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Velkommen til
Gotaasalléen

På en av byens mest attraktive tomter, rett sør for
Herredshuset og Storgata, kommer snart to signalbygg
– Hagehuset og Torghuset. Med sin sentrale beliggenhet, høye kvalitet og spennende arkitektur, er dette et
boligprosjekt vi mener ingen andre kan måle seg med
her på Jessheim.
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Illustrasjon - avvik kan forekomme

Hagehusets andre salgstrinn består av 29 flotte leiligheter.
Her finner du arealeffektive 2-roms, romslige 3-roms, spennende
4-roms, samt en eksklusiv penthouseleilighet i toppetasjen.
ILLUSTRASJON: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.
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Illustrasjon - avvik kan forekomme

I Gotaasalléen kan du nyte solen på din private uteplass.
Samtlige leiligheter i andre salgstrinn leveres med balkong
eller terrasse, uten direkte overliggende balkonger.
ILLUSTRASJON: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.
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Illustrasjon - avvik kan forekomme

Store vindusflater skaper strålende innvendige
lysforhold. Nyt roen og utsikten samtidig som du er
midt i byen, et steinkast unna Herredshuset.
ILLUSTRASJON: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.
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Illustrasjon - avvik kan forekomme

Leilighetene er utformet med hensyn til en høy
bokvalitet, og du har gode muligheter til å sette ditt
eget preg på ditt nye hjem.
ILLUSTRASJON: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.
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Illustrasjon - avvik kan forekomme

Vi har lagt stor vekt på den gode følelsen av komfort og
tidsriktig standard. Den rause takhøyden gir god romfølelse.
ILLUSTRASJON: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.

I forbindelse med utbyggingen legges det til rette for et nytt gatetun
foran Herredshuset. I Torghuset, ut mot Gotaasalléen, vil det komme
café eller strøksbutikk på gateplan, som skaper liv i byrommet
mellom Herredshuset og det gamle bankbygget.
Byggene får en trefasade som har både inntrukne og utkragede
balkonger for å skape et variert fasadeuttrykk. Leilighetene får
fantastiske lys- og utsiktsforhold.
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Gotaasalléen er et
strålende eksempel på at
moderne arkitektur kan
eksistere i harmoni med
historiske bygninger.
Herredshuset står som
et symbol på byens stolte
historie og kulturliv.
Gotaasalléen vil bestå av
to bygg – Hagehuset og
Torghuset. De vil med
sin moderne arkitektur
symbolisere byens
spennende utvikling.

Det åpnes opp med hyggelige utearealer mellom byggene, slik
at bydelen kobles sammen med eksisterende grøntområder inn
mot sentrum.
I Gotaasalléen vil du oppleve både bykvalitet og bokvalitet. Her
bor du midt i byen og kan være der ting skjer, men samtidig
trekke deg tilbake til ditt eget hjem, og nyte roen og utsikten fra
din private uteplass.

Torghusets (til høyre) og
Hagehusets (til venstre)
varierte trefasade skaper
helhet og gjør at arkitekturen tilpasser seg til
omgivelsene.
Gammelt og nytt i harmoni

Velkommen til Gotaasalléen
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Gammelt
og nytt
i harmoni

Velkommen til Gotaasalléen
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Illustrasjon: Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse.

Et sted hvor
man treffes

I Gotaasalléen finner du mange
hyggelige møtesteder, både i det nye
torget foran Herredshuset og inne i
gårdsrommet mellom leilighetene.

Det nye torget foran Herredshuset
blir et attraktivt møtested for
Jessheims befolkning og bidrar til
aktivitet og liv i området.

For beboerne i Gotaasalléen blir
gårdsrommet mellom bankbygget og
leilighetene et hyggelig uteområde
hvor du kan koble av alene i solen,
eller sosialisere med gode venner.

Vi ønsker å utvikle et prosjekt i
Gotaasalléen som løfter Jessheim
sentrums attraktivitet, åpenhet og
bykvalitet i tradisjonsrike omgivelser.
Gunnar Rinde,
Prosjektansvarlig Stor-Oslo Eiendom

Et sted hvor man treffes

De hyggelige utearealene i Gotaasalléen vil være
et sted hvor man treffes, enten over en kaffe på
plassen foran Torghuset eller en prat med naboen
i gårdsrommet.

(FOTO: HOLMSENS FOTO / AKERSHUSBA SEN )

I tradisjonsrike
omgivelser

BA NKBYG G E T

Den 30. november 1898 skjenket
Ole Gotaas tre mål tomt til
Ullensaker kommune. Den
landskjente arkitekten Holger
Sinding-Larsen fikk i oppgave å
tegne et kommunehus til bruk for
administrasjonen og for kommunens
innbyggere, til både hverdag og fest.
Herredshuset sto ferdig i 1901 og
siden den gang har «Ullensakers
vakreste dame» beholdt sin posisjon
som et nasjonalromantisk signalbygg
i hjertet av Jessheim.

Da Herredshuset sto ferdig var
Ullensaker Sparebank, eller
«Brenni-banken» som den ble
kalt på folkemunne, de første som
flyttet inn. I 1938 fikk banken sine
egne lokaler på motsatt side av
Gotaasalléen. Bankbygget er et
viktig lokalt kulturminne som
ble tegnet av arkitektfirmaet
Biong & Biong. Den opprinnelige
bankbygningen ble bevaringsvernet
i 2018 og vil være en integrert og
viktig del av Gotaasalléen.

I tradisjonsrike omgivelser

Herredshuset sto ferdig til bruk i 1901 og omtales på folkemunne som Ullensakers vakreste dame.

HE RRE DSHUSE T
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Det er lagt opp til bevaring og tilbakeføring av den opprinnelige delen av Bankbygget, noe vi mener er en
kvalitet i området. (FOTO: AKERSHUSBA SEN )

Velkommen til Gotaasalléen

A RKITE K TE NS V ISJON

Med fokus på
bokvalitet og bykvalitet

Plasseringen av byggene i forhold til hverandre og
til Bankbygget former prosjektets sentrale hagerom
som viderefører grøntdraget ved Herredshuset
og fra sentrum. Herredshusets betydning blir
understreket ved å skape en plass i front, vendt
mot Bankbygget.
Med fremtidsrettet boligarkitektur, gammel
bystruktur og Jessheims kollektivknutepunkt
dannes rammene for et attraktivt og levende
bomiljø og bysentrum.
Code / Henning Kaland, Daniel Jacobsen og
Ida Revfem
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Store vindusflater, hjørnevinduer i stuen og god
takhøyde bidrar til at leilighetene blir lyse og
romslige og med godt utsyn. Planløsningene er
utformet med tanke på fleksibilitet i bruk, og
nesten alle leiligheter får egne, store balkonger eller
terrasser. Trekledning, oppbrutte volumer og nedtrapping av fasaden på de to byggene skaper helhet
og gjør at arkitekturen tilpasser seg omgivelsene.

Code arkitektur er et
norsk arkitektkontor med
ulike offentlige og private
prosjektoppdrag. Kontoret
ble etablert i 1997 og har i
dag 25 ansatte med base i
Oslo. Kontoret kan vise til
en rekke førstepremier i ulike
arkitekturkonkurranser og
vant blant annet Oslo bys
arkitekturpris i 2016 med
boligprosjektet Ullevål tårn.
> code.no

Vår visjon er å skape arkitektur som
inspireres av sameksistens mellom
landskap, kultur og økonomi.

Ariktektens visjon

26

Vårt hovedfokus har vært å skape et prosjekt med gode
bokvaliteter som tilfører Jessheim nye bykvaliteter.

Velkommen til Gotaasalléen

L A NDSK A P S V ISJON

Gode rammer for et
sentrumsnært liv

Gårdsrommet mellom de to byggene blir et
hyggelig, felles møtested for beboerne. Gangveiene
krysses i et lite, sosialt torg med hyggelige oppholdssteder og lekeplass. Rundt Herredshuset
skapes et helt nytt byrom — et attraktivt møtested
for Jessheims befolkning. Det nye gatetunet tar
utgangspunkt i de eksisterende kvalitetene fra
Gotaasalléen.
Samtidig som uteområdene er sosiale møtesteder
vil de også få et grønt preg. Store arealer for
overvannshåndtering bidrar med frodighet til
utearealene, og har en viktig økologisk funksjon.
Den store plenen blir beboernes felles hagerom, til
lek og aktivitet eller piknik og soling.
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Vi bor stadig tettere, og steder som Jessheim får
en mer urban karakter. Våre felles uteområder blir
derfor stadig viktigere — også i et miljøperspektiv,
for klimatilpasning og ivaretagelse av biomangfold
i byområder.

SOLA jobber på tvers av ulike
skalaer, prosjekteringsfaser
og fagfelt, for å skape
bærekraftige, velfungerende,
brukervennlige og attraktive
by- og landskapsrom.
Kontoret ble grunnlagt av Ole
Rydningen og Ashley Conn i
2015, og har i dag 10 ansatte
landskapsarkitekter, arkitekter
og urbanister.
> so-la.no

SOLA / Katrín Pétursdóttir og
Marius Løkken Skogvang

Vi utvikler innovative løsninger for landskap og byrom som
prioriterer mennesker, natur og interaksjonen mellom disse.

Landskapsvisjon

28

Vårt ønske er å gi Gotaasalléen et fremtidsrettet og frodig
landskapsanlegg som gir gode rammer for et sentrumsnært liv
på Jessheim.

Velkommen til Gotaasalléen
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Dronebilde tatt fra tomten med utsikt mot sørvest.

Et fredfullt blikk
over horisonten
Store vindusflater i flere retninger sikrer
gode lysforhold og et godt utsyn fra
leilighetene. Alle balkonger og terrasser er
plassert slik at du kan nyte solen i rolige
omgivelser, på din private uteplass eller

eiendommens hyggelige fellesarealer. De
aller fleste leilighetene får også svært gode
utsiktsforhold, og allerede fra 3. etasje vil
du kunne skue langt utover landskapet
rundt Jessheim.
Et fredfullt blikk over horisonten

Gotaasalléen ligger på et høydedrag i sentrum av Jessheim og
kan derfor by på strålende solforhold og en vidstrakt utsikt. Her
kan du finne roen på din egen uteplass etter en lang dag – eller
ved begynnelsen på en ny.

GA NGAVS TA ND

15

1

Herredshuset.....................................................................................................100 m / 1 min

9

Stasjonen Kaffebar..........................................................................300 m / 4 min

2

Dagligvare................................................................................................................. 150 m / 2 min

10

Treningssenter...............................................................................................350 m / 4 min

3

Apotek.............................................................................................................................. 150 m / 2 min

11

Mirabel og Castello Restaurant ..........................450 m / 5 min

4

Storgata......................................................................................................................200 m / 2 min

12

Ullensaker kulturhus/kino...................................................500 m / 6 min

5

Jessheim Storsenter......................................................................250 m / 3 min

13

Idrettsparken.............................................................................................. 1,5 km / 20 min

6

Legeklinikk.............................................................................................................. 260 m / 3 min

14

Speiderhytta................................................................................................ 1,5 km / 20 min

7

Bensinstasjon................................................................................................ 270 m / 4 min

15

Nordbytjernet.................................................................................................. 2 km / 25 min

8

Jessheim Stasjon................................................................................. 300 m / 4 min

16

Jessheim Stadion............................................................................ 2,3 km / 29 min

16

13

17

Allergot ungdomsskole.............................................................500 m / 6 min

20

Døli barnehage.......................................................................................900 m / 10 min

18

Læringsverkstedet barnehage................................ 600 m / 7 min

21

Jessheim videregående skole............................................1 km / 13 min

19

Døli barneskole........................................................................................... 700 m / 8 min

22

Jessheimhallen...................................................................................................1 km / 13 min
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SKOLE R/BA RNE H AG E R (GA NGAVS TA ND)

22

21

TUR/A K TI V ITE TE R (BIL AVS TA ND)
Ullensaker Golfklubb.............................................................................................6 km / 10 min

Nes kirkeruin..................................................................................................................... 20 km / 25 min

Hovifjellet.................................................................................................................................... 10 km / 15 min

Eidsvollbygningen................................................................................................... 25 km / 25 min

Miklagard Golf.............................................................................................................. 22 km / 20 min

Romeriksåsene (Sjonken)....................................................................23 km / 28 min

12

11

AVS TA ND ME D BIL

9

5

Gardermoen, Oslo lufthavn...................................................................10 km / 9 min

Oslo....................................................................................................................................................... 42 km / 35 min

Lillestrøm.................................................................................................................................. 25 km / 25 min

Hamar.............................................................................................................................................. 87 km / 70 min

Minnesund.............................................................................................................................. 35 km / 25 min

Charlottenberg kjøpesenter...........................................................100 km / 90 min

8

4
10

7
6

FR A JE SSHE IM ME D TOG

1

2

3

17

L13

Dal............................................................................................................................................................................ 15 min

hvert 30. minutt

L13

Lillestrøm................................................................................................................................................ 26 min

hvert 30. minutt

L13

Oslo S............................................................................................................................................................. 39 min

hvert 30. minutt

20

18
19

14

Avstander
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Avstander fra Gotaasalléen

Velkommen til Gotaasalléen

OM UTBYG G E RE N

Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig
eiendomsutvikler med primærkompetanse på bolig, kontor, hotell og
logistikk i Osloregionen. Selskapet
ble stiftet i 2001 og har i dag 35
dyktige medarbeidere med tverrfaglig
kompetanse innen eiendomsutvikling, prosjektledelse, finansiering, myndighetsbehandling
og entreprenørvirksomhet.

35

Vi er opptatt av eiendomsutvikling som skaper verdier.
Med det mener vi at vi ønsker å utvikle Gotaasalléen til å bli et
signalprosjekt som innbyggerne på Jessheim kan være stolte av.
Byggene kommer på en av byens flotteste tomter.
Vi forvalter og utvikler for tiden
ca. 20 eiendomsprosjekter og har
2
ca. 5 500 boliger og 120 000 m
næringslokaler under utvikling.
Blant disse finner du prosjekter
som Meierikvartalet i Lillestrøm og
Munch Brygge i Bjørvika i Oslo, som
ble tildelt Oslo Arkitektforenings
Arkitekturpris 2019. Vi var også
prosjektledere for Equinors velkjente
kontorer på Fornebu.

Vi jobber i tett samarbeid med arkitekter, entreprenører og investorer
for å sikre høy kvalitet og trygg gjennomføring av våre prosjekter.

Om utbyggeren

34

Slik du vil leve nå
– og i fremtiden

Byliv på
Jessheim

Jessheim har blitt en sjarmerende liten storby med alle
fordeler som følger. Byen er et koselig og folkelig sted
– lite nok til at alt er i gangavstand, og stort nok til at
du kan være den du vil.

37

36

Byliv på Jessheim

2

Byliv på Jessheim

I sentrum
av Jessheim

I Storgata 6 lå det i mange år en slakterforretning;
«vesleslakter’n» Kværner. Her finner du nå
Kaffebrenneriet, med en av Storgatas mange
hyggelige uteserveringer.

39

Storgata er bare et steinkast unna,
med alt du trenger – sjarmerende
butikker, koselige caféer, varierte
spisesteder, alle storsenterets
forretninger og kulturhuset med
sitt rike kulturtilbud.

I sentrum av Jessheim
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Gotaasalléen er stedet for deg som
ønsker å leve et liv i sentrum, og
være en del av det.

Byliv på Jessheim

Møt nabolaget

Skulle du likevel ha ønske om å
oppleve noe annet, tar det kun
40 minutter med toget til Oslo
eller 10 minutter med bilen til
Gardermoen. Mulighetene er mange,
og det er akkurat derfor så mange
velger å flytte til Jessheim!

Gangbroen mellom storsenteret og
Skovly setter farge på byen.

41

De siste 10-15 årene har byen vært
i enorm utvikling. Jessheim fikk
bystatus i 2012, og det forventes
at kommunen har over 50 000
innbyggere i 2030. Til tross for den
raske veksten har Jessheim klart å
beholde sin egen identitet, og er et
sted innbyggerne er stolte av å bo.

Tærudgården med sitt karakteristiske
klokketårn.

Møt nabolaget
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Jessheim har både urbane og landlige kvaliteter. Det gir byen
trygge oppvekstsvilkår, samtidig som det er et veldig hyggelig
sted å bo.

Byliv på Jessheim
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Jessheim Sentrum

Toget tar deg til storbylivet i Oslo sentrum på bare 40 minutter.

Byliv på Jessheim

Ullensaker Rådhus ble oppført i 1967, tegnet av Arnstein Arneberg. Her finner du også Kulturhuset.

Jessheim Sentrum

45

44

Jessheim har et bredt utvalg av koselige caféer og varierte spisesteder.

FOTO: BONOBOS

FOTO: BONOBOS

Byliv på Jessheim
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Miriam Halstvedt

Nils Kristen Wiig

C A FÉ INNE H AV E R

LOK A L ILDSJE L

Jeg heter Nils og vokste opp her på Jessheim. Vi kjørte rattkjelke tvers over
Trondheimsveien. Vi fikk ikke lov, men gjorde det likevel. Herredshuset er noe vi på
Jessheim kjenner oss igjen på, og som gir oss en identitet. Det gamle kan også bli en
del av det nye Jessheim.
Lokale profiler

Jeg heter Miriam og jeg driver Stasjonen Kaffebar. Jeg valgte å starte café her fordi
Jessheim er full av muligheter og en by i utvikling. Vi vil være med på dette!

FOTO: BONOBOS

FOTO: BONOBOS

Byliv på Jessheim
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Anne Brith Sandsnes

Allan Rashid

TE ATE RSJE F

RE S TAUR A NTE NTRE PRE N Ø R

Mitt navn er Allan og jeg driver Mirabel og Castello Restaurant & Bar. Byen betyr
alt for oss. Vi valgte å starte på Jessheim på grunn av utviklingen – byen blir bare
større og større. Vi så potensialet og folket her på Jessheim er fantastiske.

Lokale profiler

Jeg heter Anne Brith og er leder i Ullensaker Teater. Det er viktig for en by å ha
et godt kulturtilbud fordi det inkluderer absolutt alle. Jeg har sagt i mange år at
hvorfor må man dra til Oslo, når vi har alt her på Jessheim.

Byliv på Jessheim

Hva har Jessheim
å by på?

Friluftsliv

Jessheim er kjent for sitt rike
kulturtilbud og får ofte besøk av
kjente artister. Kulturhuset er
en samlingsplass for hyggelige
kulturbegivenheter. Her finner
du bibliotek, kino og rikelig med
aktiviteter og underholdning – alt fra
konserter og stand-up, til teater, dans
og kunstutstillinger.

Jessheim har mange kulturminner og
en flott natur. Her finner du et bredt
aktivitetstilbud og rikelig utvalg av
langrennsløyper, turstier og lysløyper.
Nordbytjernet, som bare ligger en
kilometer nord for sentrum, er et
flott friluftsområde som kan brukes
til både rekreasjon, trim og bading.

51

Kultur

Idrett
Shopping
Storgata og Jessheim Storsenter er
bare et steinkast unna Gotaasalléen.
Storsenterets 150 forretninger
byr på et rikelig shoppingutvalg,
spisesteder og alt du trenger av
servicetilbud. Storgata er Jessheims
koselige sentrumsgate, hvor du finner
sjarmerende restauranter, caféer og
uteserveringer, i tillegg til handelsog serviceforretninger.

På Jessheims nye idrettspark kan du
se Ull/Kisa spille sine hjemmekamper i
OBOS-ligaen. Her finner du også
friidrettsbane, svømmehall,
flerbrukshall, ishall og skatepark.
For deg som liker å spille golf,
ligger Ullensaker golfklubb få kilometer
utenfor byen, mens den internasjonale
mesterskapsbanen Miklagard ligger
bare 20 minutter unna.

Hva har Jessheim å by på?

50

Takket være sin raske vekst kan Jessheim by på et rikt
utvalg av aktiviteter og arrangementer. Uansett om du
er gammel eller ung, rask eller rolig, skjer det ofte noe
spennende i byen.

Byliv på Jessheim

Nordbytjernet

53
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Nordbytjernet nord for Jessheim sentrum er et populært friluftsområde, som brukes til både rekreasjon, trim og bading.

Om leilighetene
i Hagehuset

Hagehusets andre salgstrinn omfatter 29 leiligheter
med gode lys- og utsiktsforhold. Vi har lagt stor vekt
på den gode følelsen av komfort og tidsriktig standard
i leilighetene. Du som kjøper har gode muligheter til å
sette ditt eget preg på ditt nye hjem.

55
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Om leilighetene i Hagehuset

3

Om leilighetene i Hagehuset

Slik kan du bo i
Hagehuset

Delikat kjøkken med
integrerte hvitevarer
Alle leiligheter leveres med kjøkken
og integrerte hvitevarer fra anerkjent

leverandør. Det betyr at du ikke
betaler noe ekstra for induksjonstopp,
komfyr, oppvaskmaskin og kombiskap. Benkeplaten har en tykkelse på
20 mm og har nedfelt oppvaskkum,
og det er demping på skuffer og skap.

57

Alt i en bolig handler om kvalitet,
og vi har vært svært opptatt av
materialvalg og praktiske løsninger.
Leilighetene har vannbåren
gulvvarme og balansert ventilasjon
med varmegjenvinning. Alle
leiligheter leveres med lys enstavs
eikeparkett på gulvene og leilighetene
får en god takhøyde. Du kan lese
mer om materialvalg og tekniske
løsninger i leveransebeskrivelsen og
romskjemaet, men det er først når
du flytter inn i din nye bolig at du
virkelig vil oppleve hvordan det er å
bo et sted hvor alt er flunkende nytt.

Lekkert og velutstyrt baderom
Badet får et helhetlig og delikat
uttrykk med 60x60 cm flis
på både vegger og gulv. Det
blir behagelig belysning fra
downlights og gulvvarme. Over den
heldekkende hvite vasken henger et
utenpåliggende speil med backlight
belysning, som er tilpasset størrelsen
på baderomsinnredningen med
grepsløse skuffer. Det blir regndusj,
ettgreps armatur og vegghengt
toalett med soft-close sete.

Det leveres delikate kjøkken- og baderomsinnredninger fra anerkjent leverandør. Her vises de med fargekonsept Mørk.
(Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse.)

Slik kan du bo i Hagehuset
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Vi er meget stolte av dette prosjektets arkitektur, fasader og
fellesarealer. Men, for deg som kjøper er det jo selve leiligheten
som vil bli ditt nye hjem. Vi har derfor lagt like stor vekt på den
gode følelsen av komfort og tidsriktig standard i leilighetene.

Om leilighetene i Hagehuset

Det lille ekstra
Vi er svært opptatt av at du som bor i Hagehuset skal leve et
komfortabelt liv i din nye leilighet. Derfor er både leilighetene
og fellesarealene utformet med hensyn til en høy bokvalitet.

Den spennende arkitekturen
gjør at leilighetene vil få god
takhøyde. Det skaper romfølelse,

Porttelefon med kamera og TV-/
bredbåndstilkobling er en selvfølge,
og det er rikelig med inn- og
utvendige fellesarealer.
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Fra Torghusets felles takterrasse
kan du skue ut over hele Jessheim,
og her finner du egne områder for
sosiale sammenkomster, grilling,
avkobling og lek.

og med store vindusflater utnyttes de
svært gode lysforholdene.

Du kan skaffe deg en privat p-plass
i parkeringsanlegget, som du finner
i underetasjen. Her finner du også
sykkelrom og sportsboder, samt
et verksted hvor du kan skru på
sykkelen og smøre ski.

Illustrasjon: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.

Det lille ekstra
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Bokvaliteten er særlig ivaretatt
gjennom fokus på gode leilighetsplaner, rause private uteplasser,
samt utnyttelsen av tomtens fine
beliggenhet og utsikt.

Om leilighetene i Hagehuset

INTE RI Ø R A RKITE K T

Utformet i samarbeid
med interiørarkitekt

I løpet av min tid i bransjen har jeg vært heldig å
få jobbe med mange spennende eiendomsprosjekter samt store private prosjekter.
– Gitte Rimstad

Gitte Rimstad driver firmaet RCO
Interiørdesign og har 18 års erfaring
fra eiendomsutviklingsbransjen.
Utvikling av interiør i dagens nye
boliger er både utfordrende og
inspirerende, og Gitte brenner for å
skape boliger med gode materialvalg
og optimale planløsninger.
Vi håper du liker konseptene som
Gitte har tatt frem og blir inspirert til
å visualisere ditt nye hjem

Interiørarkitekt
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Som kjøper kan du kostnadsfritt
velge mellom et lyst og mørkt
konsept når det gjelder farger
på vegger, samt fliser på bad og
kjøkkeninnredning. Fargekoder
er beskrevet i romskjemaet for
de to konseptene, som du finner
på side 148-155. Ønsker du heller
nøytrale hvite farger på veggene,
kan selvfølgelig dette leveres uten
ekstra kostnad.
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Alle leiligheter i Hagehuset er utformet i samarbeid
med interiørarkitekt Gitte Rimstad, som har tatt frem
to ulike fargekonsepter.

Om leilighetene i Hagehuset

FA RG E KONSE P TE NE

Mørkt fargekonsept

63

Kjøkkenet leveres med fronter
i koksgrått og benkeplate i grå
marmorfinish. Veggene males i en
varm gråtone som både er lun og
skaper et fint bakteppe for øvrig
interiør. På gulvene er det valgt
enstavs eikeparkett i en lys tone som
er nøye avstemt til øvrige fargevalg.
Stilen trekkes videre inn på badet,
som har store fliser på gulv og vegg.
Gulvflisene har steintekstur og
veggene har fliser i en lysgrå tone.
Baderomsinnredningen følger fargen
på kjøkkenet og leveres med koksgrå
grepsløse fronter. For å fullføre
stilen og understreke det klassiske
uttrykket, har dette konseptet mørke
innvendige dører.

Dette konseptet har en tidløs og klassisk
palett som innbyr til ro og hygge.

Fargekonsepter
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En sofistikert palett med en intim,
varm og dempet atmosfære.

Om leilighetene i Hagehuset

FA RG E KONSE P TE NE

Lyst fargekonsept
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Kjøkkenet leveres med fronter i
ren hvit og benkeplate i en mørkere
marmorfinish. Veggene males i en
hvit tone med et hint av grått, som
skaper en nøytral ramme for øvrig
innredning. På gulvene er det valgt
enstavs eikeparkett i en lys tone
som kompletterer øvrige fargeog materialvalg.
Badet står i stil med øvrig innredning
og har store fliser på gulv og vegg.
Gulvflisene leveres i en lys beigetone
med matt overflate, og veggene
har matte fliser i en lys tone.
Baderomsinnredningen leveres
med hvite grepsløse fronter. For å
understreke det lette, enkle uttrykket
leveres innvendige dører i fargen
klassisk hvit.

Konseptet oppleves som lett og luftig med rene
nordiske linjer som gir et elegant uttrykk.

Fargekonsepter

64

En lys og lett palett med et tidløst
nordisk uttrykk som skaper en fin
ramme for et personlig hjem.

Om leilighetene i Hagehuset

Tilpasset etter
dine ønsker

Tilvalgsprosessen starter vanligvis
etter oppstart av byggearbeidene
og du vil da bli invitert til et møte,
hvor vi sammen går igjennom
leiligheten og mulighetene for
individuelle tilpasninger.
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Er du tidlig ute med ditt kjøp av
leilighet i Gotaasalléen, får du tid
til å sette preg på ditt nye hjem. Det
er fullt mulig å gjøre innrednings-,
material- og fargevalg utover det
som er inkludert i prisen. Kanskje
ønsker du for eksempel å integrere
en kaffemaskin eller et vinskap
på kjøkkenet?

Har du spesifikke ønsker, er det mulig å gjøre
tilvalg utover det som er inkludert i prisen. .

Tilpasset etter dine ønsker
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En fordel med å kjøpe
en helt ny leilighet er at
du selv kan være med å
påvirke hvordan ditt nye
hjem skal bli.

Om leilighetene i Hagehuset

Fellesarealer

Ønsker du å nyte utsikten med gode
naboer og venner, er Torghusets
felles takterrasse det perfekte stedet.
Takterrassen vil være en grønn
oase hvor du kan skue ut over hele

Jessheim, og her finner du egne
områder for sosiale sammenkomster,
grilling, avkobling og lek.
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Gårdsrommet mellom Torghuset,
Hagehuset og Bankbygget blir et
hyggelig uteområde for beboerne.
Her finner du mange naturlige
møtesteder og et sosialt torg som
binder husene sammen. Den store
plenen kan benyttes til både aktivitet,
piknik og soling.

Fra underetasjen er det innkjøring til
eiendommens parkeringsanlegg, hvor
du kan skaffe deg en privat p-plass.
Har du elbil, vil det være mulig å
bestille ladestasjon til din p-plass.
Det er adkomst til underetasjen både
fra trapperommene og gateplan.
Her finner du også sykkelrom og
sportsboder, samt et verksted hvor du
kan skru på sykkelen og smøre ski.

Fellesarealer
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Om du flytter fra hus til leilighet trenger ikke overgangen å
bli så stor som du kanskje tror. Gotaasalléen har rikelig med
fellesarealer som du kan benytte som beboer. Det er gode
muligheter til å nyte følelsen av gress mellom tærne eller grille
middagen ute.
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Om leilighetene i Hagehuset

ILLUSTRASJON: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.

Badene får et helhetlig og delikat uttrykk med
60x60 cm flis på både vegger og gulv.

Store vindusflater og god takhøyde sikrer gode innvendige lysforhold, og limte glasshjørner med sømløs integrering i fasaden.

Nyt solen på din private uteplass. Samtlige leiligheter i andre
salgstrinn leveres med balkong eller terrasse.

Spennende arkitektur med uteplasser uten direkte overliggende balkonger.

Kvaliteter Gotaasalléen

Delikat kjøkken fra anerkjent leverandør med integrerte hvitevarer.

Som kjøper kan du velge mellom to kostnadsfrie fargekonsepter,
utviklet i samarbeid med interiørarkitekt.
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Om leilighetene i Hagehuset
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Leilighetene leveres med lys enstavs eikeparkett og
vannbåren gulvvarme.
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Gode lagringsmuligheter kan
være forskjellen på en ryddig og
rotete leilighet. I Hagehuset vil
det derfor bygges egne sportsboder til hver leilighet, samt et
felles verksted hvor du kan skru
på sykkelen og smøre ski.
Mange som flytter fra hus til leilighet
er redde for å miste verdifull plass, til
vedlikehold og oppbevaring av frilufts- og
sportsutstyr. Som beboer i Hagehuset vil
du få din egen sportsbod i underetasjen,
hvor du kan lagre ting du ikke bruker
daglig. Her vil du også finne en felles
innendørs sykkelparkering som beskytter
sykler og barnevogner mot både tyveri og
slitasje fra vær.
I Gotaasalléen legger vi også til rette
for at ditt utstyr hele tiden skal være
i optimal stand når du skal ut på tur i
de vakre omgivelsene rundt Jessheim.
Verkstedet vil være et godt utstyrt
fellesrom, hvor beboerne har mulighet
for enkel reparering av sykler, samt
prepping av ski. Her vil du blant annet
finne preppebenk til ski og sykkelstativ
for skiftning av dekk og justering av gir.

ILLUSTRASJON: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.

Verksted og sportsboder

Om leilighetene i Hagehuset
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Verksted og
sportsboder

Plantegninger

Hagehusets andre salgstrinn har et variert utvalg
av leiligheter, tilpasset forskjellige behov og
livssituasjoner. Velg mellom arealeffektive 2-roms,
romslige 3-roms eller spennende 4-roms leiligheter.
Alle leilighetene holder den samme høye kvaliteten
når det gjelder materialvalg og tekniske løsninger.

77

76

Plantegninger

4

Plantegninger

Oversikt
salgstrinn 2

Etasjeplaner

Hagehusets andre salgstrinn omfatter
29 leiligheter fordelt over åtte etasjer.
Leilighetene er fordelt på 12 toroms,
4 treroms og 13 fireroms, inklusive en
flott penthouse-leilighet i toppetasjen.

3-ROMS

4-ROMS

78
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2-ROMS

1. ETASJE

C1
03

C1
C1

1

05

10

01

02

C1

B

A1

04

03

A1

A1

04

S A LGS TRINN 1

A1
C1
05

2

01

10

A1

B

02

Oppgang C har én 3-roms og én 4-roms med nordvestvendt terrasse, én 3-roms med nordøstvendt terrasse, samt to 2-roms med
vestvendt respektive sørøstvendt terrasse.

Plan 8
Plan 7
Plan 6

2. ETASJE

Plan 5
Plan 4

C2

1
03

Oppgang C har én 2-roms og én 4-roms med vestvendt balkong, én 4-roms med nordvestvendt balkong, samt to 2-roms med
sørøstvendt balkong.
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Plan 3
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2-ROMS

3. ETASJE

6. ETASJE
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Oppgang C har én 4-roms med nordvestvendt terrasse, én 4-roms med vest- og sørøstvendte terrasser og nordvestvendt balkong, samt én
2-roms med sørøstvendt balkong.

4. ETASJE

7. ETASJE
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Oppgang C har én 2-roms og to 4-roms med vestvendt balkong, samt to 2-roms med sørøstvendt balkong.
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1
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Oppgang C har én 4-roms med vestvendt terrasse og en 4-roms med vestvendt balkong og nordøstvendt terrasse.

5. ETASJE

8. ETASJE
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B

S A LGS TRINN 1
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1
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02
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80
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Oppgang C har én 4-roms med vestvendt balkong, én 4-roms med vestvendt balkong og nordvendt terrasse, samt én 3-roms med nordøstvendt terrasse.

Toppetasjen har en 4-roms penthouseleilighet med vest- og nordvendte takterrasser, samt direkte adkomst til leiligheten via heis i oppgang C.

Oversikt salgstrinn 1

02

03

02

03

03

A7

C4
C4

A4

A4

Oppgang C har én 2-roms med vestvendt balkong, én 4-roms med nordvestvendt balkong, én 3-roms med nordvendt terrasse, samt to
2-roms med sørøstvendt balkong.

Plantegninger

Utomhusplan

83
Utomhusplan
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Gårdsrommet mellom Bankbygget,
Torghuset og Hagehuset blir et felles
møtested for beboerne. Gangveiene
krysses i et lite, sosialt torg med hyggelige
oppholdssteder og lekeplass. Den store
plenen blir beboernes felles hagerom, til lek
og aktivitet eller piknik og soling.
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2-roms
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Plantegninger

Romslig 2-romsleilighet i 1. etasje med
god plass til garderobeløsning i både entré
og soverom. Bad med dusj og opplegg for
vaskemaskin. Stor og delvis åpen kjøkken-/
stueløsning med store vindusflater
på to sider og utgang til en vestvendt
markterrasse.
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Plantegninger

Romslig 2-romsleilighet i 2.- og 4. etasje med
god plass til garderobeløsning i både entré
og soverom. Bad med dusj og opplegg for
vaskemaskin. Stor og delvis åpen kjøkken-/
stueløsning med store vindusflater på to sider
og utgang til en vestvendt balkong.
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Se egen forbeholdstekst

DEFINISJONER

5m

Se egen definisjonstekst

Leilighet:

C204, C304, C404 og C602
Antall rom:

2-ROMS

overliggende
balkong

Etasje:

Plan 2, 3, 4 og 6
Balkong:

se liste

sov
13 m²

LEILIGHETSNUMMER C204 | C304 | C404 | C602

BRA:

se liste
P-rom:

se liste

Målestokk:

1:100

(A4)

Ikke tilgjengelig boenhet iht. teknisk forskrift

18.10.19

entré
5 m²

Rev.:

1

Prosjektnavn:

Gotaasalleen, Jessheim

LEILIGHETSNUMMER C301

Dato:

Balkong
11 m²

Tiltakshaver:

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS
Arkitekt:

bad
5 m²

stue/kj
27 m²

CODE arkitektur
Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

kjøkken

N
0

1

2

3

4

5m

FORBEHOLD

Se egen forbeholdstekst

DEFINISJONER

Se egen definisjonstekst

Ikke tilgjengelig leilighet iht. teknisk forskrift

N
0

1

2

3

4

N

5

0

0

1

Romslig 2-romsleilighet i 3. etasje med
god plass til garderobeløsning i både entré
og soverom. Bad med dusj og opplegg
for vaskemaskin. Romslig og delvis
åpen kjøkken-/stueløsning med store
vindusflater på to sider og utgang til en
stor vestvendt balkong.

C204, C304, C404 og C602
Antall rom:

sov
13 m²

3

3

4

4

5
5m

N

overliggende
balkong
Leilighet:

2

2

Plantegninger

Arealeffektiv 2-romsleilighet med rolig
beliggenhet i 2.-, 3.-, 4.- og 6. etasje. De to
vinduene i kjøkken-/stueløsningen gir gode
lysforhold og et luftig inntrykk. Bad med dusj
og opplegg for vaskemaskin. Soverommet har
utgang til en sørøstvendt balkong.

1

Leilighet:

C301

Antall rom:

2-ROMS
ILLUSTRASJON: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.

95

Plantegninger

94

3-roms
leiligheter

6 m²
7 m²

13 m²

3-ROMS

Tiltakshaver:

Arkitekt:

Arkitekt:

Gotaasalleen, Jessheim

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS

70 M

18 M

2

entré

BRA

Tiltakshaver:

P - RO M5 m²

2

sov
13 m²

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS

CODE arkitektur

CODE arkitektur

Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

TE RR A SS E

FORBEHOLD

N
0

1

2

3

4

5m

0

N

Se egen forbeholdstekst
1

2

DEFINISJONER
3

4

Se egen definisjonstekst

N

5m

67 M 2

66 M 2

17 M 2

BRA

P - RO M

TE RR A SS E

3-ROMS

71 M

Prosjektnavn:

Gotaasalleen, Jessheim

bad
5 m²

2

Prosjektnavn:

FORBEHOLD

Se egen forbeholdstekst

DEFINISJONER

Se egen definisjonstekst

Terrasse
18 m²

kjøkken
Leilighet:

kjøkken

Leilighet:

stue/kj
35 m²

C103

Antall rom:

3-ROMS

C104

Antall rom:

3-ROMS

Etasje:

stue/kj
29 m²

Plan 1

Terrasse:

Etasje:

Terrasse
17 m²

Plan 1

Terrasse:

se liste

se liste

BRA:

se liste

se liste

P-rom:

P-rom:

overliggende
balkong

se liste

Målestokk:

1:100

(A4)

Dato:

sov
7 m²

Rev.:

18.10.19

sov
13 m²

se liste

bad
4 m²

1

Målestokk:

1:100

entré
11 m²

Dato:

sov
6 m²

(A4

18.10.19
Prosjektnavn:

Prosjektnavn:

Gotaasalleen

Gotaasalleen, Jessheim

Tiltakshaver:

Tiltakshaver:

bad
5 m²

LEILIGHETSNUMMER C104

LEILIGHETSNUMMER C103

BRA:

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS
Arkitekt:

CODE arkitektur
Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

Step Eiendom
Eiendom AS
Arkitekt:

sov
13 m²

CODE ar

Akersgata 16 - 01
996 21 810 - E: p

entré
5 m²

N
1

2

3

4

N

C103

Antall rom:

2

3

4

5m

DEFINISJONER

Se egen definisjonstekst

Praktisk 3-roms endeleilighet i 1. etasje med god
planløsning. Fra entréen leder en gang inn mot
den romslige kjøkken-/stueløsningen, som har
store vindusflater på to sider og utgang til en stor
markterrasse i vinkel mot vest og nord. Fra gangen
er det inngang til soverom og bad med dusj og
opplegg for vaskemaskin mot vest, samt et romslig
hovedsoverom mot øst.

N

Se egen forbeholdstekst
0

1

2

3

0

Arealeffektiv 3-roms hjørneleilighet i 1. etasje
med romslig entré, som har adkomst til bad med
dusj og opplegg for vaskemaskin. Entréen leder
inn mot to soverom med store vindusflater mot
øst, samt en luftig kjøkken-/stueløsning med
store vindusflater på to sider, og utgang til en
stor nordøstvendt markterrasse.

4

1

5m

2

3

4

5

FORBEHOLD

Se egen forbehold

DEFINISJON

Se egen definisjon

N

Plantegninger

Leilighet:

5

1

økken

0

0

FORBEHOLD

Leilighet:

C104

Antall rom:

kjøkken

sov
8 m²stue/kj

bad
5 m²

3-ROMS

entré
4 m²

72 M

2

BRA

30 m²

16 M

2

Prosjektnavn:

Tiltakshaver:

Tiltakshaver:

Arkitekt:

Arkitekt:

Gotaasalleen, Jessheim

Gotaasalleen, Jessheim

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS

CODE arkitektur

CODE arkitektur

Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

2

Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

65 M 2

64 M 2

13 M2

BRA

P - RO M

TE RR A SS E

sov

P - RO M

12 m²
TE
RR A SS E

FORBEHOLD

N
0

1

2

3

4

5m

0

1

2

DEFINISJONER
3

4

Se egen definisjonstekst

FORBEHOLD

N

Se egen forbeholdstekst

3-ROMS

73 M

bad
4 m²

Prosjektnavn:

Se egen forbeholdstekst

DEFINISJONER

5m

Se egen definisjonstekst

mulig
nedsenket
himling

N

sov
8 m²
Terrasse
16 m²

Leilighet:

C502

Antall rom:

4-ROMS
Etasje:

Plan 5

Antall rom:

se liste

C402

mulig
nedsenket
himling

KJØKKEN

3-ROMS
Plan 4

Terrasse:

se liste
P-rom:

se liste

se liste

Målestokk:

1:100

BRA:

se liste

entré
5 m²

P-rom:

se liste

Målestokk:

1:100

18.10.19

(A4)

Dato:

bad
5 m²

Rev.:

24.10.19

sov
8 m²

Dato:

2

kjøkken

sov
14 m²

entré
4 m²

BRA:

Terrasse
13 m²

Etasje:

sedumtak

stue/kj
38 m²

Terrasse:

LEILIGHETSNUMMER C502

LEILIGHETSNUMMER C402

Leilighet:

Prosjektnavn

Gotaasall

stue/kj
30 m²

Tiltakshaver:

Step Eien
Eiendom

Prosjektnavn:

Gotaasalleen, Jessheim

Arkitekt:

Tiltakshaver:

Akersgata 16
996 21 810

CODE

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS

bad
4 m²

Arkitekt:

CODE arkitektur

sov
12 m²

Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

N
0

0

1

2

3

4

N

5

2

0

1

4

5m

2

3

4

5

DEFINIS

Se egen def

Se egen forbeholdstekst

DEFINISJONER
Arealeffektiv

3-romsleilighet i 5. etasje med
gode oppbevaringsmuligheter. Bad med dusj
og opplegg for vaskemaskin. Hovedsoverom i
vinkel med stort vindu mot sørøst, og soverom/
kontor imulig
den andre enden av leiligheten.
nedsenket
himling
Den åpne kjøkken-/stueløsningen har store
vindusflater mot øst og sørøst, og utgang til en
stor østvendt
sov terrasse.

Se egen definisjonstekst

N

8 m²
Leilighet:

Leilighet:

Antall rom:

Antall rom:

C402

3

Se egen forb

Plantegninger

Arealeffektiv 3-roms
endeleilighet
i 4. etasje
med
0
1
2
3
4
5m
god plass til garderobeløsninger i både entré og
på soverommene. Bad med dusj og opplegg for
vaskemaskin. Romslig hovedsoverom med store
vindusflater i vinkel mot nord og øst. Den åpne
kjøkken-/stueløsningen har rikelig med plass og
store vindusflater i vinkel, mot nord og vest. Utgang
til en stor nordvendt terrasse fra stuen.

N

FORBEHOLD

1

FORBEH

C502

3-ROMS
ILLUSTRASJON: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.

102

103

4-roms
leiligheter

Plantegninger

4 m²

bad
5 m²

Prosjektnavn:

sov
7 m²

4-ROMS

105 M

BRA

2

Tiltakshaver:

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS

Arkitekt:

entré
14 m²

22 M

P - RO M

Gotaasalleen, Jessheim

Arkitekt:

CODE arkitektur
Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
sov
996 21 810 - E: post@code.no
9 m²

2

CODE arkitektur

110 M 2

109 M 2

11 M 2

BRA

P - RO M

BA LKO N G

Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

bad
TE RR A SS
E
4 m²

FORBEHOLD

N
0

1

2

3

4

5m

0

1

2

DEFINISJONER
3

4

Se egen definisjonstekst

FORBEHOLD

N

Se egen forbeholdstekst

4-ROMS

110 M

2

sov
18 m²

Prosjektnavn:

Gotaasalleen, Jessheim
sov
Tiltakshaver:
7 Step
m² Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS

Se egen forbeholdstekst

N

DEFINISJONER

5m

Se egen definisjonstekst

overliggende balkong

Terrasse
22 m²

sov
7 m²

bod
4 m²

mulig nedsenket himling

kjøkken
Balkong
11 m²

Leilighet:

C101

Antall rom:

kjøkken

4-ROMS
Etasje:

stue/kj
46 m²

Plan 1

stue/kj
49 m²

Terrasse:

se liste

overliggende

balkong
se liste

LEILIGHETSNUMMER C202

LEILIGHETSNUMMER C101

BRA:

P-rom:

entré
13 m²

se liste

Målestokk:

1:100

bad
3 m²

(A4)

Dato:

18.10.19

bad
4 m²

sov
15 m²
Rev.:

1

bad
5 m²

Prosjektnavn:

Gotaasalleen, Jessheim

sov
7 m²

Tiltakshaver:

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS

sov
7 m²

Arkitekt:

CODE arkitektur

sov
18 m²

Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

entré
14 m²

sov
9 m²

bad
4 m²

0

1

2

3

4

5

N
0

N

C101

Antall rom:

2

3

4

5m

Stor 4-romsleilighet i 1. etasje med praktisk planløsning
og meget gode oppbevaringsmuligheter. To bad med
dusj og opplegg for vaskemaskin på det større badet.
Egen soveavdeling med to soverom i vinkel, med store
vinduer mot sørøst. Hovedsoverommet har eget bad
med adkomst fra en stor og delvis åpen garderobe.
Adkomst til kontor/soverom 3 med egen bod fra
stuen. Romslig og luftig kjøkken-/stueløsning med
vinduer på to sider og utgang til en stor nordvestvendt
markterrasse i vinkel.

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

5

Se egen forbeholdstekst

DEFINISJONER

Se egen definisjonstekst

Lys og luftig 4-roms endeleilighet i 2. etasje med meget
gode oppbevaringsmuligheter. To bad med dusj og
opplegg for vaskemaskin på badet ved entréen. Egen
soveavdeling med adkomst til tre soverom fra entréen.
Stort hovedsoverom med eget bad og god plass til
garderobeløsning. I andre enden av leiligheten ligger
en romslig, delvis adskilt kjøkken-/stueløsning med
mulig nedsenket himling
utgang til en stor vestvendt balkong. Store vindusflater i
vinkel mot både nordvest og nordøst skaper svært gode
lysforhold og et luftig inntrykk.

Balkong
11 m²

5m

N

Leilighet:

C202

kjøkken

N

Plantegninger

Leilighet:

1

FORBEHOLD

Antall rom:

mulig

4 m²

nedsenket
Prosjektnavn:

Prosjektnavn:

Tiltakshaver:

Tiltakshaver:

Arkitekt:

Arkitekt:

himling

Gotaasalleen, Jessheim

Gotaasalleen, Jessheim

4-ROMS

105 M

BRA

2

11 M

P - RO M

Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

2

bad
4 m²

entré
4 m²

CODE arkitektur

CODE arkitektur

96 M 2

95 M 2

11 M 2

BRA

P - RO M

BA LKO N G

BA LKO N G

FORBEHOLD

N
0

1

2

3

4

0

5m

1

2

DEFINISJONER
3
4

Se egen definisjonstekst

FORBEHOLD

N

N

Se egen forbeholdstekst

4-ROMS

110 M

2

sov
7 m²

sov
18 m²

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS

Step
Eiendom AS c/o Stor-Oslo
sov
Eiendom AS
9 m²

Se egen forbeholdstekst

DEFINISJONER

5m

Se egen definisjonstekst

sedumtak

mulig
nedsenket
himling

Leilighet:

C205, C405 og C603
Antall rom:

4-ROMS
Etasje:

se liste
BRA:

stue/kj
47 m²

se liste
P-rom:

se liste

Målestokk:

1:100

sov
13 m²

(A4)

Dato:

BalkongRev.:
18.10.19
1
11 m²

bad
5 m²

sov
7 m²

Prosjektnavn:

mulig
nedsenket
himling

Gotaasalleen, Jessheim
Tiltakshaver:

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS

sov
9 m²

Arkitekt:

CODE arkitektur
Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

entré
4 m²

0

1

2

3

4

N

5
0

N

C205, C405 og C603
Antall rom:

2

3

4

Stor 4-romsleilighet i 2.-, 4.- og 6. etasje med praktisk
planløsning og meget gode oppbevaringsmuligheter.
To bad med dusj og opplegg for vaskemaskin
på det større badet. Egen soveavdeling med to
soverom i vinkel, med store vinduer mot sørøst.
Hovedsoverommet har eget bad med adkomst fra en
stor og delvis åpen garderobe. Adkomst til kontor/
soverom 3 med egen bod fra stuen. Romslig og luftig
kjøkken-/stueløsning med vinduer på to sider og
utgang til en stor nordvestvendt balkong.

5m

FORBEHOLD

Se egen forbeholdstekst

N

DEFINISJONER

Se egen definisjonstekst

sedumtak

bad
4 m²

0

Arealeffektiv 4-roms endeleilighet i 3. etasje
med meget gode oppbevaringsmuligheter. Egen
soveavdeling med adkomst til tre soverom fra
entréen. Her ligger også to bad med dusj og opplegg
for vaskemaskin på det mindre badet. I andre enden
av leiligheten ligger en romslig kjøkken-/stueløsning
med utgang til en stor vestvendt balkong. Store
vindusflater i vinkel mot nordvest skaper gode
lysforhold og et luftig inntrykk.
mulig
nedsenket
himling

0

1

1

2

3

2

3

4

4

5m

5

N

Plantegninger

Leilighet:

1

LEILIGHETSNUMMER C302

LEILIGHETSNUMMER C205 | C405 | C603

Balkong:

kjøkken

Plan 2 ,4 og 6

Leilighet:

C302

Antall rom:

4-ROMS
ILLUSTRASJON: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.

4 m²

Prosjektnavn:

Gotaasalleen, Jessheim

110 M
BRA

2

105 M

11 M

2

P - RO M

sov
18 m²

2

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS

sov
7 m²

Arkitekt:

CODE arkitektur
Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

4-ROMS

4-ROMS

Tiltakshaver:

BA LKO N G

FORBEHOLD

N
0

1

2

3

4

Se egen forbeholdstekst

DEFINISJONER

5m

Se egen definisjonstekst

N

Stor 4-romsleilighet i 3.- og 5. etasje
med praktisk planløsning og meget
gode oppbevaringsmuligheter.

overliggende balkong

sov
7 m²

bod
4 m²

LEILIGHETSNUMMER C305 | C503

kjøkken

Leiligheten har to bad med dusj og
opplegg for vaskemaskin på det større
badet. Egen soveavdeling med to
soverom i vinkel, med store vinduer
mot sørøst. Hovedsoverommet har
eget bad med adkomst fra en stor og
delvis åpen garderobe. Adkomst til
kontor/soverom 3 med egen bod fra
stuen. Romslig og luftig kjøkken-/
stueløsning med vinduer på to sider og
utgang til en stor vestvendt balkong.

Leilighet:

C305 og C503

Balkong
11 m²

Antall rom:

stue/kj
46 m²

4-ROMS
Etasje:

Plan 3 og 5
Balkong:

se liste
BRA:

se liste
P-rom:

se liste

entré
13 m²

Målestokk:

1:100

bad
3 m²

bad
4 m²

(A4)

Dato:

18.10.19

Rev.:

1

Prosjektnavn:

Gotaasalleen, Jessheim
Tiltakshaver:

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS

sov
7 m²

sov
18 m²

Arkitekt:

CODE arkitektur
Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

N
0

1

2

3

4

5m

0

1

2

3

4

5

kjøkken
Leilighet:

C305 og C503

Balkong

stue/kj

Se egen forbeholdstekst

DEFINISJONER

Plantegninger

bod
4 m²

N

Se egen definisjonstekst

overliggende balkong

sov
7 m²

FORBEHOLD

Antall rom:

4-ROMS
ILLUSTRASJON: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.

11 m²

Prosjektnavn:

Gotaasalleen, Jessheim

entré
12 m²

114 M
BRA

2

106 M
P - RO M

2

bad
5 m²

22 M

2

bad

TE RR A SS
4 m²E

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS
Arkitekt:

11 M

CODE arkitektur
Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

2

4-ROMS

4-ROMS

sov
19 m²

Tiltakshaver:

kjøkken

BA LKO N G

FORBEHOLD

N
0

1

2

3

4

Se egen forbeholdstekst

DEFINISJONER

5m

Se egen definisjonstekst

Terrasse
22 m²

Meget flott 4-roms endeleilighet i 5. etasje
med soveavdeling, samt både balkong og
stor terrasse.
Leiligheten har gode oppbevaringsmuligheter, og to
bad med dusj og opplegg for vaskemaskin på badet ved
entréen. Egen soveavdeling med to soverom mot vest.
Hovedsoverommet har eget bad, store vindusflater
på to sider og utgang til en stor vestvendt balkong.
Kontor/soverom 3 har adkomst fra stuen med en
romslig bod ved siden av. Luftig og delvis adskilt
kjøkken-/stueløsning med store vindusflater mot både
nord og vest, og utgang til en stor nordvendt terrasse.

overliggende
balkong

LEILIGHETSNUMMER C501

LEILIGHETSNUMMER C501

sov
6 m²

bod
5 m²
sov
7 m²

stue/kj
45 m²

Balkong
11 m²
entré
12 m²
sov
19 m²

kjøkken

bad
5 m²

bad
4 m²

N
0

1

2

3

4

5m

N

1

Terrasse
2
3
22 m²

4

sov
6 m²

5

Plantegninger

0

Leilighet:

C501

Antall rom:

4-ROMS
ILLUSTRASJON: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.

mulig
nedsenket
himling

6 m²
sov
9 m²

Terrasse
11 m²

sov
12 m²

Prosjektnavn:

Gotaasalleen, Jessheim

gard
9 m²

Tiltakshaver:

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS

127 M
BRA

2

122 M
P - RO M

2

11 M

5M

2

TE RR A SS E 1

bod
3 m²

2

TE RR A SS E 2

5M

CODE arkitektur
Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

2

BA LKO N G

FORBEHOLD

N
0

1

2

3

4

Se egen forbeholdstekst

DEFINISJONER

5m

Se egen definisjonstekst

mulig
nedsenket
himling

Balkong
5 m²

Stor og innholdsrik 4-roms endeleilighet i
6. etasje med tre uteplasser og gode muligheter for innredning i naturlige soner.

sov
9 m²
mulig
nedsenket
himling

overliggende
balkong

kjøkken
stue/kj
57 m²

Vest fra entréen ligger et stort bad med dusj og opplegg
for vaskemaskin. Mot øst er det adkomst til en egen
masteravdeling, med stor garderobe som fører videre
inn mot hovedsoverommet med eget bad. Innenfor
hovedsoverommet er det en plass til bibliotek eller TVrom, med utgang til en nordøstvendt terrasse.

entré
8 m²

bad
4 m²

bad
6 m²

Den store og luftige kjøkken-/stueløsningen er delvis
åpen, med kjøkken møt øst, spiseplass mot nord og
stue mot vest. De store vindusflatene mot vest og nord
skaper svært gode lysforhold og et luftig inntrykk. Fra
stuen er det utgang til en stor vestvendt terrasse og en
nordvestvendt balkong. Soverom 2 og 3 har adkomst fra
hver sin ende av kjøkken-/stueløsningen.

sov
9 m²

Terrasse
11 m²

Terrasse
5 m²

mulig
nedsenket
himling

LEILIGHETSNUMMER C601

LEILIGHETSNUMMER C601

4-ROMS

4-ROMS

Arkitekt:

mulig
nedsenket
himling

sov
12 m²

gard
9 m²

bod
3 m²

N
0

1

2

3

4

5m

N

Balkong
5 m²

1

3

4

5

sov
9 m²
mulig
nedsenket
himling

overliggende
balkong

2

Plantegninger

0
mulig
nedsenket
himling

kjøkken

Leilighet:

C601

Antall rom:

Prosjektnavn:

Gotaasalleen, Jessheim
Tiltakshaver:

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS

102 M
BRA

2

98 M

53 M

2

P - RO M

Arkitekt:

11 M

2

TE RR A SS E

CODE arkitektur
Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

2

4-ROMS

4-ROMS

sov
18 m²

BA LKO N G

FORBEHOLD

Se egen forbeholdstekst

N
0

1

2

3

4

Se egen definisjonstekst

Terrasse
53 m²

mulig
nedsenket
himling

Lys og romslig 4-roms endeleilighet i
7. etasje med både balkong og meget
stor terrasse.

Balkong
11 m²
stue/kj
41 m²

Leiligheten har to bad med dusj og opplegg
for vaskemaskin på badet ved entréen. Egen
soveavdeling med to soverom mot øst.
Hovedsoverommet har eget bad og vinduer mot
både sør og sørøst. Kontor/soverom 3 har adkomst
fra stuen. Kjøkken-/stueløsningen har svært gode
lysforhold med store vindusflater i vinkel mot både
nordvest og nordøst. Fra stuen er det utgang til
en stor vestvendt balkong, samt til en meget stor
terrasse som går i vinkel mot både nord og øst.

kjøkken
bad
6 m²

sov
6 m²

LEILIGHETSNUMMER C701

LEILIGHETSNUMMER C701

DEFINISJONER

5m

entré
9 m²

sov
6 m²

bad
4 m²

sov
18 m²

Terrasse
53 m²

mulig
nedsenket
himling

Balkong
11 m²

N

stue/kj
41 m²
1

2

3

4

5

0

kjøkken

sov
6 m²

bad
6 m²

entré
9 m²
Leilighet:

sov

C701

Antall rom:

1

2

Plantegninger

0

3

4 m²

Prosjektnavn:

Gotaasalleen, Jessheim
Tiltakshaver:

Step Eiendom AS c/o Stor-Oslo
Eiendom AS

96 M
BRA

2

93 M

2

P - RO M

11 M

2

Arkitekt:

CODE arkitektur

sov
18 m²

Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

4-ROMS

4-ROMS

sov
7 m²

TE RR A SS E

FORBEHOLD

N
0

1

2

3

4

Se egen forbeholdstekst

DEFINISJONER

5m

Se egen definisjonstekst

sedumtak

sov
7 m²

kjøkken

Arealeffektiv 4-romsleilighet i 7. etasje
med praktisk planløsning og meget
gode oppbevaringsmuligheter.

stue/kj
35 m²

mulig
nedsenket
himling

sedumtak

LEILIGHETSNUMMER C702

entré
13 m²

naboleilighet

bad
3 m²

bad
4 m²

sov
7 m²
sov
18 m²

N
0

1

2

3

4

5m

N

sedumtak

0

bod
3 m²

1

2

3

4

5

Plantegninger

sov
7 m²

ken

LEILIGHETSNUMMER C702

Terrasse
11 m²

Leiligheten har to bad med dusj og opplegg
for vaskemaskin på det større badet. Egen
soveavdeling med to soverom i vinkel, med
store vinduer mot sørøst. Hovedsoverommet
har eget bad med adkomst fra en stor og delvis
åpen garderobe. Adkomst til kontor/soverom 3
med egen bod fra stuen. Romslig kjøkken-/
stueløsning med vinduer på to sider og utgang
til en vestvendt terrasse.

bod
3 m²

Leilighet:

C702

Antall rom:

4-ROMS
ILLUSTRASJON: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.

126

127

Toppleilighet

Plantegninger

7 m²

CODE arkitektur

14 m²

149 M

2

bod
2 m²

143 M

BRA

P - RO M

2

sedumtak

33 M 2

11 M 2

TE RR A SS E

TE RR A SS E
FORBEHOLD

N
0

1

2

3

4

Se egen forbeholdstekst

DEFINISJONER

Terrasse
33 m²

Se egen definisjonstekst

5m

Meget innholdsrik 4-roms penthouseleilighet i toppetasjen, med to store
takterrasser og direkte adkomst fra heis.

stue/kj
65 m²

sedumtak

sov
10 m²

Leiligheten har adkomst via heis fra oppgang C rett inn i
leiligheten, samt via trappoppgangen. Den romslige entréen
har bad med dusj, og adkomst videre inn i leiligheten
fra to retninger. I den sørlige delen av leiligheten ligger
masteravdelingen bestående av et stort hovedsoverom med
vinduer mot sør og øst, bod, samt et stort omkledningsrom
med adkomst videre inn mot et privat bad med dusj og
opplegg for vaskemaskin.

kontor/ bibliotek

LEILIGHETSNUMMER C801

LEILIGHETSNUMMER C801

TOPPLEILIGHETER

TOPPLEILIGHET

Akersgata 16 - 0158 Oslo - T:
996 21 810 - E: post@code.no

bad
5 m²

Terrasse
11 m²

Mot øst ligger soverom 2 og 3, hvor det større rommet
har store vindusflater i vinkel mot nord og øst. Stor
kjøkkenavdeling i den vestlige delen av leiligheten, med
store vindusflater og utgang til en vestvendt takterrasse. Fra
spisestuen kommer man videre til en lys og luftig stue som
har store vindusflater mot vest og nord, samt utgang til en
stor nordvendt takterrasse. En generøs toppleilighet med
mange innredningsmuligheter, som kan by på en fantastisk
utsikt over store deler av Jessheim.

entré
18 m²
sov
7 m²

kjøkken
bod
2 m²

bad
5 m²

rømningstrapp
6 m²

sedumtak

gard
7 m²

sov
14 m²

bod
2 m²

N

1

2

3

4

5

0

Leilighet:

C801

Antall rom:

1

2

3

4

Plantegninger

0

sedumtak

5m

ILLUSTRASJON: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.

Om leilighetene

Derfor er det
smart å kjøpe nytt

133

132

Det er mange gode grunner til å kjøpe en ny
leilighet. Alt er flunkende nytt, og du trenger
ikke å bekymre deg over rare romløsninger,
slitt parkett, fjerning av spikerhull i veggene
eller bytte av kjøkkenfronter. Her følger
noen grunner til:
Ingen oppussing
Lavere faste kostnader
Gode energiløsninger er bra for både miljøet
og lommeboken. Gotaasalléen oppfyller alle
isolasjonskrav i den nyeste tekniske forskriften,
som fører til et lavt energibehov. Moderne krav
til materialer og byggemetoder gir boligene bedre
inneklima og energieffektivitet. Leilighetene har
balansert ventilasjon med varmegjenvinning, og
vannbåren gulvvarme.

Lavere kjøpsomkostninger
Dokumentavgiften til staten blir lavere
når du kjøper en ny bolig. Da betaler
du nemlig bare 2,5 % av den delen av
tomteverdien som din leilighet utgjør.
Dette gir deg en betraktelig lavere
kostnad enn ved kjøp av en brukt bolig.

5 års reklamasjonsrett
Ved kjøp av ny bolig har du iht. Bustadoppføringslova fem års garanti og reklamasjonsrett. Utbygger
vil i tillegg gjennomføre en befaring ett år etter
overtakelse av leiligheten, for å kontrollere at alt er
i orden.

Gotaasalléen er det
flotteste prosjektet jeg har
sett i løpet av mine 15 år
som megler på Jessheim.
Kåre A. Brustad,
Privatmegleren

Derfor er det smart å kjøpe nytt

Du kan konsentrere deg om det du har
lyst til å gjøre, i stedet for å bruke tid
på oppussing eller utbedring av skjulte
skader fra forrige eier. Her kan du bo i
mange år uten å bruke en eneste krone
på oppussing (bruk heller pengene på
nytt interiør). Vedlikehold og renhold av
fellesarealer, snømåking og hagearbeid er
det andre som tar seg av.

134

Viktige
opplysninger
135

Viktige opplysninger

5

det i etasjen over er terrasse. Laveste høyde under sprang vil

induksjonstopp, av anerkjent merke (Siemens eller tilsvarende

være 2,5 m. Bad og entré vil kunne få nedforet himling der

leverandør).

dette er nødvendig, grunnet tekniske føringer eller innfelt

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om

Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong og stål.

øvrige salgsinformasjonen (illustrasjoner og plantegninger). I

HAGEHUSET:
Utvendig blir veggene i boligetasjene kledd med tremateriale.

garderobeinnredning, fargevalg, tepper, dør og vindusform,

synlig betongoverflate på underside av balkonger.

er foretatt basert på tegninger. Salgstegningene i prospekt er
ikke egnet for måltaking, da det er de ferdig prosjekterte og
detaljerte arbeidstegningene, som det bygges etter.
Videre kan vindusstørrelser samt vindu- og dørplassering avvike

med flat terskel. Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk.
Dørvridere leveres i stål. Se romskjema for farger.

Standard innvendig behandling

kjent merke, type Grohe Essence New eller tilsvarende.

Dersom kjøper heller ønsker en fargenøytral veggbehandling

Servantskap med skuffer i bredde som vist på salgstegninger.

kan følgende farge velges på vegger uten ekstra kostnad:

Grepsløst variant i farge grå eller hvit med vannrett gripelist.

hvit -NCS S1002-Y.

NEDFORET HIMLING / INNKASSING
Tekniske rørføringer vil i varierende grad bli montert i

Det tas forbehold om at enkelte balkonger støydempes på

himlingen og langs vegger.

undersiden.
Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak innkassinger eller
Rekkverk på balkong oppføres i lakkert metall eller glass med

som helt eller delvis nedforede himlinger av gips. Nedforinger

brystning av tre. Det tas forbehold om at enkelte balkonger

og innkassinger i oppholdsrom kan forekomme som en følge

utføres med tette innvendige felt grunnet lydkrav.

av rør- og kanalføringer, og vil bli utført med malte gipsplater

Balkongdekker er å anse som en utvendig konstruksjon. Mindre
ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter
regnvær.

eller tilsvarende. Disse vil bli overflatebehandlet som en del av

stikkontakt. Det leveres opplegg for vaskemaskin/tørketrommel
med vann, avløp og stikkontakt, der hvor det er vist plassering av
vaskemaskin på tegningene. Det leveres hvite downlights i tak.
Vegghengt toalett type Villeroy & Boch Subway med skjult
sisterne og soft-close sete eller tilsvarende. Trykkplate i krom
utførelse.
Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse.

KJØKKEN

terskel fra bad til tilliggende rom (ca. 25 mm).
Mindre ansamlinger av vann kan forekomme, da det kun er fall

Kjøkken med glatt malt front med klikk-push på overskap og

skillevegger i metall, tre, frostet glass eller plantekasser

grep på underskap fra anerkjent leverandør, i grå eller hvit

mellom boenhetene.

utførelse. Referansemodell: Sigdal Uno, Drømmekjøkkenet

i dusjhjørnet.

Solid eller tilsvarende. Se romskjema for farger.

VINDUER OG VINDUSDØRER

kledd med gipsplater. Mineralull i vegger mot bad/wc/dusjbad/

Alle skuffer leveres med fullt uttrekk og demping. Det leveres

Vinduer med isolasjonskrav iht. energikrav. Leveres ferdig

vaskerom.

20 mm laminat benkeplate med rett forkant og nedfelt

behandlet fra fabrikk. Se romskjema for farge.

kjøkkentegning. Egen kjøkkentegning for den enkelte leilighet

Innvendige vegger av tre-/stålstendere og mineralull, og er

vil bli utarbeidet og overlevert i forbindelse med tilvalgsmøtet.

Leilighetene vil bli organisert i et eller flere eierseksjonssameier.

servanten, i samme bredde som servant. Over speilet leveres en

Fliser leveres i formater i henhold til romskjema. Det blir lav

På sammenkoblede balkonger/terrasser vil det bli levert

tekniske forskrifter av 2017.

Det leveres utenpåliggende speil med bakgrunnsbelysning over

overflaten der konstruksjonen blir montert.

den arkitektoniske utformingen av bygget.

Prosjektet blir rammesøkt av ansvarlig søker i henhold til

På bad leveres heldekkende hvit servant. Servantarmatur av

Se romskjema for farger.

noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. bærestruktur og

Det presiseres at kjøkkenomfang leveres i henhold til egen

BAD
Det leveres innsvingbare dusjvegger i herdet glass, alternativt

innervegger: Lys eller Mørk.

Balkongdekker utføres i betong/stål med tremmegulv, med

beregningene som fremkommer i liste vedlagt kjøpekontrakten

isolasjon og takpapp. Enkelte partier vil være dekket av sedum.

merke monteres på vegg.

leveransen, så som møblering, kjøkkenløsning, hvitevarer,

Det tas forbehold om mindre avvik fra de oppgitte arealer, da

Glatte dører, referansemodell Swedoor Easy Clever Lins,

rømningsvei, vil åpningskraft kunne bli mer enn 30 N.

endelige godkjennelse av prosjektet og planene.

blomsterkasser, beplantning, etc.

Yttertak utføres i betong/elementer eller tre, belagt med

dusjhjørne der dette er hensiktsmessig. Dusjarmatur av kjent

som prefabrikkerte elementer.

detaljer på fellesarealer, materialvalg, utomhusdetaljer,

INNVENDIGE DØRER

Det kan velges mellom to utvalgte fargekonsepter for

retningsgivende. Selger tar også forbehold om myndighetenes

belysning, bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer,

tilvalgsprosessen.

For store skyvedører til balkong eller andre dører som ikke er

Fasadeveggene utføres som isolerte stendervegger alt. leveres

salgsmateriell kan vise forhold som ikke er med i

Det leveres ikke garderobeskap, men dette kan bestilles i

STANDARD INNVENDIGE VEGGER:

slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelse som er

Enkelte illustrasjoner i tegningsmateriale og øvrig

enn 2,2 m.

vil det være inspeksjonsluke i himlingen.

Konstruksjon

forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og den

GARDEROBE

I leiligheter der ventilasjonsaggregatet er plassert over himling,

Generelt
bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan

ventilasjonsaggregat. Det vil ingen steder bli lavere himling

Skillevegger mellom leilighetene er i betong eller av stål/tre/
gips/mineralull.
Himling vil i hovedsak bli sparklet og malt.
Den generelle himlingshøyden vil være ca. 2,5 m.

137
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Teknisk beskrivelse

136

kombiskap, komfyr, helintegrert oppvaskmaskin og

oppvaskkum. Kjøkkenarmatur leveres som ettgreps armatur
med uttrekk. Referansemodell Grohe Minta.
Under overskapene leveres lysskinne med LED belysning eller
innfelt downlight. Kjøkkenventilator leveres i type slimline,
tilknyttet ventilasjonsaggregat.
Det leveres energieffektive hvitevarer som omfatter integrert

Det tas forbehold om at enkelte vinduer ikke blir åpningsbare
som følge av brannkrav, arkitektoniske valg eller dersom dette
ikke synes hensiktsmessig i forhold til bruken.
Enkelte soverom med lydkrav vil ha vinduer med egen
luftemulighet for å ivareta krav. Lydkrav kan også avvike fra
standard vindustype.

Leveransebeskrivelse

Viktige opplysninger

Leveransebeskrivelse

Det vil kunne bli sprang i himling i stue eller andre rom, der

forekommer spesielt ved væromslag.

Det leveres downlights i rom med nedforet himling i gang og
på bad.

Boligene energimerkes iht. forskrifter.

HOVEDINNGANGSDØR TIL LEILIGHET

På balkonger leveres det belysning på vegg og stikkontakt.

Hovedinngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse med FG-

Innvendig bryter.

Vann- og kloakkforhold

Motorstyrt garasjeport med automatisk portåpner til de som

Offentlig tilknyttet.

godkjent sikkerhetslås og kikkhull.

GULVLISTER/GERIKTER/TAKLISTER
I rom med parkett leveres glatte fotlister i gråpigmentert eik,
fargetilpasset til gulv, med synlige stifte- eller skruehoder.

Det monteres ettgreps blandebatterier. Det monteres

garasjeetasjen leveres iht. forskriftene.
Bredder p-plaser: min 2,4 meter fri lysåpning.
Det tas et forbehold om at parkeringsplassene ikke er
ferdigstilt ved overlevering av boligene. Det vil i så tilfelle tilbys
midlertidige p-plasser.

har garasjeplass.

SANITÆR

P-PLASSER
Ventilasjonssystem, brannslukningsanlegg og rømningsveier for

Fellesareal

UTOMHUSARBEIDER
Takterrasse til felles bruk for alle boligene i Gotaasalléen

Foringer og gerikter rundt dører leveres ferdig malt fra

opplegg for vaskemaskin på bad. Dersom kjøper setter inn

INNGANGSFORHOLD/HEIS

opparbeides på taket til Torghuset. Fellesområder vil bli utført

fabrikk, med synlige stiftehoder, i samme farge som dør.

tørketrommel må det benyttes kondenstørketrommel.

Fra garasje og hovedinngangsdører går det heis til alle etasjer.

med belyste gangveier, lekeplass, m.m. Det vil bli beplanting

Foringer for vinduer leveres i samme farge som vinduer. Se
romskjema for farge.
Taklister leveres ikke i leilighetene.

Det er én heis pr. oppgang. To av heisene avsluttes i 8. etasje,

og opparbeidet grøntarealer. Tekniske installasjoner kasses

Varmtvann til leilighetene leveres fra felles anlegg.

med direkte tilgang til leilighet.

inn og dekkes.

OPPVARMING

Heisen leveres med taleanrop og alarm.

Leilighetene leveres med vannbåren gulvvarme med

138

Energimerking

Postkasser plasseres i inngangsparti etter Postens henstilling.

DIVERSE UTSTYR

termostater for regulering av varme i stue/kjøkken, entré og

Brannsluknings- og brannalarmutstyr leveres i henhold

underordnet soverom. Forbruk av varmt tappevann og varme

Hovedinngangsparti og rom foran heis i kjeller får fliser på

til forskrifter. Bygget vil ha sprinkleranlegg med synlige

måles pr. leilighet. Kostnaden kommer i tillegg til sameiets

gulv, dimensjon 60 x 60 cm. Trapper utføres med fliser/belegg/

sprinklerhoder der himling ikke er nedforet.

stipulerte fellesutgifter.

terazzo i inntrinn. Reposer i trapperom får tilsvarende utførelse

FDV

TV/RADIO/TELEFON/DATA

Hver kjøper vil ved overtakelse få tildelt FDV-informasjon som

Selger vil besørge tilkobling til TV- og bredbåndsleverandør.

viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i

Installasjonen vil være klar til innflytting. Kostnadene kommer

leiligheten, med tilhørende adresselister over kontaktpersoner/

i tillegg til de stipulerte felleskostnadene for sameiet.

bedrifter som er ansvarlig for det utførte arbeidet.

Det leveres signal til ett punkt i hver leilighet. For leiligheter
over 70 m2 leveres i tillegg et punkt til hovedsoverommet.

Tekniske anlegg
VENTILASJON
Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning,
med avtrekk fra våtrom og kjøkken. Hver bolig får eget
ventilasjonsaggregat, som fortrinnsvis blir plassert over himling
i bod eller entré. Det vil være en synlig ventilasjonsluke i
himlingen. Det er ikke kjøling eller mulighet for kjøling i
leilighetene.

PORTTELEFON
Det monteres ringetablå med videokamera ved
hovedinngangsdør. Svarapparat med fargeskjerm og automatisk
låsåpner monteres på vegg i hver enkelt leilighet. Det leveres
også ringeknapp utenfor hver leilighetsdør. Porttelefon/
dørløsning skal være tilrettelagt for digital plattform på mobil.

TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG
Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på

ELEKTRISK
Elektrisk anlegg leveres iht. NEK 400:2018 og ligger generelt
skjult i leiligheten, bortsett fra enkelte fremføringer til lys og
stikk under overskap på kjøkken og i boder, samt eventuelt

tegninger som omfattes av kjøpekontrakten. Endelig plassering
av disse bestemmes av selger i detaljprosjekteringsfasen, ut
fra hva som er hensiktsmessig og nødvendig. De er av samme
grunn ikke synliggjort på illustrasjonene i dette prospektet.

andre nødvendige synlige kabelføringer langs lyd- og

Vertikale føringsveier og sjakter kan bli endret noe i plassering

betongvegger.

og størrelse, når endelige tekniske tegninger er klare.

Alle elektriske punkter er plassert på vegg, takpunkt monteres
ikke så langt ikke annet er spesifisert. For lyspunkt ved

Selger forbeholder seg her spesielt retten til å bestemme
endelig utforming og materialvalg.
Det tas et forbehold om at dette arealet, samt øvrige
utomhusarealer ikke er ferdig opparbeidet ved overlevering
av boligene.

som trapp. Spilerekkverk av metall.

RENOVASJON

Rømningstrapper leveres i galvanisert stål eller tilsvarende.

Boligene får renovasjonsløsning i henhold til Ullensaker
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kunne oppstå kondens/dugg på utsiden av glassene. Dette

betonghimling leveres et elektrisk punkt på vegg ved himling.

kommunes retningslinjer, med nedgravde avfallsbrønner.
Himlinger leveres som systemhimling eller fast himling.
Plassering fremgår av foreløpig utomhusskisse.

SPORTSBODER
Bodene leveres med tett vegg mot gangsonen, med spalte og
nettingvegger mellom bodene. Overflatene leveres lakkert i
farge.

tilstrekkelig opparbeidet for anlegges drift.

TRAFO

GARASJE – BODAREAL
Gulv:

Midlertidig renovasjonsanlegg må påregnes inntil prosjektet er

Oljet betong/asfalt, biloppstillingsplassene merkes.

Vegger: Malt betong.

Plassering ikke avklart. Det tas forbehold om at endelig
plassering avklares på et senere tidspunkt.

TILVALG OG ENDRINGER
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen

Søyler:

Malt betong med kontrastfarge opp til 1 m høyde.

Himling: Malt betong / garasjehimling.
Laveste frie etasjehøyde er ca. 2,1 m. Høyden kan stedvis
være lavere, langs veggene i kjøresoner og på deler av
biloppstillingsplassene.
Det leveres lås på dører mellom garasjeanlegget og innvendige
trapperom/fellesareal.

SYKKELPARKERING
Det blir etablert stativ for sykkelparkering ulike steder utomhus
og felles innvendig sykkelbod i underetasjen.

gjennomføres rasjonelt, og med delvis serieproduksjon i form
av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer.
Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som
kjøper kan forvente å få gjennomført.
Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle
muligheter for endringer og tilleggsarbeider, mot tillegg i
kjøpesummen.
Eventuelle tidsfrister (herunder siste frist) for å gjøre eventuelle
tilvalg vil fremgå av tilvalgsbrosjyre. Etter dette vil det ikke
være mulig å gjøre tilvalg som avviker fra standard leveranse.
Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller

Leveransebeskrivelse

Viktige opplysninger

På grunn av høy isolasjonsevne på glassene, vil det i perioder

hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis som et resultat av

Bustadoppføringslova § 9.

offentlige pålegg, for forsvarlig gjennomføring uten å forringe

frister for tilvalg kan være utgått. Kjøper må ta forbehold i

Tegninger og bilder i illustrasjonsbok er kun illustrasjoner og

kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav

kan avvike i forhold til plan- og fasadetegninger som vedlegges

til tilvalg som forutsetning for avtalen.

kjøpekontrakten, herunder teknisk beskrivelse.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider

Beplanting og blomster, innredninger, hvitevarer, tepper,

som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og

møbler, markiser, og annet tilbehør utover det som er

som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte

beskrevet ovenfor, leveres ikke. Det tas forbehold om at

ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av

sjakter og føringsveier for tekniske installasjoner ikke er

byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre

inntegnet. Innkassinger vil ha varierende størrelse avhengig av

endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger,

leilighetstype og etasjeplan.

og som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer
eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for

Salgsoppgave

Priser på usolgte boliger kan uten forutgående varsel justeres
av selger.

HOVEDOPPDRAGSNR:

Eiendommen vil bli seksjonert iht. eierseksjonsloven av 16. juni

Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen.

304-19-9003.

2017 nr. 65. Endelig adresse og seksjonsnummer fastsettes av

endringsmeny), må kjøper ta særlig forbehold om dette i

Oslo den 25.10.2019

KONTAKTPERSON:

kjøpstilbudet. Dersom kjøper ønsker endrings-/tilleggsarbeider

Step Eiendom AS, v/Stor-Oslo Eiendom AS

utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. Jf. Bustadoppføringslova
§ 44. I det tilfelle kjøper forutsetter gjennomføring av bestemte
tilvalg/endringer (andre enn slike som fremgår av tilvalgs-/
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den generelle standard.

utført, skal dette bestilles skriftlig til selger.

kommunen innen overtakelse.
Navn: Kåre A. Brustad
Tittel: Eiendomsmegler/ Partner
Mobil: 450 04 300

FORBEHOLD
Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold
om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre endringer som er

Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til
bruk av en bruksenhet og rett til sameiets felles tomt/arealer.
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Inngås kjøpsavtale etter igangsetting, er kjøper kjent med at

Det er ikke tillatt å erverve mer enn to seksjoner i sameiet.

E-post: kare.brustad@privatmegleren.no
Privatmegleren Brustad & Partnere AS
Adresse: Gotaasalléen 9, 2050 Jessheim

ANSVARLIG MEGLER/ KONTAKTPERSON:
Navn: Marius André Østberg
Tittel: Eiendomsmegler
Mobil: 926 46 587
E-post: marius.andre.ostberg@privatmegleren.no

EIERFORHOLD:
Eierleiligheter.

GENERELT OM GOTAASALLÉEN:
Boligprosjektet «Gotaasalléen» ligger på et lite høydedrag
meget sentralt i Jessheim sentrum med gangavstand
til alle fasiliteter. Prosjektet deles opp i tre salgstrinn/
byggetrinn fordelt på Hagehuset og Torghuset. Det vil bli noe
næringslokale på bakkeplan samt garasjekjeller over to plan

Privatmegleren Nyeboliger AS

hvor det legges opp til felles innkjøring med naboprosjektet

Adresse: Sognsveien 70A, 0855 Oslo

på felt K2 i byplanen (kommunedelplan) for Jessheim vedtatt
16.06.2014 for ca. 80 parkeringsplasser. I garasjeanlegget

SELGER/ UTBYGGER:

vil man også få sin egen sportsbod. Her finner man også

Selger og hjemmelshaver er Step Eiendom AS,

sykkelparkering, samt eget fellesrom for sykkelvask og

org. nr. 916 687 656. Prosjektet gjennomføres i regi

smøreplass til ski.

av Stor-Oslo Eiendom AS, org. nr. 994 931 369.

TOMT:
ADRESSE/ EIENDOMSBETEGNELSE/
ORGANISERING:
Gotaasalléen 3-7, 2050 Jessheim.

Antatt tomteareal vil være på ca. 7.111 m2 ifølge selger. Det vil
bli justeringer på tomtearealet.
Siden eiendommen skal bygges ut i flere byggetrinn, kan

Gnr. 135, Bnr. 177 (Bankbygget), 245, 548, 549 i Ullensaker

eiendommen måtte reseksjoneres ved ferdigstillelse av nye

kommune.

bygninger. Alle seksjonseiere er forpliktet til å samtykke til

Det er ikke endelig bestemt om eiendommen vil bestå av ett
eller flere matrikkelnummer.

eventuell reseksjonering, samt medvirke for å få gjennomført
prosjektet som forutsatt.

Salgsoppgave

Viktige opplysninger

tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med 15 % eller mer, jf.

STIPULERT OVERTAKELSE:

P-romareal er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet av

av garasjeanlegget med parkeringsplasser og boder vil

og organisering av byggene og garasjen dersom kommunen

Selger tar sikte på fysisk oppstart av byggearbeidene for

innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom

bli utformet. Videre tas det forbehold om at garasje- og

ønsker det annerledes, eller dersom dette av andre grunner

byggetrinn 2 Q2/Q3 2020. Selger tar sikte på å overlevere

(Veileder NS3940).

bodanlegget kan bli organisert som næringsseksjoner i de

fremstår som hensiktsmessig. Det vil derfor på et senere

boligene Q3/Q4 2022. Byggetid for prosjektet er estimert til

tidspunkt avklares om det blir ett sameie pr. bygg eller ett felles

ca. 30 mnd.

Kjøper aksepterer at utomhusareal først ferdigstilles samtidig
med siste byggetrinnet.
Selger forplikter seg til å gjøre ferdig disse så snart som mulig
etter at bebyggelsen/feltet er ferdig utbygget. Avhengig av
årstiden kan ferdigstillelse av utomhusarealene bli utført etter
overtakelse av leilighetene. Blir ferdigstillelse på høsten er det
naturlig at beplantning og plen blir ferdigstilt våren etter. I så
fall vil kjøper ha rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel
av kjøpesummen for uferdig utomhusareal ved overtakelsen.
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Fellesarealene overtas formelt når man overtar boligen. Styret

Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar
for overtakelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

•

NS3940: 2012

•

Veileder til NS3940; ”bruk av arealbetegnelser ved
omsetning av bolig” fra 2012

En senere igangsetting og/eller en lengre byggetid enn

P-rom inneholder: Entré, gang, stue, kjøkken, soverom og

forventet kan medføre en senere overtakelse.

bad/vaskerom.

Etter at selgers forbehold er bortfalt skal selger skriftlig
meddele til kjøper dagmulktsbelagt ferdigstillelsesintervall.
Selger skal med minst 3 måneders varsel angi overtakelsesmåneden til kjøper, innen den første måneden for tidligere
varslet intervall. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis
med minst 6 ukers varsel.

PARKERING:
Det vil bli garasjekjeller over to plan med heis opp til
leilighetsplan. Kjelleren går under begge bygg i prosjektet
Gotaasalléen. Det legges opp til gjennomkjøring til fremtidig
prosjektet på naboeiendommen i Felt K2 i byplanen. Anlegget
vil være felles for Torghuset og Hagehuset, og det planlegges

vil ha fullmakt til å gå ferdigbefaring av fellesarealene, samt

Selger kan kreve overtakelse inntil 5 måneder før den

fullmakt til å frigi eventuelt tilbakeholdt beløp som tjener som

at fremtidig prosjekt på naboeiendommen i Felt K2 i byplanen

opprinnelige ferdigstillelsesdatoen. Selger skal i så fall

sikkerhet for uferdig arbeid.

med ca. 80 parkeringsplasser skal ha felles innkjøring med

skriftlig varsle om dette minimum 2 måneder før den nye

Gotaasalléen og adkomstrett gjennom garasjeanlegget. Det er

overtakelsesdatoen. Ved forsinkelse beregnes det dagmulkt fra

planlagt å bestå av parkeringsplasser, boder, sykkelparkering,

den nye overtakelsesdatoen.

tekniske rom, m.m. Garasjeplass kommer i tillegg til

BEBYGGELSE:
Bygningene utføres med bærekonstruksjoner i betong og stål.
Utvendig blir veggene i boligetasjene kledd med tremateriale.

Endringer i fremdrift pga. kjøpers endrings- eller

Rekkverk på balkongene oppføres i lakkert metall eller glass. Se

tilleggsbestilling skal varsles kjøperen umiddelbart.

leveransebeskrivelsen for utfyllende informasjon.

INNHOLD/ STANDARD:
Spennende leiligheter med store vindusflater og arealeffektiv
planløsning. Boligen har gjennomgående meget god standard
og blir bygget etter TEK17. For øvrig, se leveransebeskrivelsen.
Bygget er tegnet av Code Arkitektur.

Prosjektet leveres med fjernvarme. Det leveres vannbåren
gulvvarme i entré, kjøkken/stue og på soverom, i de
leiligheter som har mer enn ett soverom. Dvs. at det ikke
leveres vannbåren gulvvarme på hovedsoverommet, men
på øvrige soverom. Bad leveres med elektriske varmekabler.
Utbygger står fritt til å endre varmekildeløsningen som en
del av prosjektutviklingen. Dette skal gjøres i samråd med
entreprenør og være til prosjektets fordel. Det leveres balansert
ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

2019 er det totalt prosjektert 114 p-plasser avsatt til boligene

stipulerte felleskostnader.

som følge av utbruddet av koronavirus (Covid-19).

utomhus. Det vil også bli avsatt noen plasser i garasjeanlegget

ENERGIMERKING:

til gjester.

Energimerking av hver leilighet utføres av selger før

BYGGEÅR:
2020/2021/2022

AREALER:
Se prisliste for oppgitt areal til den enkelte bolig.

Det tas forbehold om at parkeringsplassene ikke er ferdigstilt
ved overlevering av boligene. Det vil i så tilfelle tilbys
midlertidige plasser. Det vil være mulig å bestille ladestasjon
til elbil som tilvalg. Det vil kunne være begrensinger på antall
ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Alternativt kan
det bli levert et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig

Antatt 52 leiligheter

Se prisliste for oppgitt areal til den enkelte bolig.

etter offentlige krav tilrettelagt for parkering for personer med

Byggetrinn 2 – Hagehuset:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

Antatt 29 leiligheter

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

eller felles bodanlegg.

OPPVARMING:

leilighet. Kostnaden kommer i tillegg til sameiets

parkeringsplasser i forbindelse med seksjoneringen. Det er

utarbeidet av utbygger. Boden plasseres i parkeringsanlegg

smøreplass for de som er glade i å gå på ski.

Forbruk av varmt tappevann og gulvvarme måles pr.

P-ROM (PRIMÆRROM):

TEK 17. Tildeling av bod vil skje etter bodplan, som er

finner man også praktisk plass til enkel sykkelreparasjon og

Garasjeplass kan kjøpes så lenge det er ledige plasser. Per juli

Byggetrinn 1 – Hagehuset:

Til alle leiligheter leveres sportsbod forskriftsmessig iht.

Det er avsatt god plass til sykler i garasjekjeller. I eget fellesrom

kjøpesummen og pris for garasjeplass står oppført i prislisten.

effekt, slik at flere kan få lademulighet. Selger fordeler

Antatt 61 leiligheter

SYKKELPARKERING/SYKKELREPARASJON/
SMØREBOD:

i garasjeanlegget. Det er avsatt til 10 gjesteparkeringsplasser

For innhold i den enkelte leilighet henvises det til plantegning

Byggetrinn 3 - Torghuset:

med eget bnr. Det vil utformes vedtekter for evt. garasjesameie.

Det tas forbehold om at stipulert overtagelse vil kunne endres

BRA (bruksareal):
av den enkelte leilighet. Avvik kan forekomme på tegningene.

overliggende eierseksjonssameiene, evt. som egen eiendom

BRA medregnes areal som opptas av vegger, rør og ledninger,
sjakter, søyler, innredningsenheter, o.l. innenfor bruksenheten
(NS3940).

nedsatt funksjonsevne i garasjeanlegget. Eventuelle kjøpere
som får tildelt slik plass uten å dokumentere behov, må i
henhold til vedtektene akseptere at styret pålegger å bytte plass,
dersom det kommer en beboer som kan dokumentere behov
for parkering for personer med nedsatt funksjonsevne og som
eier en annen parkeringsplass i sameiet. Selger vil beholde

NTA er arealet mellom innsidevegger for omsluttende

eiendomsretten til og fritt disponere over eventuelle usolgte

bygningsdel (Takstbransjens retningslinjer).

parkeringsplasser og boder.
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering
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sameie for begge byggene.

Definisjoner og beregninger er basert på:

overtakelsen. Boligene energimerkes iht. gjeldende
forskrifter. Det er en forutsetning at boligene energimerkes
for å få ferdigattest.

VANN OG AVLØP:
Offentlig tilknyttet. Eventuelt privat vann- og avløpsnett
mellom det offentlige tilknytningspunktet og frem til
bygningskroppen, driftes og vedlikeholdes i fellesskap
av sameierne.

FORHOLDET TIL OFFENTLIG PLANER/
REGULERING:
Eiendommen er regulert til bolig/forretning/kjørevei/fortau
og kontor for Gotaasalléen 3C, 5 og 7, Jessheim sentrum.
Revidert 27.06.2019. Reguleringsplanen er ikke endelig
stadfestet. Iht. byplan (kommunedelplan) vedtatt 16.06.14
er området avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg.
Nabotomten er solgt og er under regulering. Det vil her mest
sannsynlig komme et boligprosjekt.

Salgsoppgave

Viktige opplysninger

Det tas forbehold om endring i ovennevnte plan om oppdeling

selv om seksjoneringen ikke er tinglyst. Selger vil i så fall

Forbruk av varmt tappevann og gulvvarme avregnes etter

Frem til garanti etter buofl. § 47 stilles, anses beløpet

Tinglyst 31.08.2017

besørge seksjonering så snart som mulig etter overtakelsen.

forbruksmåler pr. leilighet og kommer i tillegg til stipulerte

som et depositum iht. buofl. § 46 (2). Ved utstedelse av

felleskostnader. De er stipulert til ca. kr 12,- pr. m2. Strøm

forskuddsgaranti utbetales beløpet av megler til selger mot

FORSIKRING:

betales iht. eget forbruk. TV/Internett kommer også i tillegg

dokumentasjon av garanti. Renter på klientkonto tilfaller

Selger holder eiendommen fullverdiforsikret frem til

til felleskostnadene.

kjøper frem til garanti etter § 47 er stilt, eller seksjonen er

Tinglyst 02.12.1935
Skydelingsforretning ved salg av gnr. 135, bnr. 6 til
Ullensaker Sparebank.

overtakelsen. Kjøper må ved overtakelse tegne innboforsikring.

Tinglyst 10.09.1937

EIENDOMSSKATT:

Ullensaker sparebank eier av gnr. 135, bnr. 177 har fått

Ullensaker kommune har ikke innført eiendomsskatt.

veivesenets tillatelse til å legge vannledning/kloakkledning
gjennom Trondheimsveien, m.m.

FORMUESVERDI:
Formuesverdi er foreløpig ikke fastsatt. Formuesverdien

Tinglyst 09.05.1989

fastsettes av Skatteetaten etter en beregningsmodell som tar

Avtale mellom Sparebankgården og Gotaasgården som gjelder

hensyn til om leiligheten er en såkalt «primærbolig» eller

veirett, vedlikehold av vei samt beplantning/skjerming.

«sekundærbolig». Kontakt megler for mer informasjon.

Rettighetshavere: 135/6 og 177.
Tinglyst 31.08.2017
Tinglyst kjøpekontrakt. Gotaasgården Handel AS har rett
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til å kjøpe næringsareal samt garasjer som er planlagt oppført
på eiendommen.

Vann/avløpskostnader/renovasjon faktureres den enkelte
seksjonseier direkte fra kommunen.

gjennomsnitt over felleskostnadene pr. leilighet for første driftsår.

sluttoppgjøret, altså i perioden fra overtakelse til tinglysing av

30 % av felleskostnadene fordeles med like store beløp på hver

Forsinkes betalingen med mer enn 30 dager, har selger rett

seksjon etter sameiebrøken.

til å heve kjøpet og foreta et dekningssalg iht. buofl. Selger vil

Driftskostnad for parkeringsplass er stipulert til kr 250,- pr.

Det er ikke konsesjonsplikt eller odel.

vedlikehold, e.l.

felleskostnadene.

til boligformål.

KJØPESUM OG OMKOSTNINGER:

bygninger. Gjelder gnr. 135, bnr. 243.

FORBEHOLD KNYTTET TIL ORGANISERING
OG SAMEIET:

Se vedlagte prisliste.

Kontakt megler for oversendelse av nevnte servitutter.

Selger forbeholder seg retten til å beslutte endelig organisering

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:

erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som følger
av salgsoppgaven og som skal følge med eiendommen ved salg.

på sameier, m.m.

Kjøpers bank får prioritet etter disse. Øvrige pengeheftelser

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameie(ne). Kjøper

skal slettes for selgers regning. Selger tar imidlertid forbehold

plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter.

om å tinglyse rettigheter og forpliktelser som er nødvendige

Selger tar forbehold om endringer som er hensiktsmessige eller

for gjennomføring av prosjektet Gotaasalléen og utbygging

nødvendige i perioden frem til overtakelse.

leilighetens kjøpesum jf. buofl. § 9.

VIDERESALG OG ENDRING I EIERSKAP/
NAVNENDRING:
Kjøpekontrakten gjelder individuelt for kjøper. Videresalg/
transport av kjøpekontrakt før overtakelse krever selgers
samtykke og godkjenning av ny kjøper. Ved selgers skriftlige
samtykke påløper et gebyr på kr 55.000, - inkl. mva. til selger.

attestgebyr pr. panterettsdokument: kr 697,-.

Ny kjøper vil være bundet av evt. tilvalg og endringer.

Det skal innbetales oppstartskapital tilsvarende tre måneders

Det forutsettes av skjøtet tinglyses i kjøpers navn iht.

felleskostnader før overtakelse. Dette kreves inn av megler når

kjøpekontrakten. Ved endring av hjemmelsforhold internt i

sluttoppgjøret skal innbetales.

familien før overtakelse, påløper et gebyr på kr 15.000, - inkl.

FORRETNINGSFØRER:

og endring av tomteverdien som grunnlaget for beregning

Gotaasalléen for fremtidig prosjekt på Felt K2 i byplanen.

Selger har engasjert Usbl som forretningsfører for sameiet.

av dokumentavgift.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning

Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

BETALINGSPLAN:
EIENDOMMENS FELLESKOSTNADER:

10 % av kjøpesummen for leiligheten og evt. garasjeplass skal

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG
BRUKSTILLATELSE:

Månedlige felleskostnader er gjennomsnittlig stipulert til

innbetales ifb. med kontraktsinngåelse etter påkrav med

ca. kr 31,- pr. m2 BRA. Dette inkluderer bygningsforsikring,

syv dagers betalingsfrist, så snart selger har stilt garanti iht.

Brukstillatelse vil foreligge ved overtakelsen. Ferdigattest vil

vedlikehold og drift av felles anlegg, trappevask/renhold,

buofl. § 12. For profesjonelle kjøpere utgjør beløpet 20 % av

foreligge ved endelig ferdigstillelse av prosjektet.

forretningsførsel, strøm i fellesarealer, m.m. Felleskostnader vil

kjøpesummen og evt. garasjeplass. Innbetalingen må være fri

avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

egenkapital. Beløpet blir stående på meglers klientkonto frem til

Kjøper plikter å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse,

valg må tas. Det er lagt en maksgrense for endringer på 15 % av

Tinglysningsgebyr for skjøte: kr 525,-. Tinglysningsgebyr og

rett til innkjøring og adkomst gjennom garasjeanlegget til

for tinglysning av nødvendige erklæringer/bestemmelser.

bli varslet om tilvalgsprossen og priser i god tid før eventuelle

Dokumentavgift til staten: 2,5 % av andel tomteverdi.

Det tas forbehold om endringer i de offentlige gebyrene,

av naboprosjekt på Felt K2 i byplanen, herunder vedrørende

kjøpers mislighold.

Det vil bli gitt et tidsbegrenset tilvalgstilbud. Alle kjøperne vil

Ingen begrensning i utleie av hele boligen under ett

eller bolig), tomteareal, antall sameier, avgrensning og størrelse

også for renter og andre omkostninger som påløper på grunn av

vedlikeholdskostnader av fellesfunksjoner.

Gjelder vedlikehold og deling av kloakkledning, m.m.

Eiendommen overdras fri fra heftelser, med unntak av

sitt tilgodehavende i kjøpers eventuelle innbetalinger, herunder

TILVALG:

Det tas forbehold om sameiets endelige fastsettelse av

av byggene, herunder antall seksjoner, type seksjoner (næring

som følge av kjøpers mislighold. Selger har rett til dekning av

naboeiendommen i Felt K vil det legges opp til en fordeling av

UTLEIE:

Bestemmelser om at Televerket har rett å ha linje/kabel feste på

holde kjøper ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap

Ved fremtidig gjennomkjøring til garasjeanlegget på

Bestemmelse ifgl. skjøte ved overdragelse av gnr. 135, bnr. 245.

Tinglyst 26.01.1978

skjøtet/den formelle hjemmelsovergangen.

seksjon, mens øvrige 70 % av kostnadene fordeles på hver

plass i garasjeanlegget. Dette er kostnad til f.eks. lys, løpende

Tinglyst 04.05.1942

innbetales til megler senest 3 virkedager før overtakelsen.
Selger forbeholder seg retten til å stille § 47-garanti også for

KONSESJONSPLIKT/ ODEL:

Det er ikke boplikt i Ullensaker kommune.

av kjøpesummen, tilvalg/endringer og kjøpsomkostninger

Det henvises til prisliste samt budsjett som viser ett stipulert

mnd. første driftsår og skal betales av de som disponerer

BOPLIKT:

overskjøtet, forutsatt at de overstiger en ½ R. Resterende del

overskjøting, med mindre selger stiller garanti etter buofl. § 47.
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Veirett for prosjektet i eiendommen gnr. 135, bnr. 856.

mva. til selger. Endring krever selgers samtykke.

SALGSBETINGELSER:
Kjøpet reguleres av bustadoppføringsloven i tilfeller hvor
selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer
bl.a. at kjøper har krav på garantier iht. buofl. § 12. I de tilfeller
hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslovens regler,
dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger
kreve at avtalen reguleres av avhendingsloven eller etter
bustadoppføringsloven med fravikelser. Prosjektets standard
kjøpekontrakt skal legges til grunn for avtale med forbruker.
Kontrakten ligger vedlagt dette prospektet.

Salgsoppgave

Viktige opplysninger

RETTIGHET OG TINGLYSTE FORPLIKTELSER

retningslinjer som gis av Folkehelseinstituttet og øvrige

Følgende dokumenter utgjør en del av prosjektets

Kjøpetilbudet skal inngis på Privatmegleren Nyeboliger sitt

Kjøper har avbestillingsrett etter buofl. § 52 etter at bindene

myndigheter. Dere vil holdes løpende orientert om status i

salgsoppgave:

budskjema påført din signatur.

avtale er inngått gjennom bud og budaksept. Ved kjøpers

prosjektet.

•

Leveransebeskrivelse/romskjema

Samtidig med at du inngir kjøpetilbud må du legitimere

•

Salgstegninger

deg. Kjøpetilbud kan legges inn via Privatmeglerens “gi

•

Frihåndsskisse av utomhusplan

•

Prisliste

•

Utarbeidet budsjett for sameiet og garasjesameiet

selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap som følge av
avbestillingen. Kjøper gjøres oppmerksom på at det økonomiske
tapet kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen.

skjeggkre/kre kan forekomme i boligen, og tar ikke ansvar
for dette.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales

Ved selgers kansellering av kjøpekontrakten, vil kjøper få alle

i sin helhet. Skjer avbestillingen før igangsetting, settes

innbetalte beløp tilbakebetalt med tillegg av påløpte renter

avbestillingsgebyret til 10 % av kjøpesummen.

på meglers klientkonto. Utover dette har partene ingen krav

•

Utkast til vedtekter for sameiet og garasjesameiet

mot hverandre.

•

Selgers standard kjøpekontrakt

Når det gjelder forbehold knyttet til selve gjennomføringen

Reguleringskart med bestemmelser, vedtekter, budsjett og

av prosjektet (kvaliteter, utforming, m.m.), vises det til

pantattest med servitutter er tilgjengelig hos megler.

GARANTI ETTER BUOFL. § 12 OG § 47:
Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til
overtakelsen, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for
reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelsen, jf. buofl. § 12.

kvalitetsbeskrivelsen i prospektet.

bud-knapp” som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens
hjemmeside og i nettannonsen. Kjøpetilbud legges inn trygt
og enkelt med bank-ID.
Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må
samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg.

FINANSIERING:
Som et av landets største finanskonsern tilbyr Nordea alle typer
banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi
deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon,

MEGLERS VEDERLAG OG UTLEGG SOM DEKKES
AV SELGER:

tekniske installasjoner og materialvalg, som ikke reduserer

Meglers vederlag utgjør kr 30.000, - eks. mva. pr. enhet.

boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring

Bonus ved oppnådd salg. I tillegg betaler selger kr 3.000,-

Det er tilstrekkelig at selger stiller garanti straks etter at selgers

av avtalt kjøpesum. Kjøper gjøres oppmerksom på at

eks. mva. i tilrettelegging samt kr 4.000, - eks. mva. i

forbehold er bortfalt jf. buofl. § 12 niende ledd.

detaljprosjektering av bygget ikke er gjennomført ved

Privatmegleren mottar formidlingsprovisjon fra Nordea for

oppgjørshonorar. Utlegg dekkes av oppdragsgiver fortløpende.

formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som

Unntatt fra dette er dersom kjøper er å anse som profesjonell
part/næringsdrivende; da stilles det ikke garanti.
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Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur og

Det er tre forbehold som utsetter selgers plikt til å stille garanti.
1.

salgsstart, og at endelig kontraktstegning ikke vil foreligge

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og

2.

At det er gitt igangsettingstillatelse.

leveransebeskrivelsen, gjelder leveransebeskrivelsen

3.

Byggelån er åpnet.

foran tegninger.

kunderådgiver i dette prosjektet, og som kunde hos oss lover
banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.

har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er

før forbeholdsfristen.

At prosjektet har oppnådd 60 % solgte leiligheter, iht.
totalverdien i prislisten for salgstrinn 2.

kan opprette kontakt mellom deg og bankens dedikerte

en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV EN TRANSAKSJON, TILTAK
MOT HVITVASKING, M.M.:

gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar

Iht. hvitvaskingsloven av 01. juni 2018 om hvitvasking

Nordeas lånekonsulenter

ingen godtgjørelse relatert til kjøpers valg av finansiering, og
mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til

Garanti skal uansett stilles før fysisk oppstart av

Det tas forbehold om justering og endringer av fasader

byggearbeider.

og terrorfinansiering, er megler pliktig til å gjennomføre

og utomhusplan.

legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og kjøper. Reelle

Dersom selger ønsker å få utbetalt beløp innbetalt av kjøper

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet,

rettighetshavere skal også kartlegges. Dersom partene

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD VED
BUDGIVNING:

før overskjøting, stilles det garanti etter buofl. § 47.

naboforhold eller som er pålagt av myndighetene.

ikke oppfyller lovens krav til legitimering kan megler

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

ikke etablere kundeforhold og heller ikke gjennomføre

Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet

Selger forbeholder seg rett til endring av prislisten uten varsel,

transaksjonen. Er det mistanke om at transaksjonen har

innholdet i budet til selger (kommet til selgers kunnskap), kan

på usolgte boliger og p-plasser.

tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold

budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver

som rammes av straffeloven §§131 til 136A kan megler stanse

frem til akseptfrist, med mindre budet før denne tid avslås av

gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes

selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud.

ansvarlig for konsekvenser dette vil kunne medføre.

Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen

SELGERS FORBEHOLD:
Selger tar forbehold om at det gis igangsettingstillatelse for
byggearbeidene og endelig vedtatt reguleringsplan.
Selger tar forbehold om 60 % solgte leiligheter iht.
totalverdien i prislisten for salgstrinn 2, og åpning
av byggelånet.

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i
byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger,
perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder
i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder
derfor detaljer som farger, innredninger, møblering,

Selger tar forbehold om tilfredsstillende kontrakt

beplanting og arkitektoniske detaljer, mv. som ikke inngår i

med entreprenør.

leveransen. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike

Selger må senest innen 01.12.2020 gi skriftlig underretning
til kjøper dersom ovennevnte forhold påberopes og

innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige
løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen.

kjøpekontrakten kanselleres. På bakgrunn av utbruddet av

Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-

koronavirus (Covid-19) tas det forbehold om at selger vil

installasjoner kan bli endret.

kunne kreve denne fristen forlenget, som følge av eventuelle
forsinkelser, jf. bustadoppføringslova § 11 første ledd bokstav
c, jf. fjerde ledd. Selger vil til enhver tid rette seg etter de

Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid
hos kommunen.
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avbestilling reguleres erstatningen av buofl. § 53, slik at

akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. Kopi av

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE
AV KJØPETILBUD:

budjournal vil bli oversendt kjøper og selger etter budaksept.

Alle kjøpetilbud og budrelatert kommunikasjon med megler

budet fremmes gjennom fullmektig. Øvrige budgivere kan få

skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle

utlevert anonymisert budjournal.

Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør

opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler
vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen.
Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

Megler har utarbeidet eget kjøpeskjema for prosjektet.

Oslo, 22.10.2019

Kjøpetilbudet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist.

Salgsoppgave

Viktige opplysninger

AVBESTILLING:

ILLUSTRASJON: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.

Fargekonsept Mørk
Vegger

Tak/himling

Elektro

Varme/Sanitær

Ventilasjon

Iht. gjeldende NEK

KJØKKEN

Ettgreps kjøkkenbatteri: Grohe
Minta i krom, nrf.
nr. 4220293 eller
likeverdig.

Kurs til komfyr tilrettelagt for ovn
med pyrolyse.

ENTRÈ

Fotlister gjæres i alle innvendige og utvendige hjørner.

Punkt for TV/bredbånd.

Glansgrad 07
Malingstype: akryl

Malt gips/betong uten
synlige v-fuger.
Farge NCS S0500-N
Glansgrad 02
Malingstype: akryl
Overgang mellom tak og
vegg fuges, ingen taklister.

Sokler i samme farge som
kjøkkeninnredning.
Benkeplate: laminat type Sort
Marmor 20 mm. eller likeverdig
Nedfelt vask: type Intra Omnia i
stål eller likeverdig.
Avfallssortering i skuff under vask.

Alle brytere, stikk, dimmere, etc.
leveres i Elko Standard.

Alle brytere, stikk, dimmere, etc. leveres
i Elko Standard.
Ringeknapp utenfor dør og ved hovedinngang.

Alle brytere, stikk, dimmere, etc. leveres
i Elko Standard.

Det leveres
integrert
kombiskap med
kjøl/frys, integrert komfyr,
helintegrert
oppvaskmaskin
og induksjonstopp av anerkjent merke
(Siemens eller
tilsvarende).

Glatte grå innvendige
dører, type Swedoor
Easy Clever Line
eller likeverdig. Dørene
leveres i
NCS S75000-N.
Høyde innvendige
dører: 210 cm

Foring over kjøkkenskap utført i
gips, malt i samme farge som vegg.
Lufteventil over/under kjøleskap
i mørk utførelse, tilpasset farge
på kjøkkenfront.

Dørvrider i børstet
stål, type Habo New
York eller likeverdig.
Gerikter leveres i
NCS S75000-N
med synlige
spikerhoder.
Størrelse gerikter:
12x58 mm
Gerikter gjæres.

Vannbåren gulvvarme med egen
termostat.

Svarapparat med skjerm og automatisk låsåpner for hovedinngang.
Monteres ved inngangsdør.

Iht. gjeldende NEK

Annet

Terskler fra Swedoor,
farge EK 15 eller
likverdig.

Iht. gjeldende NEK

Hvite LED downlights med inntrukket
lyskilde. Ref. SG Soft IsoSafe Dim to
Warm eller likeverdig. Antall vil avhenge
av rommets størrelse.

SOVEROM

Avtrekk til
ventilasjon leveres
i standard farge
(hvit)

Vannbåren gulvvarme med egen
termostat.

Iht. gjeldende NEK

Sparklet og malt gips,
farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Slimline ventilator
tilkoblet ventilasjonsanlegg.

Kjøkkenfronter Sigdal Uno: Koksgrå S7500-N eller
Drømmekjøkkenet Solid mørk grå
på benkeskap og overskap. Klikk
push på overskap.
Grep: Antrasitt på benkeskap.

STUE

Størrelse fotlister:
15/7x45 mm

Rørstuss og avløp for
oppvaskmaskin.

Tilluftsventil
leveres i standard
farge (hvit)

ENTRÈ

Fotlister i gråpigmentert eik,
fargetilpasset til gulv.
Fotlister leveres med synlige
spikerhoder.

Avstengning for
oppvaskmaskin i
benkeskap.

Slukkeutstyr leveres
iht. forskriftskrav.

SOVEROM

STUE
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13,5x180x2200 mm

KJØKKEN

Alle brytere, stikk, dimmere, etc. leveres
i Elko standard.

Gråpigmentert enstavs
eikeparkett med mattlakkert
overflate. Ref. Haro 4000
Plank 1-stavs Oak Sand White
markant brushed Natura Dur
eller likeverdig.

Hvitevarer

Kjøkkenleverandør: Sigdal,
Drømmekjøkkenet eller likeverdig.

Tekn. stikk for komfyr og platetopp
(separat), 25 ampere til platetopp.
Stikk til kjøleskap, oppvaskmaskin
og ventilator.

Belysning under oveskap innfelt i skrog.
LED stripe eller innfelte downlights.

Innredning
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Viktige opplysninger

Gulv

Vannbåren gulvvarme med egen
termostat i alle
soverom untatt
hovedsoverom.

Entrè leveres uten garderobe.

Soverom leveres med avsatt
plass til garderobe. Innredning
leveres ikke.

Vinduer (på kjøkken,
stue og soverom)
leveres med dypforing
i RAL 7021,
i samme farge som
vindusomramming.
Overgang mellom gips
og dypforing fuges.

Romskjerma – Fargekonsept mørk

ROMSK JE M A

Fargekonsept Mørk
Elektro

Iht. gjeldende NEK
Alle brytere, stikk, dimmere,
etc. Leveres i Elko Standard.

Sparklet og malt gips,
farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Hvite LED downlights med
inntrukket lyskilde. Ref. SG
Soft IsoSafe Dim to Warm
eller likeverdig. Antall vil avhenge av rommets størrelse.

Glansgrad 07
Malingstype: akryl

Størrelse fotlister: 15/7x45 mm
Fotlister gjæres i alle innvendige og
utvendige hjørner.

Varme/Sanitær

Iht. gjeldende NEK

Fug: Schønox lys grå.

Fug: Schønox lys grå.

Glansgrad 02
Malingstype: akryl
Overgang mellom
tak og vegg fuges,
ingen taklister.

Dobbelt stikk ved vask.
Stikk til vask/tørk.

Tilluftsventil
leveres i standard farge (hvit)

Walk-in closet leveres med
avsatt plass til garderobe,
innredning leveres ikke.

Koksgrå S7500-N
baderomsinnredning med
grepsløse skuffer.
Heldekkende vask i
hvit utførelse.

Takdusj: Grohe Euphoria system
210 i krom. Nrf.nr. 4220597
eller likeverdig.

Hvite LED downlights med
inntrukket lyskilde. Ref. SG
Soft IsoSafe Dim to Warm
eller likeverdig. Antall vil avhenge av rommets størrelse.
BAD
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BAD

Nedsenket dusjsone med mosaikk:
Mirage Norr Vit RR 01 mosaikk 26T
eller likeverdig.

Veggflis: Vitra VIT
Ral 7047 60x60 cm
eller likeverdig.

Malt gips/betong uten
synlige v-fuger.
Farge NCS S0500-N

Innredning

Servantkran: Grohe Essence i
krom med oppløftventil. Nrf.nr.
4220733 eller likeverdig.

Elektrisk gulvvarme med
egen termostat.
Gulvflis: Mirage Norr Vit 60x60 cm
eller likeverdig.

Vannbåren gulvvarme
med egen termostat.

Ventilasjon

Alle brytere, stikk, dimmere,
etc. leveres i Elko Standard.

Toalett: Villeroy & Boch Subway
vegghent toalett med soft-close
sete eller likeverdig.
Flusher/betjeninspanel til toalett:
Grohe Even i krom. Produktnr.
38966000 eller likeverdig.

Avtrekk til ventilasjon leveres i
standard farge
(hvit).

Toalettrullholder: Grohe
Bau Cosmoplitan i krom.
Produktnr. 40457001
eller likeverdig.

Størrelse fotlister:
15/7x45 mm

Alle brytere, stikk, dimmere,
etc. Leveres i Elko Standard.

Glansgrad 07
Malingstype: akryl

Taklampe.

BALKONG

Fotlister gjæres i alle innvendige og
utvendige hjørner.

Tremmegulv

Annet

Glatte grå innvendige
dører, type Swedoor Easy
Clever Line eller likeverdig.
Dørene leveres i
NCS S75000-N.
Høyde innvendige dører:
210 cm
Terskler fra Swedoor, farge
EK 15 eller likverdig.
Dørvrider i børstet stål,
type Habo New York
eller likeverdig.
Gerikter leveres i
NCS S75000-N med
synlige spikerhoder.
Størrelse gerikter:
12x58 mm
Gerikter gjæres.

Iht. gjeldende NEK

Sparklet og malt gips,
farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Synlig betong

Vegglampe og ett
dobbelt stikk.

INNVENDIG BOD

Fotlister i gråpigmentert eik, fargetilpasset
til gulv. Fotlister leveres med synlige spikerhoder.

4 stk håndklekroker: Grohe
Essentials i krom. Nrf.nr.
4223805 eller likeverdig.

Dusjvegger i herdet klart
glass, type ref. Alterna Picto
eller likeverdig.

BALKONG

INNVENDIG BOD

Sluk: Nordic Tools design
diskret 20x20 cm med innfelt
flis eller likeverdig.
Gråpigmentert enstavs eikeparkett med
mattlakkert overflate. Ref. Haro 4000
Plank 1-stavs Oak Sand White markant
brushed Natura Dur eller likeverdig.
13,5x180x2200 mm

Utenpåliggende speil
med backlight belysning
over vask, størrelse
tilpasset størrelsen på
badersominnredning.

Hvitevarer
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Fotlister i gråpigmentert eik,
fargetilpasset til gulv. Fotlister leveres
med synlige spikerhoder.

Tak/himling

Tilluftsventil
leveres i standard farge (hvit)

Romskjerma – Fargekonsept mørk

Gråpigmentert enstavs eikeparkett med
mattlakkert overflate. Ref. Haro 4000
Plank 1-stavs Oak Sand White markant
brushed Natura Dur eller likeverdig.
13,5x180x2200 mm

Vegger

WALK-IN CLOSET / GARDEROBE

Gulv
WALK-IN CLOSET / GARDEROBE

Viktige opplysninger

ROMSK JE M A

ROMSK JE M A

Fargekonsept Lys

Viktige opplysninger

Gulv

Vegger

Tak/himling

Elektro

Varme/Sanitær

Ventilasjon

Innredning

Hvitevarer

Annet

Det leveres
integrert
kombiskap med
kjøl/frys, integrert komfyr,
helintegrert
oppvaskmaskin
og induksjonstopp av anerkjent merke
(Siemens eller
tilsvarende).

Glatte hvite innvendige dører, type Swedoor
Easy Clever Line
eller likeverdig. Dørene
leveres i
NCS S0500-N

Iht. gjeldende NEK

ENTRÈ

Sparklet og malt gips,
farge NCS S1002-Y
Glansgrad 07
Malingstype: akryl

Malt gips/betong uten
synlige v-fuger.
Farge NCS S0500-N

Punkt for TV/bredbånd.

Benkeplate: laminat type
Grå Marmor 20 mm
Nedfelt vask: type Intra Omnia i
stål eller likeverdig.
Avfallssortering i skuff under vask.
Foring over kjøkkenskap utført i
gips, malt i samme farge som vegg.
Lufteventil over/under kjøleskap
i mørk utførelse, tilpasset farge
på kjøkkenfront.

Alle brytere, stikk, dimmere, etc.
leveres i Elko Standard.

Glansgrad 02
Malingstype: akryl
Overgang mellom tak og
vegg fuges, ingen taklister.

Alle brytere, stikk, dimmere, etc.
leveres i Elko Standard.
Ringeknapp utenfor dør og ved
hovedinngang.

Alle brytere, stikk, dimmere, etc.
leveres i Elko Standard.

Terskler fra Swedoor,
farge EK 15 eller
likverdig.
Dørvrider i børstet
stål, type Habo New
York eller likeverdig.

Gerikter gjæres.
Vannbåren gulvvarme med egen
termostat.

Svarapparat med skjerm og automatisk låsåpner for hovedinngang.
Monteres ved inngangsdør.

Iht. gjeldende NEK

Høyde innvendige
dører: 210 cm

Gerikter leveres i NCS
S0500-N med synlige spikerhoder.
Størrelse gerikter:
12x58 mm

Iht. gjeldende NEK

Hvite LED downlights med inntrukket
lyskilde. Ref. SG Soft IsoSafe Dim to
Warm eller likeverdig. Antall vil avhenge
av rommets størrelse.

SOVEROM

Avtrekk til ventilasjon leveres i standard farge (hvit)

Sokler i samme farge som
kjøkkeninnredning.

STUE

Fotlister gjæres i alle innvendige og utvendige hjørner.

Rørstuss og avløp for
oppvaskmaskin.

Tilluftsventil leveres i standard farge
(hvit)

ENTRÈ

Størrelse fotlister:
15/7x45 mm

Slimline ventilator
tilkoblet ventilasjonsanlegg.

Vannbåren gulvvarme med egen
termostat.

Iht. gjeldende NEK

SOVEROM

STUE
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Fotlister i gråpigmentert eik,
fargetilpasset til gulv.
Fotlister leveres med synlige
spikerhoder.

Avstengning for
oppvaskmaskin i
benkeskap.

Slukkeutstyr leveres
iht. forskriftskrav.

Gråpigmentert enstavs
eikeparkett med mattlakkert
overflate. Ref. Haro 4000
Plank 1-stavs Oak Sand White
markant brushed Natura Dur
eller likeverdig.
13,5x180x2200 mm

KJØKKEN

Alle brytere, stikk, dimmere, etc.
leveres i Elko standard.
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Ettgreps kjøkkenbatteri: Grohe
Minta i krom, nrf.
nr. 4220293 eller
likeverdig.

Kurs til komfyr tilrettelagt for ovn
med pyrolyse.

Belysning under oveskap innfelt i skrog.
LED stripe eller innfelte downlights.

Kjøkkenleverandør: Sigdal,
Drømmekjøkkenet eller likeverdig.
Kjøkkenfronter: Uno Premium
White eller Drømmekjøkkenet
Solid Hvit på benkeskap og overskap. Klikk push på overskap.
Grep: Antrasitt på benkeskap.

Vannbåren gulvvarme med egen
termostat i alle
soverom untatt
hovedsoverom.

Entrè leveres uten garderobe.

Soverom leveres med avsatt
plass til garderobe. Innredning
leveres ikke.

Vinduer (på kjøkken,
stue og soverom)
leveres med dypforing
i RAL 7021, i samme
farge som vinudsomramming. Overgang
mellom gips og dypforing fuges.

Romskjerma – Fargekonsept lys

KJØKKEN

Tekn. stikk for komfyr og platetopp
(separat), 25 ampere til platetopp.
Stikk til kjøleskap, oppvaskmaskin
og ventilator.

Fargekonsept Lys
Elektro

Iht. gjeldende NEK
Alle brytere, stikk, dimmere,
etc. Leveres i Elko Standard.

Sparklet og malt gips,
farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Hvite LED downlights med
inntrukket lyskilde. Ref. SG
Soft IsoSafe Dim to Warm
eller likeverdig. Antall vil avhenge av rommets størrelse.

Glansgrad 07
Malingstype: akryl

Størrelse fotlister: 15/7x45 mm
Fotlister gjæres i alle innvendige og
utvendige hjørner.

Varme/Sanitær

Iht. gjeldende NEK

Fug: Schønox Sandstone.

Fug: Schønox
Sandstone.

Malt gips/betong uten
synlige v-fuger.
Farge NCS S0500-N
Glansgrad 02
Malingstype: akryl
Overgang mellom
tak og vegg fuges,
ingen taklister.

Dobbelt stikk ved vask.
Stikk til vask/tørk.

Tilluftsventil
leveres i
standard farge
(hvit).

Walk-in closet leveres med
avsatt plass til garderobe,
innredning leveres ikke.

Hvit baderomsinnredning
med grepsløse skuffer.
Heldekkende vask i hvit
utførelse.

Takdusj: Grohe Euphoria system
210 i krom. Nrf.nr. 4220597
eller likeverdig.

Hvite LED downlights med
inntrukket lyskilde. Ref. SG
Soft IsoSafe Dim to Warm
eller likeverdig. Antall vil avhenge av rommets størrelse.
BAD
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BAD

Nedsenket dusjsone med mosaikk
Cæsar Built Path eller likeverdig.

Veggflis: Vitra VIT
Ral 9016 matt 60x60
cm eller likeverdig.

Innredning

Servantkran: Grohe Essence i
krom med oppløftventil. Nrf.nr.
4220733 eller likeverdig.

Elektrisk gulvvarme med
egen termostat.
Gulvflis: Cæsar Built Path 60x60 cm
eller likeverdig.

Vannbåren gulvvarme
med egen termostat.

Ventilasjon

Alle brytere, stikk, dimmere,
etc. leveres i Elko Standard.

Toalett: Villeroy & Boch Subway
vegghent toalett med soft-close
sete eller likeverdig.
Flusher/betjeninspanel til toalett:
Grohe Even i krom. Produktnr.
38966000 eller likeverdig.

Avtrekk til
ventilasjon
leveres i
standard farge
(hvit).

Fotlister i gråpigmentert eik,
fargetilpasset til gulv. Fotlister leveres
med synlige spikerhoder.

Alle brytere, stikk, dimmere,
etc. Leveres i Elko Standard.

Glansgrad 07
Malingstype: akryl

Taklampe.

Fotlister gjæres i alle innvendige og
utvendige hjørner.

BALKONG

Glatte hvite innvendige
dører, type Swedoor Easy
Clever Line eller likeverdig.
Dørene leveres i
NCS S0500-N
Høyde innvendige dører:
210 cm
Terskler fra Swedoor, farge
EK 15 eller likverdig.

Toalettrullholder: Grohe
Bau Cosmoplitan i krom.
Produktnr. 40457001
eller likeverdig.

Gerikter leveres i NCS
S0500-N med synlige
spikerhoder.
Størrelse gerikter:
12x58 mm

Dørvrider i børstet stål,
type Habo New York eller
likeverdig.

Gerikter gjæres.

Iht. gjeldende NEK

Sparklet og malt gips,
farge Sheer Grey
NCS 2102-Y26R

Størrelse fotlister: 15/7x45 mm

Tremmegulv.

Annet

Utenpåliggende speil
med backlight belysning
over vask, størrelse
tilpasset størrelsen på
badersominnredning.

4 stk håndklekroker: Grohe
Essentials i krom. Nrf.nr.
4223805 eller likeverdig.

Dusjvegger i herdet klart
glass, type ref. Alterna Picto
eller likeverdig.

Synlig betong.

Vegglampe og ett
dobbelt stikk.

INNVENDIG BOD

Gråpigmentert enstavs eikeparkett med
mattlakkert overflate. Ref. Haro 4000
Plank 1-stavs Oak Sand White markant
brushed Natura Dur eller likeverdig.
13,5x180x2200 mm

BALKONG

INNVENDIG BOD

Sluk: Nordic Tools design
diskret 20x20 cm med innfelt
flis eller likeverdig.

Hvitevarer
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Fotlister i gråpigmentert eik,
fargetilpasset til gulv. Fotlister leveres
med synlige spikerhoder.

Tak/himling

Tilluftsventil
leveres i
standard farge
(hvit).

Romskjerma – Fargekonsept lys

Gråpigmentert enstavs eikeparkett med
mattlakkert overflate. Ref. Haro 4000
Plank 1-stavs Oak Sand White markant
brushed Natura Dur eller likeverdig.
13,5x180x2200 mm

Vegger

WALK-IN CLOSET / GARDEROBE

Gulv
WALK-IN CLOSET / GARDEROBE

Viktige opplysninger

ROMSK JE M A

ILLUSTRASJON: Det vil kunne forekomme
avvik mellom illustrasjon og leveranse.

Viktige opplysninger

KJØPEKONTR AKT

Eiendommen vil bli seksjonert og seksjonsnummer tildelt innen overtagelse jf. punkt 8. Utbygger tar
forbehold om antall boligseksjoner i sameiet og om tidspunkt for endelig seksjoneringsvedtak jf. punkt 14.

iht. bustadoppføringslova – Eierseksjon under oppføring

Selger forbeholder seg retten til å omdisponere areal eller endre boligsammensetningen (f. eks ved at
boliger slås sammen eller deles).

Oppdrag:

Det tas forbehold om justering av eiendomsgrensene ved fradeling på bakgrunn av krav fra
offentlige myndigheter.

Formidling:

MELLOM:

Step Eiendom AS

ORG.NR.

916 687 656

ADRESSE:

Kirkegata 17
0153 Oslo

TLF:

450 32 356

EPOST:

pal.erik@soeiendom.no

1. KJØPESUM
Kjøpesummen for Boligen utgjør: Kr X.XXX.XXX,- kroner ***xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00/100
		

Kjøpesum for 1 stk. biloppstillingsplass utgjør:

Kr.

XXX.XXX,-

Total kjøpesum

Kr.

X.XXX.XXX,-

Delinnbetaling innen 7 dager etter signering (se punkt 5)
Sluttoppgjør innen overtakelse, jf. pkt. 4 og 9

Kr.
Kr.

XXXXXXXX,XXXXXXXX,-

Til sammen

Kr.

XXXXXXXX,-

FØDT:

ADRESSE:

TLF:

Kjøpesummen er fast og ikke gjenstand for regulering.

EPOST:

heretter kalt «Kjøper», er i dag inngått følgende kjøpekontrakt.

2. OMKOSTNINGER
I tillegg til kjøpesummen må Kjøper uoppfordret betale til megler følgende omkostninger samtidig
med sluttoppgjøret.

Planlagt bebyggelse vil bestå av 2 leilighetsbygg med til sammen 142 seksjoner.
2. salgstrinn består av 29 seksjoner.
Selger overdrar til Kjøper:
Eierseksjon nr. (ikke tildelt p.t.) på eiendommen gnr. 135, bnr. 177, 245, 548 og 549 i Ullensaker kommune.
Hver seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til oppdelingsbegjæringen.
Eiendommen er bestående av;
•

leilighet nr. xxxxxxx

•

tilhørende balkong/terrasse der dette fremgår av tegning.

•

sportsbod

•

felles bruksrett til sameiets utvendige og innvendige fellesarealer.

•

Antall garasjeplasser XX

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av tomteverdi
Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten:
Tinglysingsgebyr for pantedokument
Attestgebyr for pantedokument
Oppstartskapital – 3.mnd. felleskostnader

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

XXXXXXXX,525,525,199,50,XXXXX,-

Totale omkostninger

Kr.

,-

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon.
Tomteverdien er NOK 325,- pr. kvm BRA-s for Boligen. Det tas forbehold om endring av dokumentavgiften
på tinglysingstidspunktet.
Tinglysingsgebyr og attestgebyr beløper seg til kr 724,50 for hvert panterettsdokument Kjøper må la
tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i
ovenstående avgifter/gebyrer.

Ovennevnte kontraktsobjekt benevnes i fortsettelsen som ”Boligen”.
Selger forbeholder seg retten til å fordele samt organisere boder, uteareal utenfor boliger på bakkeplan
samt biloppstillingsplasser i garasjeanlegget.
Kjøpekontrakt
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NAVN:

1.1
1.2
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Betalingsplan:
heretter kalt «Selger», og

SIDE X / X

SELGER

K J Ø PER

SIDE X / X

SELGER

K J Ø PER

•

At prosjektet har oppnådd 60 % solgte leiligheter iht. totalverdien i prislisten for salgstrinn 2.

•

Selgers styre beslutter byggestart.

•

Nødvendig tillatelse fra kommunen er gitt og vedtatt reguleringsplan.

•

Åpning av byggelån.

•

Tilsagn om tilfredsstillende entreprisekontrakt.

Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes 6 uker eller mer,
betraktes oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir Selgeren rett til å heve kjøpet etter Lov om
avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13. juni 1997 nr. 43 (bustadoppføringslova) § 57.
Mislighold som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni
1992 nr. 86 (tvangsfullbyrdelsesloven) § 13-2, 3. ledd bokstav e).
Selgeren har ved vesentlig mislighold fra Kjøper som gir rett til å heve kontrakten, rett til å få dekket sitt
dokumenterte tap og dokumenterte påførte kostnader gjennom dekningssalg.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør noen av ovennevnte forbehold for gjennomføring
gjeldende ved skriftlig melding senest 01.12.2020. For det tilfellet at forbeholdene ikke vil gjøres gjeldende
vil Selger gi Kjøper skriftlig melding om at byggestart er vedtatt. Eventuell oppstart av grunnarbeider
mv. før angitt frist i dette avsnitt innebærer ikke at forbeholdene frafalles. På bakgrunn av utbruddet av
koronavirus (Covid-19) tas det forbehold om at selger vil kunne kreve denne fristen forlenget, som følge
av eventuelle forsinkelser, jf. bustadoppføringslova § 11 første ledd bokstav c, jf. fjerde ledd. Selger vil til
enhver tid rette seg etter de retningslinjer som gis av Folkehelseinstituttet og øvrige myndigheter. Dere vil
holdes løpende orientert om status i prosjektet.

Ved avbestilling reguleres erstatningen av bustadoppføringslova § 53, slik at Selger skal ha erstattet hele
sitt økonomiske tap ved Kjøpers avbestilling. Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at dette tapet –
og derved Kjøpers ansvar ved avbestilling – kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra
kjøpekontraktens inngåelse.

Dersom Selger gjør gjeldende forbehold ovenfor, har Kjøper rett til å få tilbakebetalt det innbetalte beløp,
samt opptjente renter på meglers klientkonto. Utover dette har Kjøper intet krav overfor Selger.

Selger kan ikke disponere over delinnbetalingen før det har blitt stilt bankgaranti til kjøper jf.
bustadoppføringslova § 47. Kjøper kan kreve at Megler dokumenterer at slik sikkerhet er stilt før beløpet
utbetales. Dersom slik bankgaranti ikke blir stilt, skal delinnbetaling(er) bli stående på meglers klientkonto
inntil skjøtet er tinglyst og sluttoppgjør finner sted. Renter opptjent på klientkonto tilfaller Kjøper frem til
garanti jf. § 47 er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger 1/2 R.

4. OPPGJØR
Alle innbetalinger skjer til Privatmegleren Nyeboliger AS, heretter kalt megler, klientkonto nr.
6005068395, merket: 304-19-9003 Gotaasalleen.
Oppgjøret foretas av Noroppgjør AS, Postboks 3871 Ullevål Stadion, 0805 Oslo. Mail: overtagelse@
noroppgjor.no. Alle opplysninger og dokumenter vedrørende handelen vil bli oversendt til Noroppgjør AS.
Kopi av alle innbetalinger skal mailes til Noroppgjør AS slik at overtagelsen ikke blir forsinket/utsatt.
Kjøperen skal betale i henhold til avtalt betalingsplan jfr. punkt 1. Kjøpesummen og omkostningene regnes
ikke som rettidig betalt før den er innkommet/valutert på meglers klientkonto.
For å unngå forsinket betaling fra Kjøpers side oppfordres Kjøper om å sørge for at kjøpesummen er
valutert på klientkonto 5 virkedager før overtakelse, samt at eventuelt pantedokument i original må være
oppgjørsmegler i hende senest 5 virkedager før overtakelse.
For den del av kjøpesummen som ikke måtte være innbetalt til megleren i rett tid, enten dette er som følge
av forsinket oppgjør fra Kjøperens finansieringskilder eller av andre grunner, kan Selger kreve at Kjøper
betaler forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) av
17. desember 1976 nr. 100. Denne bestemmelse gir ikke Kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen utover
de frister som er avtalt i pkt. 1.
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Ved enighet mellom partene kan fristen for å påberope forbehold forlenges. Kontraktens betingelser vil for
øvrig være de samme.

Ved kontraktsbrudd/avbestilling fra Kjøpers side, vil Selger holde Kjøper ansvarlig for økonomiske tap og
merkostnader som følge av hevingen. Påbegynte endringsarbeider må betales i sin helhet. Hvis kontrakten
ikke gjennomføres vil renter på innbetalt beløp tilfalle Kjøper.

Kjøper og Selger samtykker til at sluttoppgjør kan foretas før skjøte er tinglyst mot fremlagt § 47 garanti
tilsvarende hele kjøpesummen (forutsatt at Kjøpers bank samtykker).
Selger tar forbehold om å heve avtalen ved forsinket betaling selv om Kjøper har overtatt Boligen og/eller
er registrert som eier i grunnboken.
5. SIKKERHETSSTILLELSE (GARANTI)
Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelsen, og garanti tilsvarende 5 %
av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelsen, jf. buofl. § 12.
Unntatt fra dette er dersom kjøper er å anse som profesjonell part/næringsdrivende; da stilles det
ikke garanti.
Det er tilstrekkelig at selger stiller garanti straks etter at selgers forbehold er bortfalt jf. buofl.
§ 12 niende ledd.
Det er tre forbehold som utsetter selgers plikt til å stille garanti.
1.

At prosjektet har oppnådd 60 % solgte leiligheter iht. totalverdien i prislisten for salgstrinn 2.

2.

At det er gitt igangsettingstillatelse.

3.

Byggelån er åpnet.

Kjøpekontrakt

Viktige opplysninger
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3. FORBEHOLD FRA SELGER
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:

SIDE X / X

SELGER

K J Ø PER

SIDE X / X

SELGER

K J Ø PER

Dersom selger ønsker å få utbetalt beløp innbetalt av kjøper stilles det garanti etter buofl. § 47.
6. HEFTELSER
Boligen vil bli overlevert fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf.
lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65 § 31 (eierseksjonsloven). Dessuten har kommunen lovbestemt
pant for eiendomsskatt og enkelte eiendomsavgifter og gebyrer, jf. panteloven av 8. februar 1980 nr. 2
§ 6-1. Kjøper har fått seg forelagt bekreftet utskrift av grunnboken for eiendommen, og gjort seg kjent
med denne. Kjøper er gjort kjent med at utskriften gjelder hele eiendommen før sammenslåing/deling/
seksjonering. Boligen selges med de tinglyste rettigheter og forpliktelser som fremgår av grunnboken.
I tillegg kan Selger tinglyse bestemmelser vedrørende rett til innkjøring og adkomst gjennom
garasjeanlegget til Gotaasalléen for fremtidig prosjekt på Felt K2 i byplanen, andre naboforhold, forhold
pålagt av myndighetene eller liknende nødvendige erklæringer. Tinglyste forpliktelser og rettigheter:
•Dagboknr. 900317. Tinglyst 02.12.1935 – Rettigheter iflg. skjøte.

8. ENDRINGER OG TILLEGGSARBEIDER
Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som
er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen og/eller er til hinder
for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller
tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for Selger som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve
endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger,
m.v. jf. bustadoppføringslova § 44. Selger har videre rett til å kreve at Kjøper stiller sikkerhet for betaling av
endrings- og tilleggsarbeider før arbeidene påbegynnes.
Ekstra vederlag som følge av endringer, tilleggsarbeider og tilvalg som Kjøper bestiller fra Selger, innbetales
til meglers klientkonto før overtagelse.
Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med
mer enn 15 % jf. bustadoppføringslova § 9.

•Dagboknr. 1208. Tinglyst 10.09.1937 – Bestemmelse om vannledning.
•Dagboknr. Tinglyst 09.05.1989 – Erklæring/avtale.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er Kjøper
kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i
kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav til tilvalg/endring som Kjøper forutsetter
skal være mulig å få levert av Selger.

•Dagboknr. 941553 Tinglyst 31.08.2017 – Bestemmelse om vei mm.
•Dagboknr. 713. Tinglyst 04.05.1942 - Bestemmelse iflg. skjøte.
•Dagboknr. 624. Tinglyst 26.01.1978 – Erklæring/avtale. Rettighetshaver Televerket.
Eiendommen overdras fri fra heftelser, med unntak av erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser
som følger av salgsoppgaven og som skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank får prioritet
etter disse. Øvrige pengeheftelser skal slettes for selgers regning. Selger tar imidlertid forbehold om å
tinglyse rettigheter og forpliktelser som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet Gotaasalléen og
utbygging av naboprosjekt på Felt K2 i byplanen, herunder vedrørende rett til innkjøring og adkomst
gjennom garasjeanlegget til Gotaasalléen for fremtidig prosjekt på Felt K2 i byplanen. Kjøperen kan ikke
motsette seg eller kreve prisavtale/erstatning for tinglysning av nødvendige erklæringer/bestemmelser.
Selger forplikter seg til å betale alle avgifter og lignende som vedrører eiendommen og som er forfalt før
overtagelse.
7. TINGLYSING
Hjemmelshaver til eiendommen gnr. 135, bnr. 177, 245, 548 og 549 i Ullensaker kommune er Step Eiendom
AS, org. nr. 916 687 656 (Heleid datterselskap av Jessheim sentrum AS).
Skjøtet i undertegnet stand oppbevares hos megler som foretar tinglysning når Kjøperen har innbetalt fullt
oppgjør inkl. omkostninger (jf. pkt 1, 2 og 4).
All tinglysning av dokumenter på Boligen skal foretas av Privatmegleren Nyeboliger AS. Dokumenter som
skal tinglyses, må snarest overleveres Privatmegleren Nyeboliger AS i undertegnet og bevitnet stand.

9. OVERTAGELSE/FERDIGBEFARING
Estimert overtagelse av boligene er beregnet til Q3/Q4 2022, under forutsetning om vedtak om
igangsetting innen Q2/Q3 2020. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for
overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fem
måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette
minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Ved forsinkelse beregnes det dagmulkt fra den
nye overtakelsesdatoen.
Etter at selges forbehold er bortfalt skal selger skriftlig meddele til kjøper dagmulktsbelagt
ferdigstillelsesintervall. Selger skal med minst 3 måneders varsel angi overtakelsesmåneden til kjøper innen
den første måneden for tidligere varslet intervall. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 6
ukers varsel.
Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir
forsinket med sin utførelse.
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. På bakgrunn av
koronautbruddet og konsekvensene av dette, vil den estimerte fremdriften og overleveringen kunne
måtte forskyves. Selger vil ha krav på fristforlengelse som følge av den eventuelle forsinkelsen, jf.
bustadoppføringslova § 11 første ledd bokstav c, jf. fjerde ledd. På nåværende tidspunkt er omfanget av en
eventuell fristforlengelse ikke klarlagt, og det kan derfor ikke angis når overtakelse kan forventes. Kjøper
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Kjøper og Selger gir Privatmegleren Nyeboliger AS fullmakt til å påføre eiendomsbetegnelse i skjøtet før
dette sendes inn for tinglysing.
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Garanti skal uansett stilles før fysisk oppstart av byggearbeider.
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Dersom Selgeren er forsinket i henhold til bustadoppføringslova § 17, kan Kjøper etter lovens kapittel 3
kreve dagmulkt, holde igjen vederlag, kreve erstatning eller heve kjøpekontrakten.
Ca. 14 dager, men minimum 7 dager, før overtagelsen kan Selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor det
føres protokoll.
Kjøper kan kun nekte overtagelse dersom Boligen på overtagelsestidspunktet har vesentlige feil eller
mangler. Overtagelse kan holdes selv om det måtte gjenstå mindre arbeider, herunder på utomhus- og
fellesarealer, dog skal ikke arbeidene være til hinder for at hele seksjonen kan bebos. Det skal foreligge
ferdigattest, alternativt midlertidig brukstillatelse ved overtagelse.

Dagmulkt og/eller erstatning som følge av forsinkelse kan settes ned dersom det ut fra omfanget av
arbeidet, størrelsen av tapet og forholdene ellers ville være urimelig.
Dersom det i byggetiden skulle inntreffe forhold som Selger ikke er herre over, kan Kjøper ikke av
den grunn kreve dagmulkt eller erstatning, heve eller påberope seg gunstigere betalingsbetingelser
(force majeure).

Kjøper har jf. bustadoppføringslova § 49, 2. ledd deponeringsrett for omtvistet beløp, og kan etter
bustadoppføringslova § 49, 1. ledd ved deponering likevel kreve overtagelse og hjemmelsoverføring. Selger
kan etter forsinkelsesrenteloven kreve forsinkelsesrente av Kjøperen for beløp som er uberettiget/for mye
deponert. Hvis det konstateres mangler som det faller uforholdsmessig kostbart å utbedre i forhold til den
betydning mangelen har for Boligens bruksverdi, har Selgeren rett til å gi Kjøperen prisavslag i stedet for å
foreta utbedringer.
Hvis Kjøperen ikke gjør gjeldende reklamasjoner anses Boligen som godkjent.
Hvis Kjøperen ikke stiller til overtakelsesforretning, vil Selger gjennomføre overtakelsen alene og Boligen
vil etter dette anses som overtatt. Kjøper kan kreve ny overtagelsesforretning dersom det foreligger gyldig
grunn for uteblivelse. Dette forutsetter at Kjøper, så snart han eller hun får kjennskap til uteblivelse, varsler
Selger og megler om dette.
Risikoen går over på Kjøperen når han har overtatt bruken av Boligen. Overtar Kjøperen ikke til fastsatt tid,
og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha fått overta bruken.
Dersom ikke annet er avtalt, utleveres nøklene til Boligen ved overtakelsesbefaringen, såfremt sluttoppgjør
jf. punkt 1, 2 og 3 er bekreftet innbetalt, eventuelt deponert.
Kjøpere plikter å gi Selgeren eller dennes representanter adgang til Boligen og mulighet for å gjennomføre
utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 17.00 i en nærmere definert periode etter avtale.

På overtagelsesdagen skal partene sammen gjennomgå Boligen og undertegne en overtagelsesprotokoll.
Kjøperen er forpliktet til, under befaringen, å fremme eventuelle reklamasjoner på synlige feil eller
mangler. Reklamasjoner, samt Selgerens standpunkt til disse, skal protokolleres og protokollen deretter
signeres. Selgeren forplikter seg til innen rimelig tid å utbedre alle kjente feil eller mangler.

Ved overtakelse skal Boligen leveres fra Selger i byggerengjort stand.

Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og overflater kan ikke påberopes av Kjøper
etter overtagelse.

10. FORSIKRING
Kjøperen må selv tegne egen innboforsikring for Boligen fra overtagelsesdagen. Fullverdiforsikring for
eiendommen/sameiet vil bli tegnet gjennom sameiet.

Reklamasjoner må meldes skriftlig til Selger og så snart som mulig etter at mangelen er oppdaget.
Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skader på Boligen, har Kjøper plikt til å begrense
skadeomfanget inntil mangelen kan utbedres. Dersom det foreligger en mangel iht. bustadoppføringslova,
kan Kjøper etter lovens kapittel 4 holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve
erstatning eller heve avtalen.
Kjøper mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke varsler Selger om mangel innen
rimelig tid etter at Kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. En Mangel kan ikke gjøres
gjeldende senere enn fem år etter overtagelsen, med mindre Selger har påtatt seg å svare for mangler i
lengre tid.

Dersom arbeider forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har Selger krav på fristforlengelse og dekning av
sine merkostnader, jf. bustadoppføringslova §§ 11 og 43.

11. MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV EN TRANSAKSJON
I henhold til lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler
pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere
til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle
rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller
megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som
rammes av lov om straff av 20. mai 2005 nr. 28 (straffeloven) §§ 131-136 kan megler stanse gjennomføringen
av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.
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Ved forsinket overlevering kan Kjøper kreve at Selger betaler dagmulkt til Kjøper tilsvarende 0,75 promille
av kjøpesummen jfr. bustadoppføringslova § 18. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 dager.
Dersom megler skal avregne dagmulkt må et eventuelt krav om dagmulkt meldes Selger, med kopi til
megler før overtagelse, eller senest i overtagelsesprotokoll. Dette begrenser ikke Kjøpers rettigheter iht.
bustadoppføringslova. Dersom Selger er forsinket iht. bustadoppføringslova § 17, kan Kjøper etter lovens
kapittel 3 også kreve å holde igjen vederlag, kreve erstatning eller heve avtalen.

Dersom det er feil eller mangler, har Kjøper rett til å holde tilbake deler av kjøpesummen tilsvarende
utbedringskostnaden som mangelen/feilen måtte utgjøre, jf. bustadoppføringslova § 31. Dette må
protokolleres i overtagelsesprotokollen og samtidig meddeles megler skriftlig, eller gis som en instruks før
hjemmelsoverføring.
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vil holdes løpende orientert om status i prosjektet. Endelig dato for overtakelse vil bli varslet i tråd med
kontrakten.
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innebærer også en rett for styret til å beslutte eventuelt tilbakehold/deponering for ikke fullførte eller
mangelfulle arbeider på fellesarealene. Overtagelsesforretning for fellesarealene kan gjennomføres før
overtagelsesforretning for de enkelte seksjoner.

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

Under overtagelsesforretningene skal Selger påse at det føres overtagelsesprotokoll som underskrives
av begge parter. Kjøperen (hhv sameiets styre hva gjelder fellesarealene) skal sørge for å protokollføre de
mangler man eventuelt påberoper seg vedrørende Eiendommen (hhv fellesarealene). Det kan ikke senere
påberopes mangler man med rimelighet burde ha oppdaget i forbindelse med overtagelsesforretningen.

Ca. 1 år etter at Boligen er overlevert, vil Selgeren foreta kontrollbefaring og deretter utføre eventuelle
justeringer og etterarbeider snarest mulig, ifølge protokoll som settes opp ved befaring.

Selger engasjerer forretningsfører, vaktmestertjeneste og leverandør for tele/data for sameiet på
sameiets regning.

13. TOMTEN OG UTOMHUSARBEIDER
Kjøper aksepterer at utomhusareal først ferdigstilles samtidig med siste byggetrinnet.

15. SÆRLIGE BESTEMMELSER
Da prosjektet fortsatt er i en prosjekteringsfase, er alle opplysninger i teknisk beskrivelse gitt med
forbehold om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige.
Eksempelvis pga. offentlige pålegg, byggesakskrav og lignende, uten at den planlagte generelle standard
forringes i nevneverdig grad.

Selger forplikter seg til å gjøre ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/feltet er ferdig utbygget.
Avhengig av årstiden kan ferdigstillelse av utomhusarealene bli utført etter overtakelse av leilighetene.
Blir ferdigstillelse på høsten er det naturlig at beplantning og plen blir ferdigstilt våren etter. I så fall
vil kjøper ha rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel av kjøpesummen for uferdig utomhusareal
pr. overtakelsen. Fellesarealene overtas formelt når man overtar boligen. Styret vil ha fullmakt til å gå
ferdigbefaring av fellesarealene samt fullmakt til å frigi eventuelt tilbakeholdt beløp som tjener som
sikkerhet for uferdig arbeid.
14. SAMEIET
Eiendommen skal seksjoners iht. eierseksjonsloven og Kjøper har rett og plikt til å være medlem av
sameiet. Kjøper har rett og plikt til å følge eierseksjonsloven og sameiets til enhver tid gjeldende vedtekter.
Som vedlegg og en del av denne avtalen følger de vedtekter som gjelder for sameiet.
Alle seksjonseiere i sameiet må svare for sin forholdsmessige andel av forpliktelser/fellesutgifter overfor
sameiet. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter.
Det gjelder egne vedtekter for garasjeanlegget og parkeringsplassene, jf. vedtektene til garasjesameie.
Kjøper er innforstått med at sameiet gjennom egne vedtak kan endre fellesutgiftene. Se forøvrig utkast til
budsjett vedlagt denne kjøpekontrakt.
Selger innkaller til ekstraordinært sameiermøte ca. 1 måned før overtagelse av boligseksjonene for å velge
styre til sameiet. Selger vil kunne være eier og kan i tilfelle stemme på vegne av eventuelt usolgte seksjoner.
For øvrig vil kjøpere av de solgte seksjoner kunne stemme selv om de på tidspunktet for møtet ikke er blitt
formell eier av sin seksjon.
Kjøper aksepterer at sameiets styre valgt på ekstraordinært sameiemøte overtar andel fellesareal på vegne
av Kjøper. Kjøper gir ved underskrift på denne kontrakt styret fullmakt til å overta fellesarealer. Fullmakten

Videre kan størrelse på sjakter og veggtykkelse bli justert. Også omfang av nedforede himlinger eller
innkassinger kan justeres ettersom detaljprosjekteringen gjennomføres. Plassering av vinduer og dører,
samt form på disse kan avvike noe fra plantegninger og fasadetegninger i den enkelte leilighet, som følge
av valg av leverandør, behov for tilpasninger og arkitektoniske utforminger av bygget. Detaljprosjektering
vil også avklare plassering og omfang av søyler.
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.
Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.
Selger tar forbehold om eiendommens størrelse og endelige grenser inntil evt. kart- og
delingsforretninger gjennomført.
Det tas videre forbehold om justering av eiendomsgrenser for eiendommen ved fradeling på bakgrunn av
eventuelle krav fra offentlige myndigheter.
Tegninger og bilder i markedsføringsmateriell er kun illustrasjoner og kan avvike noe i forhold til plan- og
fasadetegninger som vedlegges. Selger leverer ikke; innredninger, lamper, øvrigbelysningsutstyr, markiser/
solavskjerming, tepper, møbler og annet tilbehør, med mindre det fremgår av teknisk beskrivelse samt
kontraktstegninger. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser
foran tegninger.
Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold, rett til innkjøring og adkomst
gjennom garasjeanlegget for fremtidig prosjekt på Felt K2 i byplanen, forhold pålagt av myndighetene eller
liknende nødvendige erklæringer.
Det tas forbehold om endringer av størrelsen på gebyrer og avgifter som er fastsatt av offentlig myndighet.
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Inntil hele byggeprosjektet er ferdigstilt, har Selger rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr,
eventuelle brakker, m.v., samt ha stående skilt på den solgte eiendom. Eventuelle skader som dette måtte
påføre eiendommen, skal Selger snarest utbedre.
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12. BOLIGEN
Boligen leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, salgsoppgave, mv. som kjøper er gjort kjent med
og som er en del av denne kontrakt, jf. punkt 16.
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Dersom denne kjøpekontrakt overdras av kjøper før ferdigstillelse, plikter den nye kjøperen å tre inn i alle
de avtaler som er etablert, herunder endringsavtaler og tilvalgsbestillinger. Kjøper gjøres dog oppmerksom
på at han hefter for dette kontraktsforhold inntil ny kjøper har signert alle dokumenter vedrørende salget
og innbetalt tilsvarende beløp som kjøper etter denne kontrakt har gjort. Kjøper har heller ikke anledning
til å motsette seg overskjøting av leiligheten til seg, dersom han på overtagelsestidspunktet ikke har utpekt
ny eier som har oppfylt kontrakts- og oppgjørsbestemmelsene i kjøpekontrakten.

Tilleggsavtaler til denne kjøpekontrakt som er datert etter denne kjøpekontrakten gjelder
foran kjøpekontrakten.
Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer hvorav partene får hvert sitt eksemplar og
ett beror hos megler Privatmegleren Nyeboliger AS.
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Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Dersom
transport godkjennes, påløper et gebyr til selger på kr 55.000,-. Denne sum kan trekkes av kjøpers
eventuelle innbetalinger.

Det er en forutsetning for videresalg at selgers transportkontrakt benyttes.
Transportkontrakt må være selger i hende innen en måned før varslet overtagelse.
Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.
Selger tar forbehold om fastsettelse av endelig antall seksjoner i sameiet.

16. KONTRAKTSDOKUMENTER/BILAG
Kjøper har fått seg forelagt kopi av, samt har lest og gjort seg godt kjent med følgende bilag til
nærværende kontrakt:
•

Salgsoppgave datert xx

•

Leveransebeskrivelse/romskjema datert xx

•

Salgstegninger

•

Frihåndskisse av utomhusplan

•

Prisliste datert xx

•

Utarbeidet budsjett for sameiet og garasjesameiet

•

Utkast til vedtekter for sameiet og garasjesameiet

•

Grunnboksutskrifter datert 06.02.19, 14.06.19 og 12.08.19

•

Servitutter iht. punkt 6

•

Selgers standard kjøpekontrakt

•

Bustadoppføringslova

STED, DATO:

SOM SELGER:

SOM KJØPER:

Step Eiendom AS
v/Pål Erik Kind iflg. fullmakt

XXXXX XXXXXXX
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Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder/Kjøper alltid være i følge med en representant
fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og
er forbudt.

STED, DATO:

Inneholder noen av kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre skal dokumentene
gjelde i ovennevnte rekkefølge.
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Kjøper plikter å gi den nødvendige medvirkning til at endrede planer kan gjennomføres, herunder
medvirkning til eventuell deling og reseksjonering.
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Kontaktinfo megler
Teamet fra Privatmegleren som jobber med Gotaasalléen har
lang erfaring med salg av bolig på Jessheim og Østlandet.

Kåre A. Brustad, Eiendomsmegler
+47 45 00 43 00 | kare.brustad@privatmegleren.no

Marius André Østberg, Eiendomsmegler
+47 92 64 65 87 | marius.andre.ostberg@privatmegleren.no
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