
Moderne eneboliger i rekke 
med god standard - Sentralt!

Einerhaugveien 3  

1940 Bjørkelangen

Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling
Vi ble etablert i 1985 og er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i 
antall formidlinger. Aktiv Eiendomsmegling tilbyr tjenester innen salg og kjøp av 
bolig og fritidseiendom, utleievirksomhet, prosjektmegling og næringsmegling. 
Vi får frem det beste i en bolig slik at den blir viktig for de riktige kjøperne. 
Vi megler frem dine verdier.
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Lyst på noe helt nytt? 
Velkommen til Einerhaugveien 3. 

I det etablerte Einerhaugen på Bjørkelangen har du nå muligheten til å flytte inn i en av disse 
flotte eneboligene. Påkostede og stilige boliger - med sentral beliggenhet!

Einerhaugveien 3 A, B og C er tre eneboliger i rekke.

Eiendommen ligger i etablerte omgivelser, og boligene er blant annetutstyrt med balansert 
ventilasjon og materialvalg av høy kvalitet. Rundt bygget blir uterommet klargjort og singlet, 
og boligen har en romslig terrasse med adkomst fra stue/kjøkken i andre etasje. I tillegg er 
det mulighet for flottmarkterrasse og hage på eneboligens egne uteområde.

Bilen kan parkeres i en integrert carport som er klargjort for installering av lader til elbil. For 
hver enhet følger også med en biloppstillingsplass i tilknytning til boligen.

Eneboligene er oppført i en moderne stil over to plan, med god planløsning og høy standard. 
I første etasje er det et delikat bad, vaskerom, en romslig entré og tre gode soverom. I andre 
etasje er det stue, spisestue og kjøkken som utgjør et stort og åpent rom - et perfekt 
samlingsted for familien! I tillegger det et wc-rom og bod i denne etasjen.

Boligene får energimerke gul B.

Øyvind Sægrov

Megler MNEF

Mobil 41 41 55 04
Email oysa@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling 
Sørumsand
Sørumsandvegen 66
1920 Sørumsand

Espen Skjermo Slorafoss

Eiendomsmegler MNEF / 
Fagansvarlig

Mobil 92 63 71 36
Email ess@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling 
Sørumsand
Sørumsandvegen 66
1920 Sørumsand

Nøkkelinformasjon

Pris: fra 4 390 000 til 4 890 000 
+ omk.

Selger: Sandahl Eiendom AS
Boligtype: Enebolig
Eierform: Selveier
Tomtetype: Eiet tomt

Oppdragsnr.: 92229003

Omkostninger: 18 842 
Felleskostn.: Må fastsettes av sameiet 

Bra: 121 m²
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BESKRIVELSE AV 
PROSJEKTET

Kort fortalt
Bilen parkeres i carport, i 
tilknytning til overbygget inngang
Flott og stor terrasse med utgang 
fra stue/kjøkken i 2. etasje.
Singlet og klargjorte uteområder.
Entré med plass til 
garderobeskap.
Stue, spisestue og kjøkken i fint 
allrom.
Kjøkkeninnredning fra Kvik med 
høy standard.

Vedovn sentralt plassert i 
allrommet.
Bad i første etasje, wc-rom i andre 
etasje.
Fuktføler på badet.
Teknisk rom i tilknytning til 
entréen.
Tre soverom.
Lagringsplass i utebod ved 
inngang.
Balansert ventilasjon.
Muligheter for tilvalg av el-punkter, 
kjøkken, kjølerom, fliser og andre 
overflater (avhengig av 
kjøpstidspunktet)

Forventet fremdrift
Byggingen er i gang med forventet 
ferdigstillelse juni-oktober 2022:

3A: fargekode (vindu/dør): blå: 
medio juni 2022.

3B. fargekode (vindu/dør): gul: 
medio september 2022.

3C: fargekode (vindu/dør): rød: 
medio oktober 2022.

Einerhaugveien 3
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Beliggenhet
Boligene ligger i et sentrumsnært 
område på Bjørkelangen. Innen 
gangavstand kan du velge mellom 
flere dagligvareforretninger, kafeer, 
restauranter, vinmonopol, 
klesbutikker, sportsbutikk, 
interiørbutikker, frisører, apotek, 
legesenter m.m.

Et sted som vokser:
Bjørkelangen er et sted i stadig 
utvikling og nye tilbud vokser frem i 
raskt tempo. Både store og små bør 
kunne finne noe interessant og 
spennende å fylle fritiden med på 
Bjørkelangen: Alpinbakke, 
hoppbakker, bibliotek, idrettshall, 
svømmebasseng, friidrettsanlegg, 
lysløype, fritidsklubb og golfbane 
(Aurskog). Liker du å reise ligger 
Gardermoen ca. 50 minutter unna.

Med naturen som nabo:
Fra boligen vil du hele året ha kort 
vei til et fantastisk turterreng. 
Foretrekker du å komme deg frem 
til fots, på ski eller med sykkel, så 
byr nærområdet på en spennende 
natur med kilometer lange stier og 
mange idylliske vann.

Trygghet for barn og ungdom:
Barn og ungdom kan oppleve 
trygghet og trivsel i et godt 
oppvekstmiljø med sunne 
aktivitetstilbud og skoler som 
satser. Bjørkelangen har skoler i alle 
trinn, alle innen gangavstand. Nye 
Bjørkelangen Skole (1-10 trinn) sto 
ferdig i 2018 og er en moderne og 
attraktiv skole. Bjørkelangen har to 
videregående skoler med et bredt 
utvalg av linjer.

Kort vei til storbyen:
Er du avhengig av nærhet til steder 
som Oslo og Lillestrøm kommer du 
deg raskt frem med bil eller buss. 
Med bil bruker du ca. 35 minutter til 
Lillestrøm og ca. 45 minutter til 
Oslo.

Offentlig kommunikasjon:
Bjørkelangen har et godt 
kollektivtilbud via buss, hvorav 
nærmeste holdeplass ligger ca. 300 
meter fra boligene. Det er 
togstasjon i Fetsund og på Blaker.

Byggemåte og standard
Eneboliger i rekke oppført på støpt 
plate på mark, med stående 
trekledning som ytre kledning på 
boligen. Pulttak tekke med papp. 
Enkel carport tilknyttet boligen på 
ca 18 m².

Det vises til leveransebeskrivelsen 
som er vedlegg i salgsoppgaven for 
mer utfyllende beskrivelse av 
boligene. 

Overflater:
Gang/Teknisk rom: Fliser på gulv, 
malt gips vegger og tak.

Bad/wc: Fliser på gulv og vegg. Malt 
gipstak.

3 soverom, Stue/spisestue/kjøkken 
og bod 2.etg: Enstavs laminatgulv, 
malte gipsvegger og tak.

Utebod: Støpt gulv og uisolerte 
vegger.

Dører:
Dører innvendig leveres som 
standard hvitmalt glatt dør.
Inngangsdør i husets fargekode 
(blå, gul eller rød) - med vindu.

Vinduer:
Vinduer med dobbelt glass, med 
mørk grå omramming.
Ett av vinduene i 2. etg i husets 
fargekode (blå, gul eller rød)

Kjøkken:
Kjøkkenet leveres av Kvik, med pene 
hvite flater, mørk benkeplate i 
laminat, god lagringsplass og høy 
kvalitet på hvitevarer.
3A leveres med oppgradert kjøkken. 
Se eget punkt om tilvalg.

Generelt:
Leveranser utføres i henhold til 
gjeldende forskrifter. Teknisk 
forskrift TEK'17 er gjeldende for 
dette prosjektet. Der ikke annet 
fremgår av kontrakt, beskrivelser 
eller tegninger, gjelder Norsk 
Standard NS 3420 normalkrav til 
toleranser for ferdige overflater i 
bygninger, ref. fellesbest. del 1.

Areal
Innhold:
1. etasje: Entré/gang/trapperom, 
teknisk rom, bad/wc og 3 soverom.
2. etasje: Stue/kjøkken, wc og bod.
Annet: Utvendig sportsbod.

Arealer pr bolig:
BRA: 121 kvm. 
P-rom: 84,4 kvm.
S-rom: 13,1 kvm.

Carport med overbygd 
inngangsparti: 26,1 kvm.

Arealberegningene er angitt i 
henhold til målereglene i Norsk 
Standard Veileder til NS 3940 og 
retningslinjer for arealmåling. 

Beregningene er foretatt av 
arkitekt/utbygger og er oppmålt 
etter tegninger. Arealene i 
salgsoppgaven og annet 
markedsføringsmateriale er oppgitt 
i bruksareal (BRA) og er å betrakte 
som et omtrentlig areal, dvs at avvik 
ved ferdigstillelse kan forekomme. 
Størrelse på de enkelte rom kan 
avvike noe, slik at et rom kan bli 
større og et annet bli mindre. Det 
kan oppstå mindre avvik mellom 
teoretisk og virkelig areal. 
Bruksarealet (BRA) er arealet 
innenfor boligens omsluttede 
vegger inkl. eventuell innvendig 
bodareal. Utvendig bodareal er ikke 
medregnet. Arealet som er oppgitt 
på de enkelte rom er rommets netto 
gulvareal. Man kan derfor ikke 
summere rommenes nettoarealer 
og få frem bruksarealet.
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Tomt/tomteareal
Tomtens grunnareal: 1993 kvm. 
Området rundt byggene blir singlet, 
samt klargjort for matjord og tilsådd 
plen.

Estimerte uteareal pr enhet:
3A (blå): 330 kvm
3B (gul): 168 kvm
3C (rød): 600 kvm.

Fellesområde med søppelskur og 
postkasser: 270 kvm.

Det gjøres oppmerksom om at det 
kan forekomme avvik ved oppgitte 
arealer.
Tomten disponeres av 
seksjonseierne iht. 
seksjonsbegjæring/ 
sameievedtekter.

Parkering
Det er parkering i en carport på ca. 
18 m². Carporten er klargjort for 
installering av lader til elbil. For hver 
enhet følger også med en 
biloppstillingsplass i tilknytning til 
boligen.

Boder
Lagringsplass i utebod ved 
inngangen.

Utstyr
Boligene er elektrisk oppvarmet 
med panelovner, samt varmekabler i 
gulv på bad i første etasje og i 
entréen. Boligene har også vedovn.

Carporten er klargjort for 
installering av lader til elbil.

Boligene har gjennomgående 
lavtbyggende stikkontakter

Internett/TV
Det legges bredbånd/TV frem til 
bygget og frem til TV-uttak. 
Kjøperen må selv registrere bruker 
hos leverandøren VEV Romerike og 
betale tilknytningskostnad etter 
deres satser.

Ventilasjon
Boligene har balansert ventilasjon.

Tilvalg
Bolig 3A (blå):
Bolig 3A er bygget med tilvalg på 
Kvik-kjøkkenet, med kjøkkenøy og 
andre overflatefarger enn standard-
kjøkkenet. Bolig 3A har også totalt 
10 spottere og en vedovn som ikke 
er inkludert i standardleveransen. 
Disse tilvalgene er beregnet til ca kr. 
120.000,-.

Generelt:
Kjøper har mulighet til å få utført 
endrings- og tilleggsarbeider etter 
særskilt avtale. Alle endrings- eller 
tilleggsarbeider skal avtales skriftlig 
mellom partene og i avtalen skal det 
redegjøre for pris og ev. 
fristforlengelse som følge av 
endringene. Kjøperes rett til å få 
utført endrings- eller tilleggsarbeid 
er begrenset til 15 % av 
kjøpesummen. 

Kjøper kan endre spesifikasjoner for 
sin bolig gjennom prosjektets 
fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli 
utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre 
som viser hva man kan velge. Det er 
en forutsetning at endringene er i 
samsvar med kravene som 
fremkommer av gjeldende teknisk 
forskrift. 

Partene kan kreve justering av det 
avtalte vederlag i henhold til 
bustadoppføringslovas regler om 
endringer og tilleggsarbeid, jf. 
bustadoppføringslova. § 9 og § 42. 
Selger kan kreve tilleggsvederlag for 
nødvendige kostnader som 
kommer av forhold på kjøpers side.

Det gjøres spesielt oppmerksom 
om at frister for tilvalg kan være 
utløpt på kjøpstidspunktet. Ta 
kontakt med megler ved spørsmål 
om frister for tilvalg.
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Velkommen inn!

I 1. etasje finner du et trivelig inngangsparti med store og varme 
fliser på gulvet. I samme etasje finnes også et romslig bad, 

tre lune soverom og et teknisk rom/bod.  
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Alle innvendige bilder er eksempel 
på finish fra lignende bolig  
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Allrommet

I 2. etasje samles hele familien i et stort rom, med stue, spisestue
og et moderne kjøkken. I tillegg har etasjen en bod og et WC.

Fra kjøkkenet har du også utgang til en terrasse på hele 34 m2
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Kjøkken fra Kvik. Standardkjøkkenet 

Kjøkken med tilvalg. Her kjøkkenet i 3A, som har tilvalg 
kjøkkenøy, vinskap, mørke fronter og detaljer i messing
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ØKONOMI/ 
BETALINGSBETINGELSER

Priser
Einerhaugveien 3A (blå): Kr. 
4.590.000 + omk.

Einerhaugveien 3B (gul): Kr. 
4.390.000 + omk.

Einerhaugveien 3C (rød): Kr. 
4.890.000 + omk.

Omkostninger
Som en del av det samlede 
vederlaget skal kjøper i tillegg til 
kjøpesummen betale følgende 
omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av 
tomtens salgsverdi på 
tinglysingstidspunktet for den 
enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien 
antatt å være ca. NOK 700.000,-. 
Dette gir en dokumentavgift på ca. 
kr. 17.500-. Det tas forbehold om 
endring i gebyrer, tomteverdien og 
dokumentavgift på 
tinglysingstidspunktet. 

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for 
hvert pantedokument kr. 525,-
Gebyr for panteattest kr. 172,-

Dokumentavgift beregnes av andel 
tomteverdi. Det gjøres oppmerksom 
på at det er tomtens verdi på 
tinglysingstidspunktet som legges 
til grunn for avgiftsberegningen. 
Opplyst dokumentavgift er beregnet 
ut fra dagens antatte tomteverdi. 
Justering av dokumentavgiften kan 
således forekomme og det er kjøper 
som ev. er ansvarlig for 
mellomværende. Det tas forbehold 
om endringer i offentlige avgifter og 
gebyrer.

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter og 
eiendomsskatt faktureres direkte fra 
kommunen. Ettersom boligene er 
nye er ikke beløpet fastsatt enda.

De kommunale avgiftene omfatter 
vann- og avløpsgebyr, 
renovasjonsgebyr samt feie- og 
tilsynsavgift. Det gjøres 
oppmerksom på at det kan 
forekomme variasjon i avgiftene 
som følge av forbruk og eventuelle 
kommunale endringer av 
gebyr/avgift.

Eiendomsskatt
Det gjøres oppmerksom på at det er 
eiendomsskatt i Aurskog-Høland 
kommune. Det gjøres oppmerksom 
på at det kan komme endringer i 
regelverket knyttet til 
eiendomsskatt. Beregning av 
eiendomsskatt vil kunne avhenge av 
om boligen er primær- eller 
sekundærbolig.

Oppgjør
Selger kan velge å stille garanti etter 
bustadoppføringslova § 47 som 
sikkerhet for 
forskuddsinnbetalingen. Dette 
innebærer at utbygger kan 
disponere forskuddsinnbetalingen 
fra kjøper fra det tidspunkt 
garantien foreligger. Eventuelle 
renter av forskuddsbeløpet tilfaller 
kjøper frem til garanti er stilt og til 
selger etter at garantien er stilt. 
Dersom selger ikke velger å stille 
garanti vil forskuddsbetalingen bero 
på meglers klientkonto inntil skjøte 
er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller 
tilleggsarbeider bestilt gjennom 
selger, faktureres direkte fra selger 
når vedkommende endrings- 
og/eller tilleggsarbeid er utført. 
Dersom forfall på faktura er forut 
for overtakelse, må selger stille 
garanti i henhold til 
bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir 
utbetalt selger må hjemmel til 
eiendommen være overført kjøper, 
jf. bustadoppføringslova §46.

I tillegg til kjøpesum og 
omkostninger må eventuelle 
fakturaer for tilvalg være betalt før 
overtagelse og utlevering av nøkler.

Budgivning
Alle bud/kjøpsbekreftelser skal 
inngis skriftlig til megler. Benytt 
TryggBudgivning for å registrere ditt 
bud elektronisk. Dette er en enkel og 
sikker løsning som lar deg signere 
budet elektronisk ved hjelp av 
BankID. Kontakt megler for mer 
informasjon. 
Et bud er bindende for budgiver når 
budet er kommet til selgers 
kunnskap. Selger står fritt til å 
akseptere eller forkaste enhver 
kjøpsbekreftelse. 
Ved aksept av bud anses bindende 
avtale om kjøp som inngått. Avtalen 
inngås på bakgrunn av opplysninger 
i salgsoppgave med vedlegg og 
eventuelle forbehold i bud. 
Salgsoppgave med vedlegg og 
akseptbrev fungerer som 
midlertidig kontrakt inntil 
kjøpekontrakt er utarbeidet og 
signert.

Velforening
Kjøperne av boligene må stifte et 
sameie i etterkant av kjøpet. 
Sameiet må lage en veirett over 
eiendommen for tilstøtende 
naboeiendommer, samt finne en 
fordeling av felleskostnader.

Dersom en rasjonell forvaltning av 
fellesareal eller offentlig myndighet 
krever det, kan selger etablere 
velforening eller lignende som 
kjøper og/eller eierseksjonssameiet 
skal være medlem av. Kostnadene 
ved forvaltning av slikt fellesareal vil 
bli fordelt på medlemmene.
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Utleie
Det er ikke kjent at det foreligger 
offentligrettslige regler som er til 
hinder for at hele eiendommen leies 
ut.

Forsikring
Hele byggeprosjektet vil bli 
fullverdiforsikret frem til 
overtakelse. Forsikringen gjelder 
også materialer som er tilført 
boligen. jf. bustadoppføringslova § 
13 siste ledd. Ved brann- eller annet 
skadetilfelle tilfaller 
erstatningssummen selger, som 
snarest mulig plikter å gjenopprette 
skaden. 
Kjøper er forpliktet til å tegne egne 
forsikringer fra overtakelse.

Pengeheftelser
Boligen leveres fri for 
pengeheftelser.

OFFENTLIGE FORHOLD

Eiendommens betegnelse
Gnr. 75 Bnr. 500 i Aurskog-Høland 
kommune.

Boligene vil bli seksjonert, slik at 
hver bolig får et eget 
seksjonsnummer.

Vei/vann/avløp
Boligen vil være tilknyttet offentlig 
vei, vann og avløp. Alle arbeider og 
kostnader er inkludert i 
kjøpesummen.

Heftelser/rettigheter/forpliktelser
Eiendommen overtas med 
påhvilende servitutter mv. Kopi av 
grunnboken følger med som 
vedlegg. Utskrift av tinglyste 
servitutter kan fås ved henvendelse 
til megler. I tillegg aksepter kjøper at 
det på eiendommen kan påheftes 
servitutter/erklæringer som måtte 
bli påkrevd av offentlig myndighet, 
drift og vedlikehold av energi 
nettverk m.m.

1879/900035-1/9  Utskifting    
02.04.1879  
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

1911/900410-1/9  Bestemmelse 
om veg   
09.06.1911  
Rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:75 
Bnr:9   
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

1912/900188-1/9  Bestemmelse 
om veg   
12.01.1912  
Rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:75 
Bnr:10   
Med flere bestemmelser
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

1913/900181-1/9  Bestemmelse 
om veg   
02.04.1913  
Rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:75 
Bnr:12   
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

1922/900167-1/9  Bestemmelse 
om veg   
10.06.1922  
Rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:75 
Bnr:32   
Bestemmelse om vannledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

1922/900168-1/9  Bestemmelse 
om veg   
20.09.1922  
Rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:75 
Bnr:34   
Med flere bestemmelser
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

1923/900193-1/9  Elektriske 
kraftlinjer   
13.01.1923  
Overført fra: 3026-75/3

Gjelder denne registerenheten m.fl.

1929/900124-1/9  Elektriske 
kraftlinjer   
12.08.1929  
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

1945/164-2/9  Erklæring/avtale   
13.02.1945  
SENKING AV BJØRKELANGEN SJØ
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

1960/1149-1/9  Erklæring/avtale   
27.04.1960  
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/
stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

1973/856-1/9  Erklæring/avtale   
10.02.1973  
RETTIGHETSHAVER Bjørkelangen 
Sportsforening
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

1976/8657-1/9  Erklæring/avtale   
17.12.1976  
Bestemmelse om anlegg og drift av 
skiløype/skianlegg
Med flere bestemmelser
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

1983/90-1/9  Elektriske kraftlinjer   
06.01.1983  
 Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

1994/5759-1/9  Bestemmelse om 
veg   
18.08.1994  
Rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:75 
Bnr:395   
Bestemmelse om 
vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.
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2008/370869-2/200  Bestemmelse 
om veg   
08.05.2008  
Rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:75 
Bnr:441   
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

2008/429774-2/200  Bestemmelse 
om veg   
28.05.2008  
Rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:75 
Bnr:442   
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

2011/278185-3/200  Bestemmelse 
om veg   
08.04.2011  
Rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:75 
Bnr:463   
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

2011/278185-4/200  Best. om 
vann/kloakkledn.   
08.04.2011  
Rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:75 
Bnr:463   
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

2013/131421-4/200  Bestemmelse 
om veg   
14.02.2013  
Rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:75 
Bnr:470   
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

2016/644522-3/200  Bestemmelse 
om veg   
13.07.2016  
Rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:75 
Bnr:483   
Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

2018/1433008-1/200  
Bestemmelse om veg   
19.10.2018 21:00  
Rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:75 
Bnr:498   

Overført fra: 3026-75/3
Gjelder denne registerenheten m.fl.

Formuesverdi
Likningsverdi fastsettes etter 
ferdigstillelse i forbindelse med 
første likningsoppgjør. 
Likningsverdien fastsettes med 
utgangspunkt i en kvadratmeterpris 
som årlig bestemmes av Statistisk 
Sentralbyrå. Likningsverdien for 
primærboliger (der boligeier er 
folkeregistrert per 1. januar) og 
sekundærboliger (alle andre boliger 
man måtte eie) fastsettes etter 
forskjellige brøker. For mer 
informasjon se 
www.skatteetaten.no.

Reguleringsmessige forhold
Eiendommen ligger i et område 
regulert til boligformål.

Offentlige forbehold
Kjøper aksepterer at det på 
eiendommen kan påheftes 
servitutter/erklæringer som måtte 
bli påkrevd av offentlig myndighet, 
deriblant erklæring som regulerer 
drift og vedlikehold av 
fellesområder, og drift og 
vedlikehold av energi nettverk m.m.

Ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse
Det vil foreligge midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest ved 
overtagelse.

Konsesjon/odel
Ikke aktuelt.

AVTALEMESSIGE FORHOLD
Salgsbetingelser
Avtaleforholdet er regulert av lov av 
13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med 
forbruker om oppføring av ny 
bustad (bustadoppføringslova), 
heretter kalt buofl. 
Bustadoppføringslova bruker 
betegnelsene entreprenør og 
forbruker, mens her brukes 
uttrykkene selger og kjøper om de 
samme betegnelsene.

Prosjektet retter seg mot forbrukere 
som ønsker å erverve bolig til eget 
bruk. Buofl. kommer ikke til 
anvendelse der kjøper anses som 
næringsdrivende/investor, eller når 
boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller 
vil handelen som hovedregel 
reguleres av lov om avhending av 
fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 
(avhendingsloven). Selger kan 
likevel velge å selge etter buofl., 
men dette må avtales særskilt ved 
avtaleinngåelsen.

Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for 
forbruker, jf. buofl. § 3.

Øvrige forbehold
Selger tar forbehold om endringer i 
forhold til opplysninger gitt i 
salgsoppgaven og teknisk 
beskrivelse med hensyn til 
konstruksjon og materialvalg, 
fargevalg og arkitektoniske 
løsninger, herunder bl.a. mindre 
endringer av planløsninger. Det tas 
spesielt forbehold om endringer og 
justeringer som er hensiktsmessige 
og nødvendige for plassering av 
sjakter og kanaler, herunder 
innkassinger av kanaler/føringer 
som ikke er vist på tegningene. 
Eventuelle endringer skal ikke 
forringe kvaliteten på boligen.

Kjøper er forpliktet til å godta de 
endringer for boligen som måtte 
følge av eventuelle krav satt av 
kommune eller annen offentlig 
myndighet. 
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Plantegninger og illustrasjoner som 
viser ulike innredningsløsninger er 
ment som illustrasjoner for mulige 
løsninger og inngår ikke i 
standardleveransen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom om at 
garderobeskap ikke medfølger.

Tegningene i prospektet bør ikke 
benyttes som grunnlag for nøyaktig 
møbelbestilling, både fordi 
endringer vil kunne forekomme og 
fordi målestokkavvik vil kunne 
forekomme ved trykking/kopiering. 

Om det blir nødvendig å 
gjennomføre vesentlige endringer ut 
over de forannevnte, plikter selger å 
varsle kjøper om endringene uten 
ugrunnet opphold. 

Endringer i lov eller forskrift, nye 
offentligrettslige krav eller vedtak 
som regulerer forhold knyttet til 
selgers ytelse, er kjøpers ansvar 
med mindre selger ved 
avtaleinngåelse var kjent med, eller 
burde være kjent med endringene. 
Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. 
Slike kostnader vil medføre en 
tilsvarende økning i det avtalte 
vederlaget for kjøper. Selger skal 
uten ugrunnet opphold varsle kjøper 
om endringene og de konsekvenser 
dette innebærer. 

Selger forbeholder seg retten til å 
endre priser og betingelser for alle 
usolgte enheter uten forutgående 
varsel til øvrige kjøpere. Videre tas 
forbehold om å leie ut usolgte 
enheter.

Garantier
Straks etter avtaleinngåelse skal 
selger stille garanti for oppfyllelse 
av sine forpliktelser etter avtalen, jf. 
buofl. § 12. Dersom det er tatt 
forbehold om åpning av byggelån, 
salg av et bestemt antall boliger 
eller tillatelse til igangsetting er det 
tilstrekkelig at selger stiller garanti 
straks etter at forbehold har falt 

bort. Det samme gjelder forbehold 
med tilsvarende virkning fra 
forbrukerens side. Selger skal 
uansett stille garanti før 
byggearbeidene starter. 

Dersom selger ikke oppfyller plikten 
til straks å stille garanti har kjøper 
rett til å holde tilbake alt vederlag 
frem til det er dokumentert at 
garantien foreligger.  

Garantien skal gjelde fra tidspunkt 
for avtaleinngåelse og i fem år etter 
overtakelse. Garantien skal tilsvare 
minst 3 % av kjøpesum frem til 
overtakelse og minst 5 % etter 
overtakelse. 

Garantien gjelder som sikkerhet 
både for selve boligen, og for ideell 
andel i fellesareal, utvendige arealer, 
herunder ferdigstillelsen av disse. 

Dersom det er avtalt at det skal 
innbetales forskudd ved 
avtaleinngåelse må selger i tillegg 
stille garanti etter buofl. § 47 for å 
få instruksjonsrett over midlene. 
Dersom selger velger å ikke stille 
garanti vil forskuddsbetalingen bero 
på meglerforetakets klientkonto 
inntil skjøtet er tinglyst. Eventuelle 
renter av forskuddsbeløpet tilfaller 
kjøper frem til garanti er stilt, og 
selger etter at garanti er stilt.

Kjøpekontrakt
Kjøpekontrakt følger som vedlegg til 
salgsoppgaven.

Skjøtet
Skjøtet undertegnes samtidig som 
kontrakt.

Overtakelse
Selger tar sikte på at boligene blir 
ferdigstilt juni-oktober 2022. 

3A: fargekode (vindu/dør): blå: 
medio juni 2022.

3B. fargekode (vindu/dør): gul: 
medio september 2022.

3C: fargekode (vindu/dør): rød: 
medio oktober 2022.

Angitt tidspunkt er foreløpig og ikke 
bindende eller dagmulktsutløsende.
Så snart selger har vedtatt 
byggestart og opphevet 
forbeholdene skal selger fastsette 
en overtakelsesperiode som ikke 
skal være lenger enn 3 måneder. 
Selger skal skriftlig varsle kjøper om 
når overtakelsesperioden begynner 
og slutter. Utløpet av 
overtakelsesperioden er bindende 
og dagmulktsutløsende.
Senest 10 uker før ferdigstillelse av 
boligen skal selger gi kjøper skriftlig 
melding om overtakelsesdato. Den 
endelige datoen er bindende og 
dagmulktsutløsende, og skal ligge 
innenfor overtakelsesperioden.

Dersom selger ferdigstiller 
leiligheten i god tid før 
overtakelsesperioden beskrevet 
ovenfor, kan selger kreve 
overtakelse inntil fire måneder før 
denne fristen. Selger skal skriftlig 
varsle kjøper om dette minimum to 
måneder før det nye 
overtakelsestidspunktet. Det 
eksakte overtakelsestidspunktet 
skal gis med minst 14 dagers 
skriftlig varsel. Kopi av varsel om 
tidspunkt for overtakelse skal 
sendes megler. 

Boligen skal ha ferdigattest eller 
midlertidig brukstillatelse før 
overlevering til kjøper. Det kan ikke 
kreves dagmulkt i de tilfeller 
ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse ikke foreligger ved 
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selgers ferdigstillelse og dette 
skyldes forhold på kjøpers hånd.

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

Salg av kontraktsposisjon
Kontraktsposisjonen kan 
videreselges under forutsetning av 
at selger får dokumentasjon på at 
ny kjøper trer inn i kontrakten med 
de samme rettigheter og 
forpliktelser som opprinnelige 
kjøper. Det må også fremlegges 
tilfredsstillende 
finansieringsbekreftelse. Videresalg 
før selgers forbehold er avklart vil 
ikke bli akseptert. Ved videresalg 
påløper et administrasjonsgebyr 
med kr 40 000,- inkl. mva. Selger 
skal også samtykke i videresalg.

Kjøper kan ikke benytte 
boligprosjektets markedsmateriell i 
ev. markedsføring for transport av 
kjøpekontrakt uten selgers 
samtykke.

Avbestilling
Kjøper kan avbestille ytelsen eller 
deler av denne, jf. 
bustadoppføringslova §§ 52 og 53. 
Ved avbestilling må kjøper betale 
vederlag for utført arbeid og 
erstatning basert på individuell 
erstatningsutmåling.

Bestilte endrings- og 
tilleggsarbeider betales i slike 
tilfeller i sin helhet av kjøper. 
Kontakt megler for nærmere 
informasjon dersom avbestilling 
vurderes.

GENERELL INFORMASJON

Kjøpers undersøkelsesplikt
Boligen skal være i samsvar med 
krav stilt i lov eller i medhold av lov 
og som er gjeldende på tidspunktet 
for søknad om rammetillatelse.

Boligen kan ha mangel dersom 
kjøper ikke får opplysning om 
forhold som selger kjente eller 
måtte kjenne til, og som kjøper 
hadde grunn til å regne med å få. 
Tilsvarende gjelder dersom boligen 
ikke svarer til opplysning som er gitt 
i annonse, salgsoppgave eller annen 
markedsføring på vegne av selger. 
Dette gjelder likevel bare dersom 
man kan gå ut fra at opplysningen 
har innvirket på avtalen og at 
opplysningen ikke er rettet i tide på 
en tydelig måte.

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

Kjøper har selv ansvaret for å sette 
seg inn i salgsoppgaven med 
vedlegg, reguleringsplaner, øvrig 
beskrivelse og annen 
dokumentasjon som kjøper har fått 
tilgang til. Dersom 
utfyllende/supplerende 
opplysninger er ønskelig, bes kjøper 
henvende seg til megler. Det 
presiseres at det er viktig at slike 
avklaringer finner sted før bindende 
avtale om kjøp inngås.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som 
mangel, forhold ved boligen kjøper 
kjente eller burde blitt kjent med før 
avtaleinngåelsen. Det vises for øvrig 
til bustadoppføringslova kap. IV.

Lov om hvitvasking
Megler har plikt til å gjennomføre 
kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar 
til at megler får gjennomført 
kundetiltak og dette fører til at 
transaksjonen ikke kan 
gjennomføres eller blir forsinket, 
misligholder kjøper avtalen. Etter 30 
dager er misligholdet vesentlig. 
Dette gir selger rett til å heve og 
gjennomføre dekningssalg for 
kjøpers regning.

Energimerking
Alle eiendommer som selges/leies 
ut, skal ha energiattest. Unntak 
gjelder blant annet for frittstående 
bygninger med bruksareal mindre 
enn 50 m2. Det er selger/utbyggers 
ansvar å innhente lovpålagt 
energiattest for boligen, med en 
energiklassifisering på en skala fra 
A- G. Dersom utbygger/selger ikke 
har fått utarbeidet energiattest og 
merke på grunnlag av byggets 
tekniske leveranse, må disse senest 
i forbindelse med utstedelse av 
ferdigattest for boligen.

Vederlag og rett til dekning av 
utlegg
Det er avtalt et vederlag på kr. 
30.000 og oppgjør kr. 10.000 for 
hvert enkelt salg. Meglerforetaket 
har krav på å få dekket avtalte 
utlegg i henhold til oppdragsavtale. 
Alle beløp er eks. mva.

Selge bolig
Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis 
verdivurdering for kjøpere i 
prosjektet.  Ta kontakt så kommer 
vi på en befaring.

Salgsoppgave
Salgsoppgaven er opprettet 
11.05.2022 og utformet iht. lov om 
eiendomsmegling av 29.06.2007.

Informasjon om meglerforetaket
Bankenes Boligmegler AS
Sørumsandvegen 66, 1920 
Sørumsand
Organisasjonsnummer: 981129792

Øyvind Sægrov
Megler MNEF
Tlf: 41 41 55 04
E-post: oysa@aktiv.no

Espen Skjermo Slorafoss
Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Tlf: 92 63 71 36
E-post: es@aktiv.no 
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Einerhaugveien 3A
Nabolaget Bjørkelangen vest - vurdert av 27 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Familier med barn
Etablerere
Husdyreiere

Offentlig transport

Borgenfeltet 3 min
Linje 470, 470E 0.3 km

Blaker stasjon 22 min
Linje L14, L14x 22.4 km

Oslo Gardermoen 55 min

Skoler

Bjørkelangen skole (1-10 kl.) 4 min
495 elever, 20 klasser 2.2 km

Bjørkelangen videregående skole 14 min
674 elever, 32 klasser 1.1 km

Kjelle videregående skole 4 min
180 elever, 17 klasser 2.2 km

Ladepunkt for el-bil

Aurskog-Høland Kommunehus 17 min

Rådhuset, Bjørkelangen 17 min

Opplevd trygghet
Veldig trygt 92/100

Naboskapet
Godt vennskap 73/100

Kvalitet på skolene
Bra 66/100

Aldersfordeling

13
.8

 %
14

.7
 %

15
.2

 %

9.
6 

%
7.

8 
%

7.
2 

% 17
.9

 %
18

.6
 %

21
.5

 %

42
.1

 %
39

.4
 %

38
.9

 %

16
.7

 %
19

.6
 %

17
.3

 %

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre
(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Bjørkelangen vest 1 538 659

Bjørkelangen 3 825 1 760

Norge 5 328 198 2 398 736

Barnehager

Burholtoppen barnehage (0-5 år) 11 min
49 barn, 3 avdelinger 0.9 km

Kjelle gårdsbarnehage (0-6 år) 4 min
21 barn, 1 avdeling 2.2 km

Festningsåsen barnehage (0-6 år) 4 min
80 barn, 6 avdelinger 2.6 km

Dagligvare

Rema 1000 Bjørkelangen 16 min
Post i butikk 1.3 km

Coop Extra Bjørkelangen 18 min

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data
basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Aktiv Sørumsand kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk,
Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022
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Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Buss

Støynivået
Lite støynivå 98/100

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 95/100

Trafikk
Lite trafikk 91/100

Sport

Bjørkelangen sportssenter 13 min
Aktivitetshall, ballspill, fotball, frii... 1.1 km

Kjelle vg. skole 20 min
Fotball 1.7 km

Trento Bjørkelangen Express 12 min

Avancia Xpress Bjørkelangen 12 min

Boligmasse

86% enebolig
9% rekkehus
5% annet

Varer/Tjenester

Bjørkelangen Senter 16 min

Boots apotek Bjørkelangen 16 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

23% i barnehagealder
36% 6-12 år
21% 13-15 år
20% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 40%

Bjørkelangen vest
Bjørkelangen
Norge

Sivilstand
Norge

Gift 33% 34%

Ikke gift 50% 53%

Separert 12% 9%

Enke/Enkemann 5% 4%
Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data
basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Aktiv Sørumsand kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk,
Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022
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Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data
basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Aktiv Sørumsand kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk,
Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022
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L E V E R A N S E B E S K R I V E L S E
Einerhaugveien 3, Bjørkelangen

Grunnmur
Støpt plate på mark. Gjelder også carport og bod, samt utenfor inngangsparti.

Bygg utvendig

Panel: Dobbelfalset rettkant 19x123 mm m/10mm spor, grunnet+beiset 1 strøk Trebitt 9054, naturlig eldet.

Terrasse over carport og inngangsparti er med vannavrenning – tett undertak. Rekkverk i tre.

Pulttak tekket med papp.

Inngangsdør i husets fargekode (blå, gul eller rød) - med vindu.

Vinduer med dobbelt glass, med mørk grå omramming.

Ett av vinduene i 2. etg i husets fargekode (blå, gul eller rød)

Utebod: Støpt gulv og uisolerte vegger.

Innredning
Gips på vegger og i tak på alle rom.

En vegg i stue utføres med spiler.

Overgang tak og vegg leveres listefritt.

Utforinger i gips på alle vinduer utføres som listefritt, sparkles og males.

Gerikt og gulvlister 12x58 hvitmalt i standard utførelse.

Innvendige dører utfores og belistes med 12 x 58 hvitmalt listverk.

Dører innvendig leveres som standard hvitmalt glatt dør.

Gulv Grand Alu Champs elysees høytrykkslaminat – 1 stavs.

Trapp innvendig i boenhet, hvitmalt med eiketrinn.
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Fliser
Gang 1. etasje 60x60 Grey Matt rect. 4 TILVALG TILGJENGELIG

Bad 60x 60 Cinza Mate rect. på gulv og vegg med unntak av dusjområdet. 4 TILVALG TILGJENGELIG

Mosaikk 5x5 Cinza Mosaico matt på gulv og 30x90   
Derby Nacar vegger dusjområdet som er 90 x 90. 4 TILVALG TILGJENGELIG

Teknisk rom Vintage 20x20 cemento. 4 TILVALG TILGJENGELIG

WC 2. etasje 20x20 cemento. 4 TILVALG TILGJENGELIG

Våtrom
2 stk 60cm servantseksjon m/servant, 60 cm speil m/alu ramme og lys. 4 TILVALG TILGJENGELIG

1 stk monolith veggsisterne sort til bad 1. etasje 4 TILVALG TILGJENGELIG

1 stk innbyggingssiterne Tece. 4 TILVALG TILGJENGELIG

1 stk 200 liter varmtvannsbereder Høiax. 4 TILVALG TILGJENGELIG

1 stk opplegg vann og avløp vaskemaskin. 4 TILVALG TILGJENGELIG

1 stk Kjøkkenbatteri saga med avstenging. 4 TILVALG TILGJENGELIG

1 stk Dusjhjørne rett 90x90. 4 TILVALG TILGJENGELIG

1 stk Dusjbatteri Oras. 4 TILVALG TILGJENGELIG

1 stk Dusjsett apollo krom Oras. 4 TILVALG TILGJENGELIG

Kjøkken
Komplett kjøkken med hvitevarer fra Kvik

Hvit innredning med mørk benkeplate i laminat.  4 TILVALG TILGJENGELIG

Bolig 3A leveres med oppgrader kjøkken. Se eget punkt om tilvalg i prospektet.

El-punkter
El-punkter/lampepunkter i hvert rom etter NEK400.  4 TILVALG TILGJENGELIG

Bolig A har 10 takspotter i gang, stue, kjøkken og bad (tilvalg for andre enheter).

Annet
Stålpipe og ovn standard leveranse. Ferdig montert. 4 TILVALG TILGJENGELIG

Balansert ventilasjon.

Luft til luft varmepumpe.
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Oppdragsnummer: 92-22-9003 
Formidlingsnummer:  

 

KJØPEKONTRAKT  

ENEBOLIG UNDER OPPFØRING 

Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av    
13. juni 1997 nr. 43  og annen bakgrunnsrett. 

 

Mellom: 
  

Sandahl Eiendom AS Orgnr:  918775781 
 
 Bjørkeveien 4 

1940 Bjørkelangen 
 Mob: 95 27 59 00 E-post: johannes@sandahl.no 
      
heretter kalt selger, og 
 
 
 

 

 
 

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

 
 

1. SALGSOBJEKT 
 
Kjøpekontrakten gjelder kjøp av eiendom som vil bli betegnet ved et særskilt gårds-, bruks- 
og seksjonsnummer. Det særskilte gårds-, bruks- og seksjonsnummer kalles heretter 
«eiendommen».  
 
Eiendommen ligger på Eiet tomt under seksjonering fra Einerhaugveien 3, gnr. 75, bnr. 500 i 

Aurskog-Høland. 

Eiendommen er betegnet som nr.  i salgsoppgaven. 
 
Eiendommen skal oppføres slik det fremgår av salgsoppgave mv. som følger som vedlegg til 
denne kontrakt. 
 
Hjemmelshaver(e) til eiendommen er: 
  

Sandahl Eiendom AS Orgnr:  918775781 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Einerhaugveien 3



 

  2/10 
Initialer kjøper: Initialer selger: 

  

 

2. KJØPESUM/ OMKOSTNINGER 
 
Kjøpesummen for eiendommen utgjør  
 
Kr ,- kroner 00/100 
 
Kjøper må betale omkostninger uoppfordret til meglerforetakets klientkonto samtidig med 
sluttoppgjøret. Nedenfor følger en fullstendig oppstilling: 
 

Kjøpesum og omkostninger Beløp ,- 

Kjøpesum 
Dokumentavgift av tomteverdien (kr. 700 000,-) 
Tingl.gebyr skjøte 
Tingl.gebyr pantedokument 
Panteattest kjøper 

 
17 500 

585 
585 
172 

,- 
,- 
,- 
,- 
,- 

Totalt kr.  ,- 

 
 
I tillegg kommer tinglysingsgebyr med kr 585,- og attestgebyr pålydende kr 172,-, for hvert 
pantedokument kjøper ønsker tinglyst på eiendommen i forbindelse med etablering av pant. 
Omkostningene forfaller til betaling samtidig med sluttoppgjøret. Det tas forbehold om 
endringer i offentlige avgifter og gebyrer.  
 
Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens 
verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst 
dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften 
kan således forekomme og kjøper vil være ansvarlig for ev. mellomværende. 
 
 
3. ENDRINGS- OG TILLEGGSARBEID 
 
Alle endrings- og/eller tilleggsarbeider som ønskes utført skal avtales skriftlig med selger. 
Kjøper kan ikke kreve å få utført endrings- og/eller tilleggsarbeid som endrer kjøpesummen 
med mer enn 15 %, jf. bustadoppføringslova § 9. Det skal inngås særskilt avtale mellom 
partene hvor endring av kjøpesum og ev. fristforlengelse skal fremkomme.  
 
Kjøper kan endre spesifikasjoner gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli 
utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge, til hvilken kostnad og innen 
hvilken frist. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med krav i teknisk forskrift.  
 
 
4. OPPGJØR 
 
Oppgjøret mellom partene foretas av meglerforetakets oppgjørsavdeling. 

Oppgjørsavdelingens adresse er:  

Aktiv Eiendomsoppgjør AS, Orgnr: 984484496 

Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo 

Tlf: 22 87 63 60,  

oppgjor@aktiv.no 
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Dette endrer ikke ansvarsforholdet som meglerforetaket har overfor kjøper og selger.  
 
Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt innbetales til meglers klientkonto nr. 
12710712164,  Bankenes Boligmegler AS og merkes med: 92-22-9003 Einerhaugveien 3 
 
Kjøpesummen regnes ikke som betalt med befriende virkning før innbetalt beløp  
er disponibelt på meglerforetakets klientkonto. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk 

finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.  

Entreprenøren skal stille garanti straks etter avtaleinngåelse, jf. bustadoppføringslova § 12. 
Dersom det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller 
tillatelse til igangsetting, er det tilstrekkelig at entreprenøren stiller garanti straks etter at 
forbehold har falt bort. Det samme gjelder ved forbehold med tilsvarende virkning fra 
forbrukerens side. Entreprenøren skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter. 
 
Dersom det er avtalt at det skal innbetales forskudd, inntrer betalingsplikten straks garanti 
etter bustadoppføringslova § 12 er stilt.  
 
Dersom garanti etter bustadoppføringslova § 47 ikke blir stilt er det innbetalte beløp 
underlagt kjøpers rådighet og kjøper opptjener renter av beløpet frem til det ev. stilles garanti 
eller eiendommen er overskjøtet til kjøper.  
 
Dersom kjøpesummen ikke blir innbetalt til meglerforetakets klientkonto i rett tid eller ev. 
lånedokumenter i tinglysingsklar stand ikke er meglerforetakets oppgjørsavdeling i hende 
innen overtakelse, svarer kjøper den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente iht. 
forsinkelsesrenteloven, til selger. Forsinkelsesrente beregnes av hele kjøpesummen, med 
fratrekk av ev. innbetalt og disponibelt forskudd, frem til hele kjøpesummen samt 
omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto. Fullt oppgjør anses 
ikke innbetalt før også ev. påløpte forsinkelsesrenter er innbetalt. Dette avtalepunkt gir ikke 
kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.   
 
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte 
fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeider er utført. Beløpet innbetales 
til klientkonto nr. 12710712164, Bankenes Boligmegler AS, merkes med: 92-22-9003 
Einerhaugveien 3, og må være innbetalt senest ved overtakelse, jf. avtalens punkt 8. Dersom 
forfall på faktura er forut for overtakelse og beløpet skal utbetales selger, må selger stille 
garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. 
 
Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført 
kjøper, jf. bustadoppføringslova § 46. Alternativt må selger stille garanti etter 
bustadoppføringslova § 47. 
 
Selger gjøres oppmerksom på at det normalt tar 2-3 uker fra overtakelse til utbetaling av 
oppgjør. Dette grunnet behandlingstid hos Statens Kartverk, postgang samt transaksjonstid 
banker imellom. Meglerforetaket foretar oppgjør til selgers konto i norsk finansinstitusjon. 
 
Dersom kjøper ønsker å påberope seg mangler ved overtakelse eller noe av beløpet på 
annen måte er omtvistet ved overtakelse, kan ikke selger holde tilbake nøkler eller nekte å 
overlevere eiendommen dersom kjøper foretar betaling av det omtvistede beløpet til meglers 
klientkonto eller til en sperret bankkonto som bare kan disponeres av kjøper og selger i 
fellesskap. Meglerforetaket eller bank skal imidlertid kunne foreta utbetalingen fra kontoen i 
samsvar med rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom. 
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Kjøper har iht. bustadoppføringslova § 49 deponeringsrett for omtvistet beløp og kan kreve 
overtakelse og hjemmelsoverføring. Selger kan etter forsinkelsesrenteloven kreve 
forsinkelsesrente for beløp som ev. urettmessig er deponert for mye. Dette gjelder ikke 
dersom partene har avtalt at et bestemt beløp skal holdes tilbake i påvente av retting. 
  
Dersom det ett år etter at eiendommen er overtatt fortsatt ikke er dokumentert at vilkårene for 
utbetaling til entreprenør er oppfylt, gis oppdragsansvarlig fullmakt til å sette det omstridte 
beløp på en egen konto i norsk bank, hvor utbetaling krever begge parters samtykke. 
Alternativt kan pengene deponeres i Norges bank etter lov om deponering i gjeldshøve av 
17. februar 1939 nr. 1. 
 
Meglerforetaket er underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 

(hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrift. Det følger av hvitvaskingsloven at 

meglerforetaket er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak overfor begge partene i handelen. 

Dette innebærer at både selger og kjøper forplikter seg til å fremlegge gyldig legitimasjon slik 

at identitet kan bekreftes før handelen gjennomføres. Dersom kundetiltak ikke kan 

gjennomføres er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er 

selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres 

et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.  

 
5. GARANTI 
 
Selger skal stille garanti etter bustadoppføringslova § 12 straks etter avtaleinngåelse eller 
straks etter at forbehold beskrevet i punkt 17 er bortfalt.  
 
Garantien skal gjelde fra tidspunkt for avtaleinngåelse og til fem år etter overtakelse. 
Garantien skal tilsvare minst 3 % av opprinnelige kjøpesum uten tilleggsarbeider frem til 
overtakelse og minst 5 % etter overtakelse.  
 
Dersom det er avtalt at det skal innbetales forskudd ved avtaleinngåelse må selger stille 
garanti etter bustadoppføringslova § 47 for å få instruksjonsrett over midlene.  

 
 

6. HEFTELSER 
 
Kjøper er forelagt utskrift av grunnboken for den eiendommen denne eiendommen er en del 
av og har gjort seg kjent med innholdet av denne. 
 
Kjøper er kjent med eiendommens servitutter og overtar disse slik de fremkommer av 
grunnboken. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer 
som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, herunder erklæring som regulerer drift og 
vedlikehold av energi/nettverk m.m. 
 
Selger gir herved Bankenes Boligmegler AS ugjenkallelig fullmakt til å innfri, ev. midlertidig 
innfri for overføring til annet panteobjekt, de pengeheftelser som kjøper ikke skal overta. 
 
Innfrielse av panteheftelser skjer ved at megler, etter å ha mottatt kjøpesummen, benytter de 
nødvendige deler av kjøpesummen til å innfri pantegjeld som ikke skal overtas av kjøper og 
påser at panthaver besørger panteheftelsene slettet.  
 
Selger garanterer at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art på eiendommen, 
herunder utpantings- og/eller utleggsforretninger, utover det pantattesten viser og de 
pengeheftelser det er avtalt at kjøper skal overta. Selger forplikter seg til å umiddelbart 
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underrette kjøper og oppdragsansvarlig dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysing 
av skjøte finner sted. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter m.v. som vedrører 
eiendommen og som er forfalt eller forfaller til betaling før overtakelse. Selger gir 
meglerforetakets oppgjørsavdeling ugjenkallelig fullmakt til å innfri ev. krav som ikke er betalt 
på oppgjørstidspunktet. 
 
Selger har rett til å tinglyse nye heftelser på eiendommen som følge av krav fra det offentlige, 

herunder heftelser som gjelder vei, vann og avløp. 

 
7. TINGLYSING OG SIKKERHET 
 
Selger har utstedt pantedokument med urådighetserklæring til Bankenes Boligmegler AS. 
Meglerforetaket foretar tinglysing av denne for selgers regning. Pantedokumentet tjener som 
sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av kjøpesummen og all utbetaling til selger skal, 
inntil tinglysning av skjøtet finner sted, ha sikkerhet innenfor kjøpesummens ramme. 
 
Ved underskrift av denne kontrakt skal hjemmelshaver undertegne skjøte til kjøper. 
Skjøtet oppbevares hos Aktiv Eiendomsoppgjør AS, som besørger dette tinglyst når kjøper 
har innbetalt fullt oppgjør, eiendommen er overtatt og ev. seksjonering/fradeling er tinglyst. 
Partene gir Bankenes Boligmegler AS fullmakt til å påføre gårds- og bruksnummer på 
skjøtet.  
 
All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av meglerforetakets 
oppgjørsavdeling. Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres oppdragsansvarlig 
i undertegnet og tinglysingsklar stand. 
 

 
8. OVERTAKELSE 
 
Selger tar sikte på at eiendommen blir ferdigstilt 2-4. kvartal 2022 (avhengig av hvilken 
bolig). Angitt tidspunkt er foreløpig og ikke bindende eller dagmulktsutløsende.  

Så snart selger har vedtatt byggestart og opphevet forbeholdene i pkt. 17 skal selger 
fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal 
skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Utløpet av 
overtakelsesperioden er bindende og dagmulktsutløsende. 

Senest 10 uker før ferdigstillelse av eiendommen skal selger gi kjøper skriftlig melding om 
overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge 
innenfor overtakelsesperioden. 
 
Dersom selger ferdigstiller eiendommen i god tid før overtakelsesperioden beskrevet i 2.ledd 
ovenfor, kan selger kreve overtakelse inntil fire måneder før denne fristen. Selger skal 
skriftlig varsle kjøper om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det 
eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel. Kopi av varsel 
om overtakelse skal selger sende megler. 
 
Selger skal fremlegge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overlevering til kjøper.  
 
Selger skal overlevere eiendommen i ryddig og rengjort stand (byggvask).  
 
Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning hvor begge parter deltar. Kjøper skal 
skriftlig anmerke i overtakelsesprotokollen eventuelle forhold som påberopes som mangel 
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ved eiendommen, samt beløp kjøper vil holde tilbake i oppgjøret på grunn av disse. 
Overtakelsesprotokollen skal signeres av begge parter.  
 
Dersom ikke annet er avtalt, utleveres nøklene til eiendommen ved overtakelsesforretningen 
såfremt fullt oppgjør er bekreftet innbetalt. Dersom selger utleverer nøkler før innbetaling, 
bærer selger selv risikoen for dette. 
 
Kjøper kan nekte overtakelse dersom eiendommen på overtakelsestidspunktet har feil 
og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen rimelig 
tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under befaringen.  
 
Dersom kjøper til tross for varsling ikke møter til overtakelsesforretning, anses eiendommen 
overlevert.  
 
Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt eiendommen. Hvis 
eiendommen ikke overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra 
det tidspunkt eiendommen kunne vært overtatt.  
 
Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale 
kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse 
som selger ikke svarer for.  
 
Som vedlegg til denne kontrakten følger overtakelsesprotokoll som skal signeres av begge 
parter ved overtakelsen.  
 

 
9. SELGERS SANKSJONER 
 
Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes med 30 
– tretti - dager eller mer, betraktes oversittelsen som et vesentlig kontraktsbrudd som gir 
selger rett til å heve avtalen. Før selger gjør hevingsretten gjeldende plikter han å gi kjøper 
forutgående skriftlig varsel. Kjøper er innforstått med at selgers omkostninger og ev. tap i 
forbindelse med et dekningssalg må dekkes av kjøper.  
 
Mislighold som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag etter Lov om tvangsfullbyrdelse av 26. 
juni 1992 nr. 86 § 13-2 (3) bokstav e). 
 

 
10. SELGERS FORSINKELSE 
 
Dersom selger oversitter avtalte tidsfrister kan kjøper etter de nærmere regler som er inntatt i 
bustadoppføringslova kap. 3 kreve dagmulkt, holde igjen vederlag, kreve erstatning eller 
heve avtalen dersom vilkårene for dette er oppfylt. Dagmulkt kan bare kreves dersom 
overtakelse av eiendommen blir forsinket og ikke dersom avtalte delfrister oversittes. 
Dagmulkt tilsvarer 0,75 promille av samlet vederlag fra avtalt overtakelsesdato og frem til 
overtakelse finner sted. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 dager, jf. 
bustadoppføringslova § 18.   
 
Selger har krav på tilleggsfrist dersom kjøper ønsker endrings- og/eller tilleggsarbeider.  
 
Tilsvarende gjelder dersom det i byggeperioden inntreffer streik, lockout eller oppstår andre 
forhold som ligger utenfor selgers kontroll, jf. bustadoppføringslova § 11. Det er videre et 
vilkår for rett til tilleggsfrist at selger varsler kjøper uten ugrunnet opphold etter at selger ble 
oppmerksom på forholdet som gir grunnlag for krav på forlengelse, jf. bustadoppføringslova 
§ 11 (4).  
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11. SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT/KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT 
 
Eiendommen skal være i samsvar med krav stilt i lov eller i medhold av lov og som er 
gjeldende på tidspunktet for søknad om rammetillatelse. 
 
Eiendommen kan ha mangel dersom kjøper ikke får opplysning om forhold som selger kjente 
eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder 
dersom eiendommen ikke svarer til opplysning som er gitt i annonse, salgsoppgave eller 
annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut 
fra at opplysningen har innvirket på avtalen og at opplysningen ikke er rettet i tide på en 
tydelig måte. 
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold ved eiendommen kjøper kjente eller 
burde blitt kjent med før avtaleinngåelsen.  
 
 
12. BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE 
 
Arbeidet skal utføres etter god håndverksmessig standard i samsvar med den 
bygningsbeskrivelse som er gitt og med det utstyr mv. som følger av salgsoppgaven med 
vedlegg.  
 
I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og 
sammenføyninger bl.a. på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker 
i materialoverganger og mellom tak/vegg og i hjørner ikke kan kreves utbedret så lenge disse 
ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. 
 
Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, materialvalg, rørføringer og 
lignende som ikke reduserer eiendommens kvalitet, uten at dette gir rett til reduksjon av 
kjøpesummen. Tilsvarende kan selger foreta endringer i bygningskropp med tilhørende 
tekniske anlegg samt utvendige arealer. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere 
kjøper skriftlig om slike endringer, med mindre endringene må antas å være uvesentlige.  
 
 
13. MANGLER 
 
Dersom eiendommen har mangler kan kjøper på de vilkår som følger av 
bustadoppføringslova kap. IV kreve oppfyllelse, retting, prisavslag, erstatning, heving og/eller 
holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen. 

  
Dersom kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved eiendommen må han 
reklamere skriftlig overfor selger innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde 
blitt oppdaget. Partene plikter å iverksette de tiltak som med rimelighet kan forlanges for å 
begrense omfanget av ev. skader som følge av mangelen. 
 
Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år etter overtakelsen. Den absolutte 
reklamasjonsfristen gjelder selv om mangelen ikke kunne oppdages på et tidligere tidspunkt.  
 
Dersom det oppstår mangler hvor kostnadene ved utbedring er urimelig i forhold til den 
betydning manglene har for eiendommens bruksverdi, har selger rett til å gi kjøper prisavslag 
i stedet for å foreta utbedring. 
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Selger skal utbedre ev. mangler så snart som mulig og senest innen 3 måneder etter at 
selger har mottatt reklamasjonen fra kjøper. Kjøper forplikter seg til å gi selger og selgers 
representanter adgang til eiendommen, og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider, 
på hverdager mellom kl. 08.00 og 17.00. 
 
 
14. ETTÅRSBEFARING 
 
Ett år etter overtakelse skal selger innkalle til en felles befaring på eiendommen, jf. 
bustadoppføringslova § 16.  
 
Ved ettårsbefaringen skal partene i fellesskap gjennomgå eiendommen. Kjøper skal påvise 
forhold kjøper mener er mangelfulle. Fristene beskrevet i punkt 13 ovenfor er dog gjeldende 
også i perioden mellom overtakelse og ettårsbefaringen. Selger hefter ikke for mangler som 
skyldes uriktig bruk av eiendommen eller skader påført av kjøper. Selger er ikke forpliktet til å 
foreta reparasjoner som er å anse som ordinært vedlikehold. 
 
Mangler og feil som blir avdekket forplikter selger seg til å protokollere og utbedre så snart 
som mulig og senest innen 3 måneder etter befaringen.  

  
 
15. UTVENDIGE AREALER  
 
Eiendommen skal leveres med eventuell opparbeidelse av utvendige arealer og beplantning 
iht. salgsoppgaven.  
 
Partene er innforstått med at tomtearealet ikke er nøyaktig oppmålt.  
 
Selger skal fremlegge målebrev utstedt av kommunen før overtakelse. Partene aksepterer at 
arealavvik, så fremt det ikke er vesentlig, ikke er gyldig reklamasjonsgrunn eller kan gi 
grunnlag for endring av den avtalte kjøpesum.  
 
Ved opparbeidelsen forbeholder selger seg retten til å foreta mindre justeringer og endringer 
som er nødvendige som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske 
løsninger. Dersom det blir nødvendig med endringer som må anses som vesentlige skal 
selger, så langt det er praktisk mulig, informere kjøper skriftlig om slike endringer. 
 
Inntil samtlige hus på byggefeltet er ferdigstilt har selger rett til å ha anleggsmaskiner, utstyr 
o.l. stående på området. Ev. skader som påføres eiendommen skal selger utbedre. Det 
forutsettes at kjøper har rimelig adkomst til eiendommen. 
 
Kjøper er kjent med at utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt og overtakelsesforretning på 
disse arealene kan bli avholdt, etter overtakelse av eiendommen.  
 
Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av eiendommen, aksepterer 
partene at 3 % av kjøpesummen holdes tilbake dersom annet beløp ikke er avtalt. Renter 
tilfaller selger.  
 
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til 
årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid 
og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.   
 
Selger skal fra overtakelsesbefaringen protokollere at kjøper samtykker til at det tilbakeholdte 
beløp utbetales selger, slik at verdien av gjenstående arbeider samsvarer med summen av 
tilbakeholdte beløp. Renter tilfaller selger.  
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Punkt 13 om mangler er også gjeldende for utvendige arealer.  
 
 
16. FORSIKRINGER 
 
Eiendommen er fullverdiforsikret. Selger forplikter seg til å holde bygningen(e) forsikret frem 
til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført eiendommen, jf. 
bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller 
erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.  
 
Kjøper er forpliktet til å forsikre eiendommen fra overtakelse.  

 
 

17. FORBEHOLD 
 
Selgers forbehold fremkommer av salgsoppgave med vedlegg.   
 
Ingen forbehold kan tas for en lengre periode enn 18 måneder fra kontraktsinngåelse. Selger 
skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er bortfalt. 
Kopi sendes megler. 
 
 
18. AVBESTILLING  
 
Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Ved 
avbestilling må kjøper betale vederlag for utført arbeid og erstatning basert på individuell 
erstatningsutmåling. 
 
Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet av kjøper. Kontakt 
megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. 
 
 
19. VIDERESALG AV KONTRAKTSPOSISJON 
 
Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på 
at ny kjøper trer inn i kontrakten (med tillegg av ev. endrings-/tilleggsavtaler) med de samme 
rettigheter og forpliktelser som den opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges 
tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr 
med kr 40.000,- (inkl. mva.). Selger skal også samtykke i videresalg. 
 

Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport 
av kjøpekontrakt uten selgers samtykke. 

 
 

20. ANNET 
 
Ved besøk på byggeplassen før overtakelse skal kjøper alltid være i følge med en 
representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen er beheftet med stor grad av 
risiko og er forbudt. 
  
Selger forbeholder seg retten til enhver prisjustering på ev. øvrige eiendommer i prosjektet. 
Uansett om prisforlangende for tilsvarende eiendom i tidsrommet etter kontraktsinngåelsen 
blir justert opp eller ned, kan ingen av partene av den grunn kreve prisavslag eller pristillegg. 
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21. SAMTYKKE TIL BRUK AV ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON 
 
Partene samtykker til bruk av elektronisk kommunikasjon der denne avtale eller 
bustadoppføringslova krever skriftlighet.  
 
 
22. VERNETING 
 
Partene vedtar eiendommens verneting som rett verneting for tvister etter denne kontrakt. 

 

 
23. VEDLEGG 
 
Følgende dokumenter er fremlagt for partene og er ved signering av denne kjøpekontrakt 

gjort til en del av herværende avtale:  

• Salgsoppgave m/vedlegg 

• Grunnboksutskrift, datert <*> 
 
Dersom selger og kjøper signerer kjøpekontrakten på papir, vil kjøpekontrakten være 

utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer hvorav hver av partene beholder ett – 1 - 

eksemplar og ett – 1 - eksemplar oppbevares hos meglerforetaket. Dersom kjøpekontrakten 

signeres ved bruk av e-signering (bank-ID), vil partene motta melding når kjøpekontrakten er 

signert av begge parter. Den elektronisk signerte kjøpekontrakten kan fås tilsendt på 

forespørsel.  

Kjøpekontrakter oppbevares hos meglerforetaket i 10 år etter signering. 

 
Sted/dato:           Sted/dato:  
 
 
Kjøper: Selger: 

………………………………………………  …………………………………………… 

Sandahl Eiendom AS 
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Adresse Einerhaugveien 3

Postnr 1940

Sted Bjørkelangen

Andels- 
/leilighetsnr.  / 1

Gnr. 75

Bnr. 500

Seksjonsnr. 1

Festenr.

Bygn. nr. 1

Bolignr. 1

Merkenr. A2022-1391556

Dato 04.05.2022

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Innmeldt av Roy Veiby

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
 A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet er ikke bekreftet fra Matrikkelen

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
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Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, • deler av boligen ikke er i bruk,
og kan forklare avvik mellom beregnet og målt • færre personer enn det som regnes som normalt
energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet  bruker boligen, eller
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt • den ikke brukes hele året.
dersom:

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer 
men dette vil ikke påvirke boligens energimerke. på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Tips 2: Luft kort og effektivt
Tips 3: Redusér innetemperaturen
Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.
anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av
er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke. bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav
opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør til godt inneklima og forebygging av fuktskader og 
derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. andre byggskader.
Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)
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Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan-
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over informasjon om beregninger, se
oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for. www.energimerking.no/beregninger

Registrering: Attest utstedt med detaljert registrering.

Bygningskategori: Småhus
Bygningstype: Kjedet enebolig
Byggeår: 2022
Bygningsmateriale: Tre
BRA: 89,6
Ant. etg. med oppv. BRA: 2
Detaljert vegger: Ja
Detaljert vindu: Nei

Teknisk installasjon
Oppvarming: Elektrisitet

Varmepumpe
Ved

Varmepumpe: Henter varme fra uteluft

Ventilasjon: Balansert

Detaljering varmesystem: Elektriske panelovner
Elektriske varmekabler
Varmepumpe avgir varme til tilført ventilasjonsluft
Lukket peis

42 Einerhaugveien 3



For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se  www.enova.no/hjemme 
eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes  av aktuell attest under Offisielle energiattester i
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig
inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale
søke opp bygninger og hente fram energiattester som er opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da
laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk" Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen
beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om eller gjennomføring av energieffektivisering og
boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på
typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene
for energikarakteren baserer seg på NS 3031 Plikten til energimerking er beskrevet i
(www.energimerking.no/NS3031) energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen
kan du finne på www.energimerking.no
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Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)
Adresse: Einerhaugveien 3 Gnr: 75
Postnr/Sted: 1940 Bjørkelangen Bnr: 500
Leilighetsnummer: 1 Seksjonsnr: 1
Bolignr: 1 Festenr: 
Dato: 04.05.2022 21:10:05 Bygnnr: 1
Energimerkenummer: A2022-1391556
Ansvarlig for energiattesten: 
Energimerking er utført av: Roy Veiby

Brukertiltak
Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av 
boligens energibruk går til oppvarming. 

Tips 2: Luft kort og effektivt
Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av 
gulv, tak og vegger.

Tips 3: Redusér innetemperaturen
Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også 
varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av 
døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler 
foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom 
vinduene. 

Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig
Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei 
vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. 
Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tips 5: Slå av lyset og bruk sparepærer
Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tips 6: Vask med fulle maskiner
Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tips 7: Slå el.apparater helt av
Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

44 Einerhaugveien 3



Tips 8: Spar strøm på kjøkkenet
Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann 
enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av 
microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøl- og frys skal 
avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet/boksen (nye kjølekap har ofte automatisk 
avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. 
Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker 
energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske- og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tips 9: Velg hvitevarer med lavt forbruk
Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det 
minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er 
merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene. 

Tips 10: Fyr riktig med ved
Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når peisen 
ikke er i bruk.
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Alle fortjener et godt hjem

etgodthjem.no

Et hjem er mer enn vegger og tak.
Det er et sted for å skape gode minner preget av trivsel, omsorg og trygghet.

For oss som jobber med folks hjem hver eneste dag, er det naturlig å engasjere oss 
sammen med SOS-barnebyer for å gi flere barn et trygt og godt hjem.

For hvert hjem vi formidler, gir vi derfor 100 kroner til SOS-barnebyers arbeid.

Ønsker du også å være med å bidra? 
Send en SMS med kodeord "etgodthjem" til 2160, og du bidrar med 100 kroner.

I samarbeid med



Forbrukerinformasjon om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, 
Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendoms-
megling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning 
på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, 
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Gjennomføring av budgivning

Viktige avtalerettslige forhold

1. På forespørsel vil megler opplyse om 
aktuelle bud på eiendommen, herunder om 
relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som 
formidler disse videre til oppdrags- 
giver. Kravet til skriftlighet gjelder også 
budforhøyelser og motbud, aksept eller 
avslag fra selger. Før formidling av bud til 
oppdragsgiver skal megler innhente gyldig 
legitimasjon og signatur fra budgiver. 
Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt 
for budgivere som benytter e-signatur, eks- 
empelvis BankID eller MinID. Med skriftlige 
bud menes også elektroniske meldinger 
som e-post og SMS når informasjonen i 
disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens  
adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, 
budgivers kontaktinformasjon,  
ieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato 
og eventuelle forbehold som for eksempel 
usikker  salg av nåværende 

bolig ol. Normalt vil ikke et bud med for- 
behold bli akseptert før forbeholdet er 
avklart. Konferer gjerne med megler før  
bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig 
avvikling av budrunden. I forbrukerforhold 
(dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal 
megleren ikke formidle bud med kortere 
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag 
etter siste annonserte visning. Etter denne 
fristen bør budgivere ikke sette en kortere 
akseptfrist enn at megler har mulighet til, 
så langt det er nødvendig, å orient- 
ere oppdragsgiver, budgivere og øvrige 
interessenter om bud og forbehold. Det 
bør ikke gis bud som diskriminerer eller 
utelukker andre budgivere. Dersom bud 
inngis med en frist som åpenbart er for kort 
til at megleren kan avvikle budrunden på en 
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver 
og interessenter et tilstrekkelig grunnlag 
for sine handlingsvalg, vil megler fraråde 
budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av 
det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, 
når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og 
mulig holde budgiverne skriftlig orientert 
om nye og høyere bud og eventuelle for- 
behold. Megler skal så snart som mulig 
bekrefte skriftlig overfor budgivere at 
budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller 
dersom en budrunde avsluttes uten at 
handel er kommet i stand, kan en budgiver 
kreve kopi av budjournalen i anonymisert 
form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og  
selger uten ugrunnet opphold etter at  
handel er kommet i stand. Dersom det er 
viktig forbudgiver å bevare sin anonymitet, 
bør budet fremmes gjennom fullmektig.

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp 
av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har 
formidlet innholdet i budet til selger (slik at 
selger har fått kunnskap om budet), kan  
budet ikke kalles tilbake. Budet er da bind-
ende for budgiver frem til akseptfristens  
utløp, med mindre budet før denne tid 
avslås av selger eller budgiver får melding 

om at eiendommen er solgt til en annen 
(man bør derfor ikke gi bud på  eien-
dommer samtidig dersom man ikke ønsker 
å kjøpe  enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere 
ethvert bud, og er for eksempel ikke forplik-
tet til å akseptere høyeste bud. 

4. Når en aksept av et bud har kommet frem 
til budgiver innen akseptfristens utløp er det 
inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger 
til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig 
er et bindende tilbud som medfører at det 
foreligger en avtale om salg av eiendom-
men dersom budet i rett tid aksepteres av 
kjøper. 



Adresse:

Oppdragsnummer:

Meglerforetak: 
Saksbehandler: 

Telefon: 
E-post:

Kjøpesum: Kr.

Beløp med bokstaver:  Kr.

+ omkostningert iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den:        Kl.  

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 
første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.

Eventuelle forbehold:    

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det  
er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at  
budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato:    

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert:    

Låneinstitusjon:         Referanse og tlf nr.:    

Lånt kapital:        Kr.:    

Egenkapital:        Kr.:    

Totalt:        Kr.:    

Egenkapital består av:      Salg av nåværende bolig eller fast eiendom     Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

For eiendommen:

Kopi av legitimasjon Kopi av legitimasjon

Navn:    

Fødselsnr. (11 siffer): 

Adresse:

Postnr.: Sted:

Tlf.: E-post:

Dato.: Sign:

Navn:    

Fødselsnr. (11 siffer): 

Adresse:

Postnr.: Sted:

Tlf.: E-post:

Dato.: Sign:

Budskjema

Jeg gir bud som:      Forbruker      Ledd i næringsvirksomhet / juridisk person (selskap)

Einerhaugveien 3, 1940 Bjørkelangen
Gnr. 75, bnr. 500 i Aurskog-Høland kommune

92229003

Bankenes Boligmegler AS
Øyvind Sægrov

64 80 80 05
oysa@aktiv.no

11.05.2022





Hvor drømmer  
du om å bo?

Nordmenn bytter bolig cirka fire ganger i løpet av livet. Likevel er det svært få som 
legger en langtidsplan for sin egen boligreise. Snakk med oss om boligen du ser 
etter nå, og den du vil ha om 10 år – så kan vi tenke langsiktig sammen.

aktiv.no


