Omsetningsnummer:
Oppdragsnummer:
Dato:
Bolignummer:

#omsetningsnummer.oppdrag¤
#oppdragsnummer.oppdrag¤
#dagensdato¤
#adresse.bygninger¤

KJØPEKONTRAKT
Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring
§1
KONTRAKTENS PARTER
Selger:
Adresse:

Langhus Boligutvikling AS
Org.nr.: 918 779 655
C/O Solon Eiendom ASA
Tlf.:
22 29 66 90
Postboks 1847 Vika, 0123 Oslo

Kjøper:

#forstenyeier¤
#nesteeier¤

Adresse:
Telefon:
E-post:

Fnr.:

#id_kontakterkontaktkjoper1.oppdrag¤#fodselsdato.kontakter¤
#id_kontakterkontaktkjoper2.oppdrag¤#fodselsdato.kontakter¤
#flettblankeeiere¤#forstenyeier¤#flettblankeeiere¤#adresse.kontakter¤
#postnummer.kontakter¤ #poststed.kontakter¤
#mobil.kontakter¤
#email.kontakter¤

§2
KONTRAKTENS BAKGRUNN
Selger er eier av eiendommen gårdsnummer 122 bruksnummer 32 i Ski kommune. Eiendommen skal
seksjoneres. Prosjektet Parkveien Langhus er planlagt med i alt ca. 130 boligenheter fordelt på syv
bygningskropper.
Kjøper er innforstått med og aksepterer at sameiebrøk kan bli gjenstand for endringer som følge av
eventuelle endringer i Selgers planer for utbygging og utnyttelse av området.
I den grad det er nødvendig for gjennomføring av Selgers utbyggingsrettigheter i medhold av
Kjøpekontrakten plikter Kjøper å medvirke til evt. nødvendige vedtak i sameiets besluttende organer.
Denne avtalen regulerer kjøp av ny selveiet boligseksjon med betegnelse #adresse.bygninger¤ og med
ideell andel av tomt i Sameiet Parkveien Langhus (heretter kalt Sameiet), samt
- 1 sportsbod i felles anlegg
- EVT X biloppstillingsplass i felles anlegg
Kontraktsobjektet omtales i det følgende som Eiendommen eller Boligen.
Avtalen utfylles av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad, lov av 13. juni 1997 nr. 43
(bustadoppføringslova), og Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 28 (eierseksjonsloven).
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§3
EIENDOMMEN
Selger overdrar til Kjøper bolig med betegnelse #adresse.bygninger¤, samt ideell andel av sameiets
fellesareal. Seksjonsnummer vil bli tildelt i det Eiendommen seksjoneres.
Boligen overtas som beskrevet i vedleggene Bilag 1 og 2. Den samlede ytelse som overdras til Kjøper er
heretter kalt "Eiendommen".
Selger tar forbehold om mindre endringer i utførelse, konstruksjon og materialvalg mv., dog slik at nivå på
kvalitet og utførelse skal være tilsvarende eksisterende beskrivelse i vedleggene bilag 1 og 2. Det tas
dessuten forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter. Endringer av denne
karakter gir ikke Kjøper rett til prisavslag eller annet vederlag.
§4
KJØPESUM OG OMKOSTNINGER
4.1
Vederlag
Kjøpesummen for Eiendommen er:
NOK #salgssum.oppdrag¤,Kjøpesummen forfaller til betaling etter bestemmelsen i § 5. Kjøpesum skal ikke indeksreguleres.
Alle gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse med utbyggingen, herunder utgifter til vei- og
ledningsanlegg, alle prosjekterings- og byggekostnader, tilknytningsavgift til offentlig vann og avløp,
elektrisitet og mva. er inkludert i kjøpesummen. Dette gjelder dog ikke for omkostninger nevnt under pkt.
4.2.
4.2
Omkostninger
I tillegg til Kjøpesummen skal Kjøper uoppfordret betale:
Dokumentavgift til staten for kjøpesum (2,5 %) av tomteverdien
#dokumentavgift.oppdrag¤,Tinglysingsgebyr for Kjøpers pantobligasjon (én obligasjon og attest)
Tinglysingsgebyr for skjøte
Seksjoneringsgebyr
Totalt

NOK
NOK
NOK
NOK
NOK

729,525,5 000,,-

I tillegg kommer tinglysingsgebyr for ytterligere obligasjon(er) Kjøperen må la tinglyse på Eiendommen i
forbindelse med etablering av lån.
Kjøper har risikoen for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Omkostningene nevnt ovenfor forfaller til betaling samtidig med restvederlaget i henhold til § 5 nedenfor.
4.3
Justeringer av Kjøpesummen
Selger kan kreve tilleggsvederlag ved endringer og tilleggsarbeid etter bustadoppføringslova § 42.
Likeledes kan Selger kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som forårsaket av forhold på
forbrukerens side etter bustadoppføringslova § 43.
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Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer Selgers vederlag med mer enn 15%,
jf bustadoppføringslova § 9. Kjøper er innforstått med at bestilling av og oppgjør for tillegg skjer direkte
overfor utførende entreprenør med mindre annet avtales mellom partene. Det utarbeides en egen
tilvalgsliste for boligene. Kjøper er innforstått med at Selger i liten grad har mulighet for individuelle
tilpasninger utover de som fremgår av tilvalgslisten. Ved eventuelle tilvalg utover tilvalgslisten vil pris
inkludere kostnader knyttet til vurdering av konsekvenser for alle fagområder, prosjekteringskostnader,
byggekostnader, kvalitetssikringskostnader, rigg og drift samt påslag for risiko og fortjeneste. Ved
alternativutredninger initiert av tilvalg må også arbeid med dette bekostes av Kjøper. Alle tilvalg må også
leveres av entreprenørens underleverandører for prosjektet.
§5
OPPGJØR
Oppgjøret etter denne kontrakt skjer via megler. Denne overtar imidlertid ikke noe ansvar for partenes
riktige oppfyllelse av denne kontrakt.
5.1
Betaling av vederlaget
Kjøperen betaler vederlaget (inkl. Kjøpesummen, omkostninger og eventuelle forsinkelsesrenter) på
følgende måte:
•
•

I forbindelse med kontraktsinngåelse skal det foretas en delinnbetaling tilsvarende 10 % av
Kjøpesummen, NOK #salgssum.oppdrag_10%¤,-.
Den resterende del av kjøpesum og kjøpsomkostninger innbetales senest 1 -en- uke innen
overtagelse.

Betaling for endrings- eller tilleggsarbeider faktureres særskilt av utførende entreprenør når vedkommende
endrings- eller tilleggsarbeider er utført, forutsatt at tilfredsstillende garanti tilleggsarbeid er stilt, jf § 47.
Garanti for endrings- og tilleggsarbeider etter § 47 stilles av utførende entreprenør, og er Selger
uvedkommende.
Oppgjøret mellom partene foretas av megler eller meglers oppgjørsavdeling, som kontraktsmedhjelper.
Alle innbetalinger skal skje til meglers klientkonto 9380.07.54451 i Pareto Bank. Alle innbetalinger skal
merkes med #betalingsmerknadkjoper.oppdrag¤. Betaling anses å ha skjedd den dato pengene er
disponible på meglers konto eller på meglers kontor.
I forbindelse med kontraktens underskrift, eller så snart Selgers forbehold jf kontraktens § 11 er løftet,
skal det utstedes garanti for rett oppfyllelse av avtalen, jf kontraktens § 9.1.
Det er en forutsetning for utbetaling til Selger av noen del av kjøpesum og for tilleggsarbeid at Selger har
stilt tilfredsstillende bankgaranti for beløpet, jf bustadoppføringslova § 47, 3. ledd.
Dersom bankgaranti fra Selger i henhold til bustadoppføringslova § 47, 3. ledd ikke foreligger ved
kontraktsinngåelse, skal den avtalte delinnbetaling deponeres på meglers klientkonto frem til vilkårene er
oppfylt, eller inntil beløpet eventuelt tilbakeføres Kjøper.
Stilles ikke slik garanti kan eventuelt innbetalt og deponert del av Kjøpesummen først utbetales sammen
med det resterende av Kjøpesummen etter at skjøte er tinglyst og Kjøper har hatt anledning til å overta
seksjonen.
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Påløpte renter på meglers klientkonto tilfaller Selger, med unntak av tilfeller som regulert under § 11,
tredje ledd.
For eventuelt omtvistet beløp gjelder bustadoppføringslova § 49.
5.2
Betalingsmislighold
Ved innbetaling etter forfall svarer Kjøper forsinkelsesrenter inntil betaling finner sted, i henhold til den til
enhver tid gjeldende lovgivning.
Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager
for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Selger vil holde
Kjøper ansvarlig for Selgers eventuelle økonomiske tap som følge av Kjøpers mislighold. Selger har rett
til dekning av sitt tilgodehavende etter denne Kjøpekontrakt i Kjøpers innbetalte delbetaling, herunder
også for renter og andre omkostninger, som påløper på grunn av Kjøpers mislighold.
Hvis Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Boligen før fullt oppgjør har funnet sted, og Kjøper ikke kan
prestere fullt oppgjør etter denne kontrakt, vedtar Kjøperen utkastelse fra Boligen uten søksmål og dom,
idet han da ikke har rett til å besitte eiendommen, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd (e).
5.3
Innfrielse av lån og sletting av heftelser
Kjøper har fått seg forelagt elektronisk utskrift fra grunnboken og har gjort seg kjent med denne. Kjøper er
gjort kjent med at grunnboksutskriften omfatter hele eiendommen, før seksjonering.
På overtagelsestidspunktet skal heftelsesbildet være som angitt i grunnboksutskriften, med unntak av de
heftelser som er merket med et kryss. Heftelsene som er merket med et kryss skal slettes av Selger. Selger
garanterer at seksjonen overleveres fri for pantelån, utlegg, legalpant eller utpantinger av noen art på
eiendommen, foruten sameiets avtalte panterett, jf § 12, 2. ledd nedenfor. Det er tinglyst tre
erklæringer/heftelser/forpliktelser på eiendommen. Dersom det på overtagelsestidspunktet er øvrige rene
pengeheftelser på seksjonen, skal megler besørge sletting av disse. I praksis skjer dette ved at megler
innestår for at eventuelle panteheftelser som ikke skal overtas av Kjøper blir innfridd og slettet før det
resterende av kjøpesummen blir utbetalt Selger.
Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysning av nødvendige
erklæringer/rettigheter/forpliktelser knyttet til gjennomføringen av prosjektet.
I forbindelse med utbygging av tomten vil det kunne bli tinglyst erklæringer som sikrer muligheten for
adkomst, legging av vann- og avløpsledninger, samt tilknytning av disse og legging av el-kabel over
eiendommen.
5.4
Samtykke til Kjøpers pantsettelse
Selger gir megleren ugjenkallelig fullmakt til på hjemmelshavers vegne å samtykke i Kjøperens
nødvendige pantsettelse av eiendommen.
5.5
Tinglysing av skjøte
Ved undertegning av denne kontrakt utstedes skjøte til Kjøperen. Skjøtet skal oppbevares hos megler
inntil tinglysing finner sted. Tinglysing av skjøtet skjer når Kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter
denne kontrakt fullt ut, herunder betalt fullt oppgjør, inklusive omkostninger og eventuelle
forsinkelsesrenter, til meglers klientkonto og megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll.
5.6

Sikkerhet
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Selger utsteder til megler en pantobligasjon med urådighetserklæring som lyder på Kjøpesummen for
Eiendommen tillagt ca. 25 %, samlet eller for hver seksjon. Obligasjonen tjener som sikkerhet for den del
av Kjøpesummen som er betalt av Kjøper. Obligasjonen skal tinglyses på Eiendommen og slettes så snart
alle formaliteter er i orden. Obligasjonen skal ha prioritet etter byggelån og foranstående heftelser. Selger
kan ikke kreve oppgjør før obligasjonen er tinglyst.
5.7
Avslutning av oppgjøret / Tilbakeholdsrett
Kjøpesummen blir utbetalt til Selger ved hjemmelsovergang, eller når det er stilt tilstrekkelig garanti etter
bustadoppføringslova § 47. Det vil normalt være en behandlingstid på inntil fem dager for meglers
oppgjørsfunksjon.
Dersom Kjøperen gjør gjeldende tilbakeholdsrett på grunn av mangel ved eiendommen, plikter megler å
tilbakeholde slik del av kjøpesummen, jf bustadoppføringslova § 31. Tilbakeholdsretten gjennomføres ved
deponering av beløpet på meglers klientkonto og gjøres gjeldende ved påtegning på overtagelsesprotokollen av hvilket beløp og hvilke mangler ved Eiendommen tilbakeholdelsen gjelder. Protokollen
skal signeres av begge parter. Beløpet kan ikke motregnes for andre eller nye krav, feil eller mangler. For
mangler som måtte avdekkes etter overtagelsesforretningen, gjelder de alminnelige reklamasjonsregler.
5.8
Avbestilling
Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir Kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil Kjøper bli
holdt ansvarlig for Selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Bestilte tilvalg og
endringer Kjøper måtte ha gjort skal i slike tilfeller uansett betales av Kjøper.
Selger kan kreve utbetaling av Kjøpers delinnbetaling til dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag etter
dette punkt.
§6
FREMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE
Forventet ferdigstillelse er 2. kvartal / 3. kvartal 2021, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke
bindende, og utløser ikke dagmulkt.
Når Selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal Selger fastsette en overtagelsesperiode som ikke
skal være lenger enn 3 -tre- måneder. Selger skal skriftlig varsle Kjøper om når overtagelsesperioden
begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av Eiendommen skal selger gi Kjøper skriftlig
melding om endelig overtagelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal
ligge innenfor overtagelsesperioden.
Dersom oppstart eller arbeidene forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har Selger rett til tilleggsfrist og
dekning av sine merkostnader, jf bustadoppføringslova §§ 11 og 43. Dersom oppstart eller arbeidene
forsinkes av forhold utenfor Selgers kontroll har Selger krav på fristforlengelse, jf bustadoppføringslova
§ 11.
Dersom Selger oversitter avtalt overtagelsesdato i henhold til andre ledd ovenfor, gjelder bestemmelsene i
bustadoppføringslova § 18 om dagmulkt og § 19 om erstatning. Dagmulkt og/eller erstatning som følge av
forsinkelse kan settes ned dersom det ut fra omfanget av arbeidet, størrelsen av tapet og forholdene ellers
ville være urimelig.
Ca. 2-3 uker før overtagelse innkaller Selger til en forhåndsbefaring hvor protokoll føres. Kjøper er kjent
med at påberopte mangler iht. forhåndsbefaringen kan gi Selger fristforlengelse i forhold til varslet
overtagelsesdato.
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§7
OVERTAGELSE
Når Eiendommen er ferdig og det foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, skal det avholdes
overtagelsesforretning hvor det føres overtagelsesprotokoll som underskrives av begge parter.
Overtagelsesforretning kan holdes selv om det måtte gjenstå mindre arbeider, dog skal ikke arbeidene
være til hinder for at hele Boligen kan bebos.
Eiendommen anses for overlevert på dato for overtagelsesforretning. Hvis Kjøper etter behørig varsling, jf
bustadoppføringslova § 15, uten gyldig grunn ikke møter til overtagelsesforretning, anses Eiendommen
som godkjent og overtatt, jf bustadoppføringslova § 14 og 15. Dersom Kjøperen tar Eiendommen i bruk
uten at overtagelsesforretning er avholdt, er Eiendommen likevel å anse som overtatt av Kjøperen, jf
bustadoppføringslova § 14.
Kjøper har ikke rett til å overta Boligen før hele kjøpesummen, inklusive endringer/tilleggsbestillinger,
omkostninger og eventuelle forsinkelsesrenter er innbetalt og registrert på meglers klientkonto. Såfremt
fullt oppgjør er bekreftet innbetalt, og Kjøper i overtagelsesprotokollen har bekreftet at kjøpesummen
(med fradrag for eventuelt deponert del av vederlaget) kan utbetales så snart tilfredsstillende
garantistillelse er stilt eller skjøte er tinglyst, utleveres nøkler til Eiendommen ved overtagelsesforretningen. Selger sørger for å innhente bekreftelse fra megler på at fullt beløp er innbetalt fra Kjøper.
Eiendommen overleveres i byggrengjort stand.
Ved besiktigelse skal Kjøperen protokollføre de reklamasjoner han påberoper seg vedrørende
Eiendommen. Kjøper kan ikke senere påberope seg mangler han med rimelighet burde ha oppdaget i
forbindelse med besiktigelsen. Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og
overflatebehandlinger kan ikke påberopes av Kjøper etter overtagelsen.
Risikoen for Eiendommen går over på Kjøperen når han har overtatt bruken av den. Hvis Kjøperen ikke
overtar bruken til avtalt tid og årsaken til dette ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt han
kunne ha fått overta bruken. Når risikoen for Eiendommen er gått over på Kjøper, faller ikke hans plikt til
å betale kjøpesummen bort ved at Eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av hendelse som han
ikke svarer for.
Selger plikter å rette erkjente feil/mangler som inngår i protokollen, så snart arbeidet kan gjøres med
hensyn til årstidene og en rasjonell fremdriftsplan. For øvrig vises til bustadoppføringslova § 10 og 11.
Kjøper plikter å gi Selger eller dennes representanter adgang til Eiendommen og mulighet for å
gjennomføre eventuelle utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 17.00.
Skulle det for øvrig være feil/mangler ved Eiendommen som det vil falle uforholdsmessig kostbart å
utbedre, har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag istedenfor å foreta utbedring, dersom feilen/mangelen
ikke vesentlig reduserer Boligens bruksverdi.
Inntil byggeprosjektet, herunder bl.a. samtlige boliger, er ferdigstilt, har Selger rett til å bruke og ha
stående anleggsmaskiner, materialer og utstyr på sameiets eiendom. Eventuelle skader dette måtte påføre
eiendommen, skal Selger snarest utbedre.
Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på at slik
ferdigattest normalt foreligger lang tid etter overtagelsen. Manglende ferdigattest skal ikke være til hinder
for at overtagelse og oppgjør kan skje, men brukstillatelse fra kommunen skal uansett foreligge.
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§8
KONTROLLBEFARING
Når det er gått ca. 1 år etter overtagelse vil Selger innkalle til kontrollbefaring på eiendommen, jf
bustadoppføringslova § 16. Ved slik kontrollbefaring plikter Kjøperen å påvise de mangler som måtte
være oppdaget siden overtagelsen og som ikke skyldes Kjøperens eget forhold.
Selger hefter ikke for mangler som skyldes uriktig bruk av Eiendommen, skader som Kjøperen selv har
påført denne, eller skader som skyldes tilfeldig begivenhet etter overtagelsen som Selger ikke kan lastes
for.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter
reparasjoner som er å anse som ordinært vedlikehold, eller sprekkdannelser som oppstår som følge av
naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgerens side.
Mangler og feil som blir avdekket under denne kontrollbefaringen plikter Selger å utbedre så snart som
mulig og senest innen tre måneder etter kontrollbefaringen.
Kjøper plikter å gi Selger eller dennes representanter adgang til Eiendommen og mulighet for å
gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 17.00.
Skulle det for øvrig være feil/mangler som det vil falle uforholdsmessig kostbart å utbedre, har Selger rett
til å gi Kjøper prisavslag istedenfor å foreta utbedring, dersom feilen/mangelen ikke vesentlig reduserer
Boligens bruksverdi.
§9
GARANTI, REKLAMASJONSRETT
9.1
Garanti fra Selger
Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter Kjøpekontrakten en garanti frem til
overtagelse eller tilsvarende fra finansinstitusjon straks etter at forbeholdene jf § 11 er frafalt, jf
bustadoppføringslova § 12. Garantibeløpet og garantiens varighet skal tilsvare det som til enhver tid er
minstekravene i bustadoppføringslova § 12. På kontraktstidspunktet innebærer minstekravene at det skal
stilles garanti for et beløp tilsvarende 3 % av kjøpesummen for krav som fremsettes mot Selger før
overtagelse. Videre innebærer minstekravene at det for krav som fremsettes mot Selger på et senere
tidspunkt, men senest fem år etter overtagelse, skal stilles garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen. For
krav fremsatt etter dette tidspunkt gjelder ingen sikkerhet. Selger gjør oppmerksom på at det pågår
lovarbeid som kan medføre at minstekravene blir endret og som derfor kan få betydning i dette
kontraktsforholdet (bl.a. er det foreslått en garantiperiode på to år etter overtagelse i stedet for fem år).
Tilleggsbestillinger i henhold til kontraktens § 4 vil ikke påvirke størrelsen på Selgers
garanti/sikkerhetsstillelse.
Garantien skal utstedes som samlegaranti for kjøperne i Prosjektet, eller personlig til hver enkelt kjøper.
Det vises for øvrig til bustadoppføringslova § 12, 3. ledd.
9.2
Reklamasjon
Foreligger det mangler ved Selgers ytelse, kan Kjøper i henhold til bustadoppføringslova kapittel IV holde
igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
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Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved Eiendommen, må han reklamere skriftlig
overfor Selger innen rimelig tid etter at han har oppdaget mangelen.
Kjøper er innforstått med at han ikke har rett til å reklamere på grunnlag av forhold som han er blitt gjort
oppmerksom på, eller som han på tross av oppfordring om det motsatte har unnlatt å sette seg inn i.
Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn fem år fra overtagelsen, selv om manglene ikke kunne ha
vært oppdaget tidligere. Mangler som er påberopt i rett tid, vil bli utbedret av Selger så snart som praktisk
mulig etter at reklamasjonen er fremsatt og akseptert. Utbedring skjer vederlagsfritt for Kjøper.
Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes Kjøpers bruk av Eiendommen,
krymping av trevirke eller plater og derav følgende sprekker i tapet, maling eller liknende.
Er Selgers ytelse forsinket etter kjøpekontraktens bestemmelser sammenholdt med bustadoppføringslova §
17, kan Kjøper kreve sanksjoner som nærmere beskrevet i bustadoppføringslova §§ 18 flg. Slike
sanksjoner kan være å holde igjen hele eller deler av kjøpesummen, kreve dagmulkt, kreve erstatning eller
å heve avtalen, på nærmere vilkår i bustadoppføringslova.
§ 10
FORSIKRING
Eiendommen vil bli fullverdiforsikret i byggeperioden, og vil av Selger bli holdt tilsvarende forsikret frem
til overtagelsen. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført eiendommen, jf bustadoppføringslova
§ 13, siste ledd.
Dersom Eiendommen helt eller delvis skades av brann eller utsettes for annen erstatningsmessig skade
som dekkes av forsikringen før overtagelsen, eller som skyldes forhold utenfor Selgers kontroll, skal
avtalen likevel opprettholdes fullt ut. Skadeerstatningen tilfaller i tilfelle Selger, som på sin side plikter å
foreta gjenoppbygging etter opprinnelige tegninger innen rimelig tid. Selger vil ved tilfelle som nevnt her
ikke ha noe ansvar for Kjøpers forsinkede innflytting, jf bustadoppføringslova § 17.
Kjøper må selv tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra og med overtagelsesdatoen.
§ 11
FORBEHOLD
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av Kjøpekontrakten:
1. Det tas forbehold om at Selger får nødvendige igangsettingstillatelser slik at Prosjektet kan
gjennomføres slik det her er blitt presentert.
2. Det tas forbehold om at det inntreffer forhold som medfører at Selger ikke finner det forsvarlig å
iverksette byggearbeidene. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte
muligheter til å få boliglån og/eller byggelån, uforutsette offentlige krav etc.
Selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er 15.02.20. Selger er bundet av Kjøpekontrakten dersom det
innen denne fristen ikke er sendt skriftlig og saklig begrunnet melding til Kjøper om at forbehold gjøres
gjeldende.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt dersom ikke byggearbeidene er igangsatt per 15.02.20.
Dersom Selger gjør forbehold gjeldende, eller Kjøper benytter sin kanselleringsrett, gjelder følgende:
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•
•

denne Kjøpekontrakt bortfaller med den virkning at ingen av partene kan gjøre krav gjeldende
mot den annen part på grunnlag av kontraktens bestemmelser.
beløp som Kjøper har innbetalt skal uten ugrunnet opphold tilbakeføres til Kjøper inkl. opptjente
renter.

Selger stiller garanti i medhold av bustadoppføringslova § 12 straks etter at samtlige forbehold i dette
punkt er løftet.
Utomhusplanen er av en slik karakter at den ikke kan anses som et kart, men en illustrasjonsskisse fra
landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse, men er
ikke endelig fastsatt og kan endres i forbindelse med detaljprosjekteringen. Det presiseres særskilt at
mindre endringer i tomtearealet kan forekomme uten at Kjøper kan fremme krav som følge av dette.
Selger står fritt til å endre boligbetegnelse i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell
mindre endring av antall boliger.
Selger står fritt til å foreta endringer i Kjøpekontrakten som følge av offentlige krav og pålegg med mer.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur,
mindre riss i tapet og maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping i
konstruksjoner/trevirke etc. For slike forhold er Selger ikke ansvarlig. Skulle det være oppstått mangler
hvor utbedringskostnaden er urimelig i forhold til den betydning manglene har for Boligens bruksverdi,
har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag svarende til verdireduksjonen i stedet for å foreta utbedring.
Det vises også til Selgers forbehold slik de fremgår av prospekt og salgsoppgave med vedlegg, som
Kjøper bekrefter å ha lest og akseptert.
§ 12
SAMEIET
Ved tinglysning av seksjonen blir Kjøper og hans rettsetterfølgere sameier i et eierseksjonssameie i
henhold til lov om eierseksjoner. Sameiet har til oppgave å ivareta sameiernes felles interesser, herunder
driften av fellesarealene. Vedtekter for sameiet utarbeides av Selger. Det tas forbehold om at det kan bli
nødvendig med endringer i vedtektene som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter som vilkår for
omregulering/igangsettelse. Kjøper plikter å rette seg etter lov om eierseksjoner og de til enhver tid
gjeldende sameievedtekter. Dette innebærer bl.a. at Kjøper skal betale sin andel av sameiets utgifter
(fellesutgifter).
Kjøper er kjent med at sameiet, i henhold til lov om eierseksjoner § 31, har legalpant som sikkerhet for
sameierens forpliktelser overfor sameiet.
Selger står fritt til å engasjere forretningsfører for sameiet og for sameiets regning. Evt. avtale inngått med
forretningsfører kan ikke sies opp før etter 2 år fra og med overtagelse.
Selger skal påse at det blir innkalt til et konstituerende sameiermøte, og at det i møtet velges et styre.
Etter at sameiet er etablert, skal Selger innkalle styret til overtagelsesforretning for sameiets fellesarealer.
Selger kan beslutte at overtagelsen gjennomføres trinnvis, eksempelvis at innvendige fellesarealer overtas
før de utvendige. Det føres protokoll fra overtagelsesbefaringen(e) og eventuelle mangler som skal
utbedres av Selger protokolleres. Fremdriften og ferdigstillelsen av disse arbeider skal også protokolleres.
Som sikkerhet for at disse arbeider utføres, skal det avtales et beløp som skal deponeres på meglers
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klientkonto. Selger kan alternativt stille bankgaranti for hele beløpet. Av praktiske grunner avtales det et
samlebeløp for hele byggetrinnet eller Prosjektet. Styret plikter å kvittere ut fortløpende for utførte
arbeider i henhold til protokoll slik at tilbakeholdt beløp kan nedkvitteres tilsvarende. Kjøper gir ved
underskrift på denne Kjøpekontrakt fullmakt til styret til å overta fellesarealene og fortløpende nedkvittere
evt. tilbakeholdt beløp med bindende virkning.
§ 13
FERDSEL PÅ BYGGEPLASSEN
Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og skal kun skje etter
forutgående avtale med Selger eller utførende entreprenør. Eventuelle besøk fra Kjøper skal være avtalt på
forhånd, og en representant fra Selger eller utførende entreprenør skal være tilstede.
§ 14
ANNET
Transport av Kjøpekontrakt er kun tillatt etter skriftlig godkjenning fra Selger. Selger kan uten nærmere
begrunnelse nekte slik godkjenning. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til
tredjemann, men Selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til Kjøper.
Det vil ikke bli gitt samtykke til transport av Kjøpekontrakten avtalt senere enn 1 – en – måned før
overtagelse.
Ved en eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side, vil det påløpe et administrasjonsgebyr
til megler på kr. 30 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto.
Partene er enige om at e-post kommunikasjon kan benyttes mellom partene og at dette regnes som skriftlig
kommunikasjon, jf bustadoppføringslova § 6 a.
§ 15
TVISTER
Partene har gjennomgått Kjøpekontrakten samt bilag og medfølgende dokumenter, jf § 16, og bekrefter at
den inneholder alt hva partene har avtalt. Diskusjoner, alternativer, muligheter mv. som ikke er tatt med,
er således ikke avtalt mellom partene.
Avtalen kan kun endres skriftlig og ved undertegning av begge parter.
Skulle det oppstå tvist om forståelsen av denne kontrakt eller gjennomføringen av denne handel, skal
partene søke å løse den oppståtte konflikt i minnelighet.
Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses ved domstolsbehandling ved den faste eiendoms verneting.
§ 16
OPPLYSNINGER/BILAG
Kjøper erklærer ved inngåelsen av denne Kjøpekontrakt å ha satt seg inn i prospekt/salgsoppgave,
reguleringsplaner, leveransebeskrivelse, og annen dokumentasjon som har vært tilgjengelig hos megler.
Kjøper har fått seg forelagt følgende bilag:
1. Leveransebeskrivelse
2. Kontraktstegning
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3. Etasjeplan
4. Prospekt og salgsoppgave m/vedlegg og salgstegninger
5. Skisse til utomhusplan
6. Elektronisk utskrift av grunnboken
7. Foreløpige vedtekter for Sameiet (ettersendes)
8. Reguleringsbestemmelser og kartutsnitt
Disse dokumenter følger som bilag til denne Kjøpekontrakt, og sammen med denne Kjøpekontrakten
utgjør de alle kontraktsdokumentene. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider med
hverandre, skal dokumentene gjelde i ovennevnte rekkefølge. Skriftlige tilleggsavtaler til denne
Kjøpekontrakten som er signert av begge parter og datert etter Kjøpekontrakten, gjelder foran
Kjøpekontrakten.
I den utstrekning avtalebestemmelser ellers kan tolkes slik at de er i motstrid med preseptoriske
bestemmelser i bustadoppføringslova vil lovens regler ha forrang.
I tillegg til kontraktsdokumentene har Kjøper blitt forelagt Bustadoppføringslova og Eierseksjonsloven.
§ 17
UNDERSKRIFT
Kjøpekontrakten, som består av 12 - tolv - sider inkludert instruks om oppgjør, er undertegnet elektronisk
med BankID.

Kjøper:

Selger:

Sted, dato: …………………………..

Sted, dato: …………………………..

..................................................................
#forstenyeier¤ #nesteeier¤

...........................................................
Langhus Boligutvikling AS
v/ Scott Danielsen iht. firmaattest
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Instruks om oppgjør
[1]

Oppgjøret mellom partene foretas av:
Nyeboliger AS (org.nr 997 812 824)
Postboks 1488 Vika, 0116 Oslo
E-post: vso@sem-johnsen.no

[2]

Snarest etter kontraktsmøtet bes Kjøper instruere sin bank/finansieringskilde om å ta kontakt med
Nyeboliger AS ved behov for inneståelseserklæringer.

[3]

Det er Kjøpers ansvar å sørge for at betaling skjer iht. til Kjøpekontrakt. Innbetalinger skal skje til
meglers klientkonto 9380.07.54451 og merkes med #betalingsmerknadkjoper.oppdrag¤.
Kvittering(er) sendes per e-post til vso@sem-johnsen.no
Til kontraktsmøtet skal det medbringes kvittering for eventuell kontantinnbetaling
(forskuddsinnbetaling nevnt i Kjøpekontrakten).

[4]

Det kan ikke tas pant i det kjøpte objektet for forskuddsinnbetalingen.

[5]

Kjøper må sørge for at kjøpesummen og omkostninger er innbetalt på meglers klientkonto innen 1
uke før overtagelse, jf Kjøpekontrakten.

[6]

All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av Nyeboliger AS. Kjøper må påse at
panterettsdokumenter til banken er sendt over til Nyeboliger AS i god tid før overtagelse.
NB! Dette må være på plass før oppgjør kan tas!

[7]

Selger er innforstått med at det ikke vil bli foretatt oppgjør før:
Kjøper har overtatt eiendommen, og at megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll.
Skjøte og Kjøpers evt. pantedokument er tinglyst.
(Evt. garanti iht. bustadoppføringslova § 47 er stilt av Selger)
Oppgjør kan ta inntil fem dager fra tinglyst skjøte er megler i hende. Eventuelle transaksjonsdager
banker imellom kommer i tillegg.
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Grunnboksrapport

Page 1 of 2

901-18-9011 Parkveien 4 - Ubekreftet grunnboksrapport
inkl eiendommens rettigheter
Grunnboksrapport
Datakilde: Kartverket

Kommune: 0213 SKI
Grunneiendom: Gnr: 122 Bnr: 32

Data uthentet:
Oppdatert per:

12.03.2019 kl. 15:28
12.03.2019 kl. 15:28

Grunnboksinformasjon
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Rettighetshavere til eiendomsrett
2018/771072-1/200

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT

16.05.2018 21:00

Vederlag: NOK 36.000.000
KJØPER:LANGHUS BOLIGUTVIKLING AS
Org.nr: 918779655

Urådigheter
2017/866695-1/200 REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN SAMTYKKE FRA
RETTIGHETSHAVER 2018/1350176-2/200 REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN SAMTYKKE
FRA RETTIGHETSHAVER

HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas kun ha historisk betydning, eller som
vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten
sin grunnboksutskrift.
Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før
eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på
grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette
servitutter eldre enn festekontrakten.

1956/2405-1/6

ERKLÆRING/AVTALE

20.11.1956

ENDRING AV EIENDOMMENS BRUKSNAVN TIL "LANGHUS FORRETNINGSGÅRD".

1977/620-1/6

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

01.02.1977

VEDTAK AV KOMMUNENS REGLEMENT

2017/124623-1/200

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

09.02.2017

RETTIGHETSHAVER:Knr:0213 Gnr:123 Bnr:35
Rettsbok saksnr. 16-081267TVI-FOLL
OVERFØRT FRA: 0213-123/915

2017/209925-1/200

BESTEMMELSE OM VEG

09.03.2017

RETTIGHETSHAVER:Knr:0213 Gnr:123 Bnr:7
OVERFØRT FRA: 0213-123/915

2017/209925-2/200

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

09.03.2017

RETTIGHETSHAVER:Knr:0213 Gnr:123 Bnr:7
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
OVERFØRT FRA: 0213-123/915

2017/732591-1/200

PANTEDOKUMENT

https://external.webmegler.no/norkarteiendomsdata/viewer/3005279?id_konsern=303... 12.03.2019

Grunnboksrapport

Page 2 of 2

05.07.2017 21:00

BELØP: NOK 33.000.000
PANTHAVER:DNB BANK ASA
Org.nr: 984851006

2017/866695-1/200

REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER
UTEN SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER

11.08.2017 21:00

RETTIGHETSHAVER:LANGHUS BOLIGUTVIKLING AS
Org.nr: 918779655

2018/1350176-1/200

PANTEDOKUMENT

02.10.2018 21:00

BELØP: NOK 650.000.000
PANTHAVER:NYEBOLIGER AS
Org.nr: 997812824

2018/1350176-2/200

REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER
UTEN SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER

02.10.2018 21:00

RETTIGHETSHAVER:NYEBOLIGER AS
Org.nr: 997812824

GRUNNDATA
1953/4598-1/6

REGISTRERING AV GRUNN

22.09.1953

DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA:Knr:0213 Gnr:122 Bnr:1

2018/1234917-1/200

SAMMENSLÅING

06.09.2018 21:00

DENNE MATRIKKELENHETEN ER SAMMENSLÅTT MED:Knr:0213 Gnr:123 Bnr:915

RETTIGHETER PÅ ANDRE EIENDOMMER
Ingen rettigheter funnet.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingslovens § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Rapportmal: 'grunnbok' Versjon: '18052017.1' © Norkart AS

https://external.webmegler.no/norkarteiendomsdata/viewer/3005279?id_konsern=303... 12.03.2019

Ark.: L12/201404

Vedtatt av
Ski kommunestyre
i møte 20.06.2018

SKI KOMMUNE
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR

DETALJREGULERINGSPLAN PARKVEIEN 2C OG 4
Dato: 23.8.17, sist endret 24.5.2018.
Plankart er datert 23.8.17, sist endret 13.6.18.

§ 1. AREALFORMÅL
Hensikten med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av leiligheter med
tilhørende infrastruktur og grøntområder, og bevaring av landhandlerbygningen innenfor
planområdet. Det skal legges til rette for grønn mobilitet, med blant annet tilrettelegging for
redusert transportbehov for beboerne, minst mulig intern biltrafikk, god kobling mot
kollektivtransport, høy kvalitet på gang- og sykkelanlegg og bildeling.
Området reguleres til:
Bebyggelse og anlegg:
 Boligbebyggelse (B1-B7)
 Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting (B/F/K/T)
 Renovasjon (R)
 Uteoppholdsareal (U1-U4)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
 Veg (V2-V3)
 Fortau (F1-F2)
 Torg (T1-T2)
 Gang- og sykkelveg (G/S)
 Annen veggrunn (VG)
 Parkeringsanlegg
Grønnstruktur:
 Grønnstruktur (G1-G3)

§ 2. PLANKRAV
2.1 Utbyggingsavtaler
For kommunens bruk av utbyggingsavtaler gjelder kommunestyrets vedtak etter § 17-2 av
08.11.2006, og bestemmelsene i kommuneplanens arealdel § 3, vedtatt 22.11.2011.

§ 3. FELLESBESTEMMELSER
3.1 Grad av utnytting
Utnyttelsen er definert ved bruksareal, m²-BRA. Maksimal utnyttelse for hele planområdet skal
ikke overstige 10 000 m² BRA.
Åpent overbygget areal under balkonger, areal delvis eller helt under terreng, bod- og
lagerarealer og parkeringsareal skal ikke medtas i beregningen av bruksareal m²-BRA.
Parkveien 2c og 4

3.2 Uteoppholdsareal
Minste felles uteoppholdsareal skal være 45 % av m² BRA bolig. Torg, lekeplasser og felles
takterrasser kan medregnes i felles uteoppholdsareal, MFUA. Deler av grøntstruktur G1 med
fall inntil 1:2 kan medregnes i felles uteoppholdsareal da dette arealet er egnet til akebakke
og annen lek. Ved beregning av bruksareal som grunnlag for MUA skal ikke overdekket areal
på balkonger og arealer under bakken regnes med. Samlet felles uteareal (SFUA) skal være
minst 500 m². I tillegg skal alle boenheter ha tilgang til private uteplass på terreng og/eller
balkong/terrasse.
Uteoppholdsarealene skal være skjermet mot trafikkfare, støy og forurensing. De mest solfylte
og skjermede områdene innenfor felles uteoppholdsareal skal forbeholdes lek og opphold.
Minst 40% av felles uteoppholdsareal, MFUA, skal ha sol minst 5 timer 1.mai.
Uteoppholdsarealene skal tilpasses beboere i ulike aldre og tilfredsstille de ulike beboernes
behov. Det skal etableres møteplasser innenfor planområdet som skal møbleres med
benker/bord, inneholde beplantning og et fast dekke som innbyr til opphold.
Felles uteoppholdsarealer på terreng/lokk skal kunne beplantes med trær og annen
vegetasjon. Dersom den beplantede delen av utearealet ligger på lokk, skal konstruksjonen
dimensjoneres for en jorddybde på minimum 0,8 m.
3.3 Universell utforming
Universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp for utforming av all ny bebyggelse
og utomhusarealer innenfor planområdet. Uterom og nye bygninger skal utformes universelt
for alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og
miljøhemmede.
Hvis det pga. topografien ikke er mulig å oppnå universell utforming med stigning 1:20 må
det vurderes hvilerepoer på gangveiene.
3.5 Støy
Støygrenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinje T‐1442:2016, tabell 3 skal gjelde
for planen, med følgende presiseringer:
• Alle boenheter skal ha tilgang til tilstrekkelig uteoppholdsareal, der krav til utendørs
støynivå ikke overskrides.
• Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot
stille side (nedre grenseverdi for gul støysone). Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot
stille side.
• Bygningsmessige tiltak kan brukes for å oppfylle lydkrav til fasade der det ikke kan løses
med andre tiltak.
3.6 Grunnforhold
Det er foretatt grunnundersøkelser innenfor utviklingsområdet. Fundamentering av ny
bebyggelse og anlegg innenfor planområdet gjøres i tråd med geoteknisk rapportutarbeidet av
Øvre Romerike Prosjektering AS datert 23.05.17. Det er viktig å påse at det ikke oppstår
setningsskader for teknisk infrastruktur og nabobebyggelse som følge av anleggsarbeid og
bebyggelse.
3.7 Radon
Ved etablering av nye boligrom direkte på terreng, skal det anlegges radonsperre mot
grunnen. I eksisterende bygningsmasse skal det utføres radonmåling. Dersom målingene viser
høyere nivå enn tillatte grenseverdier, skal nødvendige tiltak gjennomføres.
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3.8 Krav til utomhusplan
Landskapsplan datert 25.5.2018 skal legges til grunn for utforming av bebyggelsen. Det skal
ved rammesøknad utarbeides utomhusplan som minimum viser
• terrengbehandling (inkludert forstøtningsmurer, stigningsforhold, skjæringer og fyllinger)
• bebyggelsens plassering og fotavtrykk
• plassering av adkomst
• renovasjon
• lekeplasser
• belysning og møblering
• parkering for bil og sykkel
Det skal redegjøres for hvilke arter som planlegges brukt i beplantning. Bakgrunnskart skal
inkludere naboeiendommene. Utomhusplanen erstatter da landskapsplanen av 25.5.2018.
3.10 Parkering
Parkering skal som hovedprinsipp lokaliseres i kjeller/under terreng. Parkeringskjelleren skal
etableres innenfor egen byggegrense for kjeller som vist på plankartet (vertikalnivå 1). Det kan
tilrettelegges for korttidsparkering i forbindelse med torgarealene langs Parkveien.
Parkeringskjeller skal være felles for hele planområdet.
I felles parkeringsanlegg skal minst 50 % av plassene ha fremlagt dedikert kurs til ladepunkt
for el-biler, og samtlige parkeringsplasser skal bygges slik at det er mulig å senere tilrettelegge alle p-plasser for opplading.
Minst 10 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for funksjonshemmede.
Sykkelparkering skal som hovedprinsipp lokaliseres i kjeller/under terreng. Det skal allikevel
tilrettelegges for noe sykkelparkering på terreng i forbindelse med inngangspartiene. Sykkelparkering, sykkelverksted og evt. andre sykkelfasiliteter skal plasseres og utformes så disse
er attraktive å bruke og lett tilgjengelig for alle beboerne. Sykkelverksted og deler av sykkelparkeringen skal tilrettelegges og dimensjoneres for større sykler som f.eks. lastesykler.
3.11 Energiforsyning
Ved behov for etablering av ny nettstasjon innenfor planområdet kan denne plasseres
utenfor byggegrense dersom det er hensiktsmessig. Areal til nettstasjon skal ikke telle med i
utnyttelsesgraden for eiendommen.
3.11 Overvannshåndtering
Overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer skal håndteres og fordrøyes innenfor
planområdet. Lokal overvannshåndtering og åpen fordrøyning av overvann kan legges til
grunn ved detaljutforming av tiltak innenfor planområdet. Håndtering av overvann skal
redegjøres for ved søknad om tillatelse til tiltak og dersom overvannstiltak skal gjøres over
bakken skal dette vises på utomhusplan eller på egen tegning. Ved beregning av overvannsmengder skal klimafaktor 1,5 legges til grunn. Det tillates et maksimalt utslipp på offentlig
overvannssystem på 5 l/s per dekar.
Trygge og åpne flomveier, herunder spesielt gater, veier, gang-/sykkelveier og fortau, skal
sikres og dimensjoneres for 200-årsflom. Det skal sikres erosjonssikker avrenning av
flomvann. Overvannssystem skal utformes slik at skader/ulemper ved flom ikke oppstår.
3.12 Blågrønn faktor (BGF)
Innenfor planområdet skal det sikres en minimumsverdi for BGF på 0,8. Regneark med
utregning skal vedlegges søknad om tillatelse.
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3.13 Biologisk mangfold
Ved planting skal det ikke benyttes arter som er svartelistet, inkludert parklind og sølvlind eller
andre arter som kan ha negative miljøkonsekvenser. Det skal fortrinnsvis benyttes stedegne
arter.
3.14 Svartelistearter
Ved massehåndtering skal det tas spesielt hensyn til faren for spredning av fremmede arter.
Svartelistearter skal kartlegges før anleggsstart.
3.15 Automatisk fredete kulturminner
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner skal arbeidet
øyeblikkelig stanses og kulturminneavdelingen i Akershus fylkeskommune varsles, jf Lov om
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8.
3.16 Anleggsfasen og miljøoppfølgingsprogram
Ved planlegging og opparbeidelse av ny bebyggelse skal det legges vekt på løsninger preget
av helhetlig miljø- og ressurstenkning. Det skal utarbeides miljøoppfølgingsplan for alle faser
av prosjektet som redegjør konkret for tiltakets løsninger knyttet til grønn mobilitet, energi,
håndtering av støy, renovasjonsløsning, materialbruk, grunnforhold m.m. Miljøoppfølgingsplan skal godkjennes ved søknad om tillatelse til tiltak.
Miljøoppfølgingsplanen skal for anleggsfasen redegjøre for sikringstiltak knyttet til vegetasjon
som skal bevares, masse- og avfallshåndtering, plassering av riggområder, lagerplasser,
eventuelle brakker med adkomst og parkering og kjøremønster for anleggstrafikk, samt
sikring av nærliggende bebyggelse og infrastruktur. Det skal legges vekt på trafikksikkerhet i
anleggsperioden, dette skal framgå av planen. Eksisterende veianlegg skal være tilgjengelig
for alle gjennom anleggsperioden.
3.17 Kulturhistoriske verdier
Ved oppføring, plassering og utforming av nye bygninger eller installasjoner, skal det tas
særskilt hensyn til landhandlerbygget. Det gamle Landhandlerbygget i Parkveien 4 skal
bevares som et viktig kulturminne og integreres i det nye boligområdet. Bebyggelsen
innenfor B3 og B7 skal trappes ned mot landhandlerbygget iht. kotehøyder i plankartet.
3.18 Grønn mobilitet
Ved søknad om rammetillatelse skal overordnet plan for grønn mobilitet foreligge. Planen
skal synliggjøre grønn mobilitet med mål om å redusere transportbehov, samt tiltak som
sikrer området et mobilitetstilbud som utgjør et konkurransedyktig alternativ til bruk av
privatbil. Planen skal inkludere tilrettelegging for bildeling, sykkelverksted, samt andre
nødvendige tiltak for å oppnå bærekraftig mobilitet.
3.19 Flomfare
Ved en 200-års flom kan nordre del av planområdet bli berørt. Innenfor hensynssone
flomfare gjelder begrensninger for utbygging som definert i § 7.2.
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§ 4. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12‐5 NR.1)
4.1 OMRÅDE FOR BOLIGBEBYGGELSE, B1‐B7
4.1.1 Utforming av byrom og bygninger
Ved utforming av ny bebyggelse skal det legges vekt på at bebyggelsen får god arkitektonisk
utforming og terrengtilpasning. Bygningene innenfor planområdet skal tilpasses hverandre
med tanke på form, detaljering og materialbehandling. Det skal vektlegges god bokvalitet med
hensyn til lys, oppholdsarealer, energibruk, innsyn og forholdet mellom privat, felles og
offentlig areal.
Det tillates balkonger, terrasser på terreng og takterrasser. Det tillates ikke etablering av
svalganger mot offentlig gate eller byrom. Balkonger, med fri høyde over terreng på minimum
4,9 meter, kan krage inntil 1 meter ut over formålsgrenser mot offentlig fortau. Balkonger,
med fri høyde på minimum 3,0 meter, kan krage ut over formålsgrense mot torg eller gang/sykkelvei.
4.1.2 Byggehøyder
Maksimalt tillatt byggehøyde er angitt som kotehøyder i plankartet. Bebyggelsen skal trappes
ned iht. prosentvise kotehøyder angitt i plankartet.
Tekniske bygg og installasjoner på tak tillates å stikke inntil 4 meter opp over tillatt gesimshøyde. Tekniske bygg og installasjoner skal trekkes minimum 3 meter inn fra fasadelivet. Små
takoppbygg og tekniske installasjoner på inntil 1 meter høyde, tillates plassert nærmere gesims
enn 3 meter. På takterrasser tillates møblering som levegger og plantekasser på inntil 2 meters
høyde.
4.1.3 Byggegrenser
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensene som vist på plankartet. Balkonger kan
krage ut over byggegrensene. Parkeringskjeller under terreng er avgrenset med egen
byggegrense.
4.1.4 Parkeringskrav
For leiligheter med bruksareal, BRA, større enn eller lik 65 m2 skal det etableres minimum
1,0 bilparkeringsplasser per boenhet. Gjesteparkering er inkludert i kravet.
For leiligheter med bruksareal, BRA, mindre enn 65 m2 skal det etableres minimum 0,6
bilparkeringsplasser per boenhet. Gjesteparkering er inkludert i kravet.
Det kan etableres inntil 7 parkeringsplasser i felles bilpoolordning. En bilpool-parkeringsplass
reduserer det samlede kravet til boligparkering med 5 bilparkeringsplasser.
Minimum 10 % av p-plassene reserveres til HC-plasser, og det skal minimum avsettes 2
plasser. HC-plassene skal lokaliseres i nærheten av heis i parkeringskjeller.
Parkeringsplasser skal dimensjoneres iht. Statens Vegvesens håndbok 017, dog må hver
biloppstillingsplass være på minst 2,5m x 5,0m. Parkeringsplasser for beboere skal skilles fra
plasser for gjester.
Felles parkeringsanlegg under tak skal ha innvendig fri høyde på minst 2,4 m. Kommunen
kan ved byggesaksbehandling godkjenne at deler av parkeringsanlegget kan ha fri høyde ned
til 2,1 m.
Der brannbiler skal ferdes over underjordiske parkeringsanlegg skal øverste garasjedekke
dimensjoneres for bilkjøring med akseltrykk 10 tonn. Fall på oppstillingsplass for brannbil skal
ikke overstige 1:17
Fall på parkeringsplass skal ikke overstige 1:20.
Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne:
Minimum 10 % av p-plassene reserveres til HC-plasser.
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Parkeringsplasser for biler og elektriske rullestoler / scootere eller lignende for personer med
nedsatt funksjonsevne skal plasseres nær heise eller inngang.
Hver biloppstillingsplass skal være minst 4,5 m x 6,0 m. Ved tverr- eller skråparkering hvor
trafikkarealet bak er romslig, oversiktlig og lite trafikkert, kan lengden unntaksvis reduseres til 5m.
Hver parkeringsplass til elektriske rullestoler / scootere eller lignende skal være minst 1,75 m
x 2,0 m. Parkeringsplasser skal ha en fri høyde på minst 2,4 m.
Det skal etableres 2 sykkelparkeringsplass pr. boenhet. Minimum 50 % av sykkelparkeringen
skal være overdekket og plasseres nær inngang til boligene. Deler av sykkelparkeringen skal
være felles for hele planområdet og kan også lokaliseres i parkeringskjeller. Deler av sykkelparkeringen skal tilrettelegges og dimensjoneres for større sykler som f.eks. lastesykler.
4.2 OMRÅDE FOR BOLIGBEBYGGELSE/FORRETNING/KONTOR/TJENESTEYTING, B/F/K/T
4.2.1 Generelt
Innenfor område B/F/K/T 2 kan det etableres bolig, forretning, kontor eller tjenesteyting eller
en kombinasjon av disse. Det skal etableres en god kontakt mellom bebyggelsens 1.etasje og
felles torg og gatemiljø.
For felt B/F/K/T 1 og B/F/K/T 3 skal det plasseres bruksformål som er felles for planområdet
eller utadrettet virksomhet i byggenes 1.etasje ut mot felles torg/gatemiljø. Det skal etableres
en god kontakt mellom bebyggelsens 1.etasje og felles torg og gatemiljø.
4.2.2 Parkeringskrav
Det skal etableres 1,0 biloppstillingsplasser per 100 m² BRA forretning/kontor/tjenesteyting i
tilknytning til område B/F/K/T. Minst 1 av p-plassene skal være avsatt til HC-plass.
Parkeringsplassene kan etableres innenfor felles torg T1 eller T2.
Det skal etableres minimum 1,0 parkeringsplasser per 100 m² BRA for sykkel og tilsvarende
for MC.
4.3 OMRÅDE FOR RENOVASJONSANLEGG, R1-R2
Avfallsanlegg skal etableres som nedgravd løsning. Avfallsanlegget skal være felles for alle
boenheter innenfor planområdet og skal etableres innenfor felt R1 og R2. Det skal
tilrettelegges for henting av avfall med renovasjonsbil.
4.4 OMRÅDE FOR UTEOPPHOLDSAREAL, U1-U4
Felt U1 – U4 skal opparbeides til felles uteoppholdsareal. Arealene skal opparbeides med
nødvendig utstyr for lek, spill for barn og unge, sittegrupper, beplantning og interne
gangforbindelser.
Uteoppholdsarealene skal i utgangspunktet være bilfrie, men det skal tilrettelegges for
kjørbar adkomst for utrykningskjøretøy samt oppstillingsplasser for brannbil iht.
illustrasjonsplan datert 23.08.2017.
Innenfor felt U3 skal det etableres lekeplass med samlet areal på minimum 500 m2.
Lekeplassen skal tilpasses barn i ulike aldersgrupper og dekke behovet for sandlekeplass og
nærlekeplass innenfor planområdet. Lekeplassen(e) skal lokaliseres maksimalt 50 meter i
trafikksikker gangavstand fra inngangsdør til all boligbebyggelse innenfor planområdet.
Innenfor felt U4 skal det etableres anlegg for fordrøyning av overvann.
Innenfor formålet felles uteoppholdsareal skal det etableres sykkelparkering på terreng.
Sykkelparkeringen skal etableres i nærhet til inngangspartiene, fortrinnsvis under tak. Det
skal etableres minimum 8 plasser per bygning. Resterende sykkelparkering kan legges til
kjeller.
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§ 5. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12‐5 NR. 2)
5.1 Generelt
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur omfatter offentlige veianlegg med arealer for
kjørevei og annet veiareal, felles avkjørsel, samt gang-/sykkelvei og fortau.
5.2 Offentlig veg, o_V 2
Omfatter del av Parkveien med kjørevei og grøft. Veien skal opparbeides i henhold til
plankartet og Ski kommunes veinorm.
5.3 Felles kjøreveg, f_V3
Det skal opparbeides ny felles kjøreatkomst til felles parkeringskjeller som vist på plankart.
5.4 Fortau, o_F 1‐2
Fortau skal opparbeides i henhold til plankart og Ski kommunes veinorm.
5.5 Torg, f_T1 og 2
Torgene er en del av felles uteoppholdsareal for ny bebyggelse, men skal også være åpnet
for offentligheten. Torget innenfor T1 skal minimum inneholde møblering som innbyr til
opphold og variert og robust beplantning tilpasset torget og øvrige utearealer. Utomhusplan
for torget T1skal godkjennes samtidig med godkjenning av søknad om tiltak for felt B7.
Utomhusplan for torget T2 skal godkjennes samtidig med godkjenning av søknad om tiltak for
felt B3. Det skal innsendes detaljert utomhusplan som viser organiseringen på torget der
trapper, murer og skråninger er inntegnet og kotesatt.
Innenfor T1 og/eller T2 skal det etableres parkering for bil og sykkelparkering iht.
parkeringskrav for felt B/F/K/T.
Kommunens norm for universell utforming legges til grunn for planleggingen av området.
5.6 Gang‐/sykkelveg, o_G/S
Gang-/sykkelvei skal opparbeides i henhold til plankart og Ski kommunes veinorm. Gang- og
sykkelveien skal være kjørbar adkomst for utrykningskjøretøy og må opparbeides med
minimum kjørebredde 3,5 meter.
5.7 Annen veggrunn, VG
Veigrunn langs Parkveien skal opparbeides og beplantes i henhold til Ski kommunes veinorm.

§ 6. GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12‐5 NR. 3)
6.1 Grønnstruktur G1
Innenfor felt G1 skal eksisterende natur og vegetasjon bevares og området skal være allment
tilgjengelig. Det tillates ikke oppføring av bygninger eller infrastruktur.
6.2 Grønnstruktur G2 og G3
Områdene langs gang- og sykkelvegen kan benyttes som midlertidig anleggsområde ved
etablering av gang-/sykkelveg, men skal istandsettes etter anleggsarbeidenes slutt.
Områdene skal beplantes og såes til og det skal skapes gode terrengmessige overganger til
naboeiendommene. Innenfor felt G2 tillates det etablert støttemur i forbindelse med gang-/
sykkelveg for å skape en god terrengmessig overgang mot naboeiendommene.

§ 7. HENSYNSSONER PBL § 12‐6
7.1 Frisiktsoner – Område H140_1
Arealet mellom frisiktlinje og tilstøtende veier er frisiktsone. Det skal etableres frisiktsoner på
4x30m ved alle avkjørsler til Parkveien. I frisiktsonen skal terrenget planeres og vegetasjon,
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gjerder etc. holdes nede slik at de ikke er høyere enn 0,5 m over kjørebanen på tilstøtende
veger.
7.2 Hensynssone flomfare – Område H320_1
Ved oppføring av bebyggelse innenfor hensynssone flomfare, skal laveste kotehøyde for
innvendig gulvnivå settes til kote 106 eller høyere.
7.3 Hensynssone C – Område H570_1
Innenfor hensynssonen skal det tas særskilt hensyn ved utforming og plassering av nye
installasjoner som skilt, sykkelparkering, uteområde og lignende.
Eksisterende bygning tillates ikke revet eller flyttet. Hovedbygningen skal tas vare på som en
bruksressurs og istandsettes. Byggets kulturhistoriske og arkitektoniske verdier skal bevares.
Eksteriør og hovedkonstruksjon skal beholdes uendret eller føres tilbake til opprinnelig
utførelse basert på dokumentert opprinnelig tilstand så langt det er mulig.
Tilbygg på hovedhus og garasje/uthus tillates revet.
Dersom bevaringsverdig bebyggelse innenfor hensynssonen får uopprettelige skader på
grunn av brann eller naturskader, tillates det oppført bebyggelse med samme dimensjoner,
byggehøyde og formuttrykk som opprinnelig bebyggelse.
Det tillates etablert et inngangsparti ved hovedinngangen til bygningen som er tilpasset
byggets arkitektoniske uttrykk og fasade.

§ 8. REKKEFØLGEBESTEMMELSER
8.1 Samferdsel og teknisk infrastruktur
Det må sikres en trygg gangforbindelse mellom Dalskleiva og Langhus stasjon/Langhus
skole gjennom hele anleggs- og byggeperioden.
Før igangsettingstillatelse kan gis for B1 og B2 med garasje må det foreligge avtale mellom
utbygger og kommunen vedr. omlegging av kommunalt ledningsnett under disse.
Før brukstillatelse kan gis må offentlig eksisterende VA-infrastruktur som ligger på utbyggers
eiendom parallelt med Parkveien, være flyttet ut til offentlig veg.
Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for ny bebyggelse på området, skal:
 Gang-/sykkelveg, G/S, og fortau langs Parkveien, F1 og F2, være opparbeidet.
 Parkveien, V2, være opparbeidet iht. kommunens vegnorm.
 Felles avfallsanlegg være etablert.
 Det opparbeides ny felles avkjørsel, V3, og frisiktsoner skal ivaretas.
 Tilknytning til vann- og avløpsnett være avklart og etablert.
Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, kan eventuelle asfalt-, jord- og plantearbeider tillates utsatt til påfølgende sommer.
8.2 Utomhus
Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boliger innenfor planområdet
skal følgende være ferdig opparbeidet, møblert og etablert i henhold til godkjent utomhusplan:





Lekeplass(er).
Uteoppholdsarealer på bakkeplan.
Parkering og sykkelparkering skal være ferdig opparbeidet.
Torgene, T1 og T2, skal være etablert ved B3/B7.

Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, kan eventuelle asfalt-, jord- og plantearbeider tillates utsatt til påfølgende sommer.
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