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ULLEVÅLSVEIEN 114

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Mellom Adamstuen og Marienlyst har vi utviklet 
et boligprosjekt med 78 boliger, næringslokaler 

på gateplan samt underliggende sportsbod- 
og garasjeanlegg.
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Fagerborgtoppen 
- mellom Adamstuen og Marienlyst
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Høyt og fritt mellom Adamstuen og Marienlyst kommer et helt nytt 

og spennende boligprosjekt med tilsammen 78 leiligheter 

med gode, gjennomtenkte løsninger. 

Hille Melby Arkitekter har tegnet bygget, som får en  nytenkende organisk 

form med tilsammen seks boligetasjer i tillegg til  næringslokaler

på bakkeplan. På taket blir det en liten verden for seg selv, til glede for alle 

beboerne. En oase høyt over byen med flere forskjellige grønne soner. 

Velg mellom å lese en bok under pergolaen eller ta en kaffe med naboen, 

og helt i syd blir det et eget treningsområde. Tenk deg å avrunde dagen 

med en rask treningsøkt samtidig som du lytter til byens lave 

mumling langt der nede.

Fagerborgtoppen

Vegar Skredlund 
95 40 84 49 / vs@sem-johnsen.no 

Christopher Lejonberg
47 37 10 31 / cl@sem-johnsen.no

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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 Prosjektet får en rekke flotte private 
uteplasser i tillegg til stor felles takterrasse

og et hyggelig gårdsrom tilbaketrukket
fra byens yrende liv.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Nærområdet
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Vandretur på Fagerborg
På Fagerborg kan man rusle langs rolige smågater 

omkranset av koselige bygårder og ærverdige byvillaer, 
og videre ned til Bogstadveien.

I Hegdehaugsveien finnes
et stort utvalg av kaféer, 
restauranter og forretninger.

SHOPPING I BOGSTADVEIEN
Bogstadveien er fellesbetegnelsen for handlegaten 
Bogstadveien, Valkyriegaten og Hegdehaugsveien. 
Med de kryssende sidegatene og Majorstuen er det 
ca 500 næringsdrivende hvorav ca halvparten ligger i 
handlegaten. Kun en spasertur fra Fagerborgtoppen. 

Fagerborgveien er, i motsetning til de fleste bygater, ikke rett, 
og snor seg nedover mot byen. Aller først passerer du Fa-
gerborg skole, og kanskje du i første omgang ikke kommer 
lenger enn en avstikker inn i Jacob Aalsgate hvor du finner 
en spennende forretning eller kafé. Vel ute igjen anbefales en 
avstikker via Wolffs gate for så å rusle blant de flotte trevilla-
ene i Lyder Sagens gate. Opplevelsen av de frodige hagene 
og alle de intrikate detaljene på husene gjør at du føler du er 
satt hundre år tilbake i tid. 

Ta til venstre og følg Pilestredet langs frodige Stensparken 
med populære Stensparken cafe, hvor du også finner et kose-

lig og populært vannhull. Her yrer det av liv på en fin sommer-
kveld. Videre langs Vibesgate, og se om det er noen kjente 
på Delicatessen Tapas, og for de som er kjent, følg Dronning 
Astrids gate helt ut til selveste Bogstadveien. 

Vandrer du i området oppover imot Majorstuen har du rundt 
300 forskjellige butikker å velge mellom. Alt fra kjente og 
kjære kjedebutikker til små spennende sidegatebutikker som 
selger for eksempel sko som bare du har. Bogstadveien er 
helt enkelt Norges mest spennende handlegate.
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Buss 20 og 54 stopper 
rett utenfor døren. 
En rusletur bort til 
Blinderen t-banestopp.

Buss 20/54 og t-bane

Å REISE 
KOLLEKTIVT

En trendskapende bydelskafé på Adamstuen. 
Her får du et veganmåltid som er et kunstverk 
for gane og øyne, og glem ikke kakene. De er 
himmelske. 

Oslo Raw - Ny!

Her kan du løpe bort i 
tøflene når det er tomt 
for melk eller kaffe. 

VEGANMAT AV YPPERSTE KLASSE

Ta trikken til sentrum. 
Miljøvennlig og enkelt, 
og den går hvert tiende 
minutt. 

Trikk 17 og 18

Å REISE 
KOLLEKTIVT

Bunnpris nærbutikk

SØNDAGSÅPENT

Fagerborgtoppen

Ring3

Ring3

Briskeby

Fagerborg

Marienlyst

Frogner

500 m

Majorstuen

Adamstuen

Sagene

Blindern

Ila

Grünerløkka

Slottsparken

Frogner-
parken

Stens-
parken

Gråbeinsletta 
kolonihage

Marienlyst-
parken

OsloK

Fagerborg
Delikatesse

Pizza

Buss 

Vestre 
Aker 
Kirke

Trikk 
Ullevål
Sykehus

Fluid Trenings-
senter

Oslo Raw
Thai

Baker 
Hansen

Åpent Bakeri

Sushi

St Hans 
Haugen

Frisør
Pizzeria
Grazie Mille

Fagerborg delikatesse er en spennende spesialbutikk 
med matvarer fra bl.a. Italia, Frankrike og Spania. La 
deg friste og forføre, og prøv deres mesterlige pizza. 
Av tipoemel, selvfølgelig. Alltid friske blomster og 
søndagsåpent. Rett over gata. 

Fagerborg Delikatesse 

SPESIALBUTIKK

Her er det mulig å sitte 
ned for en pizzabit eller 
ta med take-away. 

Pizzeria Grazie

ITALIENSK PIZZA

Her finner du det største utvalget 
innen kite, SUP, vannski, 
wakeboard, våtdrakter 
og tube.

Fluid kitebutikk 

LUFTIGE SVEV

Baker Hansen og  Åpent Bakeri

FERSKE BAKEVARER



 22 23

FAGERBORGTOPPEN FAGERBORGTOPPEN

Parker i nærområdet
Like ved ligger Marienlystparken. Dette er en 
park som innbyr til aktiviteter for både store 
og små med plener, minigolf, ballbinge, leke-
plasser og treningsfelt for både volleyball og 
andre ballspill. Dette er parken for den aktive. 
Her kan alle møte opp og bli med på et lag, 
eller kanskje utfordre naboer til en kamp. 

Stensparken er en rolig og langstrakt park rett 
ved travle Bislett. En grønn oase på Fagerborg 
som er litt ukjent for Oslofolk flest. Her er det 
godt å bare ligge og lese under en trekrone, 
eller samles med venner etter jobb eller skole 
for en piknik. Om sommeren er det en populær 
kafe her, og et lite plaskebasseng til stor glede 
for de minste. Stensparken er også flittig i bruk 
vinterstid. Det at parken ligger på en høyde, 
gjør den til den perfekte akebakken, noe alle 
sporene etter akebrett viser.

St. Hanshaugen strekker seg fra Oslo sentrum 
og nordover til Marienlyst og Ullevål sykehus. 
Bydel St. Hanshaugen har ca. 39.000 

innbyggere og har en unormalt høy andel i 
aldersgruppen 20-40 år. St. Hanshaugen park 
er fra 1860-tallet og er byens første større park 
utenfor sentrum, er på 89 mål og strekker seg 
83 meter over havet. I området rundt finnes en 
rekke populære kafeer, bakerier, restauranter og 
spesialforretninger.

Frognerparken er Norges mest kjente park, og 
største turistattraksjon. Man blir aldri lei av å 
vandre langs de sterke og alvorlige skikkelsene 
av den hardeste granitt, som er så myke å ta 
på. Men Frognerparken har mer. Små stier fører 
innover parken, og mange gressletter samler alt 
fra poesigrupper til yoga eller frisbee-lag. 
Historiske Herregårdskroa er et kjent og kjært 
møtested etter jobben, eller et sted å nyte en 
lunsj i det grønne. Frognerparken, og 
Vigelandsanlegget er en stor gave til alle 
Osloborgere, og alle som besøker byen vår.

I Marienlystparken er det stor aktivitet. Hyppig brukt av de 
som liker å slappe av på gresset en fin sommerdag. 

St. Hanshaugen. Helge HøifødtStensparken Stensparken Frognerparken Stensparken

Marienlystparken

Marienlystparken
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Syv etasjer med totalt 78 boliger 
er klare for oppføring mellom 

Marienlyst og Adamstuen. 

UTFORMING Fagerborgtoppen blir et nytt bolig- og næringsbygg som skal passe inn i 
nærmiljøet. Bygget ligger som en avslutning på kvartalet mot Kirkeveien og Ullevålsveien 
og har stor eksponeringsverdi i byen. Bygget gir et fondmotiv mot Blindernveien. Utfor-
mingen av bygget er inspirert av funkisarkitekturen langs Kirkeveien mot Majorstua, på 
Frogner og Skøyen. Den dype grønne fargen skal gi tyngde og motsvar til omgivelsenes 
sterke fargebruk. Kraftige pussfarger og rød tegl er dominerende i nærmiljøet. Alle fasader 
og takflaten er bearbeidet og detaljert. Her er ingen døde gavler eller flater. 

INNGANGER Første etasje gir plass for publikumsrettet virksomhet med store glass-
partier. Boligene får alle atkomst fra Kirkeveien eller Ullevålsveien. Inngangspartiene blir 
overdekket og inntrukne og har gjennomgang til bakhagen og trapp og heis opp til leilig-
hetene og takterrassen. Første etasje utføres i tegl som gir bygget et solid fundament. Te-
glmaterialet føres inn i inngangspartiene som får en gjennomført material- og fargepalett. 

LEILIGHETER Leilighetene utføres i ulike fargekombinasjoner som er tilpasset helhets-
inntrykket av bygget. Vi har tenkt at eksteriør og interiør skal gi gjenkjennelighet. Når man 
går fra gaten inn i leiligheten skal opplevelsen ha sammenheng. Samtidig skal boligen 
kunne tilpasses hver enkelt beboers ønsker og drømmer. Vi har lagt vekt på variasjon i lei-
lighetstyper. Byggets form med rette og buede linjer gir muligheter til ulike romopplevelser. 

VINDUER  Leilighetene får god takhøyde, høye vinduer og gode lysforhold. Alle leilighe-
ter har minst ett vindu som ikke er overskygget av balkong eller takutstikk. Hver leilighet 
har generøse vinduer mot balkong/takterrasse. Vinduer i næringslokalene mot bakgård 
har høy brystning over gulv. Fra næringslokalene vil det oppnås dagslysinnslipp og utsyn til 
trær, men ikke innsyn i bakgården. Lavere vinduer skal utføres med folie som hindrer utsyn.

BALKONGER Alle leiligheter får minst en romslig balkong eller takterrasse. Mot vei vil 
balkongrekkverkene være tette og utføres med farge og materialer lik ytterveggene. Mot 
bakgård åpner bygget seg mer med balkongrekkverk i foliert glass med stor grad av 
gjennomskinnelighet. Rekkverket skal ivareta beboernes behov for privatliv samtidig som 
det skal slippe lyset igjennom. Folien som benyttes skal ikke gjøre uttrykket hardt ved å 
være opakt, men mykere ved å ha stor grad av lystransmisjon. Herved får lys og skygge 
spille på rekkverket og rekkverket vil oppleves som bedre tilpasset bygget. Svalgangene, 
som er 1,5 m brede, får samme type rekkverk. Skillevegger mellom balkonger, som skal 
sørge for visuell skjerming mellom beboere er tenkt utført i foliert glass med farge. Her 
kan graden av lystransmisjon være noe mindre for å øke skjerming. 

TAKHAGE Takoppbygg og taklandskap er utformet som en del av arkitekturen. Det er et 
stort glassfelt fra trappeoppgang mot takhage som gir godt dagslys i trapperommet og 
sikt ut mot takhagen. Takhagen får inndeling i soner for opphold, trening og rekreasjon. 
Gulvet i takhagen varierer med soneinndelingen. Deler av takhagen er overdekket med 
pergola for klatreplanter og skygge. På takhagen er det svært gode sol og utsiktsforhold. 
Herfra ses byen, sjøen og marka.

Arkitektens visjon

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme. Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Leilighetene
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Velkommen inn
i ditt nye hjem

Fagerborgtoppen byr på arkitektur utenom det vanlige 
og materialvalg over gjennomsnittet. Alle leilighetene 
får ekstra god takhøyde på ca. 2,6 meter i oppholdsrom, 
samt generøse vindusflater for ekstra lysinnslipp.

Det blir 1-stavs eikeparkett med vannbåren gulvvarme 
som gir en behagelig og miljøvennlig varme i oppholds-
rom. I entré blir det fliser i valgfritt format 30x60 cm eller 
60x60 cm av typen Grespor Minos Dawn matt eller til-
svarende. Du kan også velge grå eller lysegrå.

Det blir lekre kjøkken av typen Svane Glat som leveres 
med integrerte hvitevarer som induksjonsplatetopp, ste-
keovn, oppvaskmaskin, kombiskap kjøl/frys og Slimline 
ventilator.

Du kan velge mellom en rekke kjøkkenfronter i ulike far-
ger og trestrukturer. Det leveres sort matt benkeplate 
som standard, men også her kan man velge blant flere 
fargealternativer uten tillegg i prisen.

På badet blir 30x30 cm fliser fra Pavigrés eller tilsvarende 
leverandør på gulvet og 90 cm opp på veggen i Moka 
farge. Resterende vegg får 10x30 cm fliser i samme farge 
som gulvet. Dusjsonen blir nedsenket med fliser i 10x10 cm 
og badet får elektriske varmekabler. Alternativt til farge 
Moka (brun) kan farge Trevo (grønn), Caqui (sennepsbrun) 
eller Pergamon (hvit) velges kostnadsfritt.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

God takhøyde på 
ca. 2,6 meter og 

store vinduer 
skaper lyse og 

gode rom.

Lekre lyse leiligheter med 
store vinduer og balkonger.
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Romslige rom med 
rikelig lysinnslipp.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme. Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Kjøkken blir Svane Glat og du kan velge blant 
en rekke farger og trestrukturer, 

uten tillegg i pris.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme. Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Vannbåren gulvvarme gir den gode følelsen når 
du går barbent midt på vinteren.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme. Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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i 7. etasje blir det en flott utsikt 
og luftige private terrasser.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Lekre fliser i 4 valgfrie farger
og baderomsinnredning fra Svane.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Du trenger ikke gå langt for å kjenne
på livets puls

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Med byen for 
dine føtter 

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Eget treningsareal på takterrassen
gjør treningsmulighetene større.
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49

Utomhusplan og
takplan
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FORELØPIG UTOMHUSPLAN TAKPLAN

Illustrasjon. Avvik vil forekomme. Se nærmere om dette i leveransebeskrivelsen.

51

Illustrasjon. Avvik vil forekomme. Se nærmere om dette i leveransebeskrivelsen. Illustrasjon. Avvik vil forekomme. Se nærmere om dette i leveransebeskrivelsen.
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Etasjeplaner 
og fasader
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BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttende vegger. 
Angitte romstørrelser på tegning er avrundet. Enhetens bruksareal 
inkluderer innvendige vegger. P-rom er boligens bruksareal (BRA) 
fratrukket innvendig bod og veggene rundt denne.

Nedforinger og innkassing av tekniske føringer vil forekomme. 
Nedforing/innkassing over skap på kjøkken fremkommer ikke på 
tegning. Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne 
forekomme. 

Selger har rett til å foreta mindre justeringer/endringer på planløsningen. 
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer 
ikke av tegningen. Plassering avklares ifm. detaljprosjekteringen. 

Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsninger er indikative.
Endelig løsning er vist på tegninger fra leverandør.
Hvitevarer på bad leveres ikke som standard. 
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BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttende vegger. 
Angitte romstørrelser på tegning er avrundet. Enhetens bruksareal 
inkluderer innvendige vegger. P-rom er boligens bruksareal (BRA) 
fratrukket innvendig bod og veggene rundt denne.

Nedforinger og innkassing av tekniske føringer vil forekomme. 
Nedforing/innkassing over skap på kjøkken fremkommer ikke på 
tegning. Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne 
forekomme. 

Selger har rett til å foreta mindre justeringer/endringer på planløsningen. 
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer 
ikke av tegningen. Plassering avklares ifm. detaljprosjekteringen. 

Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsninger er indikative.
Endelig løsning er vist på tegninger fra leverandør.
Hvitevarer på bad leveres ikke som standard. 
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Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Plantegninger
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Dette er en foreløpig leveransebeskrivelse som er utarbei-
det for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler 
og funksjoner. Endring av leverandører/produkter/ytelser 
kan forekomme når entreprenører er valgt.  Det kan fore-
komme avvik mellom leveransebeskrivelsen og den øvri-
ge salgsinformasjonen (herunder salgstegninger). I slike 
tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som er 
gjeldende. Bildebruk og illustrasjoner i salgsmaterialet vil 
vise elementer som ikke er i samsvar med faktisk leveran-
se, så som møblering, kjøkken- og garderobeløsning, dør 
og vindusform, belysning, fasadedetaljer, utomhusdetaljer 
mv. Det presiseres særskilt at kjøkken leveres i henhold til 
egen kjøkkentegning. Der produktnavn er nevnt i leveran-
sebeskrivelsen tas det forbehold om tilgjengelighet ved 
utførelsestidspunkt. Dersom produktet ikke er tilgjengelig 
kan selger eller entreprenør bytte dette ut med tilsvarende 
produkt.

Tegninger i prospektet viser ikke den reelle leveransen, 
blant annet er sjakter, evt. innkassinger, vvs-føringer og 
fordelerskap ikke komplett inntegnet. Salgstegningene i 
prospektet er ikke egnet for måltaking, da det er de ferdig 
prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger det bygges 
etter. Videre kan vindusplasseringen i den enkelte leilig-
het avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant 
annet den arkitektoniske utformingen av bygget, krav til 
bæring, isolasjonskrav osv. 

KONSTRUKSJON
Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betong og 
stål. Utvendig materiale er tegl i 1. etasje, pussystem og 
panel i øvrige etasjer.  Innvendige lettvegger leveres med 
isolasjon og utføres i stenderverk kledd med gipsplater.

BALKONGER/TERRASSER
Balkong- og terrassegulv er å anse som utvendig kon-
struksjon. Drypp fra overliggende balkong, rekkverk og 
konstruksjoner må påregnes ved regn/snøsmelting osv. 
Utformingen av rekkverk vil hovedsakelig være i puss sett i 
fasaden som vender ut mot gate, mens det ved terrassene 
i 7. etasje blir glass og metall. Balkonger og terrasser som 
vender inn mot bakgård vil ha rekkverk i glass og metall. 
Håndløpere i stål/metall. Balkonger og terrasser leveres 
med tregulv utført med varmebehandlet tre.

FELLES TAKTERRASSE
Leveres med impregnert tremmegulv. Utformingen av 
rekkverk vil hovedsakelig være i glass og metall. Ulike tre-
ningsapparater leveres – leverandør ikke valgt. 

SVALGANGER
Leveres med støvbundet betong på gulv. Rekkverk i stål 
og glass. Vegger hovedsakelig i panel.

STANDARD INNVENDIG BEHANDLING
Gulv: Stue, kjøkken, soverom, gang og bod leveres med 
1-stavs parkett i hvitlakkert matt eik som standard. Det vil 
bli anledning til å velge 1-stavs eik natur uten tillegg i pris 
(forutsetter bytte i hele leiligheten og innen nærmere fast-
satte frister). 

I entré leveres fliser i format 30x60 cm eller 60x60 cm type 
Grespor Minos Dawn mate eller tilsvarende. Det kan også 
leveres lysegrå eller grå fliser. 

På baderomsgulv leveres fliser i format 30x30 cm type Pa-
vigrés – Grés Vidrado Moka. I nedsenket dusjsone på bad 
leveres tilsvarende gulvflis i format 10x10 cm. Dusjnisje og 
dusjområde senkes ca. en flistykkelse i forhold til det øv-
rige gulvet for bedre vannhåndtering. Det kan velges ulike 
fliser fra selgers/entreprenørs flisprogram. Selger forbe-
holder seg retten til å velge flistype av tilsvarende kvalitet 
fra annen anerkjent leverandør.

Vegger: Innvendige vegger av gips sparkles og males i lys 
farge (standardfarge). Vegger mot naboleiligheter og trap-
perom, som utføres i betong, vil ha sparklet og malt over-
flate. Det kan velges mellom fire utvalgte standardfarger, 
begrenset til én farge per rom. På baderom leveres fliser 
på vegg som følger: Fra gulv og opp til ca. 90 cm høyde 
leveres samme flis på vegg som på gulv, Pavigrés – Grés 
Vidrado Moka 30x30 cm. Fra ca. 90 cm og opp til himling 
leveres fliser i stående format 10x30 cm type Pavigrés – 
Revestimiento Brilhante – Glossy Moka. Alternativt til far-
ge Moka (brun) kan farge Trevo (grønn), Caqui (senneps-
brun) eller Pergamon (hvit) velges kostnadsfritt.

Himlinger: I boligrom leveres sparklet og malt himling i be-
tong. Der himling fôres ned i leiligheten, leveres malt gips. 
Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak innkassinger og 
som helt eller delvis nedforede gipshimlinger, fortrinnsvis 
i entré, gang, bad og over kjøkkenskap. Nedforing også i 
områder der dette er nødvendig av hensyn til isolasjons-
krav eller tekniske føringer.

KJØKKEN 
Kjøkkeninnredning type Svane Glat. Det vil også bli anled-
ning til å velge mellom leverandørens ulike farger og tre-
strukturer i modellen Glat uten tillegg i pris (innen nærme-
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re fastsatte frister). Som benkeplate leveres laminat i sort
matt utførelse. Det vil også her bli anledning å velge mel-
lom ulike benkeplater av samme laminat/kvalitet uten til-
legg i pris (innen nærmere fastsatte frister).

Selger forbeholder seg rett til å levere kjøkken i tilsvarende 
kvalitet fra annen anerkjent leverandør. Fargealternativene 
over tilbys under forutsetning om at kjøkkenløsningen ikke 
endres av kjøper i tilvalgsprosessen. Egen kjøkkentegning 
for den enkelte leilighet vil bli utarbeidet og overlevert i 
forbindelse med tilvalgsmøte med hver enkelt boligkjøper. 

Det leveres integrerte hvitevarer fra Siemens, AEG eller 
Bosch som følger; induksjonsplatetopp, stekeovn, opp-
vaskmaskin og kombiskap kjøl/frys. Slimline ventilator 
i mørk eller børstet utførelse. Lys i ventilator og for øvrig 
LED-stripe under overskap. Det leveres underlimt opp-
vaskkum og ettgreps armatur.

BAD/WC
På bad leveres innredning i bredde som vist på kontrakt-
stegning. Innredning fra Svane type Glat hvor det vil bli 
anledning til å velge mellom ulike farger av modellen Glat. 
Selger kan velge å levere baderomsinnredning og tilbehør 
i tilsvarende kvalitet fra annen leverandør. 

På bad leveres integrert vask i samme materiale som ben-
keplate. Videre leveres ettgreps servantbatteri  i sort matt 
utførelse, speil over baderomsinnredning i innredningens 
bredde, LED-stripe i himling over speil og stikk på vegg 
ved innredning. LED-downlights i himling. Vegghengt 
toalett i hvitt porselen og med dempet toalettsete. Du-
sjvegg(er) i glass. Ettgreps dusjbatteri sort matt med topp-
dusj og håndholdt løsning. Dusjsone er nedsenket ca. en 
flishøyde. Det er avsatt plass og opplegg for vaskemaskin 
og tørketrommel (forutsetter kondenstørketrommel). Det 
kan bli terskel/nivåforskjell fra bad til tilliggende rom, men 
innenfor gjeldende forskrifter.

GARDEROBE
Det leveres ikke garderobeskap som standard, men dette 
kan bestilles i forbindelse med tilvalgsprosessen. Mulig 
plassering er antydet på tegning. Det tas forbehold om at 
plassering av garderobeskap må tilpasses detaljprosjek-
terte løsninger. 

INNVENDIGE DØRER
Innvendige hvite kompaktdører med dempelist, type 
Swedoor Unique 01L eller tilsvarende i standardfarge. Dør-
håndtak i børstet stål.

Foldedørsystem i enkelte 2-roms.

VINDUER/VINDUSDØRER
Det leveres trevinduer med utvendig aluminiumskledning 
og energiglass iht. isolasjonskrav. En del vinduer kan ikke 
nåes for sikker vindusvask, og disse leveres med utvendig 
«selvrensende» overflate. Ved evt. ønske om pussing av 

disse fra utsiden må dette utføres av personell med tilgang 
til egnet utstyr. Det leveres skyvedør fra stue til balkong. 
For store skyvedører til balkong eller andre dører som ikke 
er adkomst- eller rømningsvei vil åpningskraft kunne bli 
mer enn 30 N. Utforinger leveres malt med synlige stifter. 
Enkelte steder vil smyg gipses og males på stedet.

HOVEDINNGANGSDØR LEILIGHET
Hovedinngangsdør til hver leilighet leveres med «dør-kik-
kert». Dørene tilfredsstiller gjeldende brannkrav og gir 
sammen med entré/entrédør forskriftsmessig lydisole-
ring. Dør leveres med FG-godkjent lås og nøkler som også 
betjener felles inngangsdør til bygget. 

LISTVERK
Det leveres gulvlister og gerikter rundt dører med synlige 
stifter, malt i samme farge som vegg. Overgang mellom 
vegg og tak fuges uten taklister. Enkelte interiørillustra-
sjoner viser en eikeramme/vinduskarm som ikke utgjør en 
del av leveransen.

DIVERSE UTSTYR
Brannslukningsutstyr i henhold til forskriftskrav. Det in-
stalleres boligsprinkling med synlige sprinklerhoder. 

VENTILASJON
Det installeres balansert ventilasjon med varmegjenvin-
ning. Separat aggregat i hver leilighet enten i bod, i himling 
i entré eller i kjøkkenventilator på enkelte 2-roms leilighe-
ter. Avtrekk fra bad/WC og kjøkken med luftoverstrømning 
over terskel. Tilluft til øvrige rom. Plassering av aggregat 
og ventilasjonsanlegg er ikke endelig bestemt eller vist på 
tegninger. Kjøper må derfor regne med at aggregat, inn-
kassinger, kanaler osv vil forekomme i leilighetene. 

ELEKTRISK
El-anlegget leveres i henhold til offentlige myndigheters 
forskriftskrav NEK 400. Det elektriske anlegget utføres i 
hovedsak som skjult anlegg, med unntatt kjellerplan (ga-
rasje/boder). Åpent el-anlegg kan forekomme ved leilig-
hetsskille av betong, prefabrikkerte elementer eller lyd- og 
brannvegger. Det leveres stikkontakter i henhold til krave-
ne gitt i NEK TS 400 Bolig:2019. Hensiktsmessig plasse-
ring av punkter avklares i detaljprosjekteringen.
 
På terrasse/balkong leveres 1 stk dobbel stikkontakt og 1 
stk utelampe.
 
SANITÆR
Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk 
og opplegg for vaskemaskin på bad som vist på tegning. 
Hvitevarer bad medfølger ikke. 

Utvendig kran ved felles inngangspartier og på felles tak-
terrasse.

OPPVARMING
Energibehov til oppvarming og varmtvann dekkes av 
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fjernvarme. Oppvarming av leilighetene vil bli levert som 
vannbårent anlegg med gulvvarme i oppholdsrom. Mulig 
elektrisk varme på bad i tillegg. Det bemerkes at termosta-
ter på varmekabler kan angi effekt, og ikke temperatur på 
gulvet.  Avregning av energiforbruk og hvor detaljert dette 
evt. skal gjøres bestemmes av borettslaget selv. Det tas 
forbehold om endelig organisering/struktur på oppvar-
mingen. 

TV/ INTERNETT
Selger vil besørge tilkobling til hovedfordeling/hovedpunkt 
og kollektiv avtale med binding til anerkjent signalleveran-
dør. Installasjonen vil være klar til bruk ved innflytting.
Det leveres punkt for kabel-TV og bredbånd. 

TAKHØYDE
Det leveres generelt innvendig takhøyde på ca 2,60 i opp-
holdsrommene. 

Takhøyder gjelder de arealene i boligen som ikke er foret 
ned med himling. I alle leiligheter er det nedforet himling 
i entré, gang, bod og bad samt enkelte kjøkken for frem-
føring av ventilasjon. I enkelte øvrige områder vil det være 
behov for nedforinger for fremføring av teknisk anlegg.

TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG
Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke innteg-
net på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt, men det 
utarbeides punktplaner for elektro. Det tas forbehold om 
endringer på plantegninger for fremføring av sjakter for 
tekniske føringer. 

INNGANGSPARTI
Det leveres keramiske flis på gulv i innvendige inngangs-
parti. Himling vil bli malt, alternativt leveres platekledning. 
Eventuell møblering i fellesarealer må tilfredsstille gjel-
dende brannkrav.

HEIS
Heis fra parkeringskjeller til alle boligetasjer og takterrasse 
i alle fire oppganger. 

TRAPPER/TRAPPEROM
Hovedtrapper bygges i betong. Vegger, samt undersiden 
av trappeløp og repos males. I inntrinn og opptrinn legges 
gummibelegg. 

PARKERINGSKJELLER
Det bygges parkeringskjeller i to plan. Det medfølger par-
keringsplass til noen boliger. Til øvrige boliger er det mu-
lighet for kjøp av parkeringsplass, men det er et begrenset 
antall ekstra plasser. Se den til enhver tid gjeldende pris-
liste for nærmere informasjon. Kjøper av parkeringsplass 
må betale en forholdsmessig andel av kostnadene til drift 
og vedlikehold av garasjeanlegget, som kommer i tillegg 
til de alminnelige fellesutgiftene. Det tas forbehold om 
endringer på organiseringen, se prosjektets vedtekter for 
nærmere innføring. 

Til hver parkeringsplass leveres 1 stk. portåpner for åpning 
av garasjeport. Betongvegger og betonghimling sprøy-
temales/støvbindes. Fri kjørehøyde vil være ca. 2,1 meter. 
Lokale nedforinger/tekniske installasjoner vil forekomme. 
Vannansamling i parkeringskjeller kan forekomme som 
følge av snøsmelting på biler eller vann som følger med 
bilene inn i garasjen. Ladepunkt for el-bil kan bestilles i for-
bindelse med tilvalgsprosessen. Ladeeffekt vil bli regulert/
styrt av samtidig belastning. 

Det anordnes sykkelparkering i kjeller og på terreng.

UTOMHUSARBEIDER
Utomhusarealene vil bli opparbeidet med utgangspunkt i 
en foreløpig utomhusskisse som er inntatt i salgsprospek-
tet. Prosjektet er imidlertid ikke detaljprosjektert og selger 
forbeholder seg retten til å foreta endringer med hensyn til 
utforming, plassering av renovasjonsstasjoner, avkjørsler, 
vareleveringsområder og materialvalg. Særlig vareleveran-
se er ikke endelig avklart og det kan påregnes endringer 
i utomhusarealene, herunder bortfall av beplantning mv. 
Grøntområder vil bli beplantet og lagt med ferdiggress. 
Adkomst til parkeringskjelleren blir asfaltert. Utvendig 
vannkran for felles bruk vil bli plassert der selger finner 
dette hensiktsmessig. Endelig materialbruk, installasjoner 
og omfang er ikke detaljprosjektert. Det leveres utendørs 
belysning etter en nærmere detaljert belysningsplan. Det 
tas forbehold om å levere andre lyskilder enn pullerter, 
som fremkommer av enkelte illustrasjoner. Det gjøres 
også oppmerksom på at det kan bli plassert fellesinstal-
lasjoner som kummer, stakeluker, koblingsbokser etc. på 
utomhusarealer uten at det kan gjøres krav som følge av 
dette. Avhengig av årstiden vil ferdigstillelse av utomhus-
arealene kunne bli utført etter overtagelse av boligene. Blir 
ferdigstillelsen på høsten er det naturlig at beplantning og 
plen blir ferdigstilt våren året etter.

SPORTSBOD
I tillegg til bod eller avsatt skapplass i leiligheten, medføl-
ger til hver leilighet 1 stk. sportsbod.

Sportsboder plasseres i tilknytning til parkeringskjeller 
eller i eget kjellerareal. Gulv i boder leveres i støvbundet 
betong. Hver bod leveres med vegger mot fellesareal med 
luftespalte mot tak og gulv, og med dør som kan låses 
med hengelås. Det leveres hovedsakelig nettingvegger 
som skillevegger mellom bodene. Sportsbodene er venti-
lert, men ikke oppvarmet. 

PORTTELEFON
Det monteres ringetablåer ved hovedinngangsparti og 
callinganlegg med kamera forberedt for skjermvisning. 
Svarapparat med åpningsknapp i hver leilighet. Skjermvis-
ning i leilighet kan bestilles i forbindelse med tilvalgspro-
sessen.

TILVALGSMULIGHETER
Utover de valgalternativer som er beskrevet i prospektet, 

vil det bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle til-
pasninger. Selger og entreprenør vil i god tid før innred-
ningsarbeidene starter utarbeide en tilvalgsbrosjyre hvor 
priser og frister for beslutning vil fremkomme. Bestillinger 
etter denne tilvalgsbrosjyren avtales med og faktureres di-
rekte fra entreprenør eller selger. Det gis ikke fradrag i kjø-
pesum ved tilvalg selv om kjøper evt. ser på ny utførelse 
som rimeligere enn standardutførelsen. For tilvalg gjelder 
betingelser i tilvalgsbrosjyre/avtale som blir presentert av 
entreprenør ved oppstart av tilvalgsprosess. Avtalte tilvalg 
vil kunne bli fakturert kjøper ved tilvalgsfristens utløp.

Det er ikke anledning til å flytte på vinduer, elektriske in-
stallasjoner eller avløp og vanntilførsel. Se for øvrig også 
ytterligere informasjon om tilvalg gitt i salgsoppgaven.

Selger/entreprenør kan ta seg betalt for utarbeidelse av 
pristilbud, tegninger mv. selv om utarbeidelsen av pris-
tilbudet med mer ikke resulterer i noen bestilling fra kjø-
pers side, jfr. bustadoppføringslovens § 44. På tilvalg og 
endringer har entreprenøren et påslag for å dekke risiko, 
fortjeneste, koordinering, FDV osv

Endringer kan medføre at entreprenør, leverandører, arki-
tekter og rådgivere må vurdere ønsker, og vil få en initial-
kostnad for utredningen alene. Denne kostnaden må dek-
kes av bestilleren.

Endringer og tilvalg kan kun gjennomføres dersom det 
ikke medfører forsinkelser i prosjektet, og entreprenør har 
adgang til å nekte tilvalg og endringer på fritt grunnlag. 

Kjøper har under ingen omstendighet rett til å kreve utført 
endrings- eller tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som 
endrer selgers vederlag med mer enn 15 %, arbeider som 
vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjø-
pers interesse i å få utført arbeidene, arbeider som hindrer 
rasjonell fremdrift, eller arbeider som berører rammetilla-
telsen. Det vises for øvrig til bufl. § 9.

FDV
Ved overtakelse leveres enkel FDV/brukerveiledning til 
hver enkelt leilighet. 

DIVERSE
Bygningen oppføres i henhold til gjeldende forskrifter, 
Norsk Standard, NBI og TEK 17. 

Hver leilighet får egen postkasse montert i felles gang i 
1.etg.

Oslo, juni 2020
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Selger: Ullevålsveien 114 Holding AS, org. nr. 924 923 229 
(«Selger») Hjemmelshaver: Ullevålsveien 114 AS. org.nr. 
912 634 124 («Selskapet»)
C/O Fortuna Estate AS - Selma Ellefsens vei 6, 0581 Oslo

EIENDOMMEN: 
Eiendommens matrikkel er gnr. 47, bnr. 12 beliggende i 
Oslo kommune. Eiendommen er fradelt og utgjør iht. opp-
målingsforretningen ca. 2.212 kvm. Eiendommen vil bli 
seksjonert og hver seksjon vil bestå av en sameierandel 
iht. oppdelingsbegjæringen.  Endelig adresse foreligger 
ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

ENTREPRENØR: 
Foreløpig ikke valgt.

EIERFORM/BOLIGTYPE
Leilighetene vil bli organisert i et borettslag, Fagerbor-
gtoppen borettslag («Borettslaget»). Borettslaget vil eie 
boenhetene/leilighetene i bygget som bygges på eien-
dommen. Leilighetene vil ligge i en samleseksjon bolig i 
et eierseksjonssameie som vil bestå av samleseksjonen 
og èn eller flere næringsseksjoner. Det tas forbehold om 
at endelig organisering kan avvike noe fra dette.  

Som eier av samleseksjoen, vil Borettslag være seksjons-
eier i eierseksjonssameiet med tilhørende fellesarealer.  
Borettslaget vil bli stiftet av Selger, eller et selskap som 
utleder sin rett fra Selger, med like mange andeler som 
det er boenheter i boligdelen av bygget. Kjøper vil kjøpe 
andel i Borettslaget, som gir enerett til bruk av en leilighet 
i Borettslaget og rett til bruk av Borettslagets fellesarea-
ler. Se også punktet «Eierform og organisering» senere i 
salgsoppgaven.

FREMDRIFT 
Entreprenør er foreløpig ikke valgt, og det kan sammen 
med behovet for tilstrekkelig forhåndssalg og finansi-
ering, påvirke både oppstart og fremdrift.  Selger styrer 
imidlertid mot en forventet byggestart ila 1 - 2. kvartal 
2021. Gitt en byggestart innenfor dette tidsrommet antas/
estimeres leilighetene å være ferdigstilt i løpet av 4. 
kvartal 2022/1. kvartal 2023. På grunn av nevnte usikker-
hetsmomenter er dette antatte ferdigstillelsestidspunktet 
en foreløpig angivelse som for Selger ikke er bindende, 
og en eventuell senere overlevering enn dette, vil derfor 
heller ikke utløse dagmulkt. 

Selger forbeholder seg retten til å kunne overlevere 

tidligere dersom fremdriften tillater det, og dette synes 
hensiktsmessig.

Når Selger har opphevet forbeholdene sine vedrørende 
byggestart, forhåndssalg og finansiering, skal Selger fast-
sette en overtagelsesperiode som ikke skal være lenger 
enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når 
overtagelsesperioden begynner og slutter. Senest 10 uker 
før ferdigstillelse av bygget skal Selger gi kjøper skriftlig 
melding om endelig overtagelsesdato. Den endelige 
datoen er bindende og oversittelse av datoen utløser 
dagmulkt.

Selger kan kansellere inngått kjøpekontrakt frem til 1. 
februar 2021 dersom oppnådd forhåndssalg er mindre 
enn 50 % av prosjektets verdi, tilfredsstillende finansier-
ing ikke er oppnådd, eller Selgers styre ikke har besluttet 
byggestart. Videre kan Selger kansellere kontrakten 
dersom igangsettelsestillatelse eller annen nødvendig 
tillatelse fra kommunen ikke er gitt innen samme frist. 
Kansellering anses skjedd på det tidspunkt Selger har 
sendt meddelelse til kjøper om dette. Dersom kansel-
leringsretten benyttes, får kjøper tilbakebetalt innbetalt 
forskudd på kjøpesum, jf punkt om betalingsplan under, 
inkludert renter. For øvrig kan ikke kjøper fremme krav 
mot Selger som følge av kanselleringen.

Selger skal skriftlig meddele kjøper når grunnlaget for 
forbeholdene er bortfalt og kontrakten derved er endelig. 
Dersom Selger ikke har kansellert innen 1. februar 2021, 
anses Selgers forbehold bortfalt og kjøpekontrakten er 
endelig. 

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal fore-
ligge innen overtagelse av boligene. Dersom midlertidig 
brukstillatelse ikke foreligger innen overtagelse, anbefaler 
megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. 
Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på bolige-
ne. Kjøper er gjort oppmerksom på at slik ferdigattest ofte 
foreligger lang tid etter overtagelse og avhenger av blant 
annet årstid for opparbeidelse av uteareal. At det ikke 
foreligger ferdigattest innen overtagelse, vil derfor ikke 
utgjøre grunn til å nekte overtagelse. Midlertidig bruk-
stillatelse gir imidlertid kjøper anledning til å ta boligen i 
bruk. Manglende ferdigattest skal ikke være til hinder for 
Selgers oppgjør i forbindelse med overtagelsen.

Salgsoppgave

FELLESKOSTNADER
Størrelsen på felleskostnader er foreløpig ikke fastsatt, 
men stipulerte felleskostnader skal dekke Borettslagets 
ordinære driftsutgifter. Hvor store kostnadene blir, vil 
blant annet avhenge av hvilke ytelser Borettslaget rekvi-
rerer og utviklingen av markedsprisen for disse ytelsene. 
Erfaringsmessig vil felleskostnader beløpe seg til ca. kr 
35,- til kr 40,- per kvm BRA/mnd.  Det tas forbehold om 
endelig struktur på selve fordelingen. 

Felleskostnader skal dekke blant annet vannbåren 
oppvarming (gulvvarme) og varmtvann, felles forsikring, 
kommunale avgifter (eksklusive eventuell eiendomsskatt), 
forretningsførsel, samt renhold, drift og vedlikehold av fel-
lesarealer og adkomstvei mv. Kostnader for TV/Internett 
er ikke inkludert i estimatet ovenfor.  

Det tas forbehold om endringer i stipulerte kostnader, da 
dette er basert på erfaringstall. I tillegg kommer drifts- og 
vedlikeholdskostnader for garasjeanlegget stipulert til ca. 
kr 175,- per måned per parkeringsplass for første driftsår, 
og som skal betales av de som disponerer parkerings-
plass i garasjeanlegget.

Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og felle-
skostnader vedtas på Borettslagets generalforsamling. 
Kjøper vil være forpliktet til å dekke sin forholdsmessige 
andel av Borettslagets felleskostnader i henhold til bo-
rettslagsloven og Borettslagets vedtekter. 

Kostnader til oppvarming og varmt tappevann faktureres 
a-konto basert på leilighetsstørrelse, med avregning etter 
Borettslagets totale forbruk. 

Etter at leilighetene er ferdigstilt/overtatt vil forretningsfø-
rer innkalle andelseierne til generalforsamling i Borettsla-
get for blant annet valg av nytt styre. Kostnader knyttet til 
generalforsamlingen belastes Borettslaget.

Den enkelte kjøper/andelseier vil ikke holdes ansvar-
lig for felleskostnader for usolgte enheter, men senere 
vil andelseiere i Borettslaget være ansvarlig for øvrige 
andelseieres eventuelle mislighold i betaling av felles-
kostnader til Borettslaget, dersom Borettslaget ikke følger 
opp med salgspålegg og tvangsinndriver kravet. Det 
vises i denne sammenheng til borettslagslovens § 5-20 
hvor Borettslaget har lovbestemt panterett i den enkelte 
andel fremfor alle andre heftelser. Vedvarende mislighold 
på betaling av felleskostnader til Borettslaget medfører 
salgspålegg fra Borettslaget, jf bestemmelsene i § 5-22, 
og ovennevnte panterett vil i slikt tilfelle fungere som 
Borettslagets sikkerhet til å få tilbakebetalt manglende 
felleskostnader.

PRISER 
Se den til enhver tid gjeldende prisliste som fås av 
megler. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisen på 
usolgte boliger og parkeringsplasser uten forutgående 

varsling. Kjøpesummen består av innskudd på 100 %. Det 
vil ikke være fellesgjeld i Borettslaget per overtakelse, og 
det er således ingen andel fellesgjeld tilhørende de ulike 
leilighetene/andelene. Innskuddet pantesikres i Borettsla-
gets eiendom til fordel for andelseierne.

KJØPSOMKOSTNINGER
Omkostninger kommer i tillegg til kjøpesummen og 
inkluderer: andel dokumentavgift av tomteverdien som 
påløper ved hjemmelsoverføring av eiendommen til 
Borettslaget, Kjøpers andel av Borettslagets stiftelses-
utgifter med andelskapital kr 5.000,-, tinglysingsgebyr 
for hjemmelsdokument kr 480,-, tinglysingsgebyr per 
panterettsdokument kr 480,- og gebyr for pantattest kr 
207,-. Ved tinglysing av borett før hjemmelsoverdragelse 
påløper tinglysingsgebyr med kr 480,-. Se prisliste for to-
tal kjøpesum inklusive kjøpsomkostninger for den enkelte 
bolig/andel. Det tas forbehold om endringer av satsene 
for offentlige avgifter og gebyrer frem til hjemmelsover-
gang finner sted. 

I tillegg innbetales à konto kr 100,- per kvm BRA til Bo-
rettslaget for likviditet i oppstartsfasen. Dette er ikke en 
kjøpsomkostning, men et likviditetstilskudd til Boretts-
laget i oppstartsfasen. Beløpet vil kreves inn gjennom 
forretningsfører ved overtagelse, ofte i forbindelse med 
første faktura for felleskostnader.

BETALINGSPLAN
Det forutsettes at kjøper ved kontraktsinngåelse innbe-
taler 10 % av kjøpesum til meglers klientkonto. Selger 
skal ha stilt garanti etter bestemmelsene i bustadopp-
føringslova §12 før delinnbetaling/forskudd kan kreves 
innbetalt fra den enkelte kjøper. Samtidig med inngivelse 
av kjøpetilbud fremlegges dokumentasjon på budgivers 
finansiering.

Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto tilfal-
ler i sin helhet Selger under forutsetning av at Selger har 
stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Stilles 
ikke slik garanti tilfaller rentene på innbetalt beløp kjøper. 
Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for delinnbetalingen. 

Hovedoppgjør (rest kjøpesum, kjøpsomkostninger 
og eventuelle bestilte kundetilvalg) skal innbetales til 
meglers klientkonto én uke før overtagelse av boligen. 
Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som 
forfaller ved kontraktsinngåelsen, og 30 dager for øvrige 
avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve handelen 
og foreta dekningssalg av boligen. Selger vil holde kjøper 
ansvarlig for Selgers eventuelle økonomiske tap som 
følge av kjøpers mislighold. Selger har rett til dekning av 
sitt tilgodehavende i kjøpers innbetalte delinnbetaling, 
herunder også for renter og andre omkostninger, som 
påløper på grunn av kjøpers mislighold.

GARANTIER
Boligene selges i henhold til bustadoppføringslova, og 
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Selger plikter å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesum i 
byggetiden og 5 % av kjøpesum i 5 år etter overlevering 
av boligen til kjøper. Dette følger av bustadoppføringslova 
§12, og slik garanti skal være stilt av Selger senest ti dager 
etter at Selger har løftet sine fremdriftsforbehold. Megler 
har rett til å overføre kjøpers delinnbetaling fra megler til 
Selger når Selger har stilt garanti i henhold til bustadopp-
føringslova § 47. 

Kostnader ved eventuelle påkrevde endringer av garantier 
knyttet til kjøpers videresalg eller transport av kjøpekon-
trakt skal dekkes av kjøper.  

FORMUESVERDI OG EIENDOMSSKATT
Etter de regler som gjelder på dato for denne salgsopp-
gaven, fastsettes formuesverdien av Skatteetaten etter 
en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er 
en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert 
bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man 
måtte eie). Interessenter oppfordres til å sjekke 
www.skatteetaten.no eller kontakte megler for nærme-
re informasjon om fastsettelse av formuesverdi. Det er 
eiendomsskatt i Oslo kommune. Kontakt kommunen for 
nærmere informasjon om satser og bunnfradrag.

FORRETNINGSFØRSEL
Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men en tidsbe-
grenset kontrakt med forretningsfører vil bli inngått på 
vegne av Borettslaget. Kjøper aksepterer at Selger står 
fritt til å velge forretningsfører etter eget skjønn.

FORSIKRING 
Eiendommen vil bli fullverdiforsikret og vil av Selger bli 
holdt tilsvarende forsikret frem til overtagelsen, jf bu-
stadoppføringslova § 13 siste ledd. Forsikringen gjelder 
også materialer som er tilført eiendommen. Selger vil for 
Borettslagets regning besørge bygningsforsikring (ska-
deforsikring) fra og med første overtagelse. Kjøperen må 
selv sørge for forsikring av eget innbo og løsøre.

MATRIKKEL/ADRESSE
Gnr. 47 Bnr. 12 i Oslo kommune. Andelsnummer for hver 
bolig fastsettes i forbindelse med etableringen av Bo-
rettslaget. 
Adressen er ikke fastsatt av Oslo kommune, men vil bli 
det innen overtagelse. Adressen antas å bli Ullevålsveien 
114, 0451 Oslo.

TOMT
Eiet tomt på ca. 2.212 kvm. Det vil kunne bli foretatt 
grensejusteringer i forbindelse med utbyggingen. Det tas 
forbehold om mindre justeringer i tomteareal. 

REGULERINGSFORHOLD
Eiendommen er detaljregulert med vedtaksdato 01.02.17. 
Reguleringsbestemmelser S-4939 og tilhørende regule-
ringskart følger som vedlegg til denne salgsoppgaven. 
Eiendommen er regulert til kombinert bebyggelse og 

anlegg – bolig/forretning/undervisning/forsamlingslokale/
administrasjon/annen offentlig eller privat tjenesteyting 
(helsetjenester)/kontor/bevertning. Tillatt bruksareal skal 
ikke overstige BRA = 8 300 kvm. Det tillates ikke boliger i 
1. etasje. Det foreligger rammetillatelse for boligprosjek-
tet/tiltaket.

Tilstøtende eiendom i nordøst, Gnr 47 Bnr 65, er avsatt til 
tomt for off. bygning. Tilstøtende eiendommer i øst, Gnr 
47 Bnr 20 og 210, er regulert til byggeområde for boliger, 
S-2255. Se S-4578 for tilstøtende veiarealer. Naboeien-
dommer i syd og sydvest (på motsatt side av Ullevålsvei-
en) er regulert til byggeområde for boliger, S-2255. 

HEFTELSER/RETTIGHETER/FORPLIKTELSER 
Andelene i Borettslaget overdras med de rettigheter og 
forpliktelser som grunnboken viser. Andelene vil ved over-
tagelse være fri for økonomiske heftelser med unntak av 
Borettslagets legalpanterett etter borettslagsloven § 5-20. 

Det er tinglyst 11 erklæringer/skjønn/avtaler/heftelser på 
eiendommens grunnboksblad. Disse følger av grunn-
boksutskriften som utgjør en del av salgsoppgavens 
vedlegg. I tillegg vil det bli tinglyst pant til byggelånsbank 
og megler som skal slettes etter at overtagelse av bo-
ligene har funnet sted. Grunnboken har dokumenter som 
antas kun å ha historisk betydning, eller som er tinglyst 
vedrørende matrikkelenhetens grenser og areal. For 
servitutter/erklæringer/heftelser eldre enn fradelingsdato 
og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for 
denne matrikkelenhet henvises til hovedbruket/avgiverei-
endommen. Selger kan også tinglyse bestemmelser som 
er nødvendige for å gjennomføre hele prosjektet, pålagt 
av offentlige myndigheter eller nødvendige bestemmel-
ser knyttet til Borettslaget eller naboforhold. 

AVTALEMESSIGE FORHOLD
Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert 
kjøpetilbud, herunder bestemme om Selger vil akseptere 
salg til selskaper, samt om Selger vil akseptere salg av 
flere boliger til samme kjøper. Kjøpere har selv ansvar for 
at ervervet er i henhold til borettslagsloven. Merk at det 
følger av borettslagsloven at en fysisk person ikke kan 
eie mer enn én andel i Borettslaget, og videre at juridiske 
personer (AS/selskaper mv.) som hovedregel ikke kan eie 
andeler i Borettslaget. Kontakt megler for spørsmål rundt 
dette. 

Foreløpige vedtekter for Borettslaget, eierseksjonssamei-
et og garasjeanlegget er utarbeidet. Det tas forbehold om 
endringer.  Det forutsettes at dokumentene aksepteres 
som grunnlag for handelen. Etter overtagelse kan Boretts-
lagets vedtekter endres i Borettslagets generalforsamling 
i samsvar med borettslagslovens regler.

Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt for alle 
salg i prosjektet. Det forutsettes at bud er lagt inn på 
grunnlag av denne kjøpekontrakten, og en eventuell 

aksept av bud fra Selger gis under samme forutsetning. 
Standard kjøpekontrakt er et vedlegg til denne salgs-
oppgaven. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i 
kjøpekontrakten som følge av offentlige krav m.m.  

Kjøper plikter til å medvirke til at Selger kan gjennomføre 
prosjektet og eventuelle endringer Selger finner hensikts-
messig å gjøre i prosjektet. Medvirkningsplikten om-
fatter, men er ikke begrenset til, signering av eventuelle 
offentligrettslige søknader/erklæringer og privatrettslige 
erklæringer i forbindelse med fradelinger/seksjoneringer, 
grensejusteringer, organisering/reorganisering av arealer, 
tinglysing av dokumenter for riktig eierforhold og ved 
behov for gjennomføring av eventuelle korreksjoner av de 
tinglyste dokumentene.

Ved kjøp av bolig får kjøper tilgang til kontraktstegninger, 
tegninger i prospekt samt FDV dokumentasjon (For-
valtning, Drift, Vedlikehold) ved overtagelse av sin bolig. 
Tegninger utover det som følger av prospekt/kontrakt og 
annen dokumentasjon av boligen er ikke del av Selgers 
leveranse og kan ikke påkreves fra kjøper. Dersom kjøper 
skal ha forelagt tegninger eller dokumentasjon utover 
Selgers leveranse vil det påløpe kostnader forbundet med 
dette tilsvarende kostnader for å fremskaffe slik doku-
mentasjon. Dette er kostnader som kjøper selv må dekke. 

LOVGRUNNLAG
Boligene selges i henhold til bustadoppføringslova som 
regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved 
avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der 
bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. 

Iht. borettslagsloven er det begrenset adgang til salg 
av andeler til et aksjeselskap eller annen profesjonell 
part. Ved eventuelle slike salg gjelder avhendingslovens 
bestemmelser. 

For øvrig gjelder Lov om borettslag for Borettslaget og 
driften av dette.

AVBESTILLING
Kapittel VI i bustadoppføringslova gir kjøper en avbe-
stillingsrett. 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 delinnbeta-
ling til dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag. 

EIERFORM OG ORGANISERING AV BORETTSLAGET
Leilighetene i 2. etasje til 7. planlegges organisert i et 
borettslag; Fagerborgtoppen Borettslag. Borettslaget 
planlegges å bestå av 78 andeler/boliger og vil bli et 
frittstående borettslag uten forkjøpsrett. Borettslagets 
boliger vil ligge i en samleseksjon bolig. I tillegg til bo-
ligene planlegges det at eiendommen skal inneholde 3-5 
næringslokaler, som vil ligge i hver sin seksjon, herunder 

vil det være aktuelt at deler av kjelleren seksjoneres 
som en egen garasjeseksjon med parkeringsplasser. 
Samleseksjon bolig og næringsseksjonene vil inngå i et 
eierseksjonssameie, som vil bli organisert i samsvar med 
reglene i eierseksjonsloven. Borettslaget plikter å betale 
en andel av kostnadene til drift og vedlikehold av eiersek-
sjonssameiet. 

Kjøper oppfordres til å sette seg inn i foreløpige vedtekter 
for hhv borettslaget, eierseksjonssameiet og garasjesek-
sjonen. 

Til hver andel i Borettslaget er det knyttet en leilighet 
som gir enerett til bruk av leiligheten, og rett til bruk av 
Borettslagets fellesarealer. Selger tar forbehold om å 
endre organiseringen, herunder etablere flere borettslag, 
og endre antall andeler i Borettslaget mv. Andelseiere i 
Borettslaget er bundet av de til enhver gjeldende ved-
tekter, både for Borettslaget, eierseksjonssameiet som 
Borettslaget vil være en del av, og vedtektene for gara-
sjeanlegget. 

Det er ikke tillatt å eie mer enn én andel i borettslaget. 
Bare fysiske personer kan være andelseiere i borettslaget. 
Ingen fysiske personer kan eie eller ha eierandel i mer enn 
èn andel. Det gjøres unntak fra dette for enkelte juridiske 
personer.

Det er ikke forkjøpsrett for andelseierne i borettslaget. An-
delseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate 
bruken av boligen til andre. Med styrets godkjenning kan 
andelseierne overlate bruken av hele boligen under visse 
omstendigheter som fremgår av vedtektene.  

Borettslaget er pliktig til å avholde årlige generalforsam-
linger hvor regnskap og budsjett fremlegges for godkjen-
nelse. Borettslagets styre har ansvaret for at eiendommen 
forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes 
av generalforsamlingen. Videre er det generalforsamlin-
gen som beslutter om det skal utarbeides husordens-/
trivselsregler for borettslaget. Hver andel har en stemme i 
generalforsamlingen.

Byggets første etasje vil bestå av næringslokaler. I disse 
lokalene vil det foregå næringsvirksomhet. Borettslaget 
kan ikke i Borettslagets generalforsamling eller årsmøtet 
i eierseksjonssameiet fatte beslutninger som begrenser 
eller unødig vil vanskeliggjøre lovlig næringsvirksomhet i 
næringslokalene. Bruk av næringsseksjoner og fellesareal 
tilknyttet næringsseksjoner er kun begrenset av offentlige 
regler og tillatelser. Dette innebærer at kjøper må aksep-
tere den virksomhet som til enhver tid bedrives i disse 
lokalene med dertil konsekvenser, herunder varelevering, 
matlaging og besøkstrafikk. 

Selger eier samtlige aksjer i Selskapet, som i dag er eier 
og hjemmelshaver til hele tomten. Selskapet vil fisjoneres 
(deles) slik at næringsseksjonene skilles ut i ett eller flere 
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selskap som eies Selger, Borettslaget vil etter at fisjonen 
er gjennomført, erverve boligdelen i bygget/samlesek-
sjon bolig ved at Borettslaget først erverver alle aksjene 
i Selskapet som vil eie boligdelen med tilhørende tomt 
i byggeprosjektet, hvoretter Selskapet innfusjoneres i 
Borettslaget. Borettslaget vil ved fusjonen overta eien-
domsrett til boligene med tilhørende fellesarealer samt 
sin andel av tomten i eierseksjonssameiet fra Selskapet. 
Fusjonen gjennomføres til skattemessig og regnskaps-
messig kontinuitet, som innebærer at Borettslaget overtar 
skattemessige inngangsverdier og regnskapsførte verdier 
på andel tomt og leilighetene slik det er i Selskapet på 
fusjonstidspunktet. Det nevnes for ordens skyld at skat-
temessig inngangsverdi på andel tomt og boenhetene i 
bygget er uten betydning så lenge Borettslaget beholder 
eiendommen. 

Etter gjennomføringen av fusjonen, vil Borettslaget bli 
registrert som hjemmelshaver av samleseksjon bolig. 
Panteretten for innskutt egenkapital vil bli tinglyst på 
hjemmelen registrert på Borettslaget. Selger eller det 
selskap som utleder sin rett fra Selger innestår for at Bo-
rettslaget ikke vil ha noen uoppgjorte gjeldsforpliktelser 
per overtagelse.

Borettslaget vil stå som byggherre ved gjennomføringen 
av prosjektet etter at fusjonen er gjennomført. Bolig-
kjøpernes posisjon sikres ved reklamasjonsrett overfor 
utførende entreprenører (ikke besluttet) og overfor Selger 
gjennom kjøpekontrakten og det selgeransvaret som vil
påhvile etter bustadsoppføringsloven. Siden Borettslaget 
vil være byggherre, vil alle kontrakter og dokumentasjon 
knyttet til byggingen innehas av Borettslaget etter at fu-
sjonen er gjennomført.  Det forventes ikke at boligkjøper-
ne eller styret i Borettslaget setter seg inn i dette materi-
alet. Selger vil håndtere byggherrefunksjonen på vegne 
av Borettslaget frem til sluttoppgjøret med entreprenøren 
eller entreprenørene er gjennomført. 

Borettslaget vil ivareta forvaltning av fellesarealer til-
hørende Borettslaget. I forbindelse med overtagelser 
beholder Selger fordelingsrett til parkeringsplasser inntil 
alle andeler i Borettslaget er overlevert til kjøper. Endelige 
vedtekter vil bli utarbeidet av Selger i samråd med forret-
ningsfører før konstituerende møte. Dokumentene vil i sin 
endelige form vedtas på konstituerende møte i forbindel-
se med stiftelse av Borettslaget.

Selger forbeholder seg retten til å organisere og fordele 
parkering og sportsboder på den måten som for Selger 
anses mest hensiktsmessig, for eksempel som en del av 
Borettslagets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, 
som en særskilt næringsseksjon, eller som en anleggsei-
endom. Avhengig av den valgte organisering av gara-
sjeanlegget vil kjøpers eventuelle bruksrett til parkering 
bli sikret ved skjøte, tinglyst rettighet eller på annen 
hensiktsmessig måte.

UTOMHUS
Borettslaget vil som eier av samleseksjon bolig få rettig-
heter og plikter i utomhusarealer tilhørende eierseksjons-
sameiet. Bruk, drift og vedlikehold av utomhusarealene 
vil bli regulert i vedtektene til eierseksjonssameiet. Selger 
fastsetter fritt vedtekter for felles utomhuseiendom – kjø-
per oppfordres til å sette seg inn i foreløpige vedtekter. Bo-
rettslaget og kjøpere vil være forpliktet av disse vedtekte-
ne, herunder til å betale en andel av kostnadene til drift og 
vedlikehold av opparbeidede felles utomhusarealer, enten 
det dreier seg om arealer som er permanent eller midlerti-
dig opparbeidet. Borettslagets andel av disse kostnadene 
vil inngå i Borettslagets fellesutgifter, jf ovenfor. 

GARASJEANLEGG
Det er planlagt bygd et større garasjeanlegg i to nivåer 
under bakkenivå. Hele eller deler av garasjeanlegget 
vil bli organisert som en næringsseksjon eller som en 
anleggseiendom med eget gnr/bnr. Det tas forbehold 
om endelig organisering. Dersom enkelte funksjoner for 
Borettslaget blir lagt i garasjeanlegget (f.eks. sykkelpar-
kering, tekniske rom mm.), kan Selger overføre og evt. 
tinglyse bruksrett eller eierandel i garasjeanlegget til 
Borettslaget.

Selger forbeholder seg full rett til disponering og orga-
nisering av kjellerarealene, og har utarbeidet foreløpige 
vedtekter som regulerer bruken av anlegget. Borettsla-
get plikter å betale en andel av kostnadene til drift og 
vedlikehold av garasjeanlegget. Slike kostnader vil inngå i 
Borettslagets felleskostnader, dog slik at eiere av parke-
ringsplasser plikter å betale en særskilt kostnad pr plass 
– se punktet om felleskostnader. 

Selger forbeholder seg også retten til å selge og leie ut 
plasser til tredjeparter. Det vil også kunne bli aktuelt med 
parkometerplasser for besøkende og tilfeldige brukere 
utenifra.

ADGANG TIL UTLEIE 
Utleie reguleres av borettslagsloven §§ 5-3 til 5-10 og 
Borettslagets vedtekter.

BORETT 
Selger har rett til å tinglyse boretter ved overtagelsen iht. 
borettslagsloven § 2-13. En borett gir kjøper full råderett 
over boligen/andelen bortsett fra at kjøper ikke har stem-
merett på Borettslagets generalforsamling før andelen 
er overført. Andelen skal overføres til kjøper senest to år 
etter at første borett i Borettslaget er overtatt.

AREALANGIVELSER
Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) 
som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige 
boder, sjakter og vegger, men ikke medregnet yttervegg. 
I tillegg opplyses P-rom i prislisten – dette er boligens 
bruksareal (BRA) fratrukket innvendige boder og veggene 
til disse. 

Arealer påført i prospektets plantegninger er i noen tilfel-
ler avrundet til nærmeste kvadratmeter. Arealer oppgitt 
på de enkelte rom på kontraktstegning kan bli justert i 
forbindelse med detaljprosjektering, og det kan forekom-
me avvik grunnet interne sjakter, rørføringer, stolper etc. 

Det presiseres at verken sportsbodareal i kjeller eller pri-
vat balkong-/terrasseareal er medregnet i bruksarealene 
oppgitt for den enkelte bolig i prospekt og prisliste.

ENERGIMERKING 
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke per tid. 
Energiattester vil bli utarbeidet av Selger i samarbeid med 
utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er 
gjennomført. Etter dette vil energiattester for den enkelte 
bolig kunne innhentes hos megler. Energiattesten vil for 
øvrig utgjøre en del av informasjonen kjøper får i elektro-
nisk håndbok (FDV) ved overtagelsen.

TILVALG OG ENDRINGER
Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til å 
gjøre tilvalg til boligene. Mulige tilvalg vil bli presentert 
i en egen tilvalgsbrosjyre og omfatter blant annet ulike 
typer parkett, veggfarger, fliser, fronter på kjøkken- og 
baderomsinnredninger, bad- og kjøkkenarmaturer og 
endringer i elektroinstallasjoner. Adgang til tilvalg er 
oppad begrenset til 15 % av kjøpesum i henhold til 
bustadoppføringslova § 9. Det samme gjelder arbeider 
som vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold 
til kjøpers interesse i å få utført arbeidene, arbeider som 
hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som berører 
rammetillatelsen.

Alle tilvalg avtalefestes direkte mellom kjøper og selger 
eller entreprenør i separat avtale. Det kan tilkomme ge-
byrer ved bestilling av tilvalg og endringer, se nærmere i 
leveransebeskrivelsen om dette. Eventuelle tilvalgsbestil-
linger innbetales til meglers klientkonto, eller faktureres 
direkte fra entreprenør/Selger. Tilvalg kan bli fakturert ved 
bestilling eller etter nærmere vilkår fastsatt av Selger eller 
entreprenør. 

Endringer ut over de som fremkommer i tilvalgsbrosjyren 
må på fritt grunnlag vurderes av Selger, entreprenør og 
dennes underleverandører. Det kan ikke påregnes at an-
dre endringer kan foretas, og de kan uansett ikke utføres 
om de er i strid med rammetillatelse eller vil kunne med-
føre forsinkelse i prosjektets fremdrift. Typiske endringer 
som ikke tillates er endring av fasade, vindusform og 
plassering av vann og avløp samt sjakter og føringsveier.  

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, anses 
interessent/kjøper å være kjent med og akseptere at 
frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Det må da 
tas forbehold i kjøpetilbudet dersom interessent/kjøper 
har ønske om tilvalg/endring som denne mener skal være 
mulig å få levert av Selger. Konferer megler for nærmere 
informasjon. 

Alle kostnader forbundet med tilvalg skal under enhver 
omstendighet være innbetalt før overtagelse.

EIENDOMSMEGLER
Nyeboliger AS, org.nr.: 997 812 824
(Sem & Johnsen Prosjektmegling)
Postboks 1488 Vika, 0116 Oslo

v/ ansvarlig megler 
Vegar Skredlund
Eiendomsmegler/Prosjektleder 
Telefon: 95 40 84 49 
E-post: vs@sem-johnsen.no

Megler har et vederlag på 1,0 % inkl. mva. av salgssum. 
Dersom handel ikke kommer i stand, har megler ikke krav 
på provisjon. Vederlag og utlegg betales av Selger. 

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

FORBEHOLD
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kjøpe-
kontrakten:

- Byggestart er avhengig av at et antall andeler/leiligheter 
som utgjør 50 % av prosjektets verdi er forhåndssolgt 
med dertil finansiering  
- Videre er byggestart avhengig av at igangsettelsestil-
latelser blir gitt fra myndighetene i god tid før planlagt 
byggestart. Det tas generelt forbehold om myndighete-
nes saksbehandlingstid og eventuell justering i fremdrif-
ten for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med 
videre som følge av dette. 
- Det tas forbehold om at det oppnås en for Selger til-
fredsstillende entrepriseavtale.

Nærmere tidsangivelser for avklaring av Selgers forbe-
hold fremkommer av punktet ovenfor om fremdrift og av 
kjøpekontrakten.

Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen 
og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebe-
skrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik 
mellom prospekt/annonser/internettsider og leveranse-
beskrivelsen, er det den endelige leveransebeskrivelsen 
i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er 
begrenset til dette.

Alle illustrasjoner, 3D-perspektiver, skisser, møblerte 
plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av 
den ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses som 
endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger 
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ikke, så som f.eks. hvitevarer på bad og garderobeskap, 
og det vil derfor fremkomme elementer i presentasjons-
materialet som ikke inngår i leveransen.

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markeds-
føringsmateriell vil ikke passe for alle boliger. Innvendige 
3D-perspektiver er tatt fra arkitekttegninger av ulike bo-
liger og gjenspeiler ikke en aktuell leilighet. Interessenter 
oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, 
utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggen-
de bygningsmasse mv.) før innlevering av kjøpetilbud.

Alle opplysninger i leveransebeskrivelse og salgsoppga-
ve er gitt med forbehold om Selgers rett til endringer som 
er hensiktsmessige og/eller nødvendige, forutsatt at det 
ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper 
aksepterer uten prisjustering at Selger har rett til å foreta 
slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være 
innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens 
areal eller lignende. 

Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at den 
ikke kan anses som et kart, men kun en illustrasjonsskis-
se fra landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet 
for å illustrere byggets plassering på tomten. Endelig 
opparbeidelse fastsettes i forbindelse med detaljpro-
sjekteringen og det bemerkes særskilt at plassering 
av vareleveranse, avkjørsel og renovasjon i prosjektet 
foreløpig ikke er bestemt og heller ikke endelig godkjent 
av kommunen. Endringer i form av endret utforming og 
størrelse på bakgården, utforming på lokalene i 1 etasje, 
og fjerning av vegetasjon mv må påregnes. Varelevering 
til næringsseksjonene i bakgård må også kunne påreg-
nes. Selger står fritt til å endre boligbetegnelse i pro-
sjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell 
justering av antall boliger.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, 
tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer 
boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring 
av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom pro-
spekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran 
tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer 
av fasader og utomhusplanen, særlig i forbindelse med 
etablering av vareleveranser og avkjørsel. 

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, 
naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. 

I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krym-
ping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre 
riss i tapet og maling ved skjøter, hjørner og sammenføy-
ninger som følge av krymping i konstruksjoner/trevirke 
etc. Dersom byggets råbygg oppføres i platten dekke 
vil det være skjøter i betong som ikke sparkles igjen. For 
slike forhold er Selger ikke ansvarlig. Skulle det oppstå 
mangler hvor utbedringskostnaden er urimelig i forhold til 
den betydning mangelen har for boligens bruksverdi, har 

Selger rett til å gi kjøper prisavslag svarende til verdire-
duksjonen i stedet for å foreta utbedring.

Selger forbeholder seg retten til å disponere/selge/leie ut 
ekstra p-plasser i garasjeanlegget, også til utenforståen-
de. Bestemmelser vedrørende dette vil kunne bli tinglyst.

Selger tar forbehold om at insekter/smådyr kan forekom-
me i boligen, og tar ikke ansvaret for dette. 

Det forutsettes at andelen registreres i Borettsregisteret i 
kjøpers navn i henhold til kjøpekontrakten. Ved eventuell 
endring i eierskap internt i familie eller lignende mellom 
budaksept og overtagelse vil det påløpe et adminis-
trasjonsgebyr til megler på kr 30 000,- inkl. mva. som 
innbetales meglers driftskonto. Eventuell endring krever 
for øvrig Selgers forutgående samtykke.

Kjøpekontrakten gjelder individuelt for kjøper. Videresalg 
før overtagelse krever derfor Selgers samtykke. Samtyk-
ke kan nektes på fritt grunnlag, og Selger kan også stille 
betingelser for et eventuelt samtykke. Ny kjøper vil være 
bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg og endringer. 
Selger samtykker ikke i forkant av et eventuelt videresalg. 

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering 
av kjøpere. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebe-
skrivelse, prospekt og salgsoppgave.

Følgende dokumenter utgjør en del av denne salgsopp-
gave og forutsettes lagt til grunn for handelen:
- Leveransebeskrivelse
- Plantegning
- Etasjeplan
- Prisliste
- Foreløpig skisse til utomhusplan
- Budskjema/Midlertidig kjøpekontrakt
- Selgers standard kjøpekontrakt
- Grunnboksutskrift
- Foreløpige vedtekter
- Reguleringsplan- og bestemmelser

Oslo,
Juni 2020

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Foreløpige vedtekter ifm salg – endringer kan finne sted 
frem mot overlevering.

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ULLEVÅLSVEIEN 114

1. INNLEDENDE BESTEMMELSER
1.1 Borettslaget
Borettslagets navn er Borettslaget Ullevålsveien 114.  
Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.
Laget planlegger etter nærmere avtale med Ullevålsveien 
114 Holding AS å erverve alle aksjene i Ullevålsveien 114 
AS for derigjennom å erverve ideell andel av eiendom-
men gnr. 47, bnr 12 i Oslo kommune. Eiendommen vil bli 
seksjonert. Etter at laget har ervervet aksjene i Ullevål-
sveien 114 AS, vil selskapet bli innfusjonert i laget slik at 
laget blir eier av boligene som er planlagt oppført / under 
oppføring, og som etter seksjoneringen vil utgjøre gnr. 47, 
bnr. 12 snr 5-X i Oslo kommune. De nærmere betingelse-
ne for lagets erverv av eiendommen gjennom aksjekjøpet 
fastsettes ved avtale mellom laget og Ullevålsveien 114 
Holding AS. 
Lagets formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig 
i lagets eiendom (”Borett”). 

1.2 Forholdet til Eierseksjonssameiet Ullevålsveien 114
Borettslagets eiendom vil være en del av Eierseksjons-
sameiet Ullevålsveien 114. Sameiet vil bestå av 78 
leiligheter tilhørende borettslaget, 3 næringslokaler og 
garasjeanlegg i kjelleren. Borettslaget og andelseierne er 
forpliktet av, og må til enhver tid rette seg etter, eiersek-
sjonssameiets vedtekter og husordensregler, og an-
delseierne plikter seg å sette seg inn i dette.
Borettslagets styre vil representere borettslaget i Eiersek-
sjonssameiet Ullevålsveien 114 og sameiemøte, dersom 
ikke generalforsamlingen bestemmer noe annet.

1.3 Ansvarsbegrensning
Andelseierne hefter ikke overfor kreditorene for borettsla-
gets gjeld.

1.4 Diskriminering 
Det er ingen vilkår knyttet til etnisitet, nasjonalt opp-
hav, avstamming, hudfarge, språk, seksuell orientering, 
religion eller livssyn for å være andelseier i borettslaget. 
Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn 
til å nekte godkjenning av en andelseier eller bruker, eller 
tillegges vekt ved bruk av forkjøpsrett.

2. ANDELER, ANDELSEIERE OG EIERSKIFTE
2.1 Andeler
Borettslaget består av 78 andeler, hver pålydende 
kr 5000. 
Det skal være knyttet én andel til hver bolig. Hver an-
delseier kan bare eie én andel. 
Kun fysiske personer kan være andelseiere i laget med 
unntak av følgende, som kan til sammen eie andel eller 
andeler som gir rett til minst én bolig og opp til ti prosent 
av boligene:
1. stat,
2. fylkeskommune,
3. kommune,
4. selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir 
ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune,
5. stiftelser som har til formål å skaffe boliger og som er 
opprettet av staten, fylkeskommune eller kommune,
6. selskap, stiftelse eller andre som har inngått samar-
beidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om 
å skaffe bolig til vanskeligstilte.
Uten hinder av det ovennevnte kan en kreditor eie én eller 
flere andeler i opp til to år for å berge krav som er sikret 
med pant i andelen eller andelene. Det samme gjelder når 
noen overtar én eller flere andeler som ellers ikke kunne 
selges på lang tid.
Flere personer kan eie en andel sammen. Dersom en av 
disse ikke bor i leiligheten, anses det som om bruken er 
overlatt til de som bebor leiligheten jfr. punkt 3.
Stifteren av borettslaget kan eie og forvalte usolgte (også 
ved utleie) andeler inntil disse overdras nye eiere. Stifte-
ren kan også overføre andeler til andre juridiske personer, 
som trer inn i stifterens posisjon.

2.2 Eierskifte
Eierskifte skal meldes til styret. Styret skal ikke godkjenne 
nye andelseiere. 
Den nye eieren er solidarisk ansvarlig med den gamle for 
betaling av felleskostnader i overgangsperioden. 
For arbeid med eierskifte, kan laget beregne seg et gebyr 
på opp til fire ganger rettsgebyret av den som avhender 
andelen. For arbeid  med informasjon til megler i tilknyt-
ning til salg kan laget beregne seg et markedsmessig 
gebyr av den som forsøker avhende andelen.

2.3 Forkjøpsrett
Ved avhending av en andel har ikke de andre andelseier-
ne forkjøpsrett.

Vedtekter

3. BRUK AV ANDELEN
3.1 Andelseiers rett til bruk
Hver andel gir enerett til bruk av en bolig i laget og rett til 
å bruke fellesarealer på vanlig måte. 

3.2 Overlating av bruk til andre/Utleie
En andelseier kan ikke uten samtykke fra styret overlate 
bruken av hele boligen til andre med mindre annet følger 
av denne bestemmelse. Styret kan etter søknad samtyk-
ke til bruksoverlating / utleie av hele boligen også i andre 
tilfeller enn det som følger av denne bestemmelsen, 
herunder ved søknader fra andelseiere uten opparbeidet 
botid. Styret kan på fritt grunnlag vurdere og eventuelt 
avslå slike søknader som omtalt i dette avsnitt.
En andelseier som selv bor i boligen, kan overlate bruken 
av deler av boligen til andre. Det er ikke krav om at an-
delseier i slike tilfeller disponerer et større areal enn det 
som overlates til andre. Slik overlating krever ikke søknad 
til, eller samtykke fra, borettslagets styre. I tillegg kan an-
delseier overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 
30 døgn i løpet av året. Slik overlating krever melding til 
borettslagets styre av HMS-hensyn samt for å opprett-
holde kontroll med omfanget av benyttelsen av unntaks-
bestemmelsen for slik korttidsutleie.
Med godkjenning fra styret kan en andelseier overlate 
bruken av hele boligen til andre for inntil tre år, dersom 
andelseieren selv, ektefellen eller slektninger i rett opp- 
eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren 
eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste 
to årene. Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens 
forhold gir saklig grunn til det, eller dersom vedkom-
mende ikke fyller kravene til å være andelseier. Styret vil 
således normalt plikte å godkjenne slik utleie etter oppar-
beidet botid som omtalt i dette avsnitt.
En andelseier kan ellers med styrets godkjenning overlate 
bruken av hele boligen til andre dersom: 
a. Andelseieren er en juridisk person jfr. vedtektenes 
punkt 2.1 tredje ledd 
b. Andelseieren midlertidig skal være borte fra boligen 
som følge av arbeid, utdannelse, militærtjeneste, sykdom 
eller andre tungtveiende grunner
c. Et medlem av husstanden som overtar bruken er 
andelseierens ektefelle, eller slektninger i rett opp- eller 
nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller 
ektefellen
d. Det gjelder bruksrett som noen har krav på etter ekte-
skapsloven § 68, eller husstandsfelleskapsloven § 3 annet 
ledd.

Godkjenning av søknad om bruksoverlating etter a, b, 
c eller d foran kan bare nektes dersom forhold hos den 
som bruken ønskes overlatt til, gir saklig grunn til det, eller 
dersom brukerens forhold innebærer at vedkommende 
ikke oppfyller kravene til å være andelseier. 
Har laget ikke svart på søknad om godkjenning av bruke-
ren innen én måned etter at søknaden er kommet frem til 
laget, skal brukeren anses som godkjent. Dette gir ikke rett 
til bruksoverlating ved søknader etter første avsnitt i 3.2.

Dersom bruken overlates til andre minsker dette ikke 
andelseierens ansvar overfor laget. Andelseiere som over-
later bruken av andelen til andre, skal til enhver tid holde 
styret orientert om hvordan andelseier samt bruker kan 
nås, så lenge bruken av andelen er overlatt til andre. 

4. BRUK OG VEDLIKEHOLD
4.1 Andelseiers bruk
Andelseieren skal behandle boligen og fellesarealene på 
en god måte. Bruken kan ikke på urimelig eller unødven-
dig vis være til skade eller ulempe for de andre andelsei-
erne. 
Boligen kan ikke uten styrets samtykke brukes til annet 
enn bolig.
Med godkjennelse fra styret kan en andelseier gjen-
nomføre nødvendige tiltak på eiendommen som trengs 
på grunn av funksjonshemming hos bruker av boligen. 
Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.
Utvendige lamper på balkong for den enkelte boligen, 
oppsetting og fargevalg av markiser, endring av utvendig 
farge og lignende krever godkjenning av styret.
Styret fastsetter vanlige ordensregler for borettslaget.

4.2 Rett til bruk av takterrasse, sykkelparkering og boder
Andelseierne har rett til å benytte sykkelparkering og 
boder i det arealet der borettslaget etter lagets eierskap 
i eierseksjonssameiet har rett til dette. Styret fordeler 
boder. Andelseierne har rett til å benytte takterrassen 
som skal etableres på deler av taket. Bruken og kostnads-
fordeling vedrørende dette er regulert gjennom vedtekter 
og ordensreglene i Eierseksjonssameiet Ullevålsveien 114 
og Garasjesameiet Ullevålsveien 114, som er bindende for 
laget og andelseierne.

4.3 Andelseierens vedlikeholdsplikt
Andelseieren skal holde boligen i forsvarlig stand. 
Andelseieren skal vedlikeholde ting som hører til boligen, 
slikt som vindusruter herunder utskifting av knuste ruter, 
rør, ledninger, inventar, utstyr, apparater og innvendige 
flater i boligen.
Vedlikeholdsplikten omfatter også om nødvendig repara-
sjon eller utskiftning av slikt som rør, ledninger, inventar, 
apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv-, og himlings-
plater, skillevegger, listverk, skap, benker, vindusglass og 
innvendige dører med karmer. 
Vedlikeholdsplikten omfatter ikke utskifting av vinduer 
(med karm) og ytterdør til boligen, eller reparasjon eller 
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner 
og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende kon-
struksjoner. 
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade.
Dersom boligen har balkong plikter andelseieren å vedli-
keholde innvendige flater på balkong etter den til enhver 
tid gjeldende instruks. Andelseieren er ikke ansvarlig for 
vedlikehold og utskifting av membran og andre byg-
ningstekniske innretninger som skal beskytte mot vann, 
snø eller annen naturskade samt elektriske innretninger i 
forbindelse med eiendommens fasade. 
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Ny andelseier overtar tidligere eiers eventuelle mislig-
holdte vedlikeholdsforpliktelse. 
Andelseier er erstatningsansvarlig etter borettslagsloven 
§§ 5-13 og 5-15 for tap som følge av at vedlikeholdsplikten 
ikke er oppfylt.

4.4 Borettslagets vedlikeholdsplikt
Laget skal holde bygninger og eiendommen ellers i for-
svarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. 
Skade på en bolig eller skade på inventar som tilhører 
laget, skal utbedres av laget dersom skaden ikke følger av 
mislighold fra en andelseier. 
Laget skal vedlikeholde felles rør, ledninger kanaler og an-
dre felles installasjoner som går gjennom boligen. Laget 
har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen 
dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren 
eller andre brukere av boligen. Ved slikt arbeid plikter 
andelseierne å gjøre boligen tilgjengelig for styret eller 
den styret utpeker slik at ettersyn, vedlikehold, reparasjon 
og utskiftninger kan gjennomføres. Ettersyn og utføring 
av arbeider skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig 
ulempe for andelseier eller annen bruker av boligen.
Laget skal vedlikeholde takterrassen samt installasjoner 
på taket som knytter seg til takterrassen slik dette er 
regulert i Eierseksjonssameiet Ullevålsveien 114 vedtekter 
pkt. 5.1.6 eller bestemmelser som kommer til erstatning 
for pkt. 5.1.6. Videre skal laget vedlike øvrige arealer som 
er felles for andelseierne eksklusivt og ikke til disposisjon 
for næringsseksjonene i eierseksjonssameiet, slikt som 
oppgang med heis samt bodarealer.

4.5  Bygningsmessige arbeider
Bygningsmessige endringer utover vedlikehold som 
nevnt over, må ikke finne sted uten samtykke fra styret. 
Dersom arbeidet innebærer ombygging, påbygging eller 
endring av bygg eller grunn som etter forholdene i laget 
går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, kreves sam-
tykke fra generalforsamlingen med to tredjedels flertall. 

5. FELLESKOSTNADER
5.1 Generelt om fordelingen
Som felleskostnader regnes alle kostnader ved eien-
dommen som ikke knytter seg til den enkelte boenhet, 
herunder kostnader til vedlikehold, forsikringer, adminis-
trasjon, skatter, offentlige avgifter med mer. 
Felleskostnader skal fordeles mellom andelseierne etter 
den fordelingsnøkkel som fremgår av eiendommens 
bygge- og finansieringsplan. 
Fordelingsnøkkelen skal justeres dersom endringer av 
boligene eller eiendommen for øvrig medfører at fordelin-
gen fremstår som klart urimelig. Når særlige grunner taler 
for det, skal visse kostnader fordeles etter nytten for den 
enkelte andel, eller etter forbruk, som for eksempel kost-
nader til TV-signal, bredbånd, kostnader til eget forbruk 
av varme fra felles fyringsanlegg m.v. 
Det påhviler styret å påse at alle felleskostnader blir 
dekket av andelseierne etter hvert som de forfaller. Til 
dekning av sin andel av felleskostnadene skal den enkelte 

andelseier hver måned betale et akontobeløp fastsatt av 
styret. 
Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til 
fremtidig vedlikehold. 

5.2 Borettslagets ansvar for felleskostnader i Eiersek-
sjonssameiet Ullevålsveien 114
Laget er ansvarlig for å dekke felleskostnader i Eiersek-
sjonssameiet Ullevålsveien 114 slik dette til enhver tid er 
fastsatt i sameiets vedtekter, jf. sameiets vedtekter pkt. 
5.1.1, som angir generelt om fordelingen av felleskostna-
der i sameiet, pkt. 5.1.5, som angir kostnader i sameiet 
som borettslaget alene skal dekke.

5.3 Panterett
Laget har lovbestemt panterett i andelen med prioritet 
foran alle andre heftelser for krav om felleskostnader og 
andre krav som følger av lagsforholdet. Pantekravet kan 
ikke overstige et beløp som svarer til to ganger folketryg-
dens grunnbeløp på det tidspunktet da tvangsdekning 
besluttes gjennomført. 
Pantekravet foreldes to år etter at det skulle vært betalt eller 
dersom dekningen ikke blir gjennomført uten unødig opphold.

6. MISLIGHOLD
6.1 Salgspålegg
Dersom en andelseier på tross av advarsel vesentlig 
misligholder sine plikter, kan laget pålegge andelseieren 
å selge andelen. Kravet om advarsel gjelder ikke der det 
kan kreves fravikelse, se punkt 6.2.
Advarsel skal gis skriftlig, og opplyse om at vesentlig 
mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt. 
Salgspålegg skal være skriftlig og opplyse om at andelen 
kan kreves solgt ved tvangssalg dersom pålegget ikke er 
etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere 
enn tre måneder fra pålegget er mottatt. 

6.2 Fravikelse
Oppfører en andelseier seg slik at det er fare for ødeleg-
gelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller slik 
at det er til alvorlig plage eller sjenanse for andre brukere 
av eiendommen, kan laget kreve fravikelse av boligen 
etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. Krav om fravi-
kelse kan tidligst fremsettes sammen med salgspålegg, 
se 6.1 og borettslagsloven § 5-22.

7. GENERALFORSAMLING
7.1 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen utøver borettslagets øverste myn-
dighet. 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgan-
gen av juni måned. 
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når styret 
finner det nødvendig, når minst to andelseiere som til 
sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det, 
og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet, eller 
når revisor krever det og samtidig oppgir hvilke saker som 
ønskes behandlet. 

7.2 Innkalling til generalforsamling
Styret forestår innkalling til generalforsamlingen. Inn-
kallingen skal skje skriftlig til andelseierne med kjent 
adresse med varsel på minst åtte og høyst tjue dager fra 
avsendelsen til møtet skal holdes. Ekstraordinær gene-
ral¬forsamling kan om det er nødvendig innkalles med 
kortere frist, som likevel skal være minst tre dager.
Styret skal på forhånd varsle andelseierne om dato for 
generalforsamlingen samt om siste frist for innlevering 
av saker som ønskes behandlet. Saker som en andelseier 
ønsker tatt opp skal tas med i innkallingen dersom styret 
har mottatt krav om dette før fristen.
De saker som skal behandles i generalforsamlingen skal 
angis i innkallingen. Skal et forslag som etter lov om 
borettslag eller vedtektene krever minst to tredjedels 
flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i 
innkallingen. 
Blir det ikke innkalt til generalforsamling som skal holdes 
etter loven, vedtekter eller vedtak på generalforsamling, 
kan en andelseier, et styre¬medlem, forretningsfører eller 
revisor kreve at tingretten snarest, og for lagets kostnad, 
innkaller til generalforsamling.
Årsregnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning 
skal senest åtte dager før generalforsamlingen sendes til 
alle andelseiere med kjent adresse.

7.3 Saker til behandling på ordinær generalforsamling
På ordinær generalforsamling skal følgende saker be-
handles: 
1. Konstituering 
a. Opptak av navnefortegnelse 
b. Valg av sekretær og av én person til å medundertegne 
protokollen. 
c. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 
2. Godkjenning av årsberetning fra styret 
3. Godkjenning av årsregnskap 
4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret 
5. Andre saker som er nevnt i innkallingen 
6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
7. Valg av revisor 
Årsoppgjøret og årsberetning skal leses opp i generalfor-
samlingen med mindre annet blir besluttet. 
Det kan ikke fattes vedtak i annet enn det som er nevnt i 
innkallingen, med mindre alle andelseierne i laget sam-
tykker. At en sak ikke er nevnt i innkallingen hindrer likevel 
ikke at:
1. den ordinære generalforsamlingen avgjør saker som 
etter loven eller vedtektene skal tas opp på hver ordinære 
generalforsamling,
2. den ordinære generalforsamlingen avgjør krav om 
granskning etter borettslagsloven § 7-14.
3. det blir valgt styremedlemmer når noen står på valg,
4. det blir vedtatt å kalle inn til ny generalforsamling for å 
avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

7.4 Deltakelse på generalforsamlingen
Alle andelseiere har rett til å delta på generalforsamlin-
gen, med forslags-, tale-, og stemmerett. Hver andelseier 

har en stemme, selv om andelseieren har flere andeler. 
Hver andel har én stemme, også der flere eier andelen 
sammen.
Styreleder og forretningsfører plikter å være tilstede på 
generalforsamlingen, med mindre det er åpenbart unød-
vendig eller det foreligger gyldig forfall. Hver andelseier 
kan i tillegg ha med seg ett husstandsmedlem som har 
talerett i møtet. 
Styremedlemmer som ikke er andelseiere og leiere av 
bolig i laget, har rett til å være tilstede, samt uttale seg til 
generalforsamlingen.

7.5 Fullmektiger og rådgivere
Andelseiere har rett til å møte ved fullmektig. Ingen kan 
være fullmektig for mer enn én andelseier. Fullmektigen 
skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten 
ansees å gjelde førstkommende generalforsamling, med 
mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst 
kalles tilbake. 
Hver andelseier har rett til å ta med én rådgiver. Rådgive-
ren har bare rett til å uttale seg til forsamlingen dersom 
generalforsamlingen tillater dette.

7.6 Habilitet
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta 
i avstemming på generalforsamling om avtale overfor seg 
selv eller nærstående eller i saker om sitt eget eller nær-
ståendes ansvar i forhold til laget. Det samme gjelder av-
stemming om pålegg om salg eller fravikelse av egen andel.

7.7 Møteledelse, flertallskrav og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med 
mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. 
Møtelederen behøver ikke være andelseier. 
Med de unntak som følger av borettslagsloven eller disse 
vedtektenes punkt 7.9 avgjøres alle saker med alminnelig 
flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som 
ikke avgitt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
Det påligger møtelederen å sørge for at det blir ført 
protokoll over alle saker som blir behandlet på generalfor-
samlingen og alle vedtak som blir fattet. Protokollen skal 
underskrives av møtelederen og andelseiere utpekt av 
generalforsamlingen blant de som er tilstede. Protokollen 
skal til enhver tid holdes tilgjengelig for andelseierne.

8. STYRET
8.1 Styremedlemmer
Borettslaget skal ha et styre bestående av tre medlem-
mer og to varamedlemmer, slik generalforsamlingen til 
enhver tid beslutter.
Bare myndige personer kan være styremedlem. Det er 
ikke et krav at styremedlemmene er andelseiere. 
Styrets medlemmer velges med vanlig flertall av de av-
gitte stemmene, og tjenestegjør to år om gangen. Styrets 
leder velges særskilt.

8.2 Styrets oppgaver og myndighet
Styret skal lede virksomheten i laget i samsvar med lov, 
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vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Styret kan 
ikke fatte avgjørelser som i lov eller vedtekter er lagt til 
andre organ. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av 
eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av boretts-
lagets anliggender. 
Styret kan treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som 
ikke etter loven, vedtektene eller vedtak i det enkelte tilfel-
le, er lagt til andre organer.
Avgjørelser som kan tas av et alminnelig flertall i general-
forsamlingen, kan også tas av styret om ikke annet følger 
av lov, vedtekter eller generalforsamlingens vedtak i det 
enkelte tilfelle.
Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt sam-
tykke med minst to tredjedels flertall fatte vedtak om:
a. ombygging, påbygging eller andre endringer av byg-
ning eller grunn som etter forholdene i laget går utover 
vanlig forvaltning eller vedlikehold
b. øke antallet andeler eller knytte andeler til boliger som 
tidligere har vært tenkt brukt til utleie
c. salg eller kjøp av fast eiendom
d. ta opp lån som sikres med pant med prioritet foran 
innskuddene
e. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som 
går utover vanlig forvaltning
f. tiltak som ellers går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket 
fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på 
mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene

9. FORRETNINGSFØRER
Laget skal ha en forretningsfører. 
Styret inngår avtaler om forretningsførsel. Avtalen kan 
sies opp med opp til seks måneders varsel, med min-
dre kortere frist er avtalt. Forretningsfører kan belaste 
borettslaget og/eller andelseierne for markedsmessige 
gebyrer knyttet til omsetning av andeler og registrering 
av eierskifter.

10. HABILITET FOR STYREMEDLEMMER OG FORRET-
NINGSFØRER OG MISBRUK AV POSISJON I LAGET
Et styremedlem og forretningsfører må ikke delta i 
behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 
vedkommende selv eller nærstående har en klar personlig 
eller økonomisk særinteresse i. 
Styret og forretningsfører må ikke gjøre noe som er egnet 
til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel på 
andre andelseieres bekostning. Styret eller forretningsfø-
rer skal ikke etterkomme noe vedtak av generalforsamlin-
gen dersom vedtaket strider mot lov eller vedtekter.

11. REVISJON
Laget skal ha statsautorisert eller registrert revisor. 
Revisor tjenestegjør inntil annen revisor er valgt.
Revisor skal avgi revisjonsberetning til generalforsamlin-
gen hvert regnskapsår og har rett til å være til på general-
forsamlingen og til å uttale seg.

12. ENDRING AV ANDELER I FORBINDELSE MED UT-
BYGGINGSPROSJEKTET I ULLEVÅLSVEIEN 114
Kjøpere av andeler i Borettslaget Ullevålsveien 114 må 
samtykke og medvirke til eventuelle endringer i antall 
andeler i borettslaget frem til utbyggingsprosjektet i Ulle-
vålsveien 114 er ferdigstilt.

13. VEDTEKTSENDRINGER
Disse vedtektene kan endres med to tredjedels flertall av 
de avgitte stemmer i generalforsamlingen, med mindre 
loven stiller strengere krav.

14. BORETTSLAGSLOVEN
Såfremt annet ikke følger av vedtektene, gjelder reglene i 
lov om burettslag av 06.06.2003 nr. 39.

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Foreløpige vedtekter ifm salg – endringer kan finne sted 
frem mot overlevering. 

FOR EIERSEKSJONSSAMEIET ULLEVÅLSVEIEN 114 

Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 
nr. 65 (eierseksjonsloven) den _______________ 

1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR, EIENDOM OG FORMÅL
Eierseksjonssameiets navn er Eierseksjonssameiet Ulle-
vålsveien 114. 

Eierseksjonssameiet har forretningskontor i Oslo.

Eierseksjonssameiet har til formål å ivareta seksjonseier-
nes fellesinteresser og administrasjon av gnr. 47 bnr. 12 i 
Oslo. 

Nærværende vedtekter er vedtatt ved stiftelsen av eiers-
eksjonssameiet ifb. seksjonering.

2. ORGANISERING AV EIERSEKSJONSSAMEIET
Organiseringen av eierseksjonssameiet fremgår av søk-
nad om seksjonering med tilhørende seksjoneringsteg-
ninger, nærværende vedtekter, og eierseksjonsloven. I den 
grad det er motstrid mellom eierseksjonslovens fravi-
kelige bestemmelser og vedtektene, skal vedtektene ha 
forrang. Ved motstrid mot eierseksjonslovens ufravikelige 
bestemmelser, har eierseksjonsloven forrang.

Gnr. 47 bnr. 12 i Oslo kommune er bebygget med 1 
sammenhengende bygningskropp som utgjør et kombi-
nasjonsbygg med næringsseksjoner inkludert garasje og 
boligseksjoner – i alt oppdelt i 5 eierseksjoner: 
- 3 næringsseksjoner som er næringslokaler
- 1 næringsseksjon som er garasjeanlegg
- 1 samleseksjon bolig

Næringsseksjonene som er næringslokaler er tildelt 
seksjonsnummer 1-3 («Næringslokalene»). Næringssek-
sjonen som er garasjeanlegg er tildelt seksjonsnummer 4 
(«Garasjesameiet»), og boligseksjonen seksjonsnummer 
5 («Borettslaget Ullevålsveien 114» / «BRL U114»). Sek-
sjonsnummer 5 utgjør Borettslaget Ullevålsveien 114, og 
er også bundet av borettslagets vedtekter.

Til hver seksjon er det knyttet enerett til bruk av en bruk-
senhet som består av en hoveddel og ev. tilleggsdel(er). 
Bruksenhetens hoveddel og tilleggsdel(er) utgjør til 

sammen bruksenheten (seksjonen). Alle arealer som ikke 
inngår i den enkelte seksjon som hoveddel eller tilleggs-
del er fellesareal.

Som følge av at eierseksjonssameiet er et kombinert 
bygg, skal deler av fellesarealene være undergitt begren-
set adkomst for hhv. nærings- og boligseksjonen – se 
punkt 4.2 i vedtektene. Dette iht. regler om enerett til bruk 
av bestemte deler av fellesarealene, jf. eierseksjonsloven 
§ 25 sjette ledd.

Sameiebrøken for samleseksjon bolig er i søknad om 
seksjonering fastsatt ut fra arealet (BRA) til samtlige 
boliger med tillegg av arealer til oppgang og boder. 
Sameiebrøken for næringsseksjonene seksjon 1-3 er i 
seksjoneringsbegjæringen fastsatt ut fra arealet (BRA) til 
seksjonens hoveddel og evt. tilleggsdel(er). Sameiebrøken 
for garasjeseksjonen seksjon 4 er i seksjoneringsbegjæ-
ringen fastsatt ut fra 25% av arealet (BRA) til seksjonens 
hoveddel. Areal på tak medregnes ikke i sameiebrøken. 
Sameiebrøken fremgår av søknad om seksjonering og i 
oppstilling inntatt som vedlegg 4 til disse vedtektene.

Eieren av en seksjon omtales som seksjonseier.

3. RETTSLIG RÅDERETT
Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som 
følger av søknad om seksjonering, eierseksjonsloven, 
disse vedtektene samt generelle ordensregler fastsatt av 
årsmøtet. 

Med de begrensninger som måtte følge av disse ved-
tektene, har den enkelte seksjonseier full og eksklusiv 
råderett over sin seksjon, herunder rett til overdragelse, 
utleie og pantsettelse, med mindre noe annet følger av 
lov eller disse vedtektene.

Ethvert salg skal meldes til styret og eierseksjonssamei-
ets forretningsfører for registrering. Utleie er ikke pliktig å 
melde til styret.

Seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Ullevålsveien 114 
er innforstått med at Eierseksjonssameiet Ullevålsveien 
114 vil kunne bli reseksjonert og at antallet seksjoner vil 
kunne endres, eksempelvis ved at det opprettes flere næ-
ringsseksjoner, at næringsseksjoner sammenslås, at bo-
ligene i samleseksjon bolig seksjoneres som individuelle 
seksjoner eller dersom deler av næringsseksjonen ønskes 
reseksjonert som boligseksjoner. Dersom en seksjons-
eier foreslår slik reseksjonering som kun omfatter arealer 

Vedtekter

som før reseksjonering tilligger seksjonseieren, forplikter 
seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Ullevålsveien 114 
seg til å stemme for dette, og skal ikke forhindre/forsinke 
dette på noen måte. [Tilsvarende gjelder reseksjonering 
for omgjøring av fellesareal til tilleggsdel for seksjon 1-3, 
jf. pkt 4.2 tredje punkt.] Dersom slik reseksjonering gjen-
nomføres, vil nærværende vedtekter måtte revideres og 
tilpasses at det kommer ytterligere boligseksjoner eller 
næringsseksjoner. Seksjonseierne i Eierseksjonssameiet 
Ullevålsveien 114 er forpliktet til å medvirke til slik ved-
tektsendring. Denne bestemmelsen kan ikke endres eller 
fjernes uten etter samtykke fra Ullevålsveien 114 AS (org.
nr. 912 634 124) eller Fortuna Estate AS (org.nr. 988 951 
463).

4. BRUKEN AV SEKSJONENE OG FELLESAREALENE
4.1 Rett til bruk
Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin bruk-
senhet og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet 
eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med 
tiden og forholdene. 

Bruken av bruksenheten må ikke på en urimelig eller 
unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre 
seksjonseiere. 

Bruksenheten kan bare nyttes til det den til enhver tid er 
regulert som og videre kun til det formål som fremgår av 
seksjoneringsbegjæringen. Boligseksjonene må således 
kun benyttes som bolig, og næringsseksjonene kun til 
næringsformål. 
Seksjonene står fritt til å foreta bruksendringer innen-
for sitt formål etter eierseksjonsloven (dvs. henholdsvis 
næring og bolig). Dette er ikke til hinder for at de andre 
seksjonseierne kan gjøre andre innsigelser gjeldende et-
ter eventuelle privatrettslige eller offentligrettslige regler 
som måtte komme til anvendelse (f. eks. naboloven eller 
plan- og bygningsloven).

Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan 
føres gjennom seksjonene såfremt det ikke er til vesentlig 
ulempe for seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi adgang 
til seksjonen for nødvendig etablering, ettersyn og vedli-
kehold av installasjoner.

Årsmøtet fastsetter ordensregler for fellesarealene for å 
ivareta hensynene til orden, renhold og ferdsel. I tillegg 
fastsetter seksjonseierne egne ordensregler for hen-
holdsvis: 
- boligseksjonen 5 (BRL U114)
- næringsseksjonene 1-3 (Næringslokalene)
- næringsseksjon 4 (Garasjeseksjonen)

Verken årsmøtet eller sameiets styre kan fatte beslutnin-
ger som begrenser eller unødig vil vanskeliggjøre lovlig 
næringsvirksomhet i lokalene i sameiets næringssek-
sjoner og fellesareal tilknyttet næringsseksjoner. Bruk av 
næringsseksjoner og fellesareal tilknyttet næringssek-
sjoner er kun begrenset av offentlige regler og tillatelser. 

Angivelsen av næringsseksjonene som serverings-/
butikklokale er ikke begrensende for den virksomhet som 
kan drives i lokalene. Næringsseksjonene seksjon 1-3 har 
rett til å motta varer også utenom åpningstid, herunder 
nattestid. Videre har seksjon 1-3 anledning til å etable-
re utvendige ventilasjonssjakter, herunder sjakter med 
føring opp og over tak, samt andre inn- og utvendige 
installasjoner i fellesarealer og på fasade nødvendig for 
drift i næringslokalene dersom behovet for dette opp-
står. De øvrige seksjonseiere kan ikke motsette seg slik 
etablering. Det kan ikke gyldig vedtas ordensregler som 
begrenser seksjonseiernes lovlige bruk av eierseksjone-
ne, for eksempel ved begrensning av alminnelig åpnings-
tider for forretningsdrift i seksjon 1-3, herunder adgang 
til vareleveranser m.m. Vedtak av bestemmelser i husor-
densregler eller vedtekter som berører forretningsdrift for 
seksjon 1-3 krever samtykke fra hver enkelte seksjon for 
at disse skal være bundet av slike vedtak. 

For boligseksjonen skal utvendige lamper på balkong 
for den enkelte bruksenhet, oppsetting og fargevalg av 
markiser, endring av utvendig farge etc. samt øvrige byg-
ningsmessige arbeider godkjennes av styret. Styret skal 
sørge for at det utarbeides en oversikt som angir hvilke 
standarder som tillates på de ulike bygningselementer, 
slik at bygningsmassen får et enhetlig preg. 

4.2 Enerett til bruk av fellesareal
I henhold det som fremgår under har de nærmere angitte 
seksjoner enerett til bruk av enkelte deler av fellesareale-
ne, dette i medhold av eierseksjonsloven § 25 sjette ledd. 
Bruksrettene er ikke tidsbegrenset. 

• Boligseksjonen snr. 5 har overfor de øvrige seksjons-
eierne enerett til bruk av del av bakgård/hageareal/leke-
plass/takhage samt oppganger og bodarealer som alene 
betjener boligseksjonen jf. vedlegg 2 til vedtektene som 
viser grensene for arealet som omfattes av den eksklu-
sive bruksretten markert med gult. Eneretten til arealet 
markert med gult skal også omfatte eventuelt nye bolig-
seksjoner som oppstår etter reseksjonering av sameiet 
og vedtektene skal tilpasses dette.

• Seksjon 1-3 har enerett til bruk av et nærmere avgren-
set areal (beligggende…), jf. vedlegg 3. Dette arealet kan 
reseksjoneres slik at det blir en tilleggsdel til snr. 1 og 3.]

4.3 Skilting mv. i tilknytning til seksjon 1-3
Næringslokalene beliggende i næringsseksjoner, seksjon 
1, 2 og 3, har i tilknytning til lovlig virksomhet i sine seksjo-
ner rett til å sette opp skilt og annen informasjon, foliering 
samt markiser, på den del av den utvendige fasade som 
den enkelte seksjon ligger bak. Videre har seksjon 1-3 rett 
til å sette opp parasoller, beplantning og møbler mv. på 
eventuelt utendørs tilleggsareal tilhørende den enkelte 
seksjonen samt på fortau mv i tråd med offentlig tilla-
telse. Iverksettelse av tiltakene i dette punkt krever ikke 
godkjennelse fra sameiets styre.



 106 107

FAGERBORGTOPPEN FAGERBORGTOPPEN

Næringslokalene i seksjon 1-3 skal innhente alle nød-
vendige tillatelser fra offentlige myndigheter som skal 
foreligge før skilt og annen informasjon kan settes opp. 
Retten til å sette opp skilt på fellesareal følger også av 
eneretten beskrevet i punkt 4.2. 

5. FELLESKOSTNADER
5.1 Særskilte bestemmelser om fordeling av felleskostnader

5.1.1 Generelt om fordelingen
Felleskostnader er kostnader med eiendommen som ikke 
knytter seg til den enkelte bruksenhet, og skal i utgangs-
punktet fordeles etter sameiebrøken, jf. eierseksjonsloven 
§ 29. For forbruk, for eksempel av vann, fjernvarme og 
strøm, hvor det etableres målere betaler seksjonseierne 
for eget måleravlest forbruk. Dersom det ikke er installert 
måler, fordeles forbruket i samme forhold som sameie-
brøken mellom de seksjoner som er tilknyttet den enkelte 
installasjon. Ettersom næringsseksjonene og boligseksjo-
nen har klart ulike behov og bruksformål, har seksjonsei-
erne en felles målsetting om at færrest mulig kostnader 
skal anses som felleskostnader som skal deles i henhold 
til sameiebrøken. Følgende kostnader skal derfor belastes 
seksjonseierne slik:

Næringslokalene, seksjon 1, 2 og 3, med de installasjoner 
og fellesareal som naturlig og iht. vedtektene hører til 
seksjonene betegnes i det følgende som «Næringsloka-
lene». Seksjon 4 med de installasjoner og fellesareal som 
naturlig og iht. vedtektene hører til seksjonen betegnes i 
det følgende som «Garasjeanlegget». Boligseksjonen (snr. 
5) med de installasjoner og fellesareal som naturlig og iht. 
vedtektene hører til seksjonene betegnes i det følgende 
som «Boligene».  

5.1.2 Næringslokalene (snr 1-3) skal dekke følgende kost-
nader etter brøken dem imellom:
a) Enhver kostnad til bygningsmessig vedlikehold, 
oppgradering og eventuell utskiftning av den delen av 
bygningsmassen som har direkte fysisk tilknytning kun 
til næringslokalene, herunder fasade, vegger, yttervinduer 
og eventuell del av fellesareal hvor næringslokalene har 
enerett til bruk m.v. iht. punkt 4.2, skal bæres av nærings-
lokalene i fellesskap etter brøken dem imellom.
b) Vedlikehold, drift og utskiftning av tekniske anlegg 
herunder ventilasjon og strømanlegg, samt kostnader til 
ventilasjon/strøm som bare eller i det vesentlige betjener 
næringslokalene. 
c) Håndtering av avfall for næringslokalene.
d) Snøbrøyting, strøing og grønt-vedlikehold som bare 
eller i det vesentlige betjener næringslokalene.
e) Kommunale avgifter som bare gjelder næringslokalene.
f ) Særlige kostnader som følge av bruk og drift av næ-
ringslokalene, som for eksempel varelevering og bu-
tikkvirksomhet og lignende. 
g) Kostnader ved etablering og drift av bredbånd/TV/
øvrige kommunikasjons-plattformer til bruk for nærings-
lokalene.

h) Eventuelt forretningsførertillegg som bare gjelder 
næringslokalene.

5.1.3 Boligene (snr 5) dekke følgende kostnader:
a) Enhver kostnad til bygningsmessig vedlikehold, opp-
gradering og eventuell utskiftning av den delen av byg-
ningsmassen som kun har direkte fysisk tilknytning til 
boligene, herunder fasade, vegger, yttervinduer, balkonger 
og eventuell del av fellesareal hvor boligene har enerett 
til bruk m.v. iht. punkt 4.2, skal bæres av boligene alene 
eller sammen med de seksjoner slik enerett er delt med i 
henhold til sameierbrøken disse imellom. 
b) Vedlikehold, drift og utskiftning av tekniske anlegg, 
ventilasjon og strømanlegg, samt kostnader til ventila-
sjon/strøm som bare eller i det vesentlige betjener bolige-
ne og de arealer boligene har enerett til bruk av. 
c) Vedlikehold, drift og utskiftning av heis/er som bare, 
eller i det vesentlige, betjener boligene.
d) Håndtering av avfall for boligene.
e) Snøbrøyting, strøing og grønt-vedlikehold som bare 
eller i det vesentlige betjener boligene.
f ) Kommunale avgifter som bare gjelder boligene.
g) Drift, vedlikeholds- og utskiftningskostnader til portte-
lefon, låser, portsystem som gjelder boligene.
h) Kostnader ved etablering og drift av bredbånd/TV/øvri-
ge kommunikasjons-plattformer til bruk for boligene.
i) Eventuelt forretningsførertillegg som bare gjelder bo-
ligene.
j) Enhver kostnad til bygningsmessig vedlikehold, opp-
gradering og eventuell utskiftning av takterrassen skal 
bæres av boligene i fellesskap [fordelt etter sameiebrøken 
dem imellom]. Dette omfatter tredekke eller «gulv» på 
takterrassen, levegger, takoverbygg og andre konstruk-
sjoner.   

k) Enhver kostnad til vedlikehold, oppgradering og even-
tuell utskiftning av uteoppholdsarealer som boligene 
har enerett til bruk av. Dette omfatter alle overflater og 
installasjoner samt beplantning.

5.1.4 Garasjeanlegget (snr 4) skal  dekke følgende kostnader:
a) Enhver kostnad til bygningsmessig vedlikehold, 
oppgradering og eventuell utskiftning av det øvre sjikt 
av dekke i garasjeanlegget og adkomsten til dette samt 
innvendige overflatevedlikehold av vegger og tak i gara-
sjeanlegget skal bæres av garasjeanlegget [i henhold til 
sameierbrøken disse imellom]. 
b) Vedlikehold, drift og utskiftning av tekniske anlegg, 
ventilasjon og strømanlegg, samt kostnader til venti-
lasjon/strøm som bare eller i det vesentlige betjener 
garasjeanlegget. 
c) Snøbrøyting, strøing og vask / feiing som bare betjener 
garasjeanlegget.
d) Kommunale avgifter som bare gjelder garasjeanlegget.
e) Drift, vedlikeholds- og utskiftningskostnader til port, 
låser, og portsystem som gjelder garasjeanlegget.
f ) Eventuelt forretningsførertillegg som bare gjelder gara-
sjeanlegget.

5.1.5 Tiltak som medfører særlig høye driftsutgifter
Driver en seksjonseier virksomhet eller iverksetter tiltak 
som medfører særlig høye driftsutgifter kan årsmøtet 
vedta at vedkommende seksjon skal bære en større andel 
av felleskostnadene enn det sameiebrøken tilsier.

5.2 Felleskostnader som skal belastes i henhold til samei-
ebrøken 
Følgende felleskostnader skal belastes i henhold til sam-
eiebrøken:
a) Kostnader knyttet til vedlikehold, oppgradering og 
eventuell utskiftning av bygningselementer og installa-
sjoner i det som er definert som fellesarealer og som ikke 
omfattes av det som alene skal dekkes av én av seksjons-
eierne eller bestemte seksjonseiere i fellesskap, jf. punkt 
ovenfor, herunder yttertaket og utbedringskostnader som 
følge av svikt i byggets fundamentering eller bærende 
konstruksjoner under gateplan samt mangelfull drenering 
og vanntetting med videre. 
b) Kostnader til strøm til fellesarealer som ikke omfattes 
av det som alene skal dekkes av én av seksjonseierne eller 
bestemte seksjonseiere i fellesskap, jf. punkt 5.1 ovenfor. 
c) Kostnader til bygningsforsikring.
d) Styrehonorar.
e) Andre kostnader som ikke knytter seg særskilt til den 
enkelte seksjon.

5.3 A-kontoinnbetaling og avregning mv.
Det skal innkreves et månedlig eller kvartalsvis beløp 
(forskudd a-konto i henhold til budsjett) fra den enkelte 
seksjonseier til dekning av løpende fellesutgifter og frem-
tidige vedlikeholdskostnader mv.
Betaling av felleskostnader skal avregnes årlig for næ-
ringslokalene (seksjon 1, 2 og 3, noe som innebærer at for 
mye betalt beløp skal utbetales til henholdsvis seksjon 1, 
2 og/eller 3 - og for lite betalt beløp skal innkreves fra den 
enkelte av disse seksjoner. 

6. PANTESIKKERHET OG HEFTELSESFORM
6.1 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse 
Eierseksjonssameiet har lovbestemt panterett for ubetal-
te fellesutgifter, jf. eierseksjonslovens § 31.

6.2 Heftelsesform
Seksjonseierne hefter kun etter sin sameiebrøk over-
for tredjemann for fellesutgifter som i henhold til disse 
vedtekter skal fordeles i samsvar med eierbrøken. For 
utgifter som skal dekkes av én seksjonseier alene, hefter 
kun denne seksjonseier overfor tredjemann. Styret skal 
påse at alle fellesutgifter blir dekket av seksjonseierne 
etter hvert som de forfaller, slik at man unngår at kredi-
torene gjør krav gjeldende etter eierseksjonslovens § 30, 
mot den enkelte seksjonseier for seksjonseiernes felles 
forpliktelser.

7. VEDLIKEHOLD
7.1 Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt
Den enkelte seksjonseier skal holde seksjonen forsvarlig 

ved like, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de an-
dre seksjonseierne. Med vedlikehold forstås også nødvendi-
ge fornyelser, reparasjon og utbedring av tilfeldig skade.  

Innvendig vedlikehold av egen seksjon, herunder til-
leggsdeler og innvendige adkomstarealer som benyttes 
eksklusivt, eller i det alt vesentligste av en seksjonseier 
alene, påhviler fullt ut og for egen regning den enkelte 
seksjonseier. 

Hver seksjonseier har et ansvar for og plikt til å sørge 
for godt og forsvarlig vedlikehold av de poster som den 
enkelte seksjonseier skal ha kostnadsansvaret for. 

Våtrom inklusive sluk skal vedlikeholdes av seksjonseie-
ren slik at vannskader unngås.  Ved skader som skyldes 
manglende vedlikehold av seksjonen, er seksjonseieren 
ansvarlig. Seksjonseieren skal holde seksjonen fri for 
insekter og skadedyr. 

For vann- og avløpsledninger regnes vedlikeholdsplik-
ten fra og med forgreiningspunktet inn til seksjonen og 
for elektriske ledninger regnes fra og med seksjonens 
sikringsboks.

Den enkelte seksjons vedlikeholdsplikt for fasade skal 
ivaretas på en måte som er egnet til å ivareta et godt 
renomé for hele eierseksjonssameiet og sikre eiendoms-
verdien av den enkelte seksjon.
 
7.2 Eierseksjonssameiets vedlikeholdsplikt
Eierseksjonssameiet skal holde bygninger og eiendom-
men for øvrig i forsvarlig stand så lenge plikten ikke ligger 
på seksjonseierne.

Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner 
som går gjennom boligseksjonene og næringsseksjonen, 
skal sameiet holde ved like. Sameiet har rett til å føre nye 
slike installasjoner gjennom seksjonene dersom det ikke 
er til vesentlig ulempe for seksjonseieren. Slike eventuelle 
nye installasjoner skal i særlig grad etableres med henblikk 
på begrensning av ny støy eller lukt for de øvrige seksjoner 
og brukerne av disse samt tilrettelagte fellesarealer.
 
Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av 
tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør 
eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner 
med unntak av varmekabler. Kostnader forbundet med 
slikt vedlikehold skal imidlertid dekkes iht. punkt 5.1.
 
Seksjonseierne skal gi adgang til seksjonen slik at sam-
eiet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, 
reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid 
skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for 
seksjonseieren eller annen bruker av seksjonen.

Seksjonseierne kan kreve erstatning fra sameiet for ska-
der som følger av forsømt vedlikehold fra sameiet.
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8 EIERSKIFTE 
Overdragelse av seksjon skal meldes til styret og forret-
ningsfører for registrering. Plikten påhviler seksjonseie-
ren/overdrageren.

Ved overdragelse av seksjon plikter overdrageren å in-
formere erververen om de til enhver tid gjeldende avtaler, 
vedtekter og ordensregler.

Etter eierskifte har ny eier plikt til å utføre vedlikehold 
etter bestemmelsen her. 

9. STYRETS SAMMENSETNING OG VALGBARHET
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder 
og fire andre medlemmer samt to varamedlemmer. 

Eier av nærigslokalene seksjon 1, 2 og har rett til å utpeke 
inntil 2 styremedlemmer i fellesskap. Det legges for øvrig 
opp til at det skal velges ett styremedlem fra hver del:
- Minimum ett styremedlem fra boligene 
- Minimum ett styremedlem fra garasjeanlegget 
- Minimum ett styremedlem fra næringslokalene
 
Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. Styrele-
der og styret kan gjenvelges.

10. STYRETS KOMPETANSE
Styret skal forestå den daglige forvaltning og drift av 
eierseksjonssameiet i henhold til lov, avtaler, vedtekter og 
vedtak i årsmøtet. Styret har herunder i samsvar med lov 
om eierseksjoner kompetanse til å treffe alle beslutninger 
som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. 

I fellesanliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, 
representerer styret seksjonseierne og forplikter seksjons-
eierne ved sin underskrift. Styreleder og ett styremedlem i 
fellesskap forplikter eierseksjonssameiet og tegner eiers-
eksjonssameiets navn. Styret kan tilsvarende gi prokura.

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Av pro-
tokollen skal det fremgå hvilke saker som er behandlet, 
vedtak og dissenser. 

Styret skal sørge for regnskapsførsel i henhold til den til 
enhver tid gjeldende regnskapslov, og eventuelt sørge for 
at regnskapet blir revidert av den revisor som er oppnevnt 
av årsmøtet, jf. punkt 12. 

Styret kan inngå avtale med forretningsfører om forret-
ningsførsel.

Forretningsføreren skal administrere og føre regnskap for 
fellesoppgaver i eierseksjonssameiet.

11. ÅRSMØTET
11.1  Myndighet
Årsmøtet er eierseksjonssameiets øverste organ. Med-
lemmer av årsmøtet er samtlige seksjonseiere. 

11.2  Innkalling
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av 
juni måned. Styret innkaller skriftlig til ordinært årsmøte 
med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Styret skal på 
forhånd varsle seksjonseierne om en siste frist for innle-
vering av saker som ønskes behandlet. Med innkallingen, 
eller senest en uke før årsmøtet, skal utsendes styrets 
årsberetning med revidert regnskap.
 
11.3  Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det 
nødvendig, eller når minst to av seksjonseierne som til 
sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det, 
og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 

11.4  Saker som skal behandles på ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte skal hvert år behandle:
1.  Konstituering
2.  Styrets beretning og årsregnskap
3.  Valg av styreleder og styremedlemmer
4.  Valg av revisor (gjelder kun hvis ny revisor skal velges)

11.5  Møteledelse og avstemming
Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet vel-
ger en annen møteleder som ikke behøver være seksjonseier.

I årsmøtet har boliseksjonseieren stemmerett med 1 
stemme for hver bolig de eier (totalt 78). For nærings-
seksjonene gjelder følgende: seksjon 1 har 18 stemmer, 
seksjon 2 har 18 stemmer, seksjon 3 har 18 stemmer og 
seksjon 4 har 1 stemme, jf. eierseksjonsloven § 52.

I saker som gjelder boligrelaterte forhold har kun seksjo-
nen 5 stemmerett. I saker som gjelder næringsrelaterte 
forhold har kun seksjon 1-3 stemmerett. For garasjerela-
terte forhold har kun seksjon 4 stemmerett.

11.6  Om årsmøtet 
Alle seksjonseiere har rett til å møte i årsmøtet. Sek-
sjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til møtet. En 
seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten skal 
være skriftlig og datert, den skal angi om den gjelder for 
ett bestemt møte, eller om den er generell. Fullmakten 
kan når som helst kalles tilbake.

Styret og forretningsfører har plikt til å være til stede på 
årsmøtet med mindre det er åpenbart unødvendig eller 
det foreligger gyldig forfall.  

11.7 Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om
a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sam-
eiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan 
stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter §§ 38 og 39 som er rettet mot en 
selv eller ens nærstående.

Første ledd gjelder også for den som opptrer ved eller 
som fullmektig.
 
12. REVISJON OG REGNSKAP
Revisor skal velges av årsmøtet. Revisor tjenestegjør i så 
fall inntil ny revisor velges.

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.

13. FORRETNINGSFØRER
Årsmøtet kan vedta at sameiet skal ha forretningsfører.

Det hører inn under styret å ansette forretningsfører og 
andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres 
godtgjørelse, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, 
samt si dem opp eller gi dem avskjed. Slik ansettelse kan 
bare skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som 
ikke må overstige seks måneder.

Forretningsfører kan belaste selger og kjøper av seksjoner 
med markedsmessig gebyr for opplysninger om seksjo-
nen og eierseksjonssameiet samt med markedsmessig 
gebyr for registrering av eierskiftet.

14. FORSIKRING
Eiendommen skal til enhver tid holdes tilstrekkelig forsi-
kret. Forsikringspremie for leieavbrudd/-tap dekkes evt. 
av den enkelte seksjonseier alene. Styret skal påse at for-
sikring tegnes og holdes vedlike. Den enkelte seksjons-
eier må selv besørge forsikret det som ikke er dekket av 
sameiets bygningsforsikring.

Ekstra innredningsarbeider og påkostning utover det som 
er standard og omfattes av byggets fellesforsikring, må 
seksjonseierne selv dekke med forsikring.

15. SKADE
Hvis en av bygningene skulle bli totalskadet, benyttes 
erstatning/forsikringsutbetaling til utbedring og gjenopp-
bygging av bygningen/e. Eventuelt overskytende forde-
les etter samme forholdstall som gjenoppbyggingskost-
nadene fordeles.

Ved skade på fellesareal benyttes erstatning/forsikrings-
utbetaling til utbedring og gjenoppbygging av fellesarea-
let. Eventuelt overskytende fordeles etter seksjonseierbrøk.

Ved skade på den enkelte seksjon, eller på del av bygnin-
gen som en av seksjonseierne alene har vedlikeholds- og 
kostnadsansvaret for i henhold til reguleringen i punkt 
5.1 jf. punkt 7 bærer seksjonseieren risiko for skaden eller 
ødeleggelsen, hvoretter seksjonseieren disponerer det 
erstatningsbeløp som måtte bli utbetalt i forbindelse med 
eventuelt forsikringsoppgjør.

16. SÆRLIGE BESTEMMELSER
Styret kan installere og kamera-/videoovervåke inn- og 
utvendige fellesarealer i eierseksjonssameiet. Overvåk-

ning må varsles ved skilting, og styret plikter å påse 
at slik overvåkning kun foretas i henhold til gjeldende 
lover, regler og retningslinjer – herunder ved melding til 
Datatilsynet før slikt utstyr tas i bruk. Styret er forpliktet 
til å benytte den til enhver tid minst krenkende form for 
overvåkning som oppfyller formålet med overvåkningen.

17. REGISTRERING OG RETTSVERN
Eierseksjonssameiet skal registreres i Foretaksregisteret, 
og nærværende vedtekter skal der registreres slik at sek-
sjonseierne får rettsvern for seksjonseierrettslige forplik-
telser som fremgår av vedtektene.

18. MINDRETALLSVERN
Årsmøtet, styret eller andre som representere samei-
et kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse 
seksjonseiere eller andre en urimelig fordel på andre 
seksjonseieres bekostning.

19. FORHOLDET TIL EIERSEKSJONSLOVEN 
For de forhold som ikke er regulert i disse vedtekter, gjel-
der den til enhver tid gjeldende lov om eierseksjoner.  

Vedlegg:
1. Kart over eierseksjonssameiets eiendom
2. Kart som viser bakgård/hageareal/lekeplass (markert 
med gul) og takterrasse (markert med rosa) hvor boligsek-
sjonen iht. nærmere beskrivelse i punkt 4.2 har enerett til 
bruk
3. Kart over uteareal XX hvor snr. 1 - 3 har enerett til bruk 
inntil det seksjoneres som tilleggsdel til den enkelte 
seksjon
4. Oversikt eierbrøker
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Foreløpige vedtekter ifm salg – endringer kan finne sted 
frem mot overlevering.

VEDTEKTER FOR GARASJESAMEIET ULLEVÅLSVEIEN 114

1. Sameiets medlemmer og forutsetningene for sameiets 
etablering m.v.
1.1 Garasjesameiet (heretter kalt garasjesameiet eller sam-
eiet) er et tingsrettslig sameie i gnr. 47 bnr. 12 snr. 4 (heret-
ter kalt eiendommen) i Oslo kommune. Eiendommen kan 
deles i flere seksjoner, og vedtektene gjelder da for hver 
enkelte av disse. Ved deling oppfordres det til samdrift 
basert på disse vedtekter. Eiendommen bygges ut av 
selskapet Ullevålsveien 114 AS (heretter kalt utbygger).

En «sameier» er den som til enhver tid er eier av ideelle 
andeler i eiendommen. For ideelle andeler som ikke er 
solgt av utbyggeren, innebærer dette for disse andelene 
at utbyggeren (eller det selskap disse andeler måte være 
videresolgt til) er sameier.

1.2 Garasjesameiet er etablert og gitt myndighet til å ta 
seg av felles drift, vedlikehold og andre fellesanliggender 
for sameiet. De enkelte sameiere har rett og plikt til å 
være medlem av garasjesameiet.

1.3 Garasjesameiet består av 50 parkeringsplasser for bil og 
80 plasser for sykkel som omregnes til 4 parkeringsplasser.

1.4  Hver ideelle andel har lik andel i sameiet. 

1.5  Sameiet er forpliktet til å overholde de til enhver tid 
gjeldende vedtekter. 

2. Garasjesameiets oppgaver 
Garasjesameiet skal forestå drift og vedlikehold av ga-
rasjeanlegget og eiendommen med tilhørende adkomst 
på bakkeplan i henhold til de forpliktelser som påligger 
garasjesameiet etter vedtektene i Eierseksjonssameiet 
Ullevålsveien 114 som Eiendommen inngår i. Garasjesam-
eiet har myndighet til å treffe alle avgjørelser som naturlig 
hører sammen med denne oppgaven. Garasjesameiet 
kan herunder fastsette regler for bruk av eiendommen og 
parkeringsplassene. Slike regler må kunngjøres på behø-
rig måte for sameierne.

3.  Styret
3.1 Garasjesameiets styre består av styreleder og 2 styre-
medlemmer.

Styrets medlemmer trenger ikke være sameiere.

3.2 Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Styrets 
leder velges særskilt av sameiermøtet.

3.3 Styret treffer sine avgjørelser med alminnelig flertall 
blant de møtende. Styret er beslutningsdyktig når mer 
enn halvparten av representantene er tilstede. Ved stem-
melikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

3.4 Styrets vedtak protokolleres. Protokoll undertegnes av 
mer enn halvparten av de tilstedeværende medlemmer.

3.5 Styret holder møte når styrets leder eller et flertall av 
medlemmene krever det.

3.6 Styret står for den daglige ledelse av garasjesameiet 
og skal iverksette årsmøtets vedtak. Innenfor rammene av 
årsmøtets vedtak og de økonomiske midler som står til 
garasjesameiets disposisjon, bestemmer styret hvordan 
vedlikehold og drift av garasjeanlegget med tilhørende 
nedkjørsel skal organiseres og utføres. Styret kan her-
under engasjere forretningsfører, vaktmester, vaktselskap 
og/eller annet personale/andre tjenesteleverandører til å 
utføre de enkelte oppgaver.

3.7 Styret skal sørge for at garasjeanlegget vedlikeholdes 
og renholdes slik at anlegget til enhver tid, så langt det er 
mulig, kan brukes i samsvar med formålet og slik at alle 
krav i henhold til gjeldende regelverk om brannsikring etc. 
er oppfylt.

3.8 Styret sørger for forsvarlig regnskapsførsel.

3.9 Styret påser at kostnadene til garasjesameiets drift 
fordeles og innkreves i henhold til fordelingsnøkkelen, jfr. 
pkt. 5.

3.10 I fellesanliggende forplikter styreleder og ett styre-
medlem i fellesskap garasjesameiet og har signaturrett.

4.  Sameiermøtet
4.1 Garasjesameiets øverste organ er sameiermøtet der 
alle sameiere har møte- og stemmerett. Også styremed-
lemmer som ikke er sameiere har møterett. Ordinært 
sameiermøte holdes innen utgangen av juni måned. 
Innkallelse sendes sameierne minst 14 dager før møtet.

4.2 Årsberetning, regnskap med eventuell revisjonsberet-

Vedtekter

ning, forslag til planer, budsjett og andre saker som skal 
behandles på ordinært sameiermøte må inntas i innkallin-
gen. Forslag til saker som en sameier ønsker skal tas opp 
på sameiermøtet må være sendt styret innen den frist 
som styret bestemmer og som kunngjøres for sameierne. 
Alle sameiere kan kreve saker tatt opp på sameiermøtet. 
Sameiermøtet kan bare fatte vedtak i saker som er med-
tatt i innkallingen.

4.3 Alle sameiere har en stemme for hver ideelle andel på 
sameiermøtet. Stemme kan avgis ved fullmektig. Full-
makter må være skriftlige og datert og fremlegges ved 
sameiermøtets åpning. Ved stemmelikhet avgjøres saken 
ved loddtrekning.

4.4 Styrets leder er sameiermøtets ordstyrer, hvis ikke 
sameiermøtet velger en annen. Det velges en person til å 
undertegne protokollen sammen med styrelederen. Pro-
tokoll fra sameiermøtet med sameiermøtets beslutninger 
sendes sameierne.

4.5 Sameiermøtets beslutninger fattes med alminnelig 
flertall blant de fremmøtte hvis ikke annet er fastsatt 
i vedtektene. Ombygging eller annet som går ut over 
vanlig forvaltning og vedlikehold, samt vedtektsendringer, 
kan vedtas av sameiermøtet med 2/3 flertall.

4.6 Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på 
sameiermøtet. Uten hensyn til dette skal det ordinære 
sameiermøte behandle:
- Årsberetning
- Regnskap, herunder fastsettelse av godtgjørelse for 
styrets medlemmer 
- Innkomne forslag
- Planer og budsjett for kommende år, herunder fastset-
telse av eiernes bidrag 

4.7 Ekstraordinært sameiermøte skal avholdes når styret 
finner det nødvendig, eller sameiere som represente-
rer minst 10% av andelene i sameiet skriftlig krever det. 
Ekstraordinært sameiermøte avvikles etter samme be-
stemmelser som ordinært sameiermøte så langt reglene 
passer.

4.8 Garasjesameiets styre ved styreleder representerer 
garasjesameiet i Eierseksjonssameiet dersom ikke sam-
eiermøtet vedtar noe annet.

5.  Fordeling av kostnader
5.1 Kostnader med eiendommen skal som hovedregel 
fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken. 

Dette gjelder utgifter til blant annet:
a. felleskostnader i eierseksjonssameiet
b. kostnader til indre og eventuelt ytre vedlikehold av ga-
rasjesameiets eiendom i henhold til eierseksjonssameiets 
vedtekter
c. strøm til lys/oppvarming/ventilasjon

d. drift og vedlikehold mv av eventuelt sprinkleranlegg og 
ventilasjonsanlegg
e. renhold av fellesarealer, kjøresoner og p-plasser
f. garasjeport med portåpner
g. kostnader ved forretningsførsel, vaktmester, revi-
sorhonorar og styrehonorarer

Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene 
fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter 
forbruk.

Dette gjelder utgifter til blant annet:
a. Individuelle installasjoner på den enkelte parkerings-
plass, herunder utstyr for lading
b. Energiforbruk ved lading, herunder kostnader knyttet til 
fordeling av dette

5.2 Plikt til kostnadsdekning iht. pkt 5.1 over begynner å 
løpe straks sameieandel med rett til parkeringsplass eller 
annet areal som likestilles med dette er overlevert til eier/
beboer av næringssekslokale/bolig eller overlevert til 
respektive borettslag. 
 
6.  Disposisjonsrett over sameieandel med rett til parke-
ringsplass
6. 1 Alle sameiere har en ideell andel av sameiet iht. eier-
brøk angitt i tinglyst skjøte. Sameierne kan bare overdra, 
leie ut og for øvrig disponere over sin sameieandel innen-
for rammen av disse vedtektene. 

6. 2 En sameieandel på 1/54-del i garasjesameiet gir, med 
unntak for eierskap for knyttet til sykkelparkeringsplasser, 
rett til parkering i sameiets parkeringsanlegg på den plass 
som anvises av utbygger ved førstegangskjøp. 

Plass nr XX er en HC-plass, og sameiere med dokumen-
tert behov for slik plass kan kreve rett til disponering av 
denne ved søknad med dokumentasjon til styret. Styret 
informere eier av den ideelle andel som gir bruksrett til 
plass nr XX om at plassen skal stilles til disposisjon for 
annen sameier – mot midlertidig bytte med den sam-
eierens p-plass.

Ikke-solgte ideelle andeler tilhører utbygger og de 
tilsvarende plasser disponeres av dette selskap eller det 
selskap utbygger måtte selge disse ideelle andeler til. 

6.3 Eier- og bruksrett til parkeringsplass skal ikke skille 
lag, men kan kun avhendes sammen. Dette er ikke til hin-
der for utleie av plasser, som reguleres i pkt. 6.4 nedenfor. 

Sameielovens § 11 gjelder ikke for sameiet, og sameiere 
har ikke forkjøps- eller innløsningsrett ved overdragelse 
av sameieandeler

6.4 Ved utleie av parkeringsplass må styret og forret-
ningsfører informeres med opplysning om leietaker. 
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6.5 Den sameier som overdrar eller leier ut garasjeplass 
må også sørge for at overdragelsen/utleieforholdet 
meldes til garasjesameiet v/styret, idet en bruksrett til ga-
rasjeplass ikke kan utøves av andre enn den som er regis-
trert som eier av sameieandel med rett til parkeringsplass 
eller de som måtte være registrert i garasjesameiet som 
leietaker av slik garasjesameieregistrert sameier. 

7. Garasjeanlegget - bruk
7.1 Garasjeanlegget kan bare brukes til parkering og må 
ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe 
for de øvrige brukerne. Det er ikke tillatt å drive nærings-
virksomhet eller omfattende bilreparasjon med videre i 
eller fra garasjesameiets eiendom. 

7.2 All ferdsel i garasjeanlegget og i nedkjørsel skal skje 
hensynsfullt og slik at annen ferdsel ikke unødig hindres 
eller skade unødig forvoldes. 

7.3 Når skader på garasjesameiets eiendom kan tilbakefø-
res til en bestemt person, vil vedkommende eller dennes 
foresatte bli gjort økonomisk ansvarlig. Om utleverte 
nøkler/portåpnere til garasjeanlegget bortkommer har 
garasjesameiet rett til å foreta utskiftning av låser og 
innkjøp av nye nøkler til samtlige brukere/omkoding av 
portåpnersystemet for regning av den sameier som har 
mistet/blitt frastjålet nøkkel/portåpner. Sameieren er også 
ansvarlig for skade forårsaket av en person som samei-
eren har gitt adgang til garasjeanlegget (gjennom utleie, 
utlånsforhold og/eller på annen måte). 

8.  Hjemmelsregistrering
Sameiers eierrett (hjemmel) til den enkelte garasjeplass 
vil ved den første kjøpers overtagelse av hver enkelt plass 
ved garasjeanleggets ferdigstillelse, bli registrert på den 
enkelte sameiers navn i grunnboken ved tinglysing av 
ideell andel. Ved senere salg må selger eller kjøper selv 
sørge for at hjemmelen blir overført til den nye sameier. 
For registrering i garasjesameiet vises til pkt. 6.5 ovenfor.

9. Rettighet til adkomst 
Bolig- og næringseiere i Eierseksjonssameiet Ullevålsvei-
en 114 kan ha rett til å benytte deler av sameiets eiendom 
til adkomst til sykkelparkering, adkomst til lager- og 
bodarealer samt rømningsvei ved brann mv.

10.  Sameieloven
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, eller når 
vedtektene strider mot ufravikelige bestemmelser sam-
eieloven, gjelder bestemmelsene i lov om sameige av 18. 
juni 1965 nr 6 (sameieloven); eventuelt senere lovgivning 
som måtte erstatte denne lov.

Sameiere kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av 
sameiet iht. sameielovens §§ 14 og 15 dersom ikke sam-
eiets bebyggelse totalødelegges ved brann, eksplosjon 
eller annen hendelse eller rives av enhver årsak sammen 
med bebyggelsen på en eller flere av de ovenforliggende 

eiendommer (og da med oppløsning/bruksdeling i sam-
svar med slik rivning).

***

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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