krav 
til bl.a. alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom, 
bad) på bygningens inngangsplan.

Bebyggelsens arealer og byggemåte
Planlagt, ikke ferdig prosjektert bebyggelse. Den plan-
lagte bebyggelsen og anlegg er beskrevet i leveranse-
beskrivelsen vedlagt salgsprospektet. Selger har fått 
ramme tillatelse og IG for arbeidene , og byggingen er 
igangsatt.

Grunndata
Gnr. 115 bnr. 10 i Ski  kommune, med foreløpig adresse 
Eikjolveien, 1400 SKI.
 
Boligene har fått tildelt gateadresse Furumogrenda. 
Selger vil besørge og bekoste deling og seksjonering som 
illustrert i Tomtedelingsplanen.

Prosjektet blir gjennomført i flere byggetrinn/salgstrinn.

Selger og hjemmelshaver
Furumo Eiendomsselskap AS org. nr. 913840313

Eierform
35 eneboliger og 27 rekkehus/tomannsboliger fradeles 
med eget gnr. og bnr. og selges som selveierboliger med 
hage og parkering på egen, selveiet grunn. Rekkehus  
36-45 etableres som et eierseksjonssameie.

Til alle prosjektets boliger medfølger en eierpart i en 
felleseiendom (realsameie) med felles adkomstvei, felles 
p-plasser, felles renovasjonsløsning, el-sykkelpool og 
felles grøntarealer/lekeplass mv. Realsameiets vedtekter 
og budsjett er vedlagt salgsprospektet.

Realsameiet og eierseksjonssameiet ble stiftet 24. januar 
2019.  

Ingen av boligene har egen utleieenhet. Boligene kan leies 
ut.

Heftelser
Eiendommen(e) selges fri for pengeheftelser, utover 
- legalpant iht. eierseksjonsloven for ubetalte 
 felleskostnader i eierseksjonssameie.
- pant pål. kr. 50 000 til sikkerhet for ubetalte kostnader 
 i realsameiet.

Eiendommene vil bli påheftet tinglyste bestemmelser 
om adkomst for nødvendig vedlikehold, vann og avløp, 
strømforsyning og kabel-tv/internett. 

Salgs- og 
eiendomsinformasjon
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Forsikring
Selger holder alle bygg forsikret frem til den enkelte 
kjøpers overtakelse. Den enkelte boligeier skal deretter 
selv tegne og bekoste egen bygnings- og innboforsikring, 
inkludert carport/garasje. Forsikringskostnaden utgjør 
normalt ca. 8-10 000 kr pr. år.

Ligningsverdi og offentlige avgifter
Likningsverdien for den enkelte bolig er ikke fastsatt. 
Normalt utgjør ligningsverdien inntil 30 % av kjøpesum-
men dersom boligen brukes av eier som primærbolig. 
Ligningsverdi fastsettes av skatteetaten.

Det er ventet at Ski kommune vil belaste den enkelte 
bolig direkte for kommunale avgifter (renovasjon, vann 
og avløp mv). Kommunale avgifter utgjør normalt  
ca. 10-12 000 kr. pr. år pr. bolig. I motsatt fall vil kostna-
den bli belastet via eierseksjonssameiet eller realsameiet.

Ski kommune har p.t. ikke eiendomsskatt.

Energimerking
Energimerking av boligen skal utføres av selger. Energi-
merkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest. Selger 
har ved salgsstart ikke energimerket boligene som følge 
av at registrering på www.energimerking.no ikke kan 
gjøres for nye, uoppførte boliger.

Energi og miljøløsninger mv.
Boligene leveres med solcelleanlegg, disse plasseres på 
eget tak. Kjøper har rett til såkalt plusskundeordning med 
strømleverandør, som bl.a. innebærer at overskuddsstrøm 
selges tilbake til strømleverandøren og beboer får betalt 
over strømregningen. 

Prosjektet oppføres med målsetting om en blågrønn 
faktor på minimum 0,8. Formålet med blågrønn faktor 
er å søke å ivareta og øke innslaget av ulike blågrønne 
 kvaliteter i uterom, bl.a. søkes det å etablere løsninger  
for å:
•  Dempe skader fra kraftigere og mer nedbør.
•  Bærekraftig overvannshåndtering.
•  Fremme økologiske og estetiske kvaliteter.
•  Utvikle jordsmonnet.
•  Forbedre mikroklima, vann- og luftkvalitet.
•  Legge tilrette for bedre uterom.

Byggearbeidene vil bli utført iht. rammetillatelsen og 
ellers i samsvar med Plan- og bygningsloven (2008) og 
Teknisk forskrift (TEK 2010,) samt andre offentligretts-
lige regler eller pålegg. Byggearbeidene blir utført som 
totalentrepriser.

Det er selgers ansvar å besørge og bekoste brukstillatelse/
ferdigattest. Som et minimum skal det foreligge brukstil-
latelse for den enkelte bolig ved overtakelse av boligen.

Kjøper vil ved overtakelsen få en beboerhåndbok med 
detaljbeskrivelse av overflater og tekniske installasjoner i 
boligen. Beboerhåndboken, protokoller mv. vil kunne bli 
gjort tilgjengelig for kjøper elektronisk, via en webbasert 
løsning og/eller minnepinne.

Realsameiet vil ved overtakelsen få en FDV dokumenta-
sjon for fellesarealer/-installasjoner.

Arealene for hver enkelt bolig fremgår av vedlagte pris-
liste. Arealet er angitt hhv. som bruttoareal (BTA), bruk-
sareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger 
inklusive evt. boder, garasje (der denne er bygget inn 
boligen), samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig 
bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være 
angitt et romareal som er nettoarealet innenfor rommets 
omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik i 
de oppgitte arealene, da arealberegningene er foretatt på 
tegninger før byggene er oppført/påbegynt. 

Eierbrøker, felleskostnader mv.
Alle boligene vil bli tilsluttet realsameiet, som forestår 
drift og vedlikehold av felles adkomstvei, p-plasser, 
 renovasjonsløsning, el-sykkelpool og felles grøntarealer/
lekeplass mv. Realsameiet (v/selger) har på vegne av alle 
boligene inngått en felles avtale om levering av tv og 
 internett (Canal Digital) og en avtale med forretnings-
fører (Brækhus Eiendom) for regnskapsførsel, fakture-
ring og inndriving av felleskostnader, samt bistand med 
årsregnskap og likningsrapportering. Selger har stipulert 
felleskostnadene til ca. kr 1.000 pr. mnd. pr. bolig, se 
budsjett vedlagt salgsprospektet. Kostnadene fordeles likt 
mellom de av prosjektets boliger som til enhver tid er 
ferdigstilt.

De 10 boligene (gjelder bolig 36-45) som seksjoneres i 
eierseksjonssameie planlegges ikke med egne, faste felles-
kostnader. Renhold, drift og vedlikehold av  grøntarealene 
og adkomstveier planlegges utført på dugnad blant 
 beboerne. 

Ved stiftelse av realsameiet påløper det en ekstraordinær 
innbetaling av felleskostnader tilsvarende 4 måneders 
felleskostnader (4 000 kr pr. bolig), slik at realsameiet får 
tilstrekkelig kapital/likviditet i oppstartsfasen. Kapitalen 
innkalles ved kjøpers overtakelse av boligen.
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summen med omkostninger betales av kjøper og 
 valuteres meglers klientkonto senest ved overtakelsen. 
Megler tinglyser en sikringsobligasjon til sikkerhet for 
mellomværende mellom kjøper og selger.

Selger plikter å stille garanti i samsvar med bustadopp-
føringslova § 12 (3 % garanti frem til overtakelsen og 5 % 
garanti i fem år etter overtakelsen). Selger har rett til å få 
utbetalt kjøpers innbetalte forskudd (10 %) bare dersom 
selger stiller selvskyldnerkausjon eller tilsvarende garanti 
(bustadsoppføringslova § 47).

Bestilling av tilvalg avtales og faktureres direkte med 
totalentreprenør for prosjektet. Faktura for tilvalg sendes 
etter gjennomført forbefaring, med forfall innen avtalt 
overtakelse av boligen.
 
Forbehold
Priser
Selger forbeholder seg retten til uten varsel å endre 
 prisene på usolgte boliger i prosjektet.

Svinnriss mv.
I nye bygg vil det normalt oppstå noe svinnriss, sprekker i 
sammenføyninger/ skjøter i tapet, maling, bygnings deler 
mv. på grunn av bl.a. uttørking av materialer. Mindre 
sprekker i slike overganger og mellom himling og vegg 
kan ikke forlanges utbedret med mindre disse innebærer 
avvik fra vanlig godt håndverk.

Illustrasjoner, tegninger mv.
Illustrasjoner og tegninger i salgsprospektet og ellers i 
markedsføringen er kun ment som illustrasjoner og er i 
detaljer mht. møbler, innredning, busker, trær mv. ikke 
bindende for selger. Selger vil levere innredning, utstyr 
og utearealer slik som beskrevet i leveransebeskrivelsen 
(teksten). Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at plan-
tegningene i salgsprospektet ikke er i målestokk og derfor 
ikke kan benyttes til måltaking eller arealberegning.

Partene aksepterer at arealavvik for eiendommens tomte-
areal, så fremt det ikke er vesentlig, ikke er gyldig rekla-
masjonsgrunn eller at slikt avvik ikke kan gi grunnlag for 
endring av den avtalte kjøpesum.

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer og 
justeringer i detaljprosjekteringen, herunder bl.a. for å 
etablere nødvendige bæresystemer og føringsveier for 
tekniske installasjoner, samt eventuelt innkassing av dis-
se. Selger tar også forbehold om endringer i materialvalg 
og tekniske løsninger som er nødvendige eller hensikts-
messige, såfremt den generelle standarden og kvaliteten 
som er beskrevet i leveransebeskrivelsen ikke forringes.

Boligene skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet og 
utbygger er forpliktet til å bygge soverom på plan 1.

Kjøpekontrakt og salgsvilkår
Selger har utarbeidet et standardutkast til kjøpekontrakt 
som er vedlagt salgsdokumentasjonen. Kjøpekontrakten 
er basert på bustadoppføringslova. Det skal avholdes 
kontraktsmøte umiddelbart etter at selger har akseptert 
bud.

Kostnader ved avbestilling/videresalg.
Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. 
bustadoppføringslova §§ 52-54. 

Kjøper kan videreselge sin kontraktsposisjon under 
forutsetning av at selger får skriftlig dokumentasjon på at 
ny kjøper trer inn i kontrakten (inkludert ev. endrings-/
tilleggsavtaler) med de samme rettigheter og forpliktelser 
som den opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges 
tilfredsstillende skriftlig finansieringsbekreftelse. Ved 
videresalg påløper et administrasjonsgebyr til selger med 
kr. 25.000 (inkl. mva).

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbe-
stilling/videresalg vurderes. Bestilte endrings- og tilleggs-
arbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. 

Omkostninger som kjøper må betale
2,5 % av andel tomtekostnad i dokumentavgift til staten 
(se prisliste).

I tillegg kommer gebyr for tinglysning av skjøte (kr 525) 
med pantattest (kr 172) og eventuelt gebyr for tinglysning 
av kjøpers pantedokument (kr 525). 
Selger tar forbehold om endringer i gebyrene.

Overtakelsestidspunkt/ferdigstilling
Bolig 46-55 er igangsatt høsten 2018. Byggetiden er 
 estimert til 12 måneder. Boligene er planlagt ferdigstilt  
i perioden september-desember 2019. 

Selger skal skriftlig varsle kjøper om overtakelses-
måneden senest 4 måneder forut for overtakelsen. Dette 
varselet gir kjøper anledning til å kreve dagbot/erstatning 
iht. bustadoppføringslova dersom ferdigstilling ikke skjer 
innenfor den varslede måneden.

Endelig dato for overtakelse skal varsles med minst 30 
dagers forutgående, skriftlig varsel. Det avholdes for-
håndsbefaring ca. 2-6 uker før overtakelse.

Betalingsbetingelser og sikkerhet
Kjøper må stille sikkerhet for betaling av kjøpesummen. 
Sikkerheten stilles ved at kjøper ved kontraktsignering 
innbetaler 10 % av kontraktssummen til meglers klient-
konto. Dersom kjøper er profesjonell boliginvestor 
 innbetales 20 % av kontraktssummen.

Kjøpers innbetaling må være fri kapital, dvs. at det ikke 
kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører 
at selger ikke kan disponere over beløpet. Restkjøpe-

Salgs- og eiendomsinformasjon
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seg retten til å avvise bestillinger. Ved bestilling av tilvalg 
vil det påløpe et administrasjonsgebyr på NOK 4.500,-.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggs-
arbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er 
avtalt, eller som i omfang eller karakter skiller seg vesent-
lig fra den avtale ytelsen eller er til hinder for rasjonell 
gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke 
forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som 
vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til 
kjøpers interesse i å kreve endringer eller  tilleggsarbeider. 
Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pris-
tilbud, tegninger, prosjektere løsninger mv. jf. Bustad-
oppføringslova § 44. 

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller 
tilleggsarbeider som vil endre vederlaget for den enkelte 
bolig med mer enn 15 %, jf. Bustadoppføringslova § 9. 

Kjøpsavtale gjøres etter igangsetting, kjøper er kjent med 
at frister for tilvalg og endringer kan være utløpt. Kjøper 
er oppfordret til å ta forbehold i kjøpstilbudet dersom 
kjøper ønsker tilvalg/endring der fristen iflg tilvalgslisten 
er løpt ut. 

Meglers rett til å stanse gjennomføringen 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 oppdrags-
giver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgs-
objektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til 
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere 
til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller 
lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om 
at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar 
handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 
a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen 
av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de 
konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver 
og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet 
eller deres medkontrahent. 

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge 
skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall fra-
råder megler at overtagelse gjennomføres. 

Finansiering 
Aktiv Eiendomsmegling/Estator Eiendomsmegling 
AS har avtale med Askim og Spydeberg Sparebank om 
formidling av finansielle tjenester. Ta kontakt med opp-
dragsansvarlig for et uforpliktende tilbud.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpstilbud: 
Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal 
foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle 
opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil 

Megler
Aktiv Follo, Estator Eiendomsmegling AS
Torgveien 10, 1400 Ski - Org. nr. 987 954 337

Eiendomsmegler Truls Langaard, 
tlf. 90 66 44 24 E-post: tla@aktiv.no
Eiendomsmegler Anne Vigerust Braathen, 
tlf. 90 22 75 85 E-post: avb@aktiv.no

Meglers vederlag
Meglers vederlag er avtalt til kr 29 875,- pr enhet. Det er 
avtalt at selger dekker alle utlegg til markedsføring, opp-
gjørskostnader, innhenting av opplysninger fra offentlige 
instanser, event. forretningsfører, tinglysningsgebyrer, 
etc.

Dokumenter
Følgende dokumenter er tilgjengelig på visning og hos 
megler og utgjør for kjøper og selger en bindende del av 
kjøpekontrakten:
a.   Salgsprospekt med plantegninger,  leveransebeskrivelse, 

situasjonskart og tomtedelingsplan. Protokoll fra 
 stiftelsesmøtet. Vedtekter for realsameiet med  estimert 
budsjett for felleskostnadene.

b. Utskrift fra grunnboken for eiendommen(e).
c. Reguleringsplan og –bestemmelser for eiendommen.
d. Rammetillatelse og IG.
e. Delingstillatelse.
f. Fasade-, snitt- og etasjeplaner for bebyggelsen.
g. Tilvalgsliste fra totalentreprenøren.
h. Overtakelsesprotokoll.

Lovverket 
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om 
oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 
13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell 
og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at 
kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 
12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppfø-
ringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, 
kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. 

Tilvalg og endringer 
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen 
gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i 
form av systematisering av tekniske løsninger og valg av 
materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og 
endringer kjøper kan kreve å få gjennomført og innenfor 
hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Bygging av 
boligene er igangsatt, noe som vil begrense muligheten 
for tilvalg.

Prisene for tilvalg baseres på veiledende priser eller 
nettopris fra underentreprenør, med tillegg av totalentre-
prenørens sedvanlige påslag på 15%.

Tilvalgsliste med frister er vedlegg til kjøpekontrakten. 
Etter at en bestillingsfrist har utløpt forbeholder selger 
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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 mottatt. 

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 inter-
essenter. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig 
med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kon-
taktperson samt andel egenkapital. 
Normalt vil ikke kjøpstilbud med forbehold bli akseptert 
av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å 
forkaste eller akseptere et hvert kjøpstilbud. 

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av 
budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budak-
sept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin ano-
nymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 
Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.

likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. 
Dette behøver ikke gjøres skriftlig. 

Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser 
og motbud. Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. 
Det første budet skal inngis på budskjemaet påført din 
signatur. 

Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere 
deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legi-
timasjon (dvs. bankkort, pass eller førerkort) 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 budskjemaet 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 bud: 
Innlevere direkte til megler, per e-post, per SMS eller 
per fax. E-postadressen, fax- og telefonnummer til det  
 aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven. 

Salgs- og eiendomsinformasjon
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BEFOLKNING
        
Kommune Ski
Antall personer 30 797

Barn
0-12 år

17.7%

8.4%

17.8%

40.8%

15.3%

Ungdom
13-18 år

Unge voksne
19-34 år

Voksne
35-64 år

Eldre
Over 65 år

Nabolagsprofil
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VARER/TJENESTER
        
 Ski Storsenter 2.5 km
 Vinterbro Senter 9.5 km

 Ski Postkontor  2.1 km

 Apotek 1 Ski Amfi 2.2 km
 Apotek 1 Ski Storsenter  2.5 km

 Ski Vinmonopol  2.5 km
 Vinterbro Vinmonopol  9.5 km

 Rema 1000 Ski  2.1 km
 Meny Ski 2.6 km

 Narvesen Ski Storsenter 2.1 km
 Ski Kinokiosk  2.1 km

 Shell Ski 2.2 km
 Circle K Ski 2.4 km

TRANSPORT
        
 Oslo Gardermoen 70.2 km

 Oslo S 27.1 km
 Ski Stasjon 2.3 km

 Ski Kirke 0.5 km

SPORT
 Ski Idrettspark  1.6 km

 Stamina HOT Ski  1.9 km
 Fresh Fitness Ski 2.4 km

Én ting er at Furumo ligger sånn til at du kan rekke å 
komme deg fra din egen tram og inn til Operaen på godt 
under en time. Noe helt annet, og kanskje enda  viktigere, 
er at du kan gå rett inn i Østmarka fra skiløypa som 
 passerer snaue 100 meter fra innkjøringen til eiendom-
men. Eller at du kan ta med deg skøytene ned til Midtsjø-
vann, som på sommeren ellers byr på en flott badestrand. 

Legg til at det ligger to barnehager i nærheten, og at Ski 
barne- og ungdomsskole ligger i fin gangavstand fra 

boligene. At idrettsanlegget i Ski ligger en liten kilometer 
unna og har alt en sports- og idrettsinteressert kan ønske 
seg. (tre håndballhaller, en håndfull fotballbaner, fri-
idrettsanlegg, ishall og tennishall burde kunne dekke opp 
ganske greit?).

Og at for de med andre interesser finnes et rikt og variert 
kulturtilbud, og spennende kino- og konsertopplevelser, 
bare bare få minutter fra Furumo. 

Ski skole 1-7 kl. 22 klasser 460 elever 1.5 km

Ski ungdomskole 8-10 kl. 19 klasser 475 elever 1.7 km

Ski videregående skole - 25 klasser 640 elever 1.8 km

Drømtorp videregående skole - 36 klasser 440 elever 1.8 km

Skoghus barnehage 1-6 år 4 avdelinger 82 barn 0.3 km

Brakkebygrenda barnehage - 4 avdelinger 64 barn 0.3 km

Vestraat barnehage 3-6 år 4 avdelinger 82 barn 2.1 km

Beliggenhet og kvaliteter 

Nabolagsprofil
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Vegger bygges opp med gipsplater, plastfolie, bindings-
verk, forskriftsmessig isolasjon, vindtette plater, utlekting 
og utvendig kledning. Kledningen leveres av type Møre 
Royal, samt felter med malt panel.

Gulv, dør og vindusbelistning leveres fabrikkmalt med 
synlige spikerhull, og overmales ikke på plassen.

Innvendige trapper leveres i henhold til tegning til alle etasjer. 
Tretrapp leveres fabrikkmalt, og overmales ikke på plassen. 

Yttertak leveres med takpapp. Det leveres forskriftsmessig 
isolasjon iht. varmetapsberegninger. Snøfangere leveres 
iht. til krav. 

Takavrenning via utvendig takrenner/-nedløp i plastbe-
lagt stål som fører vannet til lokal overvannshåndtering.  
Ventilasjonshatter på tak inklusive gjennomføringsbeslag 
leveres i utførelse tilpasset taktekkingen.

Vinduer leveres fra Nordan med lavenergiglass i fabrikk-
malt tre, samme farge utvendig og innvendig. Vinduer 
vil i all hovedsak være tilpasset farefri vasking, dvs. at 
 vinduer som ikke nås stående fra bakkenivå/terrasse 
skal kunne vaskes fra innsiden. Unntak må påregnes 
for vinduer med store dimensjoner samt trapperoms-
vinduer, brannvinduer og vinduer ved mønt himling. 
 Brannvinduer leveres som faste vinduer.  

Balkongdører/-skyvedører leveres fra Nordan i fabrikk-
malt tre med glass, samme farge utvendig og innvendig. 
Hoveddører leveres fra Swedoor i fabrikkmalt tre. Ut-
vendig farge på dører iht. romskjema. Innvendig leveres 
ytterdører med hvit farge. 

Innvendige dører fra Swedoor med hvitmalt karm og 
hvitt, glatt dørblad med vridere og beslag i rustfritt stål. 
Skyvedør mellom boligrom leveres der det er inntegnet.

Innvendige skillevegger i tradisjonelt bindingsverk med 
isolasjon og gipsplatekledning.

Oppvarming
Boligen leveres med varmekabler på alle bad og entre, 
forøvrig leveres det panelovner. 

Det leveres en stk. stålpipe med peisovn type DUO 5 fra 
Nordpeis eller tilsvarende i hver bolig. 

Kontraktsarbeidet
Denne leveransebeskrivelsen omhandler  10 rekkehus, 
bolignummer 46-55 på Furumo i Ski kommune. Det 
nye bolig området vil totalt bestå av 72 boenheter når 
 prosjektet står ferdig.

Grunnarbeider/utomhus
Private og felles utearealer opparbeides iht. utomhusplan, 
gjerde leveres mot Eikjolveien. Beplantning leveres som 
vist på utomhusplanen, men med forbehold om endelig 
plassering, størrelse og art. Gressplener leveres tilsådd. 
Fellesområdet leveres med ferdiggress der hvor gress 
er markert på utomhusplanen. Ball-løkke leveres med 
kunstgress. Se prospekt for ytterligere informasjon. Det 
vil bli utarbeidet en vedlikeholds manual for beplantning 
i felles utearealer. Endringer må  påregnes som følge av 
detaljprosjektering.
På bakkeplan opparbeides det hager og uteplasser iht. 
plantegning og utomhusplan. Terrasser leveres med 
 Royalimpregnerte terrassebord, farge grå.  
Det er avsatt plass til felles gjesteparkering.  
Leveransen omfatter alle grunn- og fundamenterings-
arbeider, herunder:
• Infrastruktur og gang/sykkelvei fra Furumo til 
 Kirkeveien
• Utgraving, oppfylling og arrondering av terreng
• Drenering og overvannshåndtering
• Plassering av hus, p-plasser og veier iht kommunal 
 godkjenning
• Vann- og avløpsanlegg med pumpekum
• Opparbeidelse av lekeplasser, turveier og fellesområder

Mur, betong og pussarbeider
Alle hus oppføres i tre over støpt plate på mark. Radon-
sperre leveres under hele boligen.
 
Godkjente fasadetegninger ligger til grunn for hvordan 
terrenget utføres rundt huset.  

Bygg og tømrerarbeider
Alle bjelkelag leveres med K-bjelker med høy stivhet. På 
oversiden leveres sponplater, undersiden leveres med 
el-lekter og gipsplater. Himlinger sparkles og males hvite, 
to strøk. 
Takhøyde iht. snittegninger. 

Omfanget av horisontale og vertikale innkassinger for 
tekniske føringer kan forekomme. 

FURUMO

Leveransebeskrivelse
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leveres som skjult anlegg, der det er teknisk mulig. Det 
leveres åpent anlegg på brann- og lydvegger samt i carport 
og sportsbod. Stikkontakter leveres med barnesikring. 
Sikringsskap med overbelastningsvern (hovedsikringer), 
automatsikringer, jordfeilvarlingsenhet/bryter. Sikrings-
skap plasseres i entré, med mindre tekniske  forhold tilsier 
annet. Sikringsskap har plass til utstyr tilknyttet kabel-TV 
og bredbånd, for eksempel signal forsterker og stikkon-
takt til denne. Ringeklokke for  hoveddør og seriekoblede 
røykvarslere iht. forskrifter.

Det leveres lampepunkter med veggmontert bryter i 
følgende rom: 
•  Stue/kjøkken/spisestue/loftstue (i tak mot vegg  

i nærheten av inntegnet spisegruppe/sofa)
• Soverom
• Trapperom (vendebryter)
• Bad
• Entre

Brytere og stikkontakter leveres av typen Elko.

I frittstående sportsbod leveres lyskuppel og bryter. 
 Dobbel, veggmontert stikkontakt på alle planlagte ute-
plasser. Lysarmatur i carport takene. Det leveres utelampe 
ved inngangsdør og balkong dør. 

Det leveres utvendig el-skap. 

Det vil bli levert solcelleanlegg på tak for enhetene. 
 Omfang/plassering beregnes av leverandøren av solcelle-
anlegget. 

Carporter leveres med kurs for elbillader som tilvalg.

Utvendig gatebelysning leveres langs intern ringvei 
og i forbindelse med lekeplasser og fellesparkering. 
 Lyspullerter leveres inne på fellesområdet.

Tlf/data og TV
Husene leveres med TV-/bredbåndsuttak i hovedstuen, 
signalleverandør er Canal Digital. Det leveres tomrør 
for etablering av TV-/bredbåndsuttak i loftstue. Bred-
bånd/-TVsignaler leveres over fiberkabel. Utbygger har 
på vegne av kjøperne inngått avtale med Canal Digital 
om leveransen, slik at kabel-tv og bredbånd er klart til 
bruk ved overlevering av boligene. Hver bolig har således 
tegnet abonnement i henhold til denne avtalen, men står 
fritt til å utvide abonnementet med antall kanaler og økt 
båndbredde.

Innredning
Kjøkken leveres i omfang som vist på kjøkkentegning 
for den enkelte hustype, med Sigdal som leverandør. 
 Kjøkkenet har mulighet for integrerte hvitevarer, benke-
plate leveres i laminat. Hvitevarer inngår ikke i standard 
leveranse. Det leveres stikk for induksjonstopp. Det 
leveres belysning over kjøkkenbenk. Stiplet kjøkkeninn-
redning inngår ikke i standardleveransen. 

Baderomsinnredning type Alterna Malin eller lignende, i 
bredde 100cm. Det leveres Oras servant- og dusjbatterier. 
Det blir levert  badekar sanipro forma med panel 160 x 
70, evt. til svarende produkt. Dusjvegger leveres i glass iht 
tegning. Det  leveres speil og led- spot over speil. Takhøy-
de bad vil være 240cm. Det leveres kun vegghengt vask 
på bad i 1. etasje

Garderobeskap hvit glatt type. Garderobeskap i entré 
inngår ikke i standardleveransen. 

Ventilasjon
Balansert, varmegjenvinnende ventilasjonsanlegg med 
høy gjenvinningseffekt av varmeforbruket. Ventilasjons-
anlegget plasseres som vist på plantegning, med min-
dre tekniske forhold tilsier annet. Avtrekk i våtrom og 
 kjøkken samt tilluft i alle oppholdsrom.

VVS
Alterna Nika veggklosett med softclose leveres på alle 
bad.
Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk 
og opplegg for vaskemaskin i ett bad. Varmt og kaldt 
forbruksvann legges i rør-i-rør tappevannsystem og 
kobberrør. Rørføringer i husene tilkobles fordelerskap 
m/lekkasjevarsler, plassert på bad. Husene leveres med 
Waterguard ihht krav. 

Varmtvannsbereder leveres i størrelse 300l for hver bolig. 

Det leveres 1 stk. frostfri utekran pr bolig.

Det leveres opplegg og uttak for sentralstøvsuger, slange 
og selve sentralstøvsugerenheten leveres som tilvalg. 

Elektroinstallasjoner
De elektriske installasjonene blir utført av autorisert in-
stallatør etter gjeldende forskrifter og normer (NEK 400) 
som sikrer et godt elektrisk anlegg. 

Anlegget leveres som trefaset og dimensjoneres for elektrisk 
oppvarming i alle boligrom. De elektriske installasjonene 

Leveransebeskrivelse
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Det leveres lyd- og brannvegg mellom kjedede enheter, 
vist som dobbel vegg på tegning. Vinduer nærmere enn 
6 meter fra nabohus vil i noen tilfeller leveres som fast-
karm. (ikke åpningsbare)

Husnummerskilt og postkasser plasseres i henhold til 
Postens og Ski kommunes vedtekter.

Det kan leveres andre materialer og standard mot pris-
tillegg, såfremt de valgte materialer er av minst like god 
kvalitet som de beskrevne. 

Treverk/plateprodukter er levende materialer som 
 påvirkes av temperatursvingninger og luftfuktighet. Dette 
vil medføre at det kan oppstå sprekkdannelser på vegg, 
gulv og takflater. Vegger leveres sparklet, grunnet og malt 
med to strøk. Enkelte småmerker, rifter o.l. kan forekom-
me. Listverk og trapper leveres fabrikkmalt. Lister vil ha 
synlige spikerhull og skjæresnitt, overmales ikke. 

Prosjektet bygges etter TEK 10 og er prosjektert etter 
Byggteknisk forskrift (TEK 10), sist endret 24. juni 2015 
(i kraft 1. juli 2015) 

Ved overlevering vil kjøper få fremlagt FDV- 
dokumentasjon.  

Ikke inkludert i leveransen
Lamper, møbler og ellers det som ovenfor ikke er med-
tatt. 

Det gjøres oppmerksom på at illustrasjonsmateriell, 3D 
bilder /prospekt og arkitekttegninger kan og vil  avvike 
noe i forhold til virkelig utførelse, både utvendig og 
innvendig. Farge på utvendig kledning i prospektet vil 
kunne være avvikende fra farge på utvendig kledning 
som  leveres til boligen.

Overflater

Gulv 
Husene leveres med Kährs Eik Dovre 1 stav. Hvite, 
 fabrikkmalte gulvlister. 

Gulv på bad og entré flislegges. Standard flis på gulv i 
bad i 2 etasje leveres Saga Grey 20x20 for å ivareta fall 
mot sluk i forbindelse med badekar. Unite Four light grey 
flis på gulv i bad 1 etg.  Entre leveres med Sahara Cinza 
33x33. Våtrom leveres med trinnfri overgang mot til-
støtende rom. Bod under trapp leveres med parkett. Det 
leveres gulvbelegg i bod i 2 etg. Sportsboder leveres med 
ubehandlet betong.  

Vegger
Hovedsakelig bindingsverksvegger med forskriftsmessig 
isolasjon. Over flater leveres med gips. Alle rom, med 
unntak av sportsbod, sparkles og males to strøk, unntatt 
badene som leveres med fliser. Bade romsvegger i 1 og  
2 etg. leveres flis Ker white glossy 20x40. 

Alle malte innvendige flater leveres i en farge. Andre 
fargevalg kan gjøres som tilvalg. 

Tak 
Takene leveres hvitmalt. Nedsenket himling, 240cm på 
bad.

Sportsboder på terreng
Sportsboder etableres iht. plantegning. Frittstående 
sportsboder leveres som enkle, uisolerte bygg med 
 kledning i Møre Royal i farge setersort. Bodene oppføres 
over støpt betongsåle, og leveres med låsbare dører og 
lyskuppel.

Carporter
Carporter leveres med grusdekke. 

Avfallshåndtering
Avfallshåndtering etableres som nedgravd anlegg, med 
plassering som vist på utomhusplanen.

Offentlige avgifter og gebyrer
Tilknytningsavgifter for vann, avløp og elektrisk 
 installasjon er med i leveransen. 
Tinglysingsgebyr og dokumentavgift (av tomteverdien) er 
ikke med og dekkes av kjøper. For utregning, se salgsopp-
gave eller kontakt megler.

Generelt
Det vil bli opparbeidet atkomstvei til eiendommen som 
vist på reguleringskartet. Det etableres V/A anlegg frem til 
Eikjolveien, med pumpekum internt på eiendommen.
Alle husene leveres med forskriftsmessige rømningsveier.  

Leveransebeskrivelse
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BOLIG 46-50
Etg Rom Gulv Vegger Tak Listverk Innredning

1 Stue/ 
kjøkken

Parkett:                               
1 stav hvit eik

Malte gipsvegger:             
Farge: Bomull 
S-0502-Y

Malt gips                         
Farge: Hvit

GULVLIST: Fabrikkmalt 
glatt hvit FE 06
GERIKT: Fabrikk-
malt glatt hvit FC 06                      
TAKLIST: Listefritt

1 Entrè Fliser: 33 x 33 cm Malte gipsvegger:             
Farge: Bomull 
S-0502-Y

Malt gips                         
Farge: Hvit

GULVLIST: Fabrikkmalt 
glatt hvit FE 06
GERIKT: Fabrikk-
malt glatt hvit FC 06                      
TAKLIST: Listefritt

1 Bad Fliser: 30 x 30 cm Fliser: 20 x 40 cm Malt gips                         
Farge: Hvit

GERIKT: Fabrikk-
malt glatt hvit FC 06                                                      
TAKLIST: Listefritt

Servant

1 Bod Parkett:                               
1 stav hvit eik

Malte gipsvegger:         
Farge: Våtroms-
maling 1001 Eggehvit

Malt gips                         
Farge: Hvit

GULVLIST: Sokkelflis
GERIKT: Fabrikk-
malt glatt hvit FC 06                      
TAKLIST: Listefritt

1 Sov 4 Parkett:                               
1 stav hvit eik

Malte gipsvegger:             
Farge: Bomull 
S-0502-Y

Malt gips                         
Farge: Hvit

GULVLIST: Fabrikkmalt 
glatt hvit FE 06 
GERIKT: Fabrikk-
malt glatt hvit FC 06                      
TAKLIST: Listefritt

2 Sov 1, 2 og 3 Parkett:                               
1 stav hvit eik

Malte gipsvegger:             
Farge: Bomull 
S-0502-Y

Malt gips                         
Farge: Hvit

GULVLIST: Fabrikkmalt 
glatt hvit FE 06
GERIKT: Fabrikk-
malt glatt hvit FC 06                      
TAKLIST: Listefritt

2 TV- stue/
gang

Parkett:                               
1 stav hvit eik

Malte gipsvegger:             
Farge: Bomull 
S-0502-Y

Malt gips                         
Farge: Hvit

GULVLIST: Fabrikkmalt 
glatt hvit FE 06 
GERIKT: Fabrikk-
malt glatt hvit FC 06                      
TAKLIST: Listefritt

2 Bod Grå vinyl Malte gipsvegger:             
Farge: Våtromsma-
ling 1001 Eggehvit

Malt gips                         
Farge: Hvit

 GERIKT: Fabrikk-
malt glatt hvit FC 06                      
TAKLIST: Listefritt

2 Bad/   
vaskerom

Fliser: 20 x 20 cm Fliser: 20 x 40 cm Malt gips                         
Farge: Hvit

GERIKT: Fabrikk-
malt glatt hvit FC 06                                                      
TAKLIST: Listefritt

Malin 100 cm med 2 skuffer 
– hvit høyglans 100 cm 
Milano speil med klips og 
Skin led spot over.
Sanipro badekar 160x70 cm 
m/ L – panel.

Romskjemaer

Vinduer Ytterdører Boddør Innerdører Kledning/farge utvendig

Nordan  Farge utvendig/
innvendig: grå 
NCS-KODE: S-5502-Y 

Swedoor: DROP Farge utvendig: 
bomull NCS-KODE: S-0502-Y  
Farge innvendig: S-0502-Y                       

Swedoor: Bering         
Farge: S-8502Y                                              

Swedoor hvitt 
glatt dørblad                
Farge: S-0502-Y

MØRE ROYAL: 
Farge: RG. 25 GRÅ         

Bolig 47 og 49: Plan 2 får mønt himling (ikke på bad) med størst takhøyde på siden med soverom.
Bolig 46, 48 og 50: Plan 2 får mønt himling (ikke på bad) med størst takhøyde på siden TV-stue/gang og bod.
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Romskjemaer

BOLIG 51-55
Etg Rom Gulv Vegger Tak Listverk Innredning

1 Stue/
kjøkken

Parkett:                               
1 stav hvit eik

Malte gipsvegger:             
Farge: Bomull 
S-0502-Y

Malt gips                         
Farge: Hvit

GULVLIST: Fabrikk-
malt glatt hvit FE 06 
GERIKT: Fabrikkmalt 
glatt hvit FC 06                      
TAKLIST: Listefritt

1 Entrè Fliser: 33 x 33 cm Malte gipsvegger:             
Farge: Bomull 
S-0502-Y

Malt gips                         
Farge: Hvit

GULVLIST:  Fabrikk-
malt glatt hvit FE 06
GERIKT: Fabrikkmalt 
glatt hvit FC 06                      
TAKLIST: Listefritt

1 Bod Parkett:                               
1 stav hvit eik

Malte gipsvegger:         
Farge: Våtroms-
maling 1001 Eggehvit

Malt gips                         
Farge: Hvit

GULVLIST: Sokkelflis
GERIKT: Fabrikkmalt 
glatt hvit FC 06                      
TAKLIST: Listefritt

1 Bad Fliser: 30 x 30 cm Fliser: 20 x 40 cm Malt gips                         
Farge: Hvit

GERIKT: Fabrikkmalt 
glatt hvit FC 06                                                      
TAKLIST: Listefritt

Servant

1 Sov 4 Parkett:                               
1 stav hvit eik

Malte gipsvegger:             
Farge: Bomull 
S-0502-Y

Malt gips                         
Farge: Hvit

GULVLIST: Fabrikk-
malt glatt hvit FE 06
GERIKT: Fabrikkmalt 
glatt hvit FC 06                      
TAKLIST: Listefritt

2 Sov 1,2 og 3 Parkett:                               
1 stav hvit eik

Malte gipsvegger:             
Farge: Bomull 
S-0502-Y

Malt gips                         
Farge: Hvit

GULVLIST: Fabrikk-
malt glatt hvit FE 06
GERIKT: Fabrikkmalt 
glatt hvit FC 06                      
TAKLIST: Listefritt

2 Medie/gang Parkett:                               
1 stav hvit eik

Malte gipsvegger:             
Farge: Bomull 
S-0502-Y

Malt gips                         
Farge: Hvit

GULVLIST: Fabrikk-
malt glatt hvit FE 06
GERIKT: Fabrikkmalt 
glatt hvit FC 06                      
TAKLIST: Listefritt

2 Bod Grå vinyl Malte gipsvegger:         
Farge: Våtroms-
maling 1001 Eggehvit

Malt gips                         
Farge: Hvit

GERIKT: Fabrikkmalt 
glatt hvit FC 06                      
TAKLIST: Listefritt

2 Bad/   
vaskerom

Fliser: 20 x 20 cm Fliser: 20 x 40 cm Malt gips                         
Farge: Hvit

GERIKT: Fabrikkmalt 
glatt hvit FC 06                                                      
TAKLIST: Listefritt

Malin 100 cm med 2 skuffer 
– hvit høyglans 100 cm 
Milano speil med klips og 
Skin led spot over.
Sanipro badekar 160x70 cm 
m/ L – panel.

Vinduer Ytterdører Boddør Innerdører Kledning/farge utvendig

Nordan                               
Farge utvendig/
innvendig: grå                        
NCS-KODE: 
S-5502-Y 

Swedoor: DROP                 
Farge utvendig: 
Dempet sort                                          
NCS-KODE: 
S-8500-N   
Farge innvendig: 
S-0502-Y                  

Swedoor: Bering         
Farge som tilhøren-
de vegg                                              

Swedoor hvitt 
glatt dørblad                
Farge: S-0502-Y

MØRE ROYAL: Farge: RY.20 Oker     

Bolig 52 og 54: Plan 2 får mønt himling (ikke på bad) med størst takhøyde på siden med soverom.
Bolig 51, 53 og 55: Plan 2 får mønt himling (ikke på bad) med størst takhøyde på siden TV-stue/gang og bod.
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Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av   
13. juni 1997 nr. 43 og annen bakgrunnsrett.

Mellom:

Johan Scharffenbergs vei 91, 0694 Oslo
Mob: 90 06 99 56 E-post: camilla@aoe.no

     
heretter kalt selger, og

heretter kalt kjøper, er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt:

Eiendommen skal oppføres slik det fremgår av salgsopp-
gave mv. som følger som vedlegg til denne kontrakt. 

Hjemmelshaver(e) til eiendommen er:
Furumo Eiendomsselskap AS, 
Orgnr. 913840313

Partene er innforstått med at tomtearealet for 
 Eiendommen ikke er nøyaktig oppmålt.
Oppmålingsvesenet i kommunen foretar nøyaktig 
oppmåling av tomten og utsteder matrikkelbrev/seksjo-
neringsbegjæring. Partene aksepterer at arealavvik for 
Eiendommens tomteareal, så fremt det ikke er vesentlig, 
ikke er gyldig reklamasjonsgrunn eller at slikt avvik ikke 
kan gi grunnlag for endring av den avtalte kjøpesum.

1. SALGSOBJEKT
Selger planlegger oppføring av til sammen 72 boliger 
i nybygg på gnr. 115, bnr. 10, i Ski kommune, med 
 foreløpig adresse Furumogrenda i Ski.  
Eiendommen skal deles for selgers regning. Selger over-
drar herved til kjøper sin eiendom som foreløpig er 
betegnet som bolig nr.     i salgsoppgave, og heretter kalt 
Eiendommen. Eiendommens endelige gårds- og bruks-
nummer, (og evt. seksjonsnummer), vil foreligge etter 
deling (og evt. seksjonering). Deling/seksjonering skal 
gjennomføres som omtrentlig angitt i tomtedelingsplan 
inntatt i salgsprospektet.

Eiendommen ligger på eiet grunn. Som tilbehør til 
 Eiendommen medfølger en andel i fellesareal/realsameie, 
bestående av felles adkomst, grøntarealer, parkering mv.

Kjøpekontrakt
ENEBOLIG UNDER OPPFØRING

Oppdragsnummer: 20-16-9029

Formidlingsnummer

Dato
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endrer kjøpe summen med mer enn 15 %, jf. bustadopp-
føringslova § 9. Det skal inngås skriftlig avtale mellom 
partene hvor endring av kjøpesum og ev. fristforlengelse 
skal fremkomme. I det denne boligen allerede er påbe-
gynt/bygget og arbeid/materialer satt i bestilling er det 
 begrenset mulighet for tilvalg, jfr. pkt. 22. Diverse.

4. OPPGJØR
Oppgjøret mellom partene foretas av meglerforetakets 
oppgjørsavdeling:
Estator Eiendomsmegling AS.  
Torgveien 10, 1400 Ski. 
Tlf.: 64 91 18 50, Faxnr.: 64 91 18 51.

Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt 
 innbetales til meglers klientkonto nr. 1100 42 84285,  
Estator Eiendomsmegling AS og merkes med: 
.....................................

Kjøpesummen regnes ikke som betalt med befriende 
virkning før innbetalt beløp er disponibelt på megler-
foretakets klientkonto. 

Dersom det er avtalt at det skal innbetales forskudd ved 
kontraktsinngåelse må selger stille garanti for beløpet 
etter bustadoppføringslova § 47 for å få instruksjonsrett 
over midlene. 

Dersom garanti etter bustadoppføringslova § 47 ikke blir 
stilt er det innbetalte beløp underlagt kjøpers rådighet og 
kjøper opptjener renter av beløpet frem til det ev. stilles 
garanti eller eiendommen er overskjøtet til kjøper. 

Dersom kjøpesummen ikke blir innbetalt til megler-
foretakets klientkonto i rett tid eller ev. lånedokumen-
ter i tinglysingsklar stand ikke er meglerforetakets 
oppgjørsavdeling i hende innen overtagelse, svarer 
kjøper den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente 
iht. forsinkelses renteloven, til selger.  Forsinkelsesrente 
 beregnes av hele kjøpesummen, med fratrekk av ev. 
innbetalt og disponibelt forskudd, frem til hele kjøpe-
summen samt omkostninger er innbetalt og disponibelt 
på meglerforetakets klientkonto. Fullt oppgjør anses ikke 
innbetalt før også ev. påløpte forsinkelsesrenter er inn-
betalt. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å for-
lenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider 
 faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- 
og/eller tilleggsarbeider er utført. Beløpet må være inn-
betalt senest ved overtagelse, jf. avtalens punkt 8. Dersom 
forfall på faktura er forut for overtagelse og beløpet skal 
utbetales selger, må selger stille garanti i henhold til 
 bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må 
hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. 
Bustadoppførings lova § 46. Alternativt må selger stille 
garanti etterbustadoppføringslova § 47.

2. KJØPESUM/ OMKOSTNINGER

Kjøpesummen for eiendommen utgjør 

Kr. ............................................................kroner00/100

Kjøper må betale omkostninger uoppfordret til megler-
foretakets klientkonto samtidig med sluttoppgjøret. 
Nedenfor følger en fullstendig oppstilling: 

Kjøpesum og omkostninger

Kontraktssum

Kr. ............................................................kroner00/100

Dokumentavgift

Kr. ............................................................kroner00/100

Tingl.gebyr skjøte

Kr. ............................................................kroner00/100

Tingl.gebyr pantedokument

Kr. ............................................................kroner00/100

Panteattest kjøper

Kr. ............................................................kroner00/100

Totalt kr.

Kr. ............................................................kroner00/100

I tillegg kommer tinglysingsgebyr med kr. 525,- og 
 attestgebyr pålydende kr. 172,-, for hvert pantedokument 
kjøper ønsker tinglyst på Eiendommen i forbindelse 
med etablering av pant. Omkostningene forfaller til 
betaling samtidig med sluttoppgjøret. Det tas forbehold 
om endringer i offentlige avgifter og gebyrer. Dokument-
avgift er beregnet til kr 11.000,- pr bolig. Det gjøres 
oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysings-
tidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. 
Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte 
tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således 
forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for 
mellomværende.
Det gjøres oppmerksom på at kjøpers betalingsplikt ikke 
inntrer før det er stilt garanti etter bustadoppføringslova 
§ 12.

Innbetalingsplan
Kontant så snart garanti, jfr. pkt. garanti er stillet   
(10 % av kjøpesummen) 

Kr. ............................................................kroner00/100

Innen 3 dager før overlevering betales restkjøpesum 

Kr. ............................................................kroner00/100

3. ENDRINGS OG TILLEGGSARBEID
Alle endrings- og/eller tilleggsarbeider som ønskes ut-
ført skal avtales skriftlig med selger. Kjøper kan ikke 
kreve å få utført endrings- og/eller tilleggsarbeid som 

Kjøpekontrakt
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Ved avtale om forskudd skal selger i tillegg stille garanti 
etter bustadoppføringslova § 47, jf. kjøpekontraktens 
punkt 4. 

6. HEFTELSER
Kjøper er forelagt utskrift av grunnboken for den eien-
dommen denne Eiendommen er en del av og har gjort 
seg kjent med innholdet av denne.

Kjøper er kjent med eiendommens servitutter og overtar 
disse slik de fremkommer av
grunnboken. Kjøper aksepterer at det på eiendommen 
kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli på-
krevd av offentlig myndighet, herunder erklæring som 
regulerer drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m.

Selger gir herved Estator Eiendomsmegling AS ugjenkal-
lelig fullmakt til å innfri, ev. midlertidig innfri for over-
føring til annet panteobjekt, de pengeheftelser som kjøper 
ikke skal overta.

Innfrielse av pengeheftelser skjer ved at megler, etter å ha 
mottatt kjøpesummen, benytter de nødvendige deler av 
kjøpesummen til å innfri pantegjeld som ikke skal over-
tas av kjøper og påser at panthaver besørger panteheftel-
sene slettet. 

Selger garanterer at det ikke eksisterer pengeheftelser av 
noen art på eiendommen, herunder utpantings- og/eller 
utleggsforretninger, utover det pantattesten viser. Selger 
forplikter seg til å umiddelbart underrette kjøper og 
oppdragsansvarlig dersom slike forretninger blir avholdt 
innen tinglysing av skjøte finner sted. Videre forplik-
ter selger seg til å betale alle avgifter m.v. som vedrører 
eiendommen og som er forfalt eller forfaller til betaling 
før overtagelse. Selger gir meglerforetakets oppgjørsavde-
ling ugjenkallelig fullmakt til å innfri ev. krav som ikke er 
betalt på oppgjørstidspunktet.

7. TINGLYSING OG SIKKERHET
Selger har utstedt pantedokument med urådighets-
erklæring til Estator Eiendomsmegling AS. Megler-
foretaket foretar tinglysing av denne for selgers regning. 
Pantedokumentet tjener som sikkerhet for den til enhver 
tid utbetalte del av kjøpesummen og all utbetaling til 
selger skal, inntil tinglysning av skjøtet finner sted, ha 
sikkerhet innenfor kjøpesummens ramme.

Ved underskrift av denne kontrakt skal hjemmelshaver 
undertegne skjøte til kjøper.
Skjøtet oppbevares hos Estator Eiendomsmegling AS, 
som besørger dette tinglyst når kjøper har innbetalt fullt 
oppgjør, eiendommen er overtatt og ev. seksjonering/
fradeling er tinglyst. Partene gir Estator Eiendomsmeg-
ling AS fullmakt til å påføre gårds- og bruks- og event. 
 seksjonsnummer på skjøtet. 

Selger gjøres oppmerksom på at det normalt tar 2-3 uker 
fra overtagelse til utbetaling av oppgjør. Dette grunnet 
behandlingstid hos Statens Kartverk, postgang samt 
transaksjonstid banker imellom.

Dersom kjøper ønsker å påberope seg mangler ved over-
tagelse eller noe av beløpet på annen måte er omtvistet 
ved overtagelse, kan ikke selger holde tilbake nøkler eller 
nekte å overlevere Eiendommen dersom kjøper foretar 
betaling av det omtvistede beløpet til meglers klientkonto 
eller til en sperret bankkonto som bare kan disponeres av 
kjøper og selger i fellesskap. Meglerforetaket eller bank 
skal imidlertid kunne foreta utbetalingen fra kontoen i
samsvar med rettskraftig dom eller annen avgjørelse som 
har virkning som rettskraftig dom.

Kjøper har iht. bustadoppføringslova § 49 deponerings-
rett for omtvistet beløp og kan kreve overtagelse og 
 hjemmelsoverføring. Selger kan etter forsinkelsesrente-
loven kreve forsinkelsesrente for beløp som ev. urett-
messig er deponert for mye. Dette gjelder ikke dersom 
partene har avtalt at et bestemt beløp som skal holdes 
tilbake i påvente av retting.

Dersom det ett år etter at eiendommen er overtatt fort-
satt ikke er dokumentert at vilkårene for utbetaling til 
entreprenør er oppfylt, gis oppdragsansvarlig fullmakt 
til å sette det omstridte beløp på en egen konto i norsk 
bank, hvor utbetaling krever begge parters samtykke. 
 Alternativt kan pengene deponeres i Norges bank etter 
lov om deponering i gjeldshøve av 17. februar 1939 nr. 1.

Meglerforetaket er underlagt lov av 6. mars 2009 om 
tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering hvitvaskings-
loven) med tilhørende forskrifter. Det følger av hvit-
vaskingsloven at meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge partene i handelen. Dette inne-
bærer at både selger og kjøper forplikter seg til å
fremlegge gyldig legitimasjon slik at identitet kan 
 bekreftes før handelen gjennomføres. Dersom slik kunde-
kontroll ikke kan gjennomføres er meglerforetaket pålagt 
å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv 
ansvarlig for ev. kostnader og ansvar dette kan medføre 
uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor 
meglerforetaket.

5. GARANTI
Selger skal, umiddelbart etter at avtale er inngått,  stille 
garanti til kjøper for rett oppfyllelse av avtalen, jf. 
 bustadoppføringslova § 12. Plikten til å stille garanti 
 gjelder også dersom avtalen inneholder forbehold. 

Garantien skal gjelde fra tidspunkt for avtaleinngåelse og 
til fem år etter overtagelse. Garantien skal tilsvare minst 3 
% av opprinnelige kjøpesum uten tilleggsarbeider frem til 
overtagelse og minst 5 % etter overtagelse. 

Kjøpers betalingsplikt inntrer ikke før det er stilt garanti 
etter bustadoppføringslova § 12. 

Kjøpekontrakt
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Risikoen for Eiendommen går over på kjøper når kjøper 
har overtatt Eiendommen. Hvis Eiendommen ikke over-
tas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper 
risikoen fra det tidspunkt Eiendommen kunne vært 
overtatt.

Når risikoen for Eiendommen er gått over på kjøper, 
faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved 
at Eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en 
hendelse som selger ikke svarer for.

Som vedlegg til denne kontrakten følger overtagelsespro-
tokoll som skal signeres av begge parter ved overtagelsen.

9. SELGERS SANKSJONER
Dersom forfallstidspunktet for hele eller deler av kjøpe-
summen oversittes vesentlig har selger rett til å heve avta-
len, 30 – tretti – dagers betalingsmislighold anses normalt 
som vesentlig. Før selger gjør hevingsretten gjeldende 
plikter han å gi kjøper forutgående skriftlig varsel med 
innbetalingsfrist av det skyldige beløp innen 1 – en – uke 
fra varslet dato med kopi til oppdragsansvarlig. Kjøper er 
innforstått med at selgers omkostninger og ev. tap i for-
bindelse med et dekningssalg må dekkes av kjøper.

Mislighold som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag 
etter Lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 § 
13-2 (3) bokstav e).

10. SELGERS FORSINKELSE
Dersom selger oversitter avtalte tidsfrister kan kjøper 
etter bustadoppføringslova kap. 3 kreve dagmulkt, holde 
igjen vederlag, kreve erstatning eller heve avtalen. Dag-
mulkt kan bare kreves dersom overtagelse av eiendom-
men blir forsinket og ikke dersom avtalte delfrister over-
sittes. Dagmulkt tilsvarer 0,75 promille av samlet vederlag 
fra avtalt overtagelsesdato og frem til overtagelse finner 
sted. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 dager, jf. 
bustadoppføringslova § 18.  

Selger har krav på tilleggsfrist dersom kjøper ønsker 
endrings- og/eller tilleggsarbeider. 

Tilsvarende gjelder dersom det i byggeperioden  inntreffer 
streik, lockout eller oppstår andre forhold som ligger 
utenfor selgers kontroll, jf. bustadoppføringslova § 11. 
Det er videre et vilkår for rett til tilleggsfrist at selger 
varsler kjøper uten ugrunnet opphold etter at selger ble 
oppmerksom på forholdet som gir grunnlag for krav på 
forlengelse, jf. bustadoppføringslova § 11 (4). 

11. SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT/KJØPERS 
 UNDERSØKELSESPLIKT
Eiendommen skal være i samsvar med krav stilt i lov eller 
i medhold av lov og som er gjeldende på tidspunktet for 
søknad om rammetillatelse.

Eiendommen kan ha mangel dersom kjøper ikke får opp-
lysning om forhold som selger kjente eller måtte kjenne 

All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal fore-
tas av meglerforetakets oppgjørsavdeling.  Dokumenter 
som skal tinglyses må snarest overleveres oppdrags-
ansvarlig i undertegnet og tinglysingsklar stand.

8. OVERTAGELSE
Boligen er planlagt ferdigstilt 4. kvartal 2019.
Utløpet av overtakelsesperioden er bindende og 
 dagmulktsutløsende.

Senest 4 måneder før ferdigstillelse av boligen skal  selger 
gi kjøper skriftlig melding om overtakelsesmåned, og 
 senest 30 dager før overtakelsen skal endelig dato for 
overtakelse meddeles kjøper. Melding om overtakelses-
måned og -dato er bindende og dagmulktsutløsende 
dersom overtakelse ikke skjer innen meddelt tidspunkt.

Dersom selger ferdigstiller boligen i god tid før 
overtagelses perioden beskrevet i 1.ledd ovenfor, kan 
selger kreve overtagelse inntil 1 måned før denne fristen. 
Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum to 
måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte 
overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers 
skriftlig varsel. Kopi av varsel om overtagelse skal selger 
sende megler.

Selger skal fremlegge ferdigattest eller midlertidig bruks-
tillatelse før overlevering til kjøper.

Selger skal overlevere Eiendommen i ryddig og rengjort 
stand (byggvask).

Eiendommen skal overtas ved overtagelsesforretning 
hvor begge parter deltar. Kjøper skal skriftlig  anmerke 
i overtakelselsprotokollen eventuelle forhold som 
 påberopes som mangel ved Eiendommen, samt det 
eventuelle beløp kjøper vil holde tilbake i oppgjøret med 
selger på grunn av mangler. Overtagelsesprotokollen skal 
signeres av begge parter. Ved signering av overtakelses-
protokollen skal kjøpesummen inkludert tilbakeholdt 
 beløp anses deponert, slik at den del av kjøpesummen 
som er holdt tilbake ikke kan disponeres av noen av 
 partene alene, jfr.pkt. 4, 9. avsnitt.

Dersom ikke annet er avtalt, utleveres nøklene til boligen 
ved overtagelsesforretningen såfremt fullt oppgjør er 
bekreftet innbetalt. Dersom selger utleverer nøkler før 
innbetaling, bærer selger selv risikoen for dette.

Kjøper kan nekte overtagelse dersom Eiendommen på 
overtagelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir 
rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til 
innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som 
blir protokollert under befaringen.

Dersom kjøper til tross for varsling ikke møter til over-
tagelsesforretning, anses Eiendommen overlevert, 
 såfremt fullt oppgjør er innbetalt.

Kjøpekontrakt
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mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider, på hver-
dager mellom kl. 08.00 og 17.00.

14. ETTÅRSBEFARING
Ett år etter overtagelse skal selger innkalle til en felles 
befaring på eiendommen, jf. bustadoppføringslova § 16. 

Ved ettårsbefaringen skal partene i fellesskap gjennomgå 
eiendommen. Kjøper skal påvise forhold kjøper mener er 
mangelfulle. Fristene beskrevet i punkt 13 ovenfor er dog 
gjeldende også i perioden mellom overtagelse og ettårs-
befaringen. Selger hefter ikke for mangler som skyldes 
uriktig bruk av eiendommen eller skader påført av kjøper. 
Selger er ikke forpliktet til å foreta reparasjoner som er å 
anse som ordinært vedlikehold.

Mangler og feil som blir avdekket forplikter selger seg til 
å protokollere og utbedre så snart som mulig og senest 
innen 3 måneder etter befaringen. 
 
15. UTVENDIGE AREALER 
Eiendommen skal leveres med opparbeidelse av 
 utvendige arealer og beplantning iht. vedlagte foreløpige 
utomhusplan. 

Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
 justeringer og endringer som er nødvendige som følge 
av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til teknis-
ke løsninger. Selger skal så langt det er praktisk mulig 
 informere kjøper skriftlig om slike endringer.

Inntil samtlige hus på byggefeltet er ferdigstilt har selger 
rett til å ha anleggsmaskiner, utstyr o.l. stående på om-
rådet. Ev. skader som påføres eiendommen skal selger 
utbedre. Det forutsettes at kjøper har rimelig adkomst til 
eiendommen.

Kjøper er kjent med at utvendige arealer vil kunne bli 
ferdigstilt og overtagelsesforretning på disse arealene kan 
bli avholdt, etter overtagelse av boligen.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved 
overtagelse av boligen, aksepterer partene at 1 % av 
 kjøpesummen holdes tilbake dersom annet beløp ikke er 
avtalt. Renter tilfaller selger. 

Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet 
praktisk kan utføres av hensyn til årstid. 

Selger skal fra overtagelsesbefaringen protokollere at 
 kjøper samtykker til at det tilbakeholdte beløp utbetales 
selger, slik at verdien av gjenstående arbeider samsvarer 
med summen av tilbakeholdte beløp. Renter tilfaller selger. 

Punkt 13 om mangler er også gjeldende for utvendige 
arealer. 

til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det 
samme gjelder dersom eiendommen ikke svarer til opp-
lysning som er gitt i annonse, salgsoppgave eller annen 
markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel 
bare dersom man kan gå ut fra at opplysningen har inn-
virket på avtalen og at opplysningen ikke er rettet i tide 
på en tydelig måte.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold ved 
eiendommen kjøper kjente eller burde blitt kjent med før 
avtaleinngåelsen. 

12. BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE
Arbeidet skal utføres etter god håndverksmessig stan-
dard i samsvar med den bygningsbeskrivelse som er gitt 
og med det utstyr mv. som følger av salgsoppgaven med 
vedlegg. 

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i 
tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger bl.a. 
på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt 
at sprekker i materialoverganger og mellom tak/vegg og i 
hjørner ikke kan kreves utbedret så lenge disse ikke inne-
bærer avvik fra god håndverksmessig standard.

Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, 
materialvalg, rørføringer og lignende som ikke reduserer 
eiendommens kvalitet, uten at dette gir rett til reduksjon 
av kjøpesummen. Tilsvarende kan selger foreta endringer 
i bygningskropp med tilhørende tekniske anlegg samt 
utvendige arealer.  

13. MANGLER
Dersom eiendommen har mangler kan kjøper på de 
vilkår som følger av bustadoppføringslova kap. IV kreve 
oppfyllelse, retting, prisavslag, erstatning, heving og/eller 
holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.
 
Dersom kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger man-
gel ved eiendommen må han reklamere skriftlig overfor 
selger innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget 
eller burde blitt oppdaget. Partene plikter å iverksette de 
tiltak som med rimelighet kan forlanges for å begrense 
omfanget av ev. skader som følge av mangelen.

Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år etter 
overtagelsen. Den absolutte reklamasjonsfristen gjelder 
selv om mangelen ikke kunne oppdages på et tidligere 
tidspunkt. 

Dersom det oppstår mangler hvor kostnadene ved utbe-
dring er urimelig i forhold til den betydning manglene 
har for boligens bruksverdi, har selger rett til å gi kjøper 
prisavslag i stedet for å foreta utbedring.

Selger skal utbedre ev. mangler så snart som mulig og 
senest innen 3 måneder etter at selger har mottatt rekla-
masjonen fra kjøper. Kjøper forplikter seg til å gi selger 
og selgers representanter adgang til eiendommen, og 

Kjøpekontrakt



65

Selger forbeholder seg retten til enhver prisjustering på 
ev. øvrige eiendommer i prosjektet. Uansett om pris-
forlangende for tilsvarende eiendom i tidsrommet etter 
kontraktsinngåelsen blir justert opp eller ned, kan ingen 
av partene av den grunn kreve prisavslag eller pristillegg.

 20. SAMTYKKE TIL BRUK AV ELEKTRONISK 
KOMMUNIKASJON
Partene samtykker til bruk av elektronisk kommunika-
sjon der denne avtale eller bustadoppføringslova krever 
skriftlighet. 

21. VERNETING
Partene vedtar eiendommens verneting som rett verne-
ting for tvister etter denne kontrakt.

22. DIVERSE
Boligen er allerede påbegynt/bygget og arbeid/materialer 
satt i bestilling. Eventuelle muligheter for tilvalg vil angis 
på separat tilvalgsliste. 

23. VEDLEGG
Følgende dokumenter er fremlagt for partene og er ved 
signering av denne kjøpekontrakt gjort til en del av her-
værende avtale: 
Salgsoppgave m/vedlegg
Grunnboksutskrifter, datert 12.10.2018
Bustadoppføringslova 
Overtakelsesprotokoll 
Detaljbeskrivelse av kjøkkenleveranse
Utomhusplan, rev. 15.10.2018
Reguleringskart med reguleringsbestemmelser
Delingstillatelse

16. FORSIKRINGER
Eiendommen er forsikret via entreprenørens  forsikring. 
Selger forplikter seg via entreprenørens forsikring til 
å holde bygningen(e) forsikret frem til overtagelse. 
 Forsikringen gjelder også materialer som er tilført 
 eiendommen, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. 
I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatnings-
summen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette 
skaden. 

Kjøper er forpliktet til å forsikre eiendommen fra 
 overtagelse. 

17. AVBESTILLING 
Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. 
bustadoppføringslova §§ 52-54. 

Ved avbestilling påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av 
total kontraktssum (inkl. mva.). 

18. VIDERESALG AV KONTRAKTSPOSISJON
Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning 
av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i 
kontrakten (med tillegg av ev. endrings-/tilleggsavtaler) 
med de samme rettigheter og forpliktelser som den opp-
rinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende 
finansieringsbekreftelse. Ved videresalg påløper et admi-
nistrasjonsgebyr med kr 25.000,- inkl. mva. 

19. ANNET
Ved besøk på byggeplassen før overtagelse skal kjøper 
alltid være i følge med en representant fra selger. All 
annen ferdsel på byggeplassen er beheftet med stor grad 
av risiko og er forbudt.
 

Kjøpekontrakt

Denne kontrakt er undertegnet i 3 - tre - eksemplarer, hvorav selger, kjøper og 
oppdragsansvarlig beholder 1 - ett - eksemplar hver.

Sted/dato: 

Kjøper:

Sted/dato: 

Selger:

Furumo Eiendomsselskap AS 
v/ Camilla Solheim
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innkalt årsmøte er beslutningsdyktig i de saker innkallin-
gen angir uavhengig av antall fremmøtte. 

Ved innkalling til årsmøte skal styreberetning og for-
slag til årsregnskap og styrehonorar følge vedlagt inn-
kallingen, sammen med budsjett for kommende periode. 
Årsmøtet godkjenner styreberetningen og fastsetter 
årsregnskap, styrehonorar og budsjett. Sameiermøte 
ledes av styreleder eller den sameiermøtet velger med 
vanlig flertall. Det skal føres skriftlig protokoll fra møtet. 
 Protokollen skal gjengi de saker som blir behandlet og 
de vedtak som treffes med stemmeresultatet. Protollen 
skal signeres av to sameiere valgt av sameiermøtet og av 
møtelederen. 

Vedtak på sameiermøtet skjer med simpelt flertall blant 
de fremmøtte, bortsett fra 
- vedtektsendringer, 
-  oppgradering og utbygging av felles infrastruktur og 

bruksendring av fellesarealet, 
- låneopptak og 
-  oppløsning av sameiet som krever minst 2/3 flertall av 

de fremmøtte på sameiermøtet. 

§ 5. Sameiet skal ha et styre bestående av 3 medlemmer, 
hhv. styreleder, kasserer og sekretær, samt 2 varamed-
lemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer velges 
av årsmøtet for ett år av gangen, med mindre årsmøtet 
bestemmer annen varighet. 

Styret avholder møter ved behov, alle styremedlemmene 
har rett til å innkalle til styremøte. Både styrets medlem-
mer og varamedlemmer skal innkalles til styremøter. 
 Styrets sekretær fører protokoll for styrets møter, her-
under de beslutninger som styret fatter og stemmegivningen. 

Styret har ansvar for drift og vedlikehold av  fellesarealene, 
inkludert felles infrastruktur, og forvaltningen av felles-
skapets interesser. Styrets beslutninger treffes med vanlig 
flertall. Styret har rett til å vedta retningslinjer for bruk av 
fellesarealene. Varige ordensregler kan vedtas og endres 
på sameiermøte med alminnelig flertall blant de frem-
møtte stemmer. 

Sameiet skal ha en forretningsfører som engasjeres av 
styret. Forretningsfører skal føre sameiets regnskaper i 
samsvar med loven, samt fakturere og eventuelt  innkreve 
fellesutgiftene fra sameierne i samsvar med budsjett 
vedtatt av sameiermøtet. Styret har ikke kompetan-
se til å innkalle fellesutgifter utover vedtatt budsjett. 
 Forretningsfører utarbeider Sameiets årsregnskap og 
forestår lovbestemt likningsrapportering.

§ 1. Furumo realsameie (Sameiet) er eier av fellesarealet 
gnr. 115, bnr. 10 i Ski kommune. Andelene i Sameiet 
er tinglyst på hver av sameiernes boligeiendommer og 
følger automatisk med ved overdragelse av boligeien-
dommene. Sameiet har 72 sameiere, hver med like stor 
eierbrøk. 

§ 2. Sameiet skal ivareta sameiernes felles interesser i 
fellesarealet, inkludert det som til enhver tid er felles 
infrastruktur for sameiernes eiendommer, samt drifte og 
vedlikeholde dette. Infrastruktur som vei, vann, avløp, 
strøm mv. anses som felles frem til og med forgrenings-
punktet for hver enkelt sameier. 

Fellesarealet skal brukes til felles adkomstvei med belys-
ning, grøntareal, lekeareal og rekreasjon for sameierne, 
samt felles gjesteparkering, el-sykkelpool, renovasjon, 
pumpehus, vann og avløpsledninger. I tillegg ivaretar 
Sameiet felles innkjøp av tv/internett til boligene og 
foretar trefelling og vegetasjonshold iht. tinglyst rettighet 
på gbnr. 115/10. 

Disse vedtektene utfylles av sameigelova, med mindre 
annet fremgår av vedtektene her. 

§ 3. Hver sameier har rett og plikt til å delta i Sameiet. 
Ved valg og avstemminger har hver av sameierne én 
stemme hver. 

Hver sameier plikter å bære sin andel av utgiftene med 
fellesarealet, inkludert felles infrastruktur, tjenester mv. 
Disse utgiftene, kalt fellesutgifter, skal deles likt mellom 
sameierne. Til sikkerhet for sameiets krav på den enkelte 
sameiers betaling av fellesutgiftene har sameiet tinglyst 
et pant pål. 50 000kr med beste prioritet i hver sameiers 
faste eiendom. 

Hver sameier er forpliktet til å motta valg til styret. En 
sameier som har vært valgt som styremedlem kan si nei 
til gjenvalg på de to påfølgende årsmøtene. 

§ 4. Sameiermøtet er sameiets øverste organ. Sameiet av-
holder Årsmøte en gang hvert år innen utgangen av april 
måned og andre sameiermøter ved behov eller når minst 
7 sameiere krever det. 

Styret innkaller til sameiermøte ved skriftlig/elektronisk 
henvendelse til hver enkelt sameier med minst 7 dagers 
varsel. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal 
behandles på møtet. Sameiermøtet kan ikke treffe vedtak 
i saker som ikke er bestemt angitt i innkallingen. Et lovlig 

FURUMO REALSAMEIE

Vedtekter
Gjeldende fra salgsstart februar 2017. Vedtatt på stiftelsesmøte 24.1.2019 
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FURUMO REALSAMEIE 

Ordensregler
Gjeldende ved salgsstart i februar 2017. Vedtatt på stiftelsesmøte 24.1.2019

Brann- og miljøfarlig avfall, samt bygningsavfall og 
større gjenstander som skal kasseres må den enkelte selv 
 besørge bortkjøring av. 

§ 5 Orden på fellesarealer 
Fellesarealene skal være rene og ryddige. Det er ikke 
tillatt å ha gjenstander stående på fellesarealet, så som 
materialer, tilhengere, containere, båter, campingvogner 
mv. uten styrets skriftlige samtykke. 

Det er ikke tillatt å parkere på sameiets felles adkomstvei. 
Korte stans for av- og pålessing er tillatt. 

Sameiets parkeringsplasser er gjesteparkering, dersom 
det er kapasitet til det kan styret leie ut p-plasser på 
 midlertidig basis. 

§ 6 Sameieres private arealer 
Sameierne plikter å holde egne utvendige arealer ryddige 
og godt vedlike. 

Sameierne skal tilstrebe å opprettholde områdets blå-
grønne faktor. 

All montering av utstyr på husenes fasader, slik 
som skillevegger, parabolantenner, antenner o.l. må 
forhånds godkjennes av styret før montering. Markiser, 
 utvendige persienner og utelamper skal kun bestilles av 
leverandører/ modell/farge som er godkjent av styret. 

Sameierne plikter å tillate adkomst over egen eiendom for 
vedlikehold av nabobygg og sameiets felles infrastruktur. 
Slikt adkomstbehov bør om mulig forhåndsvarsles. 

§ 7 Dyrehold 
Dyrehold er i alminnelighet tillatt så lenge dette ikke er til 
plage eller sjenanse for andre. 

§ 8 Eierskifte 
Eierskifte må meldes skriftlig til Realsameiets forretnings-
fører (som varsler styret). Den enkelte sameier er ansvar-
lig for betaling av sine felleskostnader inntil utløpet av 
den kalendermåned melding mottas hos forretningsfører.

§ 1 Formål
Husordensreglene skal 
a) sikre sameiere, beboere og brukere trives. 
b) regulere forhold som kan være til sjenanse for andre 
c)  skape et godt bomiljø hvor alle kan trives og føle seg 

trygge 

§ 2 Generelt 
Realsameiet Furumo omfatter eiendommen gnr. 115, bnr. 
10 som skal brukes til felles adkomstvei med belysning, 
grøntareal, lekeareal og rekreasjon for sameierne, samt 
felles gjesteparkering, el-sykkelpool, renovasjon, pumpe-
hus, vann og avløpsledninger. Arealer for de ulike aktivi-
tetene fremgår av situasjonsplan for eiendommen. 

I tillegg ivaretar Sameiet felles innkjøp av tv/internett 
til boligene og foretar trefelling og vegetasjonshold iht. 
tinglyst rettighet på gbnr. 115/10. 

Sameiere, beboere og brukere av boligene tilknyttet 
realsameiet plikter å følge bestemmelsene i husordens-
reglene. Sameierne er ansvarlig for at reglene blir gjort 
kjent for husstanden, eventuelle leietakere og andre 
 brukere, og at reglene blir overholdt av disse og andre 
som gis adgang til området. 

Den ansvarlige sameieren blir erstatningspliktig overfor 
Sameiet for enhver skade som skyldes overtredelse av 
husordensreglene eller mangel på aktsomhet. 

§ 3 Ro 
Sameierne skal ikke benytte sameiets grøntarealer eller 
egne boligeiendommer slik at de sjenerer andre, bl.a. skal 
a)  Det som hovedregel være ro i sameiet mellom kl. 23.00 

og 07.00. Musikkanlegg skal dempes vesentlig i  samme 
tidsrom. Selskaper og fest som varer utover dette 
 varsles i nabolaget minst 2 dager i forveien. 

b)  Det ikke drives ballspill og lek på sameiets fellesarealer 
mellom kl. 21.00 og 09.00. 

c)  Støyende arbeider utendørs, ikke utføres på søn- og 
helligdager.

Arbeider som vil vare mer enn en uke og vil kunne 
medføre støy og/eller støvplager for andre i sameiet, skal 
forhåndsgodkjennes av styret. 

§ 4 Avfall 
Vanlig husholdningsavfall legges i lukkete poser med 
dobbel knute og plasseres i søppelcontainere. Papiravfall 
plasseres i containere merket Papir.
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BUDSJETT FURUMO REALSAMEIE
 PRIS MND ANTALL INNTEKT UTGIFT

Innbetalinger fra sameierne  1 000   12   72   864 000  
     
Snømåking/strøing/feiing      50 000 
Grøntareal, vedlikehold      130 000 
Strøm, gatelys, pumpe mv.      30 000 
Avløpspumpe, drift/service      10 000 
Renhold av renovasjonsdunker      15 000 
Kabel-TV/Internett            345 600 
Domene      8 400 
Forretningsførsel      72 000 
Styrehonorarer/lønn      35 000 
Vedlikehold/tilsyn      75 000 
Overskudd      93 000 

     864 000   864 000 

Alle kostnader fordeles likt mellom sameierne (=eierbrøk).     
Budsjettet er satt opp med basis i 12 måneders drift, og med basis i erfaringstall pr. februar 2017.   
Det anbefales at det ved oppstart/innflytting innbetales kr. 4.000 pr. bolig i ekstraordinært likviditetstilskudd   
 * Avtalen med Canal Digital har 36 måneders bindingstid. Oppgitt pris er antatt rabattert pris iht. inngått avtale.  

Ski, 17. februar 2017      
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Ark. L12/201408        Vedtatt av 
          Ski kommunestyre 
          i møte 3.2.2016 
 

SKI KOMMUNE 

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL  
REGULERINGSPLAN FOR FURUMO  
(gnr/bnr 115/10, 115/11, 115/15 OG 131/210). 

Dato: 26.5.15, sist endret 3.2.16. 
Plankartet er datert 26.5.15, sist endret 12.1.16. 

*Mindre endring av § 2c i hht vedtak 06.09.2017 

 

§1. REGULERINGSFORMÅL 

Området reguleres til: 

a. Bebyggelse og anlegg 
 Boligbebyggelse (B1-5) 

b. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 Veg (V) 
 Gang- og sykkelveg (GS) 
 Annen veggrunn (AVG) 
 Renovasjon (R) 
 Nettstasjon (N) 
 Felles parkering (P) 

c. Grønnstruktur 
 Felles uteoppholdsareal (UA) 
 Lekeplass (L) (SL) 
 Turvei (TV) 

 
§2. FELLESBESTEMMELSER 

a. Plankart. 
Bestemmelsene knytter seg til reguleringskart, datert 26.5.2015 

b. Kulturmiljø 
Stablesteinmur i område regulert til felles uteopphold skal bevares. Muren kan 
tilpasses for å sikre tilgjengelighet eller forsterke muren som landskapselement. 

c. Illustrasjonsplan/utomhusplan. 
Illustrasjonsplan datert *21.12.16 skal legges til grunn for utforming av bebyggelsen. 
Dersom søknad om rammetillatelse avviker vesentlig fra denne, stilles krav om ny 
illustrasjons-/ utomhusplan som skal være godkjent før byggesaken kan behandles. 
Planen skal vise alle fellesfunksjoner som adkomst, parkering, garasjer, internt vegnett, 
bebyggelsens utforming og plassering, høyde på eksisterende og bearbeidet terreng, 
vegetasjon/bevaring av eksisterende vegetasjon på fellesområdet, lekearealer, samt 
skille mellom privat og felles utomhusarealer for øvrig. 

d. Universell utforming 
Minimum 30 % av boligene skal utformes som tilgjengelig boenhet. 
Norm for universell utforming av uteområder, veger og gater» skal legges til grunn for 
utforming av uteområder, veger og gater i planområdet. 

I byggesaksbehandling skal det redegjøres for hvordan krav til universell utforming av 
bebyggelse og utomhusarealer er ivaretatt.   
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  Furumo 3.2.16 

e. Rekkefølgebestemmelser 
- Før ferdigattest for boliger kan gis skal lekeplasser og fellesarealer være opparbeidet i 

samsvar med godkjent utomhusplan.  
- Avfallsanlegg skal være klart før det kan gis ferdigattest for boliger. Det kan ikke gis 

ferdigattest for flere boliger enn avfallsanlegget er dimensjonert for. 
- Felles plass for hageavfall og container skal være etablert før det gis ferdigattest for 

boliger. 
- Før utbygging kan starte, skal det etableres gang- og sykkelvei langs Eikjolveien fram 

til Kirkeveien, med separat felt for sykkel og fortau. 
- Ved søknad om tiltak skal det redegjøres for tiltakets energibehov og bruk av alternative 

fornybare energikilder, herunder om det er potensiale for et ev nærvarme-anlegg i 
næringsområdene, med løsninger for lokalt produsert energi. Lavenergi- eller passivhus 
skal vurderes for bygningene for å tilstrebe lavt energibruk og miljøriktig energiforsyning. 

- På fellesområdene skal det settes av plass til parseller for hagebruk, minimum 5 m2 per 
bolig for 80 % av boligene. 

- For tiltaket skal blågrønn faktor være minimum 1,0. Ved søknad om tiltak skal det 
fremkomme hvordan tiltak som grønne tak, solceller og andre tiltak som for eksempel 
regnbed i størst mulig rad kan bidra til å oppnå blågrønn faktor. 

 

§3. BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER MED TILHØRENDE ANLEGG 
a. Formål (boligform). 

Boligene kan være frittliggende eller sammenhengende. 
B4 kan bebygges med leiligheter. 

 
b. Tomteutnytting. 

Det tillates en maksimal utnyttelse på 24% BYA for feltet som helhet. 

Feltvis utnyttelse: 
B1 inntil 1720 m2 BYA 
F2 inntil 920 m2 BYA. 
B3 inntil 980 m2 BYA 
B4 inntil 730 m2 BYA 
B5 inntil 2640 m2 BYA. 

Biloppstillingsplasser på terreng medregnes i tomteutnyttelsen med 18m2 pr plass. 
Overdekket sykkelparkering regnes ikke med i tomteutnyttelse. 
 

c. Byggehøyder. 
Høydene regnes fra gjennomsnittlig planert terreng.  
For pulttak regnes høyeste gesims som møne. 

B1: Det tillates gesimshøyde opp til 6,5 meter og mønehøyde opp til 9,0 meter.  
B2: Det tillates gesims- og mønehøyde opp til 9,0 meter.  
B3: Det tillates gesims- og mønehøyde opp til 9,0 meter. 
B4: Det tillates gesimshøyde og mønehøyde opp til 7,0 meter. 
B5: Det tillates gesimshøyde opp til 6,5 meter og mønehøyde opp til 9,0 meter. 

For frittliggende garasjer og boder tillates gesimshøyde opp til 3,0 meter og 
mønehøyde opp til 5,0 meter. 

 
d. Byggegrense. 

B4 og B5: Bygninger som ikke har beboelsesrom, slik som garasjer, boder og lignende, 
kan plasseres utenfor byggegrense, men ikke nærmere regulert vei enn 2,0 meter.  

B5: Fritt utkragede bygningsdeler kan overskride byggegrensen med inntil 1,0 meter 
dersom fri høyde over terreng er minst 2,4 meter. 

Mot Eikjolveien gjelder byggegrensen for alle bygninger. 
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e. Parkering. 
For enebolig tillates det maksimalt 2 parkeringsplasser. 
For andre boliger tillates maksimalt 1,5 parkeringsplasser per boenhet, medregnet 
gjesteparkering. 
Minst 50 % av parkeringsplassene legges til rette med fremlagt dedikert kurs som kan 
benyttes til ladepunkt for ladbare biler. 

 
f. Sykkelparkering. 

B4: Det skal etableres overdekket sykkelparkering med minimum 2 plasser per 
boenhet. Sykkelparkering skal plasseres i nærhet til, og på nivå med boligens adkomst. 
 

g. Overvann. 
Alt overvann innenfor planområdet skal håndteres og renses lokalt, på en slik måte at 
det ikke medfører økt flomfare eller forurensning nedstrøms i vassdraget. Overvann 
tillates ikke ført direkte til harde overflater som ikke er del av anlegg for overvanns-
håndtering. Ved beregning av overvannsmengder skal klimafaktor 1,5 legges til grunn. 
 

h. Tomtedeling 
Tomtedeling skal baseres på prinsippene i godkjent illustrasjonsplan, og kan gjennom-
føres suksessivt når feltene blir ferdig utbygget, og tilstrekkelig infrastruktur er på plass. 

 
 
§4. SAMFERDSELSANLEGG  
Vei er felles for hele boligområdet. 
 

a. Atkomstveg skal være privat/felles.  
b. For å redusere kjøretøys fart på felles vei skal kjørebanen innsnevres som vist på 

plankartet. Innsnevringen skal ikke være til hinder for renovasjonsbil eller utryknings-
kjøretøy. Mindre justeringer av plassering tillates. 

c. På areal regulert til felles parkering skal minimum 2 biloppstillingsplasser være tilrette-
lagt for HC. 
 
 

§5. AREAL FOR NETTSTASJON 
a. Nettstasjon plasseres i område regulert til formålet. 
b. Restarealer skal opparbeides på en tiltalende måte. 

 
 
§6. RENOVASJON 

a. Det skal etableres to nedgravde avfallsanlegg. Avfallsanlegg er felles for hele området. 
Det skal anlegges ett avfallsanlegg på hvert av områdene regulert til felles renovasjon. 
Anlegget skal prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende veileder fra Follo Ren.  

b. Det skal etableres plass for innsamling av hageavfall. Plass skal etableres innenfor 
areal for renovasjon. 

c. Det skal etableres plass for container på hvert av områdene regulert til felles 
renovasjon. Plassen skal ha fast dekke. 

d. Restarealer skal opparbeides på en tiltalende måte. 
 
 
§7. AREAL FOR UTEOPPHOLD 

a. Areal for uteopphold skal opparbeides i samsvar med kommuneplanens 
bestemmelser. 

b. Areal for uteopphold skal opparbeides på en måte som harmonerer med omkring-
liggende kulturlandskap. Ny vegetasjon skal være planter med lokal tilhørighet. 

c. Areal for uteopphold skal i størst mulig grad være tilgjengelig for alle. Viktige felles 
funksjoner skal være tilgjengelig for alle. 
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d. Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) til felles bruk: 
 

Bebyggelsestype MUA felles 
opphold 

Frittliggende småhusbebyggelse (når tomtestørrelse er under 
500m2) 

75 m2 

Konsentrert småhusbebyggelse 70 m2 
Blokkbebyggelse 50 m2 

 
 
§8. LEKEPLASSER 

a. Lekeplasser skal opparbeides i samsvar med kommuneplanens bestemmelser, og kan 
tilføres nye elementer, som lekeapparater og lignende, dersom disse kan tilpasses 
området og opprettholder dets naturlige kvaliteter. 

b. Det skal samlet settes av minst 25m2 pr. boenhet til lekeplass. 

c. Det skal etableres lekeplass i område regulert til lekeplass, L. Denne skal ha et tilbud 
for mindre barn og et areal på minst 50m2. Lekeplassene skal være avgrenset med 
gjerde mot vei, eller ha en avstand på minst 4,0 meter til regulert vei. 

d. Det skal etableres en større lekeplass i område regulert til felles strøkslekeplass, SL. 
Denne lekeplassen skal ha tilbud for større barn og ha et areal på minst 600m2. 
Lekeapparater som krever terrengbearbeiding og strider mot § 8 a skal anlegges 
utenfor område regulert til bevaring av naturtomt. 

e. Avstand fra bolig til lekeplass skal ikke være større enn 50 meter. 

 
§9. HENSYNSSONE – BEVARING NATURMILJØ (H560) 

a. Området kan tilføres nye elementer, som lekeapparater og lignende, dersom disse kan 
tilpasses området og opprettholde dets naturlige kvaliteter.  

b. I anleggsfasen skal det i størst mulig grad gjøres tiltak for å beskytte viktige kvaliteter 
som vegetasjon, landskapsformer eller liknende mot skader.  
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