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PRISLISTE
GRØNLANDSLEIRET 55
Prisliste oppdatert pr. 03.01.2023

Leil.

Etg.

Rom

BRA
m2

P-rom
m2

Uteplass
m2

101

1

3

74,5

74,5

9+6

SOLGT

102

1

2

47

47

10,5

SOLGT

201

2

4

84

84

6

202

2

2

42,5

42,5

3,5

SOLGT

203

2

2

52

52

9

SOLGT

204

2

4 m/hybel

80

78

6

SOLGT

301

3

4

84

84

6

302

3

2

42,5

42,5

3,5

SOLGT

303

3

2

52

52

9

SOLGT

304

3

4 m/hybel

80

78

6

SOLGT

401

4

4

84

84

6

402

4

2

42,5

42,5

3,5

SOLGT

403

4

2

52

52

9

SOLGT

404

4

4

80

78

6

8 600 000

73 064

501

5

4

84

84

6

8 850 000

76 184

502

5

2

42,5

42,5

3,5

SOLGT

503

5

2

52

52

9

SOLGT

504

5

3

80

78

6

8 600 000

73 064

601

6

4

84

84

6

8 950 000

76 184

602

6

2

42,5

42,5

3,5

SOLGT

603

6

2

52

52

9

SOLGT

604

6

3

80

78

6

SOLGT

701

7

4

84

84

6

702

7

2

42,5

42,5

3,5

SOLGT

703

7

2

52

52

9

SOLGT

704

7

4

80

78

6

SOLGT

801

8

4

99

98

25 + 6

SOLGT

802

8

4

101

101

40,5

SOLGT

Pris

8 450 000

8 550 000

8 650 000

9 290 000

Omkostninger

76 184

76 184

76 184

75 784

Totalpris
inkl. omk.

Mnd.
fellesutgifter

Fellesgjeld

Innskudd

5 070 000

3 380 000

20 503

5 130 000

3 420 000

20 693

5 190 000

3 460 000

20 883

PRI - veldig liten plass

8 673 064

5 160 000

3 440 000

20 600

PRI - veldig liten plass

8 926 184

5 310 000

3 540 000

21 263

PRI - liten plass

8 673 064

5 160 000

3 440 000

20 600

PRI - liten plass

9 026 184

5 370 000

3 580 000

21 453

PRI - stor plass

5 574 000

3 716 000

22 099

PRI - stor plass

8 526 184

8 626 184

8 726 184

9 365 784

Parkering

Se oversikt over fordeling av fellesutgifter samt kostnader etter avdragsfriperiode i listen «Kostnader og drift»
Det kan være mulig å kjøpe parkeringsplass i De Nye Grønlandskvartalene Garasjesameie. Der det er mulig er det markert i prislisten med PRI.
Se egen prisliste for parkering.
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KOSTNADER
OG DRIFT
Prisliste oppdatert pr. 03.01.2023

Leilighet

Driftskostnad

Varmtvann

Renter

Stipulerte fellesutgifter
inkl. renter

Avdrag per mnd.
fra år 11

Fellesutgifter etter
avdragsfri periode
inkl. driftskostnader

201

3 608

840

16 055

20 503

17 949

38 452

301

3 608

840

16 245

20 693

18 164

38 857

401

3 608

840

16 435

20 883

18 379

39 262

404

3 460

800

16 340

20 600

18 379

38 979

501

3 608

840

16 815

21 263

18 809

40 072

504

3 460

800

16 340

20 600

18 379

38 979

601

3 608

840

17 005

21 453

19 024

40 477

701

3 608

859

17 651

22 099

19 776

41 875

Fellesutgifter for borettslaget består av kapitalkostnader knyttet til borettslagets gjeld, samt drift-og vedlikeholdskostnader internt i borettslaget.
Totale stipulerte kostnader for første driftsår er summert i egen kolonne.
Felesutgifter etter avdragsfri periode inkl. driftskostnader – forutsetning av dagens betingelser, se egen kolonne.
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PRISLISTE P-PLASSER
I DNG GARASJESAMEIE
Prisliste oppdatert pr. 22.04.2022

Leilighet

Plass nr.

Bredde

Lengde

Kommentar

Pris

802

73

2,3 m

5,0 m

604

81

2,4 m

5,0 m

Ligger mot vegg

SOLGT

801

88

2,3 m

5,0 m

Ligger mot 2 søyler

SOLGT

704

93

2,3 m

5,0 m

Ligger delvis mot vegg

SOLGT

701

111

2,5 m

5,0 m

Ligger mot vegg

500 000

601

166

2,6 m

6,2 m

Ligger i skrårampe

500 000

404

B001

2,0/2,9 m

4,0 m

Vanskelig adkomst/ MC

250 000

501

B002

2,5 m

4,0 m

401

B003

2,3 m

4,0 m

504

B004

2,5 m

4,0 m

SOLGT

400 000
Ligger mot vegg

380 000
400 000

Innkjøring til garasjen fra Platous gate 31.
Maks høyde for kjøretøy i garasjen er 2,1 meter.
Høyden er generelt høyere enn dette.
Fellesutgifter pr. p-plass cirka kr 500,- pr mnd.
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SALGSOPPGAVE
Boligene selges til fast pris i henhold til prisliste. Totale kjøpesummen for boligen består av innskudd og andel fellesgjeld som
fremgår av prislisten. I tillegg kommer omkostninger.
Innskuddet er den delen av kjøpesummen som kjøper må finansiere på egenhånd. Det samme gjelder omkostningene.
Stipulerte månedlige kostnader fremgår av prislisten.

PARKERING
Det medfølger ikke parkering til leilighetene.
Det kan være mulig å kjøpe parkeringsplass i Det Nye Grønlandskvartalene Garasjesameie.
Det vil være en prioritering av parkeringsplasser som er markert i prislisten med «PRI».
Det er forkjøpsrett på parkeringene i Det Nye Grønlandskvartalene Garasjesameie. Parkeringsplass tildelingen vil bli avklart
tidligst 21 dager etter kontraktsinngåelse.
Ønske om parkeringsplass anses som et forbehold og selger kan forkaste kjøpetilbud med forbehold, til fordel for annet bud
uten forbehold.
Kjøper må avklare sitt bilbehov når det gjelder størrelse på parkering. Selger kan tilby ny plass med samme størrelse uten at
kjøper kan trekke seg. Det må regnes med en ny avklaringsfrist på 21 dager dersom ikke alle parkeringene innenfor din «PRI»
ihht. prisliste er kjøpt på salgsstart, vil det måtte utlyses ny forkjøpsrett på tilsvarende parkeringsplass. Forkjøpsretten er da
betinget til ytterligere 21 dager og kjøper er bundet av avtalen til denne er avklart.
Overtakelse av parkeringsplasser skjer samtidig med overtakelse av leiligheten/boligen, og selger forbeholder seg retten til å
fordele parkeringsplassene».
Kostnadene for parkeringen vil bli krevd inn av styret/forretningsfører for Det Nye Grønlandskvartalene Garasjesameie. Selger
forbeholder seg retten til å eie/leie ut garasjeplasser, selge til beboere i Grønlandleiret 55 eller tredjeparter.
Selger forbeholder seg retten til å organisere bodanlegget hensiktsmessig i forhold til detaljprosjekteringen. Bodanlegget
vil antageligvis eies av borettslaget hvor hver andelseier har bruksrett til bodene. Selger forbeholder seg retten til å tildele
bodene til de ulike leilighetene/boligene. Borettslaget vil være ansvarlig for kostnader ved drift og vedlikehold av boder i
kjelleren. Denne kostnaden inngår i borettslagets felleskostnader.

KJØPSTILBUD:
Kjøpstilbud skal innleveres skriftlig sammen med godkjent legitimasjon eller elektronisk med e-signering.
Innlevert kjøpstilbud iht. prisliste er bindende for budgiver. Selger vil foreta nødvendig kontroll av budgiver, herunder kontroll
av finansieringsplan. Selger har rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Når selger har akseptert budet foreligger det en
bindende avtale for begge parter. Selgers eventuelle aksept vil bli meddelt skriftlig til kjøper.

FINANSIERING:
Kjøper er selv ansvarlig for nødvendig finansiering og finansieringsinstitusjoner gir sjelden finanseringsbevis med gyldighet
utover 6 mnd. Dersom kjøper skal ha lånefinansiering, bes det oppgitt kontaktinformasjon til långiver slik at megler kan foreta
en kontroll av kjøpers finansieringsplan. Disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank. Kjøper
oppfordres til å innhente verdivurdering av egen bolig dersom egenkapital i nåværende bolig inngår i finansieringsplanen for
dette kjøpet.
Handelen er juridisk bindende for begge parter når kjøpers bud er akseptert av selger. Dersom kjøper likevel ikke skulle være
i stand til å betale kjøpesummen, er kjøper likevel bundet av kjøpet. Selger vil i en slik situasjon kunne påberope seg vesentlig
mislighold av avtalen og heve kontrakten. Kjøper er innforstått med at selger vil kunne selge boligen på nytt (dekningssalg)
og at ethvert økonomisk tap som selger måtte bli påført som følge av kjøpers mislighold vil bli krevd dekket av kjøper,
herunder omkostninger i forbindelse med et nytt salg, dekning av en mulig lavere salgspris, rentetap mv.
EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av SpareBank 1 sine mange finansielle rådgivere.
Kontakt megler om dette. Meglerforetaket kan motta honorar ved formidling av finansielle tjenester.

VISNING
Se annonse på www.g55.no, www.finn.no eller ta kontakt med oppdragsansvarlig.

6

PROSJEKTET
ORGANISERING:
HOVEDTREKK:
Grønlandsleiret 55 vil bestå av ett leilighetsbygg med til sammen 28 andelsleiligheter med tilhørende inn- og utvendige
fellesarealer. Det er planlagt etablert næringslokale beliggende i byggets 1. etasje, som vil bli seksjonert som næring.
Prosjektet skal inneholde en kombinasjon av næring og bolig, eiendommen er derfor planlagt seksjonert. Leilighetene
omfattet av disse kjøpsbetingelser planlegges organisert som andelsleiligheter med egne andelsnr, med Grønlandsleiret 55
Borettslag som eier.

BYGGEMÅTE:
Bygningen utføres med bærekonstruksjoner i plasstøpt og/ eller prefabrikerte elementer av betong og stål. Teglstein og
trepanel er hovedmaterialer i fasader, kan også bli innslag av andre materialer som puss fasadeplater og betong med eller
uten behandling. Tak tekkes med folie eller takpapp.

EIERFORHOLD/ORGANISERING:
Prosjektet skal inneholde en kombinasjon av næring og bolig, eiendommen er derfor planlagt seksjonert. Leilighetene
omfattet av disse kjøpsbetingelser planlegges organisert som samleseksjon bolig eller som egne seksjoner, med Grønlandsleiret 55 Borettslag som eier. Som andelseier i borettslaget vil kjøper få enerett til bruk av sin leilighet, med tilhørende rett til
bruk av borettslagets fellesarealer og fellesrom.
Selger tar forbehold om antall andeler og seksjoner samt seksjonering av eiendommen, såfremt det er formålstjenlig for
prosjektet i sin helhet. Selger forbeholder seg retten til å eie og å fritt disponere over alle usolgte parkeringsplasser og boder,
herunder ved salg og utleie til andre enn andelseiere/seksjonseiere.
Borettslaget vil bli etablert av utbygger. Borettslaget vil overta eiendomsretten til den delen av tomten som tilsvarer borettslagets eierskap ved en fusjon med aksjeselskapet som eier tomten, som forut for fusjonen vil være et heleid datterselskap av
borettslaget.
Grønlandsleiret Utvikling AS vil overdra det ferdig oppførte bygget til borettslaget/eierseksjonssameiet før overtakelse.
Eierforholdet reguleres av Lov om burettslag av 06.06.03 nr. 39. Andelseier har ikke personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men er ansvarlig for å dekke borettslagets løpende utgifter.
Grønlandsleiret Utvikling AS vil overdra det ferdig oppførte bygget til borettslaget/eierseksjonssameiet før overtakelse.

ADRESSE OG EIENDOMSBETEGNELSE:
Eiendommen har i dag adresse: Grønlandsleiret 55, 0190 OSLO og består av Gnr. 230, bnr. 107 i Oslo kommune. Eiendommen
har pr. i dag gnr. og bnr. 107 i Oslo kommune.
Selger vil forestå seksjonering av eiendommen, og hver bruksenhet vil få et eget andelsnummer.

TOMT:
Tomten er eiet. Endelig tomtestørrelse etter fradeling/sammenføyning antas å bli ca. 861 kvm. Endelige grenser og tomtestørrelse vil fremkomme etter kommunal oppmåling. Selger og kjøper må akseptere arealet etter den kommunale oppmålingen
som bindende for seg, dvs. uten tillegg eller fradrag i kjøpesummen. Tomten vil bli et fellesareal for borettslaget.
Bygget fundamenteres med peler direkte på fjell.

REGULERINGSFORHOLD:
Eiendommen er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, i henhold til reguleringsplan for Hollenderkvartalet,
vedtatt 26.09.12. Eiendommen omfattes av Kommuneplanen 2015-2030 for torg og møteplasser i Oslo kommune, vedtatt
22.04.09, og er avsatt til eksisterende og fremtidig bebyggelse og anlegg.
Vi gjør oppmerksom på pågående byggesak i område som muligens kan medføre noe støy. Dette gjelder bruksendring og
ombygging av bakgårdsbygg til bolig på en eiendom i nærområdet, med saksnr. 202016404.
Reguleringskart med tilhørende bestemmelser følger vedlagt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Da eiendommen er under utbygging, gjøres kjøper kjent med at det kan påløpe ytterligere heftelser som får prioritet foran
obligasjon fellesgjeld og innskudd. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser som
erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at de ikke har kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne
eiendommen.
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Nærområdet er under utvikling og er nevnt som Landbrukskvartalet, se lenke for innsyn i saken:
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201613090
Kontakt megler ved spørsmål!

VEI-VANN-KLOAKK:
Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i
kjøpesummen. Her beskrives avvik.

FORURENSING I GRUNN:
Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset som medfør er behov for tiltak.

BYGGETILLATELSE:
Det er gitt rammetillatelse for prosjektet datert 07.12.2021. Kommunen har gitt dispensasjon fra høydebestemmelsen,
støybestemmelsen, krav til leilighetsfordeling, byggegrense, maks BRA og krav til bilparkering. Se rammetillatelse for vilkår
som må oppfylles før det gis igangsettingstillatelse.

ØKONOMI
OMKOSTNINGER:
I tillegg til kjøpesum skal følgende omkostninger betales:
*Dokumentavgift til staten, 2,5 % av andel tomteverdi:

kr.

,-

-

Etableringskostnad:

kr.

4.500,-

-

Andelskapital:

kr.

5.000,-

-

Tinglysingsgebyr pantedokument pt.:

kr.

480,-

-

Tinglysingsgebyr skjøte

kr.

480,-

-

Grunnboksutskrift:

kr.

204,-

Til sammen:

kr.

10 264,-

* Overskjøting av hjemmel til borettslag utløser dokumentavgift. Kjøper dekker sin andel av dokumentavgiften, som en
beregnet til å være kr. 780- pr BRA kvm. Totale omkostninger inkl. kjøpesum er angitt i egen kolonne i prislisten.
Det tas forbehold om endring av gebyrer og avgiftssatser fra det offentlige, samt dokumentavgiftsgrunnlag.
Borettslaget vil bli etablert av Grønlandsleiret Utvikling AS. Borettslaget vil overta eiendomsretten til den delen av tomten
som tilsvarer borettslagets eierskap ved en fusjon med et nystiftet aksjeselskap, som forut for fusjonen vil være et heleid
datterselskap av borettslaget. Borettslaget og andelseierne vil ha full kontroll over hjemmelen til seksjonene gjennom
eierskapet i hjemmelsselskapet. Grønlandsleiret Utvikling AS vil overdra de ferdig oppførte byggene til borettslaget/eierseksjonssameiet før overtakelse.
Borettslagets bokførte verdi på tomt/seksjonene og bygningsmasse vil tilsvare markedsverdi. For bygningsmassens del vil
også skattemessig inngangsverdi tilsvare markedsverdien etter overdragelsen fra Grønlandsleiret Utvikling AS. For tomten/
seksjonen vil borettslaget videreføre det nystiftede aksjeselskapets skattemessige linngangsverdi gjennom fusjonen, som er
lavere enn markedsverdi per i dag.
Fellesgjelden vil bli sikret med pant i eiendommen/seksjonene. Panteretten vil bli tinglyst på hjemmelen registrert på
hjemmelsselskapet.
Grønlandsleiret Utvikling AS innestår for at borettslaget og hjemmelsselskapet ikke vil ha noen uoppgjorte gjeldsforpliktelser
ut over fellesgjelden.
Det tas forbehold om endringer av beløpene/satsene som følge av kommunalt eller statlige vedtak.
Kjøper må forskuttere 2 mnd. fellesutgifter etter overtakelsen, slik at borettslaget får nødvendig likviditetstilskudd.
Leverandør av tv/telefoni/bredbånd samt forretningsfører er p.t. ikke valgt p.t.

FELLESUTGIFTER:
Fellesutgifter for borettslaget består av kapitalkostnader knyttet til borettslagets gjeld, samt drift-og vedlikeholdskostnader
8

internt i borettslaget.
Drifts- og vedlikeholdskostnader som er opplyst i prisliste/ kjøpsbetingelser er stipulert og baserer seg på erfaringstall.
Driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet av OBOS Eiendomsforvaltning AS som er engasjert som forretningsfører for
første driftsår.
Fellesutgifter er foreløpig estimert til kr. 37,- pr kvm BRA pr måned.
Bredbåndsløsning er stipulert til kr 500,- pr. andel. Kan endres etter hva som er vanlig i markedet.
Oppvarming og varmt vann er stipulert til kr 10,- pr kvadratmeter BRA pr. måned.
Det må påregnes store svingninger i energiprisen. Budsjettet er basert på et normalt nivå, og ikke på de ekstreme prisene
man har hatt vinteren 21/22.
Fellesutgiftene dekker normale driftskostnader for borettslaget, herunder forsikring (ikke innbo), kommunale avgifter, felles
belysning, forretningsførsel, vaktmestertjeneste, trappevak, snømåking m.v. I tillegg kommer kostnader til oppvarming/
varmtvann, internett/TV og egen strøm, samt avsetning til fremtidig vedlikehold/investeringer.
Driftskostnadene for garasjeanlegget kommer i tillegg og er stipulert til ca. kr 500- pr måned og betales av de som
disponerer plasser i anlegget.
Endelige fellesutgifter vil bli bestemt av sameiermøtet og vil være avhengig av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles
regi. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter og bygger i utgangspunktet på sameiebrøken.
Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes med lik fordeling på alle seksjoner, eller etter forbruk. Størrelsen av
fellesutgifter vil også være avhengig av endelig antall enheter i prosjektet.
Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget planlegges finansiert med 60 % fellesgjeld og 40 % innskudd. Renter og avdrag på fellesgjelden betjenes via den månedlige felleskostnad som betales til borettslaget. Det er p.t. stipulert med 3,8 % rente på fellesgjelden med inntil 10 års avdragsfrihet og 40 års løpetid. Andel fellesgjeld
og stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig fremgår av prislisten.
Det tas forbehold om rentesats, avdragsfrihet og løpetid. Man får skattefradrag på renter andel fellesgjeld, forutsatt skattepliktig inntekt. Borettslaget eier eiendommen. Andelseier har ikke personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men er
solidarisk ansvarlig for å dekke borettslagets løpende utgifter.
Før signering av bindende kjøpsbekreftelse oppfordres interessenter til å konferere megler vedr. ev. endring i stipulert
rentesats og konsekvenser dette medfører for felleskostnad pr. mnd.
Det gjøres oppmerksom på at avdrag på fellesgjeld kan begynne å løpe fra år 2034. Se nedbetalingsplan for beregnet avdrag
etter avdragsfri periode, under forutsetning av dagens betingelser i egen kolonne i prislisten. Etter overtakelse vil borettslaget
fritt kunne reforhandle låneavtaler.

LIGNINGSVERDI / EIENDOMSSKATT:
Eiendommens ligningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første ligningsoppgjør. Ligningsverdien fastsettes
med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. ¨
Ligningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25% av den beregnede kvadratmeterprisen
multiplisert med boligens areal. Ligningsverdien for sekundærboliger utgjør 90%. For nærmere info, se www.skatteetaten.no.
Det er innført eiendomsskatt i Oslo kommune. Satsen for eiendomsskatt blir fastsatt årlig av bystyret. Eiendomsskatten kan
derfor variere fra år til år. Eiendomsskatt for eiendommen er ikke fastsatt fra kommunens side per dags dato. Det gjøres
oppmerksom på at det er borettslaget som mottar faktura for eiendomsskatten. Borettslaget viderefakturerer den enkelte
andelseier som har fått utlignet eiendomsskatt for sin bolig.

FORMALITETER
BETALINGSBETINGELSER:
Etter kontraktsignering skal det innbetales 10% av total kjøpesum forutsatt garanti iht. Bustadoppføringslova §12 er stilt av
selger. Blir ikke beløpet innbetalt i rett tid i samsvar med avtalen, regnes dette likt med manglende betaling. Kjøper vil få
tilsendt egne varsler om innbetaling av 10% av kjøpesum samt innbetaling av hovedoppgjør. Kjøpesum og omkostninger skal
innbetales senest 3 virkedager før overtagelse.
Megler besitter Kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før overskjøting av boligen foreta utbetalinger til
selger, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti i samsvar med bustadoppføringslova § 47.

FERDIGSTILLELSE / OVERTAGELSE:
Selgerens frist til å ha eiendommen klar til overtagelse fastsettes til 22 måneder etter at byggestart er iverksatt. Selger skal gi
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skriftlig varsel innen utløp av forbeholdsfristen.
Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal
skriftlig varsle om dette minimum to måneder før den nye datoen for overtagelse. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal
gis skriftlig med minst 14 kalenderdagers varsel.
Forsinket overtagelse etter endelig avtalt overtagelsesdato gir kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen, jf.
Bustadoppføringslova § 18. Det beregnes dagmulkt fra endelige avtalt overtakelse. Eventuelt krav på dagmulkt avbrytes av
faktisk overtagelse.
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom vilkårene nevnt i
Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder i Bustadoppføringslova. Kjøper er
kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til
å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved ev salg av nåværende bolig.
Dersom forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt oppmerksom på at dette kan gi
selger rett til en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon overfor kjøper. Disse forhold må også tas hensyn til ved salg av
nåværende bolig da byggforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.
Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtagelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen,
herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper
kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på
overtakelsesdagen.
Selger er ansvarlig for at det foreligger ferdigattest på eiendommen senest på overtagelsesdagen. Det kan imidlertid
bli aktuelt at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse fordi arbeider på utomhus fellesarealer ikke er
ferdigstilt. Av midlertidig brukstillatelse skal fremgå hvilke arbeider som må ferdigstilles før ferdigattest kan gis. For å sikre
gjenstående arbeid har kjøper rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel av kjøpesum for å sikre at ferdigattest gis.
Fellesarealer vil kunne bli ferdigstilt etter overtagelse av boligene. Borettslagets styre eller interimsstyre vil representere hver
andelseier ved overtagelse av fellesarealer og vil ved behov holde tilbake/deponere nødvendig beløp for feil og mangler.
Overtagelse av fellesarealer kan gjennomføres trinnvis, eksempelvis at innvendige fellesarealer overtas før de utvendige.

TILVALG:
Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som står i sammenheng med ytelsen som er avtalt, og som ikke i
omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra denne ytelsen og som ikke er til hinder for rasjonell gjennomføring av bygge
arbeidene.
Selger vil utarbeide en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle valgmuligheter for endringer og tilleggsarbeider. Tilvalgsmenyen vil inneholde opplysninger om priser, frist for bestilling samt eventuell betydning for overtakelsestidspunktet.
Dersom Kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal dette bestilles skriftlig av kjøper eller den kjøper
måtte oppnevne.
Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som endrer vederlaget med 15 % eller mer. Selger
er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger og som ikke står i forhold
til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.
Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. bustadoppføringslovas § 44. Selger har ikke
rett til å utføre endringer/tilleggsbestillinger som medfører konsekvenser for øvrige kjøpere. Selger skal skriftlig gi kjøper
beskjed om hvorvidt bestilte tilvalg/endringer medfører en senere levering, herunder påberopelse av tilleggsfrist.
Selger eller den selger måtte oppnevne kan kreve betaling for endringer og tilleggsarbeider når arbeidene er utført. Alle
tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av Selger eller den Selger måtte oppnevne og betales direkte til meglers klientkonto. Selger kan kreve sikkerhet for betaling av bestilte tilvalg/endringer.

SELGERS FORBEHOLD SOM GJELDER IGANGSETTING:
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:
-

alle offentlige godkjenninger for den prosjekterte bebyggelse foreligger slik selger har søkt om

-

det er oppnådd tilstrekkelig forhåndssalg med 14 leiligheter og minimum 50 % av total salgsverdi i prosjektet

-

prosjektet G55 får tilfredsstillende byggelånsfinansiering

-

styret i utbyggingsselskapet beslutter bygging

Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt utbyggingsarbeidene blir igangsatt.
Dersom utbygging blir igangsatt, vil meldingen til kjøper også inneholde opplysninger om planlagt overtakelsesdato.
Dersom forbeholdene ikke er avklart innen 01.11.2022, eller det blir klart før dette tidspunkt at forbeholdene ikke vil bli oppfylt
innen fristen(e), har Selger rett til å annullere kontrakten. Kjøper skal i så fall få eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive
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opptjente renter refundert av Selger gjennom Megler og stilt § 12-garanti vil bli kansellert og returnert garantisten. Utover
dette har Selger intet ansvar overfor Kjøper.
Selger kan på hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om underliggende forutsetninger ikke er oppfylte.
Selger skal uten ugrunnet opphold gi kjøper skriftlig melding om når (dato) forbehold er frafalt eller bortfalt.
Selger tar ikke ansvaret for skjeggkre i boligen. Skjeggkre er et beslektet insekt av sølvkre. Det lever kun innendørs og tri-ves
best ved høy fuktighet, men sammen-lignet med sølvkre kan de klare seg også i tørrere miljøer. Skjeggkre er observert i bygg
over hele landet, og mange av funnene er fra nyere og moderne boliger. Selv om det per i dag ikke er en kjent me-tode for
å utrydde skjeggkre, finnes det tiltak som bringer forekomst av skjeggkre ned på et akseptabelt nivå. Anbefalte tiltak er bl.a.
bruk av limfeller og hyppig renhold for å fjerne næringstilgangen. Skjeggkre gjør liten skade, men kan virke sjenerende.

GENERELLE FORUTSETNINGER OG FORBEHOLD:
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva
komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten,
gjelder følgende krav:
De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjons-løsninger, samt foreta tilpasninger som
er nødvendig etter hvert som tiltaket detalj-prosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere
boligens, byggets eller prosjektets kvalitet. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir
nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer), plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.
Fradeling, sammenslåing og seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen.
Selger tar forbehold om antall andeler og seksjoner samt seksjonering av eiendommen, dersom det er formålstjenlig for
prosjektet i sin helhet. Selger forbeholder seg retten til å eie og fritt disponere over alle usolgte og boder, herunder ved salg
og utleie til andre enn andelseiere/seksjonseiere.
Selger står fritt til å fordele boder.
Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter og garasjeplasser uten varsel.

AVBESTILLING:
Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling gjelder reglene i Bustadoppføringslova
kapittel VI.
Dersom forbrukeren avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes selgerens krav på vederlag og erstatning i
samsvar med Bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Kjøper bærer all risiko ved avbestilling.
Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler forbrukeren avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift». Vi foreslår dette i
stedet, dersom det skjer noe i markedet: «Dersom boligen avbestilles, kommer reglene i bustadoppføringslova, kapittel VI til
anvendelse. Dersom kjøper avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse, betaler kjøper avbestillingsgebyr, jf. bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret er 5 % av total kontraktssum. Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er
gitt, fastsettes selgerens krav på vederlag og erstatning i samsvar med bustadoppføringslova § 52 og § 53. Det vil si at kjøper
bærer all risiko ved avbestilling. Bestilte tilvalg og endringer må betales i sin helhet. Kontakt megler for nærmere informasjon
dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon
som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler.
Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på
tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.
Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer
finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

SALG AV KONTRAKTSPOSISJON/VIDERESALG AV BOLIGEN/ENDRING AV KJØPER I SKJØTET
Kjøpekontrakten gjelder individuelt for kjøper. Ved kjøp av bolig i dette prosjektet, vil
selger i utgangspunktet ikke tillate salg av kontraktsposisjon (transport av kjøpe-kontrakten). Selger kan likevel i enkelttilfeller
vurdere samtykke til transport av kjøpe-kontrakten dersom følgende er oppfylt:
•

Kjøper2 kan dokumentere tilfredsstillende finansieringsplan

•

Kjøper1 betaler et transportgebyr til selger stort kr. 70.000,-.

Ved salg av kontraktsposisjon trer kjøper1 ut av kjøpekontrakten med selger og kjøper2 overtar kjøpekontrakten. Kjøper kan
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imidlertid videreselge selve boligen uten selgers samtykke. Ved slikt videresalg er Kjøper fremdeles ansvarlig iht. kjøpekontrakten med selger. Dersom det er ønskelig med et skjøte direkte til ny kjøper (tredjemannsskjøte) for å unngå å måtte betale
dokumentavgift to ganger, kan selger medvirke til det mot et gebyr stort kr.70.000,-.
Dersom kjøper ønsker å endre navn i skjøte for familiemedlemmer f.eks. ved at barn ønskes innsatt i skjøtet istedenfor
foreldre eller lignende, kan det skje ved å fylle ut instruks til megler med nødvendig bekreftelse fra bank mv. Selger tar et
gebyr stort kr.12.500,- for dette arbeidet. Navneendring godtas kun for nære familiemedlemmer.
Dersom kjøper ønsker et «åpent skjøte» ved overtakelse og kjøpers bank godtar en slik utsatt tinglysing, tillates dette av
selger inntil 6 mnd. mot at kjøper gir en skadesløs-erklæring til selger/megler og betaler et gebyr stort kr.25.000,-. Kjøper må
i så fall godta at megler foretar fullt oppgjør med selger uten at kjøper har fått rettsvern for kjøpet og avgi erklæring på at han
er kjent med hvilken risiko manglende rettsvern innebærer.
Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten
megler/selgers samtykke.

SERVITUTTER/HEFTELSER:
Det er lovbestemt panterett til borettslaget. Det skal ved hjemmelsoverføringen til borettslaget ikke hvile uvedkommende
panteheftelser.
De servituttene som i dag er tinglyst på eiendommen, følger med ved salg. Grunnboksutskrift er innhentet og følger vedlagt.
Det er tinglyst følgende heftelser i eiendomsrett som vil følge eiendommen, og som betyr at fellesgjeldobligasjon og
innskuddsobligasjon vil få prioritet etter disse:
1917/912654-1/105 20.01.1917 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
1918/912589-1/105 24.09.1918 ERKLÆRING/AVTALE Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr.vinduer i branngavl Kan
ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
1928/924569-1/105 10.01.1928 BEST OM GARASJE/PARKERINGK kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
1949/314906-1/105 08.11.1949 ERKLÆRING/AVTALE Best om lysåpninger i gavlvegg
1949/315490-1/105 17.11.1949 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet Midlertidig
dispensasjon fra bygningsloven
1950/300617-1/105 16.01.1950 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Bestemmelser om brannvegg/-dør Kan ikke slettes uten
samtykke fra bygningsrådet
1959/517269-1/105 20.10.1959 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet Midlertidig
dispensasjon fra bygningsloven
1960/510310-1/105 20.06.1960 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Bestemmelse om benyttelse, Riktig dokumentnummer i
pantebok og gammel grunnbok er 510510/1960.
1984/58893-1/105 20.11.1984 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Servitutter som ikke slettes følger eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst
servitutter som erklæringer/avtaler som kan få betydning for denne eiendommen.
Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/heftelser dersom offentlig myndighet krever det.
Slike servitutter/heftelser kan være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av
energi/nettverk el.
I forbindelse med utbygging og salg av bruksenheter, vil selger tinglyse pengeheftelser på eiendommen, men boligen vil
overtas fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt og utinglyst panterett til sameiet på 1 G. Sameiets panterett
sikrer innenfor pålydende den enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser.

AREALBEREGNING:
Bruksarealet er beregnet iht. reglene i NS3940 og utgjør alt areal innenfor omsluttende yttervegger. P-rom er boligens
bruksareal fratrukket innvendig bodareal.
Arealer angitt på tegninger for det enkelte rom, er rommets nettoareal og er eksklusiv innvendige vegger. Det tas forbehold
om mindre avvik for de oppgitte arealer.
Sjakter i boligen er medberegnet i bruksarealet og betegnes med P-Rom eller S-Rom avhengig av hvilken benevnelse
rommet sjakten ligger i er benevnt.

ENERGIMERKING:
Det er selger/utbyggers ansvar for å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skala
fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse,
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må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen.
Selger er ansvarlig for at hver bolig etter overtagelse vil få en individuell energiattest som bekrefter energimerket.

LOVANVENDELSE:
Boligene selges etter Bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 43), loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan
innskrenkes i kjøpekontrakt, jfr.§3.
Bustadoppføringslova gjelder når selger er næringsrivende og kjøper er forbruker, og kommer ikke til anvendelse når kjøper
er juridisk person eller næringsdrivende (tatt bort: profesjonell eller investor), eller dersom avtalen er inngått etter at byggearbeidene er ferdigstilt. Boligen vil da selges etter lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel
velge å selge etter Bustadsoppføringslova selv om kjøper ikke er forbruker.

GARANTIER:
For de boligene som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille nødvendig § 12 garanti. Selger kan stille § 47
garanti og på bakgrunn av denne garantistillelsen vil megler foreta delutbetaling av oppgjøret til selger eller byggelånsbank
avhengig av den utbetalingsinstruks selger gir.
Dersom boligen selges etter avhendingsloven innen 6 måneder etter ferdigstillelse skal selger stille garanti i samsvar med § 12
i bustadsoppføringslova, jf. avhl. § 2-11.

NEDBETALING AV FELLESGJELDEN (IN-ORDNING):
Borettslaget vil etablere en ordning for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. Dette gjør at du kan innbetale hele eller
deler av andel fellesgjeld i tillegg til egenkapitaldelen. Dette får virkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert
tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene for den innfridde del av andel fellesgjeld. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan
gjøres 2 ganger i året etter innflytting, med minimum kr 100 000 per innbetaling. Det påløper et gebyr ved benyttelse av
IN-ordning. Det vil ikke være mulig å foreta nedbetaling før borettslaget er fullt innflyttet, og fellesgjelden er etablert med
nødvendig sikkerhet. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. Det presiseres at nedbetalt andel
fellesgjeld ikke kan reverseres. Har du spørsmål til dette eller ønsker ytterligere forklaring, vennligst ta kontakt med ansvarlig
megler eller forretningsfører.

SIKRING AV FELLESKOSTNADER:
Borettslaget vil bli sikret i finansieringsselskapet Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS. Borettslaget er, etter gjeldende
bestemmelser fastsatt av finansieringsselskapet, sikret mot tap som følge av at en andelseier unnlater å betale sine felleskostnader. Premien er lagt inn i felleskostnader basert på dagens satser. Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av
partene.

UTLEIE:
Utleie av boligene reguleres av borettslagsloven §§5-3 til 5-10.
Etter å ha bodd i boligen i 1 av de 2 siste årene, har andelseier mulighet til å søke styret om godkjenning av utleie. Det er
imidlertid ikke krav om botid ved utleie / overlating av bruk til nærmeste familie. Nærmeste familie vil være ektefelle, barn og
slektninger i rett- opp og nedstigende linje. Disse kan overta bruken etter godkjenning fra styret. Slik godkjenning kan kun
nektes ved saklig grunn.
Det er heller ikke krav om botid om andelseier har et midlertidig behov for å flytte, for eksempel i forbindelse med jobb eller
utdannelse i en annen by. I slike tilfeller kan andelseier uavhengig av hvor lenge man har bodd i leiligheten søke styret om
godkjenning for utleie.
Selger ønsker å praktisere en liberal utleiepraksis i den perioden de er representert i styret i borettslaget. Styret vil derfor i
denne perioden også kunne gi samtykke til å leie ut leiligheten i inntil 3 år fra overtakelse, selv om vilkårene for utleie i §§ 5-4
til 5-6 ikke er oppfylt, jf. § 5-3. Eventuell søknad om utleie må sendes styret og det er opp til styret om utleie godkjennes.

MEGLERS VEDERLAG:
Megler har fast provisjon pr. solgte enhet. Meglers vederlag dekkes av oppdragsgiver.

KONTROLL ETTER HVITVASKINGSLOVEN:
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å
gjennomføre kundekontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta innhenting av bekreftet kopi av
legitimasjons-dokument av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper
(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må bekreftet kopi av legitimasjon
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også fremlegges for fullmaktsgiver. Endelig kundekontroll av kjøper, herunder fremleggelse av bekreftet kopi av legitimasjonsdokument, skjer senest på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer med fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis.
Dersom kjøper er en juridisk person (eksempelvis et aksjeselskap) plikter kjøper å fylle ut og returnere et eget kundekontrollskjema før kontraktsmøtet. Firmaattest og eventuell fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.
Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke
foreta oppgjør.
Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelige transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelig transaksjon»
menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering.
Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres
ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

KONTROLL ETTER HVITVASKINGSLOVEN:
Det gjøres oppmerksom på at megler/selger vil gi informasjon om kjøper videre til forretningsfører i forbindelse med
administrering av boligselskapet som boligen er en del av. Det blir også gitt videre nødvendige opplysninger om kjøper til
leverandører av kabel- tv og internett, strøm samt andre i den grad dette er nødvendig for ytelser som er en del av boligen.

AKTØRENE
SELGER/OPPDRAGSGIVER:
Grønlandsleiret Utvikling AS, organisasjonsnummer 926 424 920.
Selskapet er et heleid datterselskap av Øie Utbygging AS med adresse Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm .

ENTREPRENØR
Ikke forhandlet på salgsstart.

MEGLERFORETAK:
EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Nybygg OA, foretaksnummer: 976 756 673, Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo.
Prosjektmegler
Wenche Mauseth
E-post: Wenche.mauseth@em1oav.no
Mobil: 91 82 79 60
Prosjektmegler
Cathrine Gundersen
E-post: cathrine.gundersen@em1oav.no
Mobil: 45 61 34 42
Ansvarlig megler:
Ander Winther
Prosjektmegler
E-post: anders.winther@em1oav.no
Mobil: 97 97 96 96
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Kjøpekontrakt
om rett til andel i borettslag med borett til bolig, hvor boligen er under
oppføring
Oppdragsnr:
Omsetningsnr:
Mellom
Navn:
Adresse:

Grønlandsleiret Utvikling AS
Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm

Org. nr:
Tlf:

926 424 920
(m:) 901 17 469

E-post: re@oie-e.no
heretter kalt selger, og
Navn:

F.dato:

Adresse:

Tlf:

heretter kalt kjøper
vedrørende kjøp av fremtidig andel nr. ("Andelen") i Grønlandsleiret 55 Borettslag ("Borettslaget")
med tilhørende bruksrett til leilighet <lnr> + parkeringsplass. Borettslaget er stiftet pkt. 7 i
kontrakten.

1. EIENDOMMEN
Det skal oppføres 28 andelsleiligheter med tilhørende inn- og utvendige fellesarealer på gnr. 230,
bnr. 107 i Oslo kommune (heretter kalt "Eiendommen"). Det er planlagt etablert næringslokale i
byggets 1. etasje, som vil bli seksjonert som næring. Prosjektet skal inneholde en kombinasjon av
næring og bolig, eiendommen er derfor planlagt seksjonert. Leilighetene planlegges organisert som
andelsleiligheter med egne andelsnumre, med Grønlandsleiret 55 Borettslag som eier av
eiendommen.
Kontrakten gjelder kjøpers erverv av andel i Borettslaget. Kontrakten innebærer at kjøper blir andelseier
i Borettslaget, og derved får selvstendige forpliktelser overfor både Borettslaget og selger til å betale
kjøpesummen med tilhørende rettigheter og forpliktelser. Selger gis av kjøper rett til endelig fastsettelse
av Borettslagets vedtekter.
Denne kontrakt er inngått på grunnlag av lov om borettslag av 06.06.2003 og bustadoppføringslova av
13.06.1997 (buofl).

2. KJØPESUM, FELLESGJELD OG OMKOSTNINGER
2.1 Kontraktssum
Kjøpesummen for leiligheten utgjør kr <kjøpesum>,-.
Kjøpesum for parkeringsplass i parkeringsplass utgjør kr. XXX -. Kjøpesum for parkeringsplass inngår ikke i
fellesgjeldsordningen og må betales fult ut og helt sammen med hovedoppgjøret.

Selger
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kr

Samlet kjøpesum:

beløp,-

Beløpet innbetales til Megler iht. bestemmelsene i pkt. 4 og fordelt på disse terminer:
- 10% kontant til meglers klientkonto ved stilt § 12 garanti
og kontraktsignering, jfr pkt. 4.2
- Innen overtagelse betales resterende innskudd
Totalt innskudd/kontantdel:

kr
kr
kr

<forskudd>,<resterende>,<kjøpesum>,-

I tillegg til kjøpesummen skal kjøper betale de omkostninger som fremgår under pkt 2.2. nedenfor.
Omkostningene som skal betales av kjøper forfaller til betaling samtidig med sluttoppgjør ved overtagelse.

2.2 Omkostninger
Omkostningene som påløper ved registrering av andelens eierskifte fra selger til kjøper, rettsregistrering jf.
borettslagsloven § 6-1 mv utgjør:
-

Tinglysing av hjemmel til andel
kr
Tinglysing av pant i andel inkl pantattest (pr. pant)
kr
Andelskapital til borettslaget
Kr
Etableringskostnad
kr
Dokumentavgift av andel tomteverdi
kr
Dokumentavgift ved kjøp av p-plass inkl tinglysningsgebyrkr
Til sammen:
kr

480,652,5 000,4 500,x.xxx,xx,1641,-

Hjemmelshaver til tomten er Grønlandsleiret AS. Overskjøting av hjemmel til borettslaget utløser
dokumentavgift. Kjøper dekker sin andel av dokumentavgiften.
For kjøp av parkeringsplass, tas det forbehold om at det må betales 2,5% dokumentavgift av
kjøpesum for p-plass, samt tinglysingsgebyr (kr 688,-). Dette avhenger av organiseringen av
garasjeanlegget, men kjøper må også dekke sin andel av dokumentavgiften dersom hjemmelen
overføres til borettslaget. Kjøper plikter å betale dokumentavgift og tinglysningsgebyr på
oppgjørstidspunktet også om det på det tidspunktet ikke skulle være avklart om avgift/gebyr faktisk
påløper.
Det tas forbehold om endring av gebyrer og avgiftssatser fra det offentlige, samt
dokumentavgiftsgrunnlag.

2.3 Total fellesgjeld og andel fellesgjeld
I tillegg til innskuddet/kontantdelen overtar kjøper andel av fellesgjeld, som utgjør totalt kr xxxx. (40%
innskudd + 60% fellesgjeld). Beløpet er en andel av borettslagets felleslån.
Fellesgjelden løper i 40 år fra overtakelse. Lånet er avdragsfritt de første 10 årene. Kjøper er kjent med at
felleskostnaden vil øke når avdragene begynner å løpe. Fellesgjelden løper som et annuitetslån med
flytende rente.

Kjøpers andel av Borettslagets Fellesgjeld
Sum Fellesgjeld i Borettslaget

kr 0,kr kr 120.870.000,-

Kjøper aksepterer og er innforstått med at borettslagets fellesgjeld blir høyere dersom andeler blir solgt til
en høyere pris enn det som fremgår av prislisten vedlagt kontrakten og motsatt om prisene reduseres.
Kjøpers kjøpesum og totalpris inklusive andel fellesgjeld vil forbli uendret.
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Fellesgjelden betjenes gjennom kjøpers betaling av andelens felleskostnader. Dersom overtakelsestidspunktet utsettes som følge av forhold på kjøpers side, er kjøper kjent med at andel fellesgjeld vil kunne
ha økt som følge av renter som er pådratt i tiden etter det opprinnelige overtakelsestidspunktet.

2.4 Felleskostnader
Kjøper forplikter seg til, gjennom betaling av felleskostnader, å betjene boligens andel av fellesgjeld,
samt andel av driftskostnader. Den delen av felleskostnadene i borettslaget som gjelder renter, avdrag
og omkostninger på fellesgjelden, skal fordeles mellom andelseierne i forhold til vedkommende andels
del av fellesgjelden til enhver tid. Felleskostnader for øvrig fordeles iht. vedtektene. Driftsutgifter er
foreløpig stipulert og vil endelig fastsettes av styret etter overtagelse og er avhengig av servicegrad,
det generelle kostnadsnivå på avgifter og tjenester. Månedlige felleskostnader på andel fellesgjeld vil
være avhengig av den til enhver tid gjeldende rente og nedbetalingsplan.
Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i borettslagets vedtekter. Kostnadene fordeles etter

sameie brøk.

Driftskostnader dekker blant annet:
Kommunale avgifter
Strøm og oppvarming i fellesarealer
Snøbrøyting
Gressklipping
Trappevask
Innvendig og utvendig vedlikehold av
fellesarealer Forretningsførerhonorar
Revisjon
Forsikring av bygning
Vaktmestertjeneste
Fellesutgifter er foreløpig estimert til kr. 37,- pr kvm BRA pr måned.
Kostnad til TV/internett er stipulert med Kr 500,- pr. mnd.
Kostnader for oppvarming og varmtvann som er stipulert til kr. 10,- pr. kvm BRA/mnd.
Driftskostnadene for disponering av parkeringsplass er stipulert til ca. Kr. 500,- pr måned pr.
parkeringsplass og betales av de som disponerer plasser i anlegget. Kjøper forplikter seg til å
respektere den organiseringen og kostnadsfordelingen som selger anser hensiktsmessig.
Endelig budsjett fastsettes på borettslagets generalforsamling. Det tas forbehold om endringer i
stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall og budsjett fra forretningsfører.
Kjøper er kjent med at Borettslaget i medhold av borettslagsloven § 5-20 har legalpant i andelen som
sikkerhet for oppfyllelse av felleskostnader og andre krav som springer ut av borettslagsforholdet.

3. FORBEHOLD
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:
- alle offentlige godkjenninger for den prosjekterte bebyggelse foreligger slik selger har søkt om
- det er oppnådd tilstrekkelig forhåndssalg med 14 leiligheter og minimum 50 % av total
salgsverdi i prosjektet
- prosjektet G-55 får tilfredsstillende byggelånsfinansiering
- styret i utbyggingsselskapet beslutter bygging

Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt
Selger
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utbyggingsarbeidene blir igangsatt. Dersom utbygging blir igangsatt, vil meldingen til kjøper også
inneholde opplysninger om planlagt overtakelsesdato.
Dersom forbeholdene ikke er avklart innen 01.11.2022, eller det blir klart før dette tidspunkt at
forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen(e), har Selger rett til å annullere kontrakten. Kjøper skal i
så fall få eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter refundert av Selger gjennom
Megler og stilt § 12-garanti vil bli kansellert og returnert garantisten. Utover dette har Selger intet
ansvar overfor Kjøper.
Selger kan på hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om underliggende
forutsetninger ikke er oppfylte. Selger skal uten ugrunnet opphold gi kjøper skriftlig melding om når
(dato) forbehold er frafalt eller bortfalt

4. OPPGJØR OG GARANTIER
4.1 Oppgjør
Eiendommen er formidlet gjennom EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Nybygg OA, heretter kalt Megler
og oppgjøret vil bli foretatt av kontraktsmedhjelper, EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS, heretter kalt
Oppgjør. Partene gir Oppgjør ugjenkallelig fullmakt til å foreta endelig oppgjør etter denne kontrakt og
alle innbetalinger, dokumenter og henvendelser angående oppgjøret skal rettes dit.
Postadresse/kontaktinfo:
EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS
Postboks 391 Sentrum, 0102 OSLO
Tlf.nr.:
Mail:
Faks.:

23 08 48 20
oppgjor@em1oav.no
23 08 48 01

Alle innbetalinger skal skje til Meglers klientkonto nr. 9001.31.75380 med Kid nr:
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers pantedokument er mottatt av
Oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. I tillegg må kjøpesum og
omkostninger være innkommet på klientkonto og skriftlig melding fra Kjøpers bank må
foreligge.
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, svarer kjøperen for
den til enhver tid gjeldende rente, jf. forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Denne bestemmelse gir
ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i pkt. 2.
Forsinket betaling med mer enn 6 uker fra garantistillelse og signert kontrakt, gir selger rett til å heve
kjøpet og foreta dekningssalg. Forsinket betaling av sluttoppgjør med mer enn 30 dager, gir selger rett
til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.
Selgeren kan nekte kjøperen å overta inntil betaling skjer. Denne bestemmelsen gir ikke kjøperen rett
til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt. Selger forbeholder seg retten til å foreta
kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet.
Mislighold skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86
§ 13-2, 3. ledd bokstav e).
Selgeren har ved slikt 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.
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Ved forsinket betaling vil selger også kunne stanse arbeidet med leiligheten selv om selger ikke hever
kontrakten. Selger tar forbehold om heving ved forsinket betaling selv om kjøper har overtatt
leiligheten og/eller andelen tilhørende leiligheten.
Kjøper har jf. bustadoppføringslovas § 49, 2. ledd deponeringsrett for omtvistet beløp, og kan etter § 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.
Dersom kjøper avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler forbrukeren avbestillingsgebyr,
jf. buofl. §54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total kontraktssum. Dersom kjøper avbestiller
etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes selgerens krav på vederlag og erstatning i samsvarer
med buofl. §52 og §53. Det vil si kjøper bærer all risiko ved avbestilling. Kontakt megler for nærmere
i n f o r m a s j o n dersom avbestilling vurderes. Kjøper må betale for bestilte endrings- og
tilleggsarbeider i sin helhet ved avbestilling.
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 overføring av andelen er tinglyst og sluttoppgjør finner sted. Renter opptjent på
klientkonto tilfaller kjøper frem til garanti jf. § 47 er stilt, eller overføring av andelen er tinglyst,
forutsatt at rentene overstiger 1/2 R.
Kjøper og selger samtykker til at sluttoppgjør kan foretas før overføring av andelen er tinglyst mot fremlagt
§ 47 garanti tilsvarende hele kjøpesummen. (Forutsetter 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.

4.2 Garanti
Selger skal stille garanti jf. Bustadoppføringslova § 12 straks etter avtaleinngåelse/bortfall av selgers
forbehold.
For krav som kjøperen fremsetter mot Selgeren før overtagelsen, skal garantien utgjøre
3 % av avtalt kjøpesum. For krav som fremsettes senere, skal garantien utgjøre 5 % av avtalt kjøpesum.
Bankgarantien skal gjelde frem til 5 år etter overtagelsen av eiendommen.
Dersom forskuddsbetaling kreves, er Selger pliktig til å stille forskuddsgaranti etter ustadoppføringslova
§ 47 ved utbetaling.

5. OVERTAGELSE
5.1 Overtagelsestidspunkt
Selgerens frist til å ha eiendommen klar til overtagelse fastsettes til 22 måneder etter at byggestart er
iverksatt. Selger skal gi skriftlig varsel innen utløp av forbeholdsfristen.
Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til
overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før den nye datoen for
overtagelse. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis skriftlig med minst 14 kalenderdagers varsel.
Forsinket overtagelse etter endelig avtalt overtagelsesdato gir kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille
av kjøpesummen, jf. Bustadoppføringslova § 18. Det beregnes dagmulkt fra endelige avtalt overtakelse.
Eventuelt krav på dagmulkt avbrytes av faktisk overtagelse.
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom
vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.
Selger
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Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder i
Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majeure,
streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper
anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved ev salg av nåværende bolig.
Dersom forsinkelse skulle skyldes brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt oppmerksom på
at dette kan gi selger rett til en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon overfor kjøper. Disse forhold
må også tas hensyn til ved salg av nåværende bolig da byggforsikringen til selger ikke dekker eventuell
erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.
Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtagelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider
på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske
installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling,
seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen.
Selger er ansvarlig for at det foreligger ferdigattest på eiendommen senest på overtagelsesdagen. Det
kan imidlertid bli aktuelt at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse fordi arbeider på
utomhus fellesarealer ikke er ferdigstilt. Av midlertidig brukstillatelse skal fremgå hvilke arbeider som
må ferdigstilles før ferdigattest kan gis. For å sikre gjenstående arbeid har kjøper rett til å holde tilbake
en forholdsmessig andel av kjøpesum for å sikre at ferdigattest gis.
Fellesarealer vil kunne bli ferdigstilt etter overtagelse av boligene. Borettslagets styre eller
interimsstyre vil representere hver andelseier ved overtagelse av fellesarealer og vil ved behov
holde tilbake/deponere nødvendig beløp for feil og mangler. Overtagelse av fellesarealer kan
gjennomføres trinnvis, eksempelvis at innvendige fellesarealer overtas før de utvendige.

5.2 Fullt oppgjør
Før overtagelse må fullt oppgjør være innbetalt, idet kjøper ikke har rett til å overta boligen før hele
kjøpesummen, inklusive omkostninger, eventuelle renter og tilleggs- og/eller endringsarbeider er betalt. Før
boligen overleveres kjøper, vil selger kontakte megler for å få bekreftet at fullt oppgjør er innbetalt.

5.3 Risikoovergang m.v.
Fra og med overtagelsen, svarer kjøper for andelens utgifter, herunder felleskostnader til borettslaget,
strøm, oppvarming m.v.
Risikoen for boligen går over til kjøper fra overtagelse. Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken
ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha overtatt boligen.
I den grad pantelånet til Borettslaget ikke er konvertert/utbetalt ved overtagelsen, vil Borettslaget være
forpliktet til å betale rentekostnaden for borettslagets fellesgjeld frem til konverterings/utbetalingstidspunktet. Det er selger som gir Borettslaget midlertidig kreditt for denne delen av
kjøpesummen for så vidt gjelder andel felleslån knyttet til boliger som overtas før Borettslagets felleslån
utbetales til Selger. Borettslaget skal betale vederlag (rente) til selger for denne kreditten i perioden fra
overtakelse av den enkelte bolig og frem til Borettslagets felleslån utbetales til selger. Dette vederlaget
fastsettes til et beløp av samme størrelse som om det hadde påløpt renter på de overtatte boligenes andel
av felleslånet. For å kunne dekke selgers krav på dette vederlaget, skal Borettslagets felleskostnader frem
til Borettslagets felleslån er utbetalt til selger, omfatte kapitalkostnader til dekning av selgers vederlag.

5.4 Retting av mangler
Selger forplikter seg til å rette eventuelle mangler i samsvar med protokoll fra overtagelsesforretningen,
så snart arbeidet kan gjøres av hensyn til årstidene og en rasjonell fremdriftsplan. Dersom retting vil
føre til kostnader eller ulemper som ikke står i rimelig forhold til det kjøper oppnår ved rettingen, kan
retting ikke kreves. Kjøper kan da i stedet kreve prisavslag svarende til den verdireduksjon mangelen
medfører. Kjøper må til enhver tid gi selger mulighet for utbedring.
Selger
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Dersom selger etter 14 dagers skriftlig varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal
arbeidstid (kl. 07.00-16.30) mister kjøper retten til utbedring. Kjøper har plikt til å kvittere for utført
arbeid etter hvert som dette avsluttes.
Kjøper har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av
selger, med mindre selger unnlater å rette mangelen innen rimelig tid.

5.5 Reklamasjon etter overtagelse
Dersom kjøper etter overtagelsen oppdager og vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, må han
eller hun gi selger varsel om at mangelen vil bli påberopt innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget
eller burde ha oppdaget mangelen, if. bufl. § 30. Selger kan gi anvisning til at mangler kan meldes
gjennom en elektronisk kanal.
Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skader på boligen, har kjøper plikt til å begrense
skadeomfanget inntil mangelen kan utbedres.
Mangelen kan ikke gjøres gjeldende senere enn 5 år etter overtagelse, med mindre selgeren eller noen
han har ansvaret for har opptrådt grovt uaktsomt, eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

5.6 Ett års-befaring
Selgeren forplikter seg til ca ett år etter overlevering å innkalle til en felles ett års-befaring av
eiendommen. Selgeren hefter ikke for mangler som skyldes uriktig bruk av eiendommen, eller skader
som kjøperen selv har påført denne. Selgeren er ikke forpliktet til å foreta reparasjoner som er å anse
som ordinært vedlikehold.
Dette punkt 5.6 begrenser ikke selgers rett til å påberope for sen reklamasjon iht. punkt 5.5.

6 BEBYGGELSE/UTFØRELSE, ENDRINGER OG REKLAMASJONER
6.1 Utførelsen av arbeidet
Arbeidet skal utføres etter god håndverksmessig standard i samsvar med den bygningsbeskrivelse som
er gitt i vedlagte prospekt og med det utstyr mv som følger prospektet. Ved overtakelse skal boligen
leveres fra selger i byggerengjort stand.
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, jfr. pkt. 6.7.

6.2 Mangler
Kjøpers rettigheter ved eventuelle mangler reguleres av bustadoppføringsloven kap. IV.
Dersom kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved eiendommen, må han reklamere
skriftlig overfor selgeren innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde oppdaget mangelen.
Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år fra overtakelsen, selv om manglene ikke kunne ha vært
oppdaget tidligere. Mangler som er påberopt i rett tid, vil bli utbedret av selger så snart som praktisk mulig
etter at reklamasjon er fremsatt og akseptert. Utbedring skjer vederlagsfritt for kjøperen.
Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skader på boligen, har kjøper plikt til å begrense
skadeomfanget inntil mangelen kan utbedres. Selgers ansvar for mangler som er oppstått og/eller
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reklamert, varer ikke ut over det tidsrom som fremgår av ufravikelig lovgivning.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å utbedre feil og mangler ikke omfatter:

a.
b.
c.
d.

Mindre sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig endring og krymping av materialer.
Arbeider som ville ha vært unngått ved kjøpers vanlige vedlikehold.
Mangler som oppstår som følge av manglende vedlikehold, uforsvarlig og/eller feilaktig bruk
av eiendommen med utstyr.
Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtagelsen som ikke selger kan lastes /
eller ha ansvaret for etter overtagelsen.

Dersom det foreligger en mangel iht. buofl., kan kjøper etter lovens kapittel 4 holde igjen vederlag på
meglers klientkonto, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. Et
eventuelt tilbakehold er å anse som et tilbakehold i hht. bufl. § 49, og partene aksepterer at beløpet
deponeres på meglers klientkonto, og det anføres på overtagelsesprotokollen med beløp og hvilken
mangel beløpet er knyttet til. Det tilbakeholdte beløpet skal gjenspeile nødvendige utbedringskostnader
for mangelen. Kjøper bærer risikoen for tilbakehold av et for høyt beløp. Tilbakeholdt beløp kan ikke
benyttes til tilbakehold eller motregning for andre mangler, eller nye reklamasjoner eller krav som
fremmes etter hjemmelsovergang. For mangler eller krav som fremmes etter hjemmelsovergang
gjelder alminnelige reklamasjonsregler og garantien stillet iht. bufl. § 12.

6.3 Endringer
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt
foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn
spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal
tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift av 2017.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt
foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til
kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i
prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir
nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å
varsle kjøper om endringene.
Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, fotos,
annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Disse vil også inneholde
detaljer – eksempelvis beplantning, innredning, møbler som ikke vil inngå i den ferdige leveransen.
Disse er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som
mangel fra kjøpers side. Tegningene i prospektet er nedfotografert, og må ikke benyttes som grunnlag
for beregninger og bestillinger ettersom avvik kan forekomme.
Innvendige rørføringer, sjakter, nedforinger, innkassinger, elektroinstallasjoner, søyler og dragere
fremkommer ikke på plantegninger og illustrasjoner, men vil forekomme i den enkelte leilighet og gir
ikke grunnlag for prisavslagskrav. Inndeling og plassering av vinduer/terrassedør, plassering av
balkonger kan avvike fra de generelle planene, som følge av blant annet den arkitektoniske utformingen
av bygget, og branntekniske krav. Endelig utforming av tekniske installasjoner må avvente til
detaljprosjekteringen og det kan derfor forekomme endringer. Installasjoner på kjøkken og bad kan få
endret plassering som følge av tilpasning mot sjakter.
Fradeling, sammenslåing, etablering/registrering og seksjonering av eiendommen som planlegges å
tilhøre borettslaget, kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen.
Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og
fargevalg på bygningene, innvendige og utvendige fellesarealer, samt organisering og fordeling av
boder/garasjeplasser. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer som er nødvendige som en
følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Selger har rett til å endre
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disponeringen av fellesarealer frem til overtagelse av disse, herunder å selge f.eks. ekstra bod og
parkeringsplasser.
Kjøper kan ikke kreve endringer/tilleggsarbeider eller selv foreta slike uten at partene inngår skriftlig
tilleggsavtale om dette. I denne avtalen skal det også bestemmes hvilket vederlag som skal betales for
endringene/tilleggsarbeidet.

6.4 Salgsprospekt
Det tas forbehold om mindre endringer i forhold til Salgsprospektet med hensyn til materialvalg og
fargevalg, herunder bl.a. mindre endringer av fasader, planløsninger, utomhusanlegg og fellesareal.
Eventuelle endringer skal ikke forringe det leverte produkts kvalitet.

6.5 Samsvar med forskrifter og offentlige pålegg
Selger garanterer at de bygningsmessige arbeidene vil bli utført i samsvar med gjeldende forskrifter.
Selger garanterer videre at det ved overtagelse ikke vil foreligge pålegg fra offentlige myndigheter overfor
kjøperen eller Borettslaget som ikke er utført eller betalt og at det ikke er utført arbeid hvorav det vil
oppstå refusjonskrav mot kjøperen eller borettslaget.

6.6 Tilleggsarbeid og bestillinger
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis
serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir
begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor
hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.
Ønsker kjøper tilvalg eller endringer må kjøper inngå en skriftlig avtale om dette direkten med den
entreprenøren som selger engasjerer til utbygging av eiendommen heretter omtalt som Entreprenøren.
Avtale skal blant annet klargjøre for kjøper kostnadsmessige og eventuelle tidsmessige konsekvenser.
Det utarbeides en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og
tilleggsarbeider.
For endringer eller tilleggsarbeider som ikke utgjør en del av prosjektets standardiserte tilvalg, får
kjøper ett skriftlig tilbud som klargjør de kostnadsmessige og eventuelle tidsmessige konsekvensene.
Kjøper har i slike tilfeller ikke rett til endringer og tilvalg som ikke står i forhold til prosjektets standard
leveranse. Myndighetskrav kan begrense muligheten for endringer på planløsningen. Endringer som kan
gå ut over prosjektets totale fremdrift kan ikke imøtekommes.
Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider som vil endre kontraktssummen med
mer enn 15 % jfr. bustadoppføringslova § 9. Tilvalg- og endringsarbeider faktureres direkte fra
Entreprenøren eller den han oppnevner, og betales til meglers klientkonto inntil overtakelse finner sted.
Entreprenøren kan kreve at kjøper stiller sikkerhet for betaling av tilvalg- og endringsarbeider før
arbeidene påbegynnes. Dersom fakturaer for tilvalg eller endringer ikke er betalt av kjøper innen
overtakelse, har kjøper ikke rett til å overta leiligheten før fakturaene, med eventuelt tillegg av
forsinkelsesrente, er betalt.
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7. BORETTSLAGET
7.1 Generelt
Borettslaget stiftes av selger med 28 andeler, tilsvarende antall boliger i Borettslaget. Det er planlagt
etablert næringslokale i byggets 1. etasje, som vil bli seksjonert som næring. Prosjektet skal
inneholde en kombinasjon av næring og bolig, eiendommen er derfor planlagt seksjonert.
Selger forbeholder seg retten til utforming av stiftelsesdokument og vedtekter for Borettslaget. Utkast
til vedtekter for borettslaget vedlagt kontraktsvedlegget.
Det er inngått forretningsføreravtale med OBOS Eiendomsforvaltning AS for første driftsår.

7.2 Overføring av andelen
Andelen i Borettslaget overføres fra selger til kjøper ved overtagelse av andelen, om selger ikke velger å
overføre boretten iht. punkt 7.3. Megler besørger tinglysing av hjemmelsoverføring.
Andelen overdras fri for uvedkommende heftelser som ikke overtas av kjøper i henhold til denne
Kontrakten. Kjøper overtar således andel av fellesgjeld uten tillegg eller fradrag i kjøpesummen.
Borettslaget har pant i hver andel foran alle andre heftelser jfr. borettslagslovens § 5-20.
Kjøper og selger gir herved megler fullmakt til å føre inn korrekt eiendomsbetegnelse i
hjemmelsdokument samt parkeringsplass før dette sendes inn for tinglysing. Videre gis megler fullmakt
til å legge inn eller justere på dokumentavgiftsgrunnlaget.
Eventuell forsinkelse med overføringen og oppgjøret på grunn av forsinket innbetaling er kjøpers risiko og
ansvar.
All tinglysing av dokumenter på andelen skal foretas av megler. Dokumenter som skal tinglyses, må
overleveres megleren i undertegnet stand i god tid før overtagelse.
Kjøper er kjent med at borettslagsloven og Borettslagets vedtekter (utkast vedlagt som bilag 4)
begrenser hvem som kan være andelseiere i Borettslaget.

7.3 Borett i byggeperioden
Selger har rett til å tinglyse boretter ved overtagelsen iht. brl. § 2-13. En borett gir kjøper full råderett
over leiligheten og andelen, bortsett fra at kjøper ikke har stemmerett på borettslagets
generalforsamling før andelen er overført. Andelen skal overføres til kjøper senest to år etter at første
borett i borettslaget er overtatt. Dersom kjøper selger boligen før andelen er overført, er kjøper
innforstått med at fullt oppgjør ikke kan påregnes før andelen er overført.

7.4 Borettslagets eiendom
Kjøper er kjent med og aksepterer de heftelser som fremgår av vedlagte pantattest.
Grunnboksutskriften viser pt. følgende tinglyste servitutter:
1917/912654-1/105 20.01.1917 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Kan ikke slettes uten samtykke fra
bygningsrådet
1918/912589-1/105 24.09.1918 ERKLÆRING/AVTALE Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven
vedr.vinduer i branngavl Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
1928/924569-1/105 10.01.1928 BEST OM GARASJE/PARKERINGK kan ikke slettes uten samtykke fra
bygningsrådet
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1949/314906-1/105 08.11.1949 ERKLÆRING/AVTALE Best om lysåpninger i gavlvegg
1949/315490-1/105 17.11.1949 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Kan ikke slettes uten samtykke fra
bygningsrådet Midlertidig dispensasjon fra bygningsloven
1950/300617-1/105 16.01.1950 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Bestemmelser om brannvegg/-dør
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
1959/517269-1/105 20.10.1959 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Kan ikke slettes uten samtykke fra
bygningsrådet Midlertidig dispensasjon fra bygningsloven
1960/510310-1/105 20.06.1960 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Bestemmelse om benyttelse, Riktig
dokumentnummer i pantebok og gammel grunnbok er 510510/1960.
1984/58893-1/105 20.11.1984 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.Kan ikke slettes uten samtykke fra
kommunen
Servitutter som ikke slettes følger eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan
det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler som kan få betydning for denne eiendommen.
Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/heftelser. Slike
servitutter/heftelser kan være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og
vedlikehold av energi/nettverk/vann og avløp/veiadkomst m.v. fra kommune, naboeiendommer og/eller
ulike leverandører. I tillegg må kjøper akseptere at selger tinglyser bestemmelser vedrørende
borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.
I forbindelse med utbygging og salg av bruksenheter, vil selger tinglyse heftelser på eiendommen,
men borettslaget vil overtas fri for panteheftelser med unntak av lovpålagt og utinglyst legalpanterett
til borettslaget samt fellesgjeld til borettslaget og sikringsobligasjonen som sikkerhet for innskuddet.

8. TOMT OG UTOMHUSAREALER
8.1 Tomten
Tomten leveres med opparbeidede utomhusarealer med beplantning. iht. midlertidig vedlagte
utenomhusplan.

8.2 Selgers rett til endringer
Selger tar forbehold om endringer av utforming av utomhusarealer og fellesanlegg. Slike endringer er
ikke å anses som mangler. Endringene skal dog ikke forringe produktets kvalitet eller standard.

8.3 Ferdigstillelse/overtakelse
Kjøper aksepterer at deler av arbeidene på utomhusarealer ikke er ferdigstilt ved overtagelse. Selger
forplikter seg til å gjøre ferdig arbeidene så snart som mulig etter at bebyggelsen er ferdig utbygget og
sesongen gjør det mulig å ferdigstille arbeidene.
Inntil hele byggeprosjektet er ferdigstilt, har selger rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr,
eventuelle brakker mv. samt ha stående skilt på den solgte eiendom. Eventuelle skader som dette
måtte påføre eiendommen, skal selger snarest utbedre.
Dersom det gjenstår arbeid på fellesarealer kan kjøper(ne) holde tilbake deler av oppgjøret overfor selger, i
henhold til beregnet beløp fra uavhengig takstmann. Kjøper gir med sin underskrift på denne kontrakt
borettslagets styre bestående av de fremtidige andelseierne, eventuelt andre representantene som er valgt
av de fremtidige andelseierne, fullmakt til å foreta utbetaling av beløp som er tilbakeholdt som sikkerhet
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for fullføring av fellesarealene. Så snart selger har ferdigstilt gjenstående arbeider på fellesarealene, vil
styret bli innkalt til en kontrollbefaring. Styret vil instruere megler om å utbetale hele eller deler av det
tilbakeholdte beløpet til selger etter hvert som manglene rettes og de gjenstående arbeidene ferdigstilles.
Selv om alle mangler er rettet og arbeidene fullført har kjøper(ne) rett til å holde tilbake et relevant beløp
som sikrer utstedelse av ferdigattest.
Det skal føres protokoll fra befaringen som signeres av begge parter på stedet, og hvor eventuelle
gjenstående arbeid og mangler skal noteres. Eventuelt beløp som skal holdes tilbake som sikkerhet for
ferdigstillelse av arbeid og retting av mangler skal også noteres. Styret skal fristille dette beløpet til
selger når arbeidet er ferdigstilt.

9. PARKERING OG BODER
Det medfølger ikke parkering til leilighetene.
Det kan være mulig å kjøpe parkeringsplass i Det Nye Grønlandskvartalene Garasjesameie.
Det vil være en prioritering av parkeringsplasser som er markert i prislisten med «PRI».
Det er forkjøpsrett på parkeringene i Det Nye Grønlandskvartalene Garasjesameie. Parkeringsplass
tildelingen vil bli avklart tidligst 21 dager etter kontraktsinngåelse.
Ønske om parkeringsplass anses som et forbehold og selger kan forkaste kjøpetilbud med forbehold, til
fordel for annet bud uten forbehold.
Kjøper må avklare sitt bilbehov når det gjelder størrelse på parkering. Selger kan tilby ny plass med
samme størrelse uten at kjøper kan trekke seg. Det må regnes med en ny avklaringsfrist på 21 dager
dersom ikke alle parkeringene innenfor din «PRI» ihht. prisliste er kjøpt på salgsstart, vil det måtte
utlyses ny forkjøpsrett på tilsvarende parkeringsplass. Forkjøpsretten er da betinget til ytterligere 21
dager og kjøper er bundet av avtalen til denne er avklart.
Overtakelse av parkeringsplasser skjer samtidig med overtakelse av leiligheten/boligen, og selger
forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplassene».
Kostnadene for parkeringen vil bli krevd inn av styret/forretningsfører for Det Nye
Grønlandskvartalene Garasjesameie. Selger forbeholder seg retten til å eie/leie ut garasjeplasser,
selge til beboere i Grønlandleiret 55 eller tredjeparter.
Selger forbeholder seg retten til å organisere bodanlegget hensiktsmessig i forhold til detaljprosjekteringen.
Bodanlegget vil antageligvis eies av borettslaget hvor hver andelseier har bruksrett til bodene. Selger
forbeholder seg retten til å tildele bodene til de ulike leilighetene/boligene. Borettslaget vil være ansvarlig
for kostnader ved drift og vedlikehold av boder i kjelleren. Denne kostnaden inngår i borettslagets
felleskostnader.
Selger forbeholder seg retten til å organisere bodanlegget hensiktsmessig i forhold til detaljprosjekteringen.
Bodanlegget vil antageligvis eies av borettslaget hvor hver andelseier har bruksrett til bodene. Selger
forbeholder seg retten til å tildele bodene til de ulike leilighetene/boligene. Borettslaget vil være ansvarlig
for kostnader ved drift og vedlikehold av boder i kjelleren. Denne kostnaden inngår i borettslagets
felleskostnader.

10. FORSIKRING
Eiendommen holdes forsikret av selger i byggetiden, og frem til Borettslaget har etablert egen
forsikring. Kostnader med forsikring går over på Borettslaget fra overtagelse. Forsikringen betjenes via
felleskostnadene i laget.
Kjøper tegner selv innbo- og løsøreforsikring fra overtagelsesdato.
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11. SÆRSKILTE FORHOLD
11.1 Utbygging
Alle 28 leilighetene vil oppføres i et byggetrinn. Fellesarealer vil være ferdig samtidig med ferdigstillelse og
overtagelse av boligene i Borettslaget. Overtagelse av fellesarealer kan gjennomføres trinnvis,
eksempelvis at innvendige fellesarealer overtas før de utvendige.
Kjøper er innforstått med, og aksepterer de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av
prosjektet, også etter at innflytting har funnet sted.

11.2 Kontantdel/innskudd
Selger vil når som helst ha rett til å kunne justere kontantdelene/innskuddene for de usolgte andeler i
Borettslaget både opp og ned, uten at slik prisjustering påvirker kontaktandel/innskuddet etter denne
kontrakten, jf. punkt 2.1.

11.3 Individuell nedbetaling av fellesgjeld
Borettslaget vil etablere en ordning for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. Dette gjør at man kan
innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld i tillegg til egenkapitaldelen. Det gjøres oppmerksom på at
nedbetaling av fellesgjelden ikke kan skje før etter at fellesgjelden er etablert. De nærmere vilkårene for
ordningen fremkommer av IN-avtalen. Dette får virkning på de månedlige felleskostnadene som blir
redusert tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene for den innfridde del av andel fellesgjeld. Nedbetaling
av andel fellesgjeld kan p.t. gjøres 2 ganger i året etter innflytting, med minimum kr 100 000 per
innbetaling. Ved den enkelte andelseiers benyttelse av IN-ordning påløper det et gebyr. Ordningen er
betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. Det presiseres at nedbetalt andel fellesgjeld ikke
kan reverseres.

11.4 Transport av kontrakt
Kjøpekontrakten gjelder individuelt for kjøper. Ved kjøp av bolig i dette prosjektet, vil selger i
utgangspunktet ikke tillate salg av kontraktsposisjon (transport av kjøpekontrakten). Selger kan likevel
i enkelttilfeller vurdere samtykke til transport av kjøpe-kontrakten dersom følgende er oppfylt:
•
•

Kjøper2 kan dokumentere tilfredsstillende finansieringsplan
Kjøper1 betaler et transportgebyr til selger stort kr 70.000,-.

Ved salg av kontraktsposisjon trer kjøper1 ut av kjøpekontrakten med selger og kjøper2 overtar
kjøpekontrakten. Kjøper kan imidlertid videreselge selve boligen uten selgers samtykke. Ved slikt
videresalg er Kjøper fremdeles ansvarlig iht. kjøpekontrakten med selger. Dersom det er ønskelig med
et skjøte direkte til ny kjøper (tredjemannsskjøte) for å unngå å måtte betale dokumentavgift to
ganger, kan selger medvirke til det mot et gebyr stort kr. 70.000,-.
Dersom kjøper ønsker å endre navn i skjøte for familiemedlemmer f.eks. ved at barn ønskes innsatt i
skjøtet istedenfor foreldre eller lignende, kan det skje ved å fylle ut instruks til megler med nødvendig
bekreftelse fra bank mv. Selger tar et gebyr stort kr. 12.500,- for dette arbeidet. Navneendring godtas
kun for nære familiemedlemmer.
Dersom kjøper ønsker et «åpent skjøte» ved overtakelse og kjøpers bank godtar en slik utsatt
tinglysing, tillates dette av selger inntil 6 mnd. mot at kjøper gir en skadesløs-erklæring til
selger/megler og betaler et gebyr stort kr. 25.000,-. Kjøper må i så fall godta at megler foretar fullt
oppgjør med selger uten at kjøper har fått rettsvern for kjøpet og avgi erklæring på at han er kjent med
hvilken risiko manglende rettsvern innebærer.
Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder
bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring
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for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke.

11.5 Øvrige forbehold
De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk
forskrift.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjons-løsninger, samt
foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detalj-prosjekteres uten forhåndsvarsel til
kjøperne. Endringene skal ikke redusere boligens, byggets eller prosjektets kvalitet. Slike endringer gir
ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige
endringer), plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.
Fradeling, sammenslåing og seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen.
Selger tar forbehold om antall andeler og seksjoner samt seksjonering av eiendommen, dersom det er
formålstjenlig for prosjektet i sin helhet. Selger forbeholder seg retten til å eie og fritt disponere over
alle usolgte boder, herunder ved salg og utleie til andre enn andelseiere/seksjonseiere.
Selger står fritt til å fordele boder.
Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter og garasjeplasser uten varsel.
11.6 Formaliteter
Partene har ved signatur av denne kontrakt akseptert at all kommunikasjon rundt kjøp, tilvalg og annen
informasjon som nyhetsbrev sendes elektronisk på epost, eventuelt signeres med BankID, og at e-postkommunikasjon regnes som skriftlig kommunikasjon jf. bufl. § 6 a.
Kjøper aksepterer at nødvendige opplysninger som navn, adresse, epost, tlf. deles med de
underleverandører og andre som har behov for slike opplysninger i sin kontakt med kjøper.
Gjerne også legge inn på egnet sted at eierseksjonssameiet vil ha egne vedtekter som regulerer
forholdet mellom næringsseksjoner og borettslaget mht. bla. drift, vedlikehold og disponering av
utearealer.

12

BILAG

Kjøper har fått seg forelagt kopi av, samt har lest og gjort seg godt kjent med følgende bilag til
Kontrakten:
1)
2)

Salgsprospekt med plantegninger og leveransebeskrivelse datert 16.mars 2022
Salgsoppgave og prisliste med budsjett, herunder rammetillatelse, reguleringskart med
tilhørende bestemmelser, utkast til vedtekter for borettslaget, sameiet og garasjeanlegget,
utkast til kjøpekontrakt, situasjonsplan, grunnboksutskrift samt tinglyste servitutter på
eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at prospektet, foreløpig landskapsplan, fasade-, snitt- og plantegninger er
utarbeidet før detaljprosjekteringen er gjennomført, slik at det kan være avvik på illustrasjonsmateriell
og plantegninger i forhold til endelig leveranse. Dersom det skulle være avvik mellom
kontraktsdokumentene, vil nyere opplysninger/ bestemmelser alltid gå foran eldre, og dokumentene vil
ha prioritet som beskrevet i punkt 12. Kontrakten er ufullstendig uten Bilag 1-3.

Selger
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11.6 Tvister
Skulle det oppstå tvist om forståelsen av denne Kontrakten eller gjennomføringen av denne handelen, skal
partene søke å løse den oppståtte konflikten i minnelighet. En eventuell tvist for domstolene skal føres ved
eiendommens verneting.

11.7 Signatur
Denne kontrakt er utstedt i 3 eksemplarer, hvorav kjøper, selger og megler får hvert sitt.

Sted, dato:

Sted, dato

Som selger:

Selger

Som kjøper:
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Utskrift fast eiendom
Gårdsnummer 230, Bruksnummer 107 i 0301 OSLO kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk

Data uthentet
Oppdatert per

16.03.2022 kl. 12.00
16.03.2022 kl. 11.51

Adresse(r):
Gateadresse:
Gatenr:
Kommune:
Postkrets:
Bydel:

Grønlandsleiret 53
12450
OSLO
0190 OSLO
1 GAMLE OSLO

Gateadresse:
Gatenr:
Kommune:
Postkrets:
Bydel:

Grønlandsleiret 55
12450
OSLO
0190 OSLO
1 GAMLE OSLO

Gateadresse:
Gatenr:
Kommune:
Postkrets:
Bydel:

Grønlandsleiret 57
12450
OSLO
0190 OSLO
1 GAMLE OSLO

HJEMMELSOPPLYSNINGER
Rettighetshavere til eiendomsrett
2017/1080546-1/200 03.10.2017 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
21:00

VEDERLAG: NOK 2
Omsetningstype:
GRØNLANDSLEIRET
ORG.NR: 989 185

500 000
Annet
AS
519

Dokumenter av særlig interesse for salg- eller pantsettelsesadgang
2022/246448-2/200 REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN SAMTYKKE FRA
RETTIGHETSHAVER

HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som
vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten
sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før
fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse
finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer
gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.
Heftelser i eiendomsrett:
Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 16.03.2022 12:00 – Sist oppdatert 16.03.2022 11:51
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)
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Gårdsnummer 230, Bruksnummer 107 i 0301 OSLO kommune
1917/912654-1/105 20.01.1917

BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet

1918/912589-1/105 24.09.1918

ERKLÆRING/AVTALE
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr.
vinduer i
branngavl
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet

1928/924569-1/105 10.01.1928

BEST OM GARASJE/PARKERING
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet

1949/314906-1/105 08.11.1949

ERKLÆRING/AVTALE
Best om lysåpninger i gavlvegg

1949/315490-1/105 17.11.1949

BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
Med flere bestemmelser
Midlertidig dispensasjon fra bygningsloven

1950/300617-1/105 16.01.1950

BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Bestemmelser om brannvegg/-dør
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet

1959/517269-1/105 20.10.1959

BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
Midlertidig dispensasjon fra bygningsloven

1960/510310-1/105 20.06.1960

BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Bestemmelse om benyttelse
Riktig dokumentnummer i pantebok og gammel grunnbok
er 510510/1960.

1984/58893-1/105 20.11.1984

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2022/28787-1/200 07.01.2022
21:00

PANTEDOKUMENT

2022/246448-1/200 03.03.2022
21:00

PANTEDOKUMENT

2022/246448-2/200 03.03.2022
21:00

REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN
SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER
Rettighetshaver: EIENDOMSMEGLER 1 OSLO AS
ORG.NR: 976 756 673

Beløp: NOK 200 000 000
Panthaver: SPAREBANK 1 ØSTLANDET
ORG.NR: 920 426 530

Beløp: NOK 250 000 000
Panthaver: EIENDOMSMEGLER 1 OSLO AS
ORG.NR: 976 756 673

GRUNNDATA
1860/900034-1/105 18.05.1860

OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 16.03.2022 12:00 – Sist oppdatert 16.03.2022 11:51
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)

Side 2 av 3

31

Gårdsnummer 230, Bruksnummer 107 i 0301 OSLO kommune

Servitutter:

1986/57468-2/105 16.09.1986

BEST. OM ADKOMSTRETT
Rettighet hefter i: KNR: 0301 GNR: 230 BNR: 108
Bestemmelse om kloakkledning

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

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 16.03.2022 12:00 – Sist oppdatert 16.03.2022 11:51
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)
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Plan- og bygningsetaten
PILOT ARKITEKTER AS
Postboks 458 Skøyen
0213 OSLO

Deres ref.:
ANETTE VINTERVOLD

Adresse:

Vår ref. (saksnr.):
201918232 - 41
Oppgis alltid ved
henvendelse

GRØNLANDSLEIRET 55

Saksbehandler:
Hildegunn Ohren

Dato: 07.12.2021

Eiendom: 230/107/0/0

Tiltakshaver: Grønlandsleiret AS

Søker:

Tiltakstype:

Tiltaksart: Oppføring

Blokk/bygård/terrassehus

PILOT ARKITEKTER AS

Rammetillatelse (omgjort vedtak) – Grønlandsleiret 55
Plan- og bygningsetaten viser til vedtaket fra Statsforvalteren datert 27.04.2021, hvor
rammetillatelsen vår av 18.09.2020 oppheves, og saken sendes tilbake for ny behandling.
Tiltaket er i etterkant omprosjektert på følgende måte:
-

Rømningstrappen på bakgårdsfasaden er trukket inn i bygningskroppen.

-

Heisoppbygget er trukket inn fra fasaden mot gaten og redusert i høyde.

-

Trappeoppbygget i fasadelivet er redusert i høyde.

-

Bygningens totale BRA er redusert med totalt 83 m2.

-

Antall leiligheter i bygget er redusert fra 30 til 28 stk.

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om oppføring av leilighetsbygg og
opparbeidelse av utearealer, som vi mottok 13.08.2021. Rammetillatelsen er hjemlet i
plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-4. Dette vedtaket erstatter tidligere rammetillatelse
datert 18.09.2020.
Vi gir dispensasjon fra:






høydebestemmelsen i kommuneplanen § 11.1.2.
støybestemmelsen i kommuneplanen § 7.1.
krav til leilighetsfordeling i reguleringsplanen § 3.1.2.
regulert byggegrense
maks BRA angitt i reguleringsplanen § 3.5.

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune
oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum, 0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org. Nr.: NO 971 040 823 MVA
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krav til bilparkering i reguleringsplanen § 6.

Det er ikke kommet inn merknader til den reviderte søknaden.
Rammetillatelsen er gitt med vilkår som må oppfylles før dere kan få
igangsettingstillatelse. Vilkårene finner dere under avsnittet «vilkår i den videre
prosessen».

Opplysninger om byggesaken
Eksisterende situasjon
Eiendommen ligger i Hollenderkvartalet i bydel Gamle Oslo, i strøksgata Grønlandsleiret vis á vis
Grønland kirke, Politihuset og Botsparken. Eiendommen er omgitt av klassiske murgårder på alle
sider. Eksisterende bakgårdsbygg på eiendommen er regulert revet.

Kort beskrivelse av søknaden
Søknaden gjelder oppføring av et leilighetsbygg på åtte etasjer og kjeller, med næringslokaler
(utadrettet virksomhet) i første etasje mot gate. Bakgården opparbeides som uteareal for
beboerne.
Tiltakets totale areal er angitt til 2484 m2 BRA og inkluderer 28 stk. nye boenheter.

Søker har oppgitt følgende opplysninger i søknaden
Tomtens areal

861,5 m²

Tiltakets bruksareal (BRA)

2484 m²

Tiltakets høyde

Gategesims: kote + 26,6
Oppbygg for trapp mot gate: kote +
29,8
Øvre gesims: kote + 29,8

Antall boenheter

28

Antall parkeringsplasser

0 bilparkeringsplasser på egen eiendom

Antall sykkelplasser

58 sykkelplasser for boligene
0 sykkelplasser for næringslokalene

Antall HC-plasser

0 HC-plasser

Uteoppholdsareal

456 m²

Plangrunnlaget for eiendommen
Eiendommen er angitt til hovedformål bebyggelse og anlegg i kommuneplan 2015 – Oslo mot
2030, vedtatt 23.09.2015. Grønlandsleiret er angitt som strøksgate (U4).
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Eiendommen er også berørt av hensynsone H190_2 - Andre sikringssoner (restriksjoner for
anlegg i grunnen), jf. § 14.2, jf. pbl. § 11-8 a.
Videre er eiendommen belastet med støy fra veitrafikk, og ligger delvis innenfor rød/gul
støysone i kommuneplanen. Se temakart T1 for støy og støybestemmelsen § 7.1.
Grønlandsleiret er vist som hovedturveg i temakart T7 blågrønn struktur i kommuneplanen.
Eiendommen er regulert til underformål bolig/forretning/kontor/bevertning i reguleringsplan for
Hollenderkvartalet, S-4660, vedtatt 26.09.2012.

Tidligere saksbehandling










Forhåndskonferanse ble avholdt 12.01.2017.
PBE avslo søknaden om leilighetsbygg på åtte fulle etasjer i vedtak datert 29.01.2018.
Ny søknad om oppføring av leilighetsbygg på seks etasjer pluss inntrukket syvende
etasje ble innsendt 07.11.2019.
Fylkesmannen opphevet avslaget vårt 28.11.2019, og sendte den opprinnelige søknaden
tilbake for ny behandling. Søknaden er per i dag ikke ferdigbehandlet hos PBE.
Det ble avholdt møte mellom tiltakshaver, ansvarlig søker og PBE 14.01.2020, for å
avklare hensiktsmessig framdrift for de to pågående byggesakene.
Revidert søknad nybygg på syv etasjer og inntrukket åttende etasje sendt inn
20.03.2020.
Revidert søknad sendt inn 15.06.2020.
Rammetillatelse ble gitt 18.09.2020.
Statsforvalteren opphevet rammetillatelsen vår den 27.04.2021 etter klagebehandling.

Prosjektet har også vært drøftet i Rådet for byarkitektur.

Uttalelse fra Byantikvaren
Byantikvaren har uttalt følgende om det reviderte prosjektet den 01.11.2021:

Byantikvarens vurdering
Eiendommen ligger i et område med svært høye kulturhistoriske verdier både nasjonale
og lokale med en bebyggelse som hovedsakelig preges av en lavere kvartalsstruktur.
Byantikvaren vil fortsatt hevde at den foreslåtte leilighetsbygningen utfordrer
tålegrensen til de bevaringsverdige bygningene hva gjelder høyde, form, materialitet og
størrelse til tross for at prosjektet er justert ved at trapp- og heisoppbygg mot gate er
redusert og at rømningstrappen mot bakgård er trukket inn i fasaden.
Byantikvaren opprettholder sin uttalelse fra 15.05.2020 og anbefaler at fasadeutrykket i
større grad søker selskap til de eldre verneverdige murgårdene i kvartalet og at høyden
reduseres.
I uttalelsen som refereres til, datert 15.05.2020, skriver Byantikvaren følgende:
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Konklusjon
Byantikvaren vil fortsatt hevde at foreslåtte leilighetsbygning er for høy og utfordrer
tålegrensen til de bevaringsverdige bygningene i både Grønlandsleiret og
Hollenderkvartalet. Etter Byantikvarens vurdering hensyntar ikke den ønskede nye
bebyggelsen sin kontekst med omliggende kulturminner av både lokal og nasjonal verdi,
og er derfor ikke i tråd med kommuneplanens bestemmelser. Byantikvaren fraråder
spesielt løsningen av trapp- og heisoppbygg som, sammen med tolkningen av
kommuneplanens høydebestemmelser i utviklingsområder, i praksis forflytter
gesimshøyden. Byantikvaren anbefaler at fasadeuttrykket i større grad bør søke et
slektskap til murgårdene i Grønlandsleiret 53 og 59.

Gatefasaden
Sammenlignet med prosjektet som lå til grunn for Byantikvarens tidligere
forhåndsuttalelse fremstår det helhetlige fasadeuttrykket og materialitet som noe mer
situasjonstilpasset enn forrige forslag. Likevel vurderer Byantikvaren at den foreslåtte
fasaden ikke vil berike hverken bylivet eller kulturmiljøet i særlig grad, og gjentar derfor
kravene til utforming av ny bebyggelse innenfor Hollenderkvartalet som gitt i
reguleringsbestemmelsene:
3.1.6. Utforming av ny bebyggelse
Bygningene skal gis et variert arkitektonisk uttrykk innenfor rammen av regulerte
byggevolumer på hvert felt. Bygningene skal gjennom fasadeutforming, materialbruk,
farger, fasadestruktur, høyder og voluminndeling mot gateløpene tilpasse seg tilstøtende
bevaringsverdig bebyggelse.

Bakgårdsfasaden
Foreslåtte trapp- og heisoppbygg i gatefasaden gir ensidige leiligheter mot bakgård, og
rømning fra disse ønskes som tidligere nevnt utført gjennom etablering av en sirkulær,
lukket rømningstrapp fra balkonger i bakgården. Den ønskede rømningstrappen er
plassert utenfor byggegrensen og vil etter vår oppfatning kreve dispensasjon fra
reguleringsplanen. Byantikvaren vil påpeke at dersom trapp- og heisoppbygg endrer
plassering kan også leilighetsbygningens brannkonsept endres slik at man kan unngå den
estetisk uheldige rømningssituasjonen som til en viss grad svekker de felles uteområdene
og selve bakgårdsfasaden.
Den bevaringsregulerte nabomurgården i Grønlandsleiret 53 har en smalere
bygningskropp enn foreslåtte leilighetsbygning i nummer 55, og dette resulterer i et
veldig trangt innerhjørne for eksisterende murgård. Riktignok trekker den ønskede
nybygningen seg inn fra øvrig eget veggliv mot dette hjørnet, men inntrekningen mister
sin effekt ved at det etableres balkonger med en murvange inn mot naboen i nummer 53.
Byantikvaren frykter at den verneverdige nabomurgårdens brukbarhet, dagslysforhold
og attraktivitet vil begrenses og anbefaler at det aktuelle hjørnet bør holdes mer åpent.
Dette gjelder for øvrig også den bevaringsregulerte nabomurgården i Grønlandsleiret 59.
Dybden på den foreslåtte leilighetsbygningen sett sammen med balkonger sperrer, etter
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Byantikvarens vurdering, for romforløpet videre inn mellom bygningene og dermed til
kvartalets store fellesareal. En slik innsnevring er ikke i tråd med reguleringsplanens
intensjon.

Plan- og bygningsetatens vurdering
Kommuneplanens konsekvenser for tiltaket
Vurdering av plankravet
Ettersom eiendommen og kvartalet er regulert i nyere tid, anser Plan- og bygningsetaten at
miljøhensyn, hensynet til omgivelsene og øvrige samfunnsverdier er sikret med
reguleringsplanen, supplert med kommuneplanens bestemmelser. Det kreves derfor ikke ny
omregulering av eiendommen.
Vi ser at tiltaket avhenger av dispensasjon fra flere sentrale reguleringsbestemmelser, men
mener likevel at antallet dispensasjoner i seg selv ikke tilsier at tiltaket utløser plankrav. Det at
det innvilges dispensasjoner er ikke ensbetydende med at det vil skape vesentlige negative
virkninger for nærmiljøet. Vår vurdering av dispensasjonene i denne saken er at de samlet sett
ikke er for store, og at de bidrar til å oppfylle reguleringsplanens intensjon om å fullføre
Hollenderkvartalet med et nytt boligbygg av høy kvalitet. Samtidig benytter prosjektet seg av
mulighetene for økte høyder som ligger i kommuneplanen, uten at det går på bekostning av
hensyn til nærmiljø eller regionale/nasjonale kulturminner, slik vi ser det.
Plan- og bygningsetaten forstår at Byantikvaren mener at nybyggets volum og fasadeutforming
utfordrer tålegrensen til de bevaringsverdige bygningene i kvartalet, selv etter at fasadene er
omprosjektert. Vi er derimot ikke enig med Byantikvaren i dette, og poengterer at eiendommen i
seg selv ikke er regulert til bevaring, men til nybygg, og at nybygget i all hovedsak utformes i
tråd med høydebegrensningene som ligger i kommuneplanen. Plasseringen av trappehuset på
gatefasaden, som er avhengig av dispensasjon, tar opp i seg et allerede etablert formspråk med
takoppbygg i Grønlandsleiret 61, og viderefører etter vår vurdering eksisterende linjer i
gateløpet. Den lyse teglkledningen og stramme vindusplasseringen er også godt tilpasset
murgårdene ved siden av. Vi står ved vår vurdering om at tiltaket har arkitektoniske kvaliteter og
egenart i seg selv, og at bygningen gjennom fasadeutforming, materialbruk, farger,
fasadestruktur og høyde er godt nok tilpasset tilstøtende bevaringsverdig bebyggelse, i tråd
med reguleringsplanen § 3.1.6.
Vi konkluderer derfor med at tiltaket ikke medfører vesentlig økt miljøbelastning for omgivelsene
i form av trafikk, støy og forurensning, vesentlig negative virkninger for nærmiljøet (bygde og
naturgitte omgivelser, kulturminner, verdifull vegetasjon, byrom m.m.), eller vesentlig negative
virkninger for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier som angitt på temakart for
kulturminnevern T5 kreves reguleringsplan. Tiltaket krever derfor ikke omregulering.
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Høyde på bebyggelse
Kommuneplanens høydebestemmelse gjelder foran reguleringsplanen
Det følger av kommuneplanen § 11.1.2 at det i områder som er avsatt til utviklingsområder kan
vurderes høyere maksimal gesims/mønehøyde enn områdets dominerende høyder, dersom
etasjer avtrappes for å innordne seg gatestrekningens høyeste dominerende fasadegesims.
Avtrappingen skal også hensynta best mulig solforhold mot syd og vest for tilliggende byrom,
strøksgater og gårdsrom.
Det er kommuneplanens høydebestemmelse som regulerer høydene på eiendommen.
Dominerende høyde i området er 20,9 meter
Plan- og bygningsetaten har kommet til at det relevante området i dette tilfellet er
gatestrekningen Grønlandsleiret, og at det er relevant bare å vurdere bygningene på vestsiden
av gateløpet. Østsiden av Grønlandsleiret domineres av Politihuset, Botsparken og Grønland
kirke, som vi mener ikke gir relevante høydereferanser for kvartalet.
Begrepet «dominerende høyde» forstås i denne sammenheng som den karakteristiske
byggehøyden for området, ikke det volummessige mest synlige. Med andre ord menes den
høyeste gesimshøyden som et flertall av eksisterende bygninger har, uten særlig avvikende lave
eller høye bygg.
Vi mener at høyeste dominerende gesims er representert med de nyere bygningene i
Grønlandsleiret 61-79, sammen med de eldre kontorbyggene Grønlandsleiret 27-39. Plan- og
bygningsetaten har derfor satt områdets høyeste dominerende gesimshøyde til 20,9 meter (kote
+26,6), tilsvarende fasadegesimsen til Grønlandsleiret 61, som ligger i samme kvartal.
Dominerende gesimshøyde er fastsatt etter søkers opplysninger om at fasadegesimsen til
Grønlandsleiret 61 er på 20,9 meter.
Hvordan tiltaket forholder seg til dominerende høyde
Plan- og bygningsetaten avslo tidligere søknad om dispensasjon fra høydebestemmelsen for et
nybygg på åtte etasjer på eiendommen, primært av hensyn til de bevaringsverdige murgårdene
på naboeiendommene i Hollendergata 12 (tidligere omtalt som Grønlandsleiret 53) og
Grønlandsleiret 59. Vi mente at det tidligere omsøkte volumet på åtte fulle etasjer ville oppleves
som for dominerende mot de lavere murgårdene, selv med fasadeknekken fra femte etasje. I
avslaget konkluderte vi derfor med at det ikke kunne bygges høyre enn det som er dominerende i
området, og vi anbefalte i stedet et nybygg på seks etasjer med en inntrukket syvende etasje.
Etter Statsforvalterens oppheving av avslaget vårt i saken (se ref. 201704403) har vi gjort en
fornyet vurdering, og kommet fram til at eiendommen og de tilliggende murgårdene kan tåle en
bygning på til sammen åtte etasjer, dersom øverste etasje trekkes inn fra fasadelivet mot
Grønlandsleiret og fra murgården i Hollendergata 10-12. Slik vi ser det, vil dette volumet
utfordre de historiske verdiene til nabogårdene noe, men ikke i så stor grad at nabobygningenes
kvaliteter svekkes i for stor grad.
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Et bygningsvolum på syv pluss én etasje vil etter vår vurdering være i tråd med kommuneplanens
høydebestemmelse. Statsforvalterens opphevelse av rammetillatelsen vår har ikke endret vår
vurdering på dette punktet.
Det omsøkte tiltaket er på totalt åtte etasjer, hvor åttende etasje er trukket én etasjehøyde inn
fra gaten, i tråd med avtrappingsprinsippet i høydebestemmelsen. Den åttende etasjen er også
trukket 2,0 meter inn fra nabobygget i Hollendergata 10-12. Bygningens fasadegesims er i
hovedsak på 20,6 meter (innenfor dominerende høyde), med unntak av trappeoppbygget, som
ligger i fasadelivet med en gesimshøyde på 23,8 meter. Oppbygget for trapp overskrider
dominerende høyde med 3,2 meter, og tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon. Vi gir
dispensasjon fra høydebestemmelsen for oppbygget, og viser til dispensasjonsvurdering under.
Det reviderte prosjektet er etter vår vurdering totalt sett bedre tilpasset situasjonen, og
viderefører linjene i bybildet på en bedre måte enn tidligere.

Støy
Tiltaket ligger med fasade mot Grønlandsleiret, og er belastet med støy fra veitrafikk. Tiltaket
gjelder også etablering av støyfølsomt bruksformål (boliger).
Både kommuneplanen § 7.1.3 bokstav b) (som gjelder innenfor avvikssonen) og
reguleringsplanen § 8 fastslår at grenseverdiene i statlig retningslinje for støy, T-1442, skal
overholdes for tiltaket. Kommuneplanen § 7.1.3 bokstav b) supplerer videre reguleringsplanen
når det gjelder støy på fasade. Den sier blant annet at boliger skal ha minimum én fasade som
vender mot stille side, og at halvparten av oppholdsrom, inkludert minst ett soverom, skal vende
mot den stille siden.
Dere har redegjort for at det ikke er plass til halvparten av oppholdsrom og ett soverom mot
stille side i alle leiligheter. Dette gjelder totalt 12 av 28 leiligheter i tiltaket. Vi gir dispensasjon
fra dette forholdet, og viser til dispensasjonsvurdering under.

Naturmiljø
Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) nærmere enn 10 meter fra
tiltaket, og kommuneplanens § 7.6, og dermed naturmangfoldloven §§ 7-12, er dermed
ivaretatt.

Reguleringsplanens konsekvenser for tiltaket
Formål
Eiendommen er regulert til bolig/forretning/kontor/bevertning. Tiltaket, som omfatter
etablering av boliger og næring (utadrettet virksomhet), er i tråd med gjeldende formål i
reguleringsplanen. Etablering av utadrettet virksomhet mot Grønlandsleiret vurderes å være i
tråd med ønsket utvikling for byens strøksgater, jf. kommuneplanens bestemmelser.
Vi presiserer at næringslokalene i første etasje godkjennes som rålokaler i rammetillatelsen, og
at innredning av lokalene må godkjennes i endringstillatelse før dere kan få ferdigattest.
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3.1.1 Dokumentasjonskrav
Ifølge bestemmelsen skal det ved søknad om rammetillatelse for tiltak redegjøres for hvordan
tilstand på tilstøtende eksisterende bebyggelse er dokumentert, hvordan fundamenter på
eksisterende bebyggelse blir ivaretatt, og hvilke avbøtende tiltak som iverksettes, både under
anleggsperioden og på permanent basis.
Det foreligger en geoteknisk rapport som sier noe generelt om at nabobygningens skal sikres. I
tillegg er geoteknisk prosjektering ansvarsbelagt i tiltaksklasse 3. Vi forutsetter derfor at dette
forholdet følges opp videre i prosjekteringen, og stiller som vilkår for igangsettingstillatelse at
det sendes inn en mer grundig redegjørelse for hvordan eksisterende nabobebyggelse blir
ivaretatt.

3.1.2 Leilighetsfordeling
Nybygget inneholder totalt 28 leiligheter, herunder 14 stk. over 80 m2 BRA, 7 stk. på mellom 50
og 80 m2 BRA og 7 stk. på mellom 35 og 50 m2 BRA. Tiltaket er prosjektert i tråd med dagens
leilighetsfordelingsnorm, vedtatt i 2013. Vi gir dispensasjon fra leilighetsfordelingen i
reguleringsplanen. Se under.

3.1.3. Krav til utearealer
Planen stiller krav om at det skal settes av felles uteoppholdsareal tilsvarende minimum 16 % av
samlet brutto boligareal på eiendommen. Alle leiligheter skal også ha en privat uteplass som
balkong eller terrasse. Videre skal det sikres trafikktrygg gangadkomst fra boligenes utearealer
i gårdsrommene til uteoppholdsareal i felt F1.
Tiltaket er prosjektert med et felles uteareal på 456 m2 på bakkeplan i bakgården. Dette
tilsvarer ca. 18,9 % av samlet BRA på 2414 m2 for alle plan over kjeller, og tilfredsstiller dermed
reguleringsbestemmelsene. Alle leilighetene i tiltaket har også egen balkong eller terrasse.
Videre er det prosjektert med en to meter bred gangadkomst fra gårdsrommet til regulert
uteoppholdsareal i Felt F1. Gangveien kobler seg til felt S5 i nord og S8 i sør. Før øvrig er
uteoppholdsarealet delt inn i flere soner, som gir mulighet for sosiale sammenkomster og ulike
aktiviteter. Det er lagt opp til en variasjon i materialbruk som består av betongheller og
terrasser/broer i tremateriale, gressplen og frodig vegetasjon. Uteoppholdsarealet er også
universelt utformet i tråd med TEK17.
Plan- og bygningsetaten mener at tiltaket er prosjektert i tråd med krav til utearealer i §§ 3.1.3
og 3.5.

3.1.6. Utforming av ny bebyggelse
Bestemmelsen sier blant annet at bygningene skal gis et variert arkitektonisk uttrykk innenfor
rammen av regulerte byggevolumer på hvert felt. Bygningene skal gjennom fasadeutforming,
materialbruk, farger, fasadestruktur, høyder og voluminndeling mot gateløpene tilpasse seg
tilstøtende bevaringsverdig bebyggelse. Både mot gate og bakgård skal fasader over tilstøtende
gesimslinjer for eksisterende bebyggelse gis en bevisst utforming som del av byens taklandskap
og skal behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk.
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Volum og plassering
Nybygget plasseres i rommet mellom de eksisterende murgårdene i Grønlandsleiret 59 og
Hollendergata 10-12. Tiltaket er et infill-prosjekt, og bidrar sammen med andre bygninger til å
komplettere Hollenderkvartalet. Bygningsvolumet føyer seg i hovedsak til angitte byggegrenser i
reguleringsplanen, med unntak av plassering av brannvegg mot bakgård. Vi gir dispensasjon fra
byggegrensene for brannveggen, og mener at tiltakets plassering i det store og hele er i tråd
reguleringsplanens intensjon om å styrke kvartalsstrukturen og gi gode gårdsromskvaliteter.
Bygningens høyde har vært en gjentakende problemstilling i denne saken, og vi har tidligere gitt
uttrykk for at bygningen ikke må dominere for mye over de tilliggende murgårdene. Samtidig
åpner kommuneplanen for en relativt høy utnyttelse i høyden på eiendommen, siden
Grønlandsleiret er angitt som utviklingsområde/strøksgate i kommuneplanen. Plan- og
bygningsetaten har etter en siste vurdering kommet fram til at eiendommen tåler en bygning på
syv etasjer og en inntrukket åttende etasje, og mener fortsatt at dette vil være tilpasset de
tilliggende murgårdenes høyde i tilstrekkelig grad.
Etter Statsforvalterens vedtak opprettholder vi dispensasjonen fra høydebestemmelsen for
plassering av trapperom i fasadelivet mot Grønlandsleiret, som nå er redusert i volum. Vi viser til
dispensasjonsvurderingen under.
Fasaden mot gate
Plan- og bygningsetaten mener at teglkledningen på gatefasaden fungerer godt sammen med de
andre bygningene i kvartalet. Den lyse gråtonen tilpasser seg de nærliggende murgårdene og gir
et ryddig og rent uttrykk på avstand, mens variasjonen i teglforband og patina på hver enkelt
stein gjør at fasaden vil oppleves som mer artikulert og iøynefallende på nært hold. Vi anbefalte
tidligere et annet materiale enn tre i første etasje, men etter en nærmere vurdering er vi enig i at
trekledning i en rødlig farge vil gi en varme i fasaden, og vil gjøre at bygningen oppleves som
inviterende for publikum, i tråd med reguleringsplanen og kommuneplanens retningslinjer for
strøksgater.
Fasade mot bakgård
Bakgårdsfasaden har en annen karakter enn gatefasaden. Den utføres i hvit murpuss, og er lys og
åpen med store vindusfelt og balkonger. Plan- og bygningsetaten mener at bakgårdsfasaden har
en egenart og karakter som er god i seg selv, samtidig som fasaden gir merverdi og tilpasser seg
øvrig bebyggelse i bakgårdsrommet.
Brannveggen som plasseres i nabogrensen mot Hollendergata 10-12 (nordvest) vil redusere
lesbarheten av murgårdens hjørne noe, men vi legger til grunn at denne er nødvendig av hensyn
til brannsikkerhet mellom eiendommene, slik som søker og brannprosjekterende redegjør for.
Videre legger vi til grunn at situasjonen historisk sett har vært inneklemt for denne murgården,
og at samlet sett vil tiltaket med riving av eksisterende fabrikkbygning og opparbeidelse av
bakgården gjøre situasjonen betydelig mer åpen enn i dag.
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Konklusjon utforming
Vi konkluderer med at tiltaket har arkitektoniske kvaliteter og egenart i seg selv, og at bygningen
gjennom fasadeutforming, materialbruk, farger, fasadestruktur og høyde er godt nok tilpasset
tilstøtende bevaringsverdig bebyggelse, og i tråd med reguleringsplanen § 3.1.6.
Vi mener også at gårdsrom og andre uterom innen S-områdene opprettholder sin hovedkarakter
med form og bruk, i tråd med reguleringsplanen § 10.2.

3.5. Utnyttelse felt B1
Bestemmelsen sier at tillatt bruksareal ikke skal overstige BRA = 2100 2. Tiltaket er prosjektert
med BRA = 2484 m2, og overskrider dermed maks BRA med 384 m2. Vi gir dispensasjon for dette,
og viser til avsnittet om dispensasjoner under.

§ 5 Avkjørsel
Tiltaket er ikke prosjektert med egen avkjørsel, da det ikke etableres parkeringsplasser for bil på
eiendommen.
Ansvarlig søker redegjør for at næringslokalene i første etasje er av en slik størrelsesorden at
disse sannsynligvis ikke trenger varelevering. Dersom det blir nødvendig kan parkeringslomme
utenfor Grønlandsleiret 61 benyttes eller tillate at varebil stanser i gateløpet for rask avlevering
til bedriften, som løst for de fleste andre næringsaktører i området.
Plan- og bygningsetaten legger denne løsningen til grunn for rammetillatelsen, og setter som
vilkår om at Bymiljøetaten uttaler seg om dette til søknad om igangsettingstillatelse.

§ 6. Parkering
Tiltaket er prosjektert med 0 bilparkeringsplasser på egen eiendom, men muligheter for leie/kjøp
av 7-11 bilparkeringsplass for beboerne i parkeringskjeller i Platous gate 31 (ca. 350 meter fra
eiendommen). Det er prosjektert 44 sykkelplasser i bakgården og 14 plasser i felles bod i kjeller
= 58 sykkelplasser til sammen for boligene. Det er ikke prosjektert sykkelplasser for
næringslokalene.
Vi gir dispensasjon fra parkeringskravet for tiltaket, og viser til vurdering under.

§ 7 Overvannshåndtering
Ifølge reguleringsplanen skal lokal overvannshåndtering legges til grunn ved detaljutforming og
utforming av tiltaket. Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann,
overflatevann og drensvann ved søknad om rammetillatelse. Overvann skal håndteres på egen
grunn og føres til felles fordrøyningsbasseng på felt F1. I anleggsfasen tillates ikke urenset
overvann ført inn på kommunens ledningsnett eller til resipient.
Ansvarlig prosjekterende har redegjort for at overvannshåndteringen er prosjektert i tråd med
tretrinnsstrategien: 1. Infiltrer den lille nedbøren 2. Fordrøy og forsink det større regnet 3.
Store og sjeldne regn ledes trygt på flomveger. Det er lagt opp til lokal fordrøyning av alt
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overflatevann med åpne blågrønne soner/regnbed, og alle dekker i bakgården vil være
permeable.
Vi mener at overvannshåndteringen er tilstrekkelig prosjektert og dokumentert for
rammetillatelse, men ber om en mer grundig redegjørelse til søknad om igangsettingstillatelse.

§ 9 Fjernvarme
Reguleringsplanen utløser krav om fjernvarmeanlegg, jf. plan- og bygningsloven § 27-5.
Dere må ha en avtale med konsesjonæren om tilknytning, eventuelt en uttalelse fra
konsesjonæren om at det ikke er teknisk mulig å levere fjernvarme. Dersom dere ønsker å bruke
en egen lokal og mer miljøvennlig løsning, skal konsesjonæren uttale seg om denne løsningen. Vi
skal deretter vurdere løsningen.

§ 11 Rekkefølgebestemmelser




Uteoppholdsareal F1 skal være sikret opparbeidet i henhold til godkjent byggeplan før
det gis igangsettingstillatelse for nybygg på felt B1, B2, B3. (Er opparbeidet)
Gangadkomster til felt F1 skal være sikret før det gis rammetillatelse for felt B1 - B3, og
felt B5. (Er dokumentert sikret gjennom avtale).
Før det gis igangsettingstillatelse til nybygg mot Grønlandsleiret i felt B1, skal
eksisterende bakbygning på Grønlandsleiret 55 være revet.

Tilgjengelig boenhet og universell utforming
Tiltaket skal være prosjektert i tråd med krav til tilgjengelig boenhet og universell utforming i
TEK17.

Dispensasjoner
Tiltaket er i strid med kommuneplanen og reguleringsplanen, og er avhengig av dispensasjoner
for å kunne få rammetillatelse.
Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for å gi dispensasjon dersom ikke hensynet bak
bestemmelsen vi gir dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon
skal også være klart større enn ulempene.
Dere har søkt om dispensasjon fra:







høydebestemmelsen i kommuneplanen § 11.1.2.
støybestemmelsen i kommuneplanen § 7.1.
krav til leilighetsfordeling i reguleringsplanen § 3.1.2.
regulert byggegrense i reguleringsplanen § 3.1.5.
maks BRA angitt i reguleringsplanen § 3.5.
krav til bilparkering i reguleringsplanen § 6.

Vi viser til søkers dispensasjonsbegrunnelser i saken.
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Dispensasjon fra høydebestemmelsen
Plan- og bygningsetaten mener, som tidligere nevnt, at høyeste dominerende gesims i området er
representert med de nyere bygningene i Grønlandsleiret 61-79, sammen med de eldre
kontorbyggene Grønlandsleiret 27-39. Vi har derfor satt områdets høyeste dominerende
gesimshøyde til 20,9 meter (kote +26,6), tilsvarende fasadegesimsen til Grønlandsleiret 61, som
ligger i samme kvartal.
Det omsøkte tiltaket imøtekommer høydebestemmelsen ved at fasadegesimsen ligger innenfor
det som er dominerende i området (20,6 meter), og ved at åttende etasje er trukket én
etasjehøyde inn fra gaten. Den åttende etasjen har en høyde på 3,2 meter, og er derfor mindre
enn 7 meter over gatestrekningens høyeste dominerende gesimshøyde, jf. retningslinjene til
bestemmelsen.
Etter Statsforvalterens siste vedtak er heisen trukket inn i bygget, slik at oppbygget for heis ikke
lenger oppleves som en del av gatefasaden. Trapperommet ligger derimot fortsatt i fasadelivet,
men for dette volumet er høyden redusert med 1,1 meter, slik at høyden nå blir lik som den
tilbaketrukne åttende etasjen (3,2 over dominerende fasadegesims). I tillegg har trapperommet
fått en mer sentrert plassering på fasaden.
Oppbyggets høyde og plassering vil likevel være i strid med høydebestemmelsen, og tiltaket vil
derfor være avhengig av dispensasjon.

Plan- og bygningsetatens begrunnelse for å gi dispensasjon fra
høydebestemmelsen
Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt
Hensikten med høydebestemmelsen er å legge til rette for fortetting i høyden i
utviklingsområdene i indre by, og samtidig sikre hensyntaken til eksisterende strukturer og gode
solforhold. Bestemmelsen skal sikre opprettholdelse av den opplevde dominerende høyde – det
man ser når man beveger seg i byrommet, representert ved høyeste dominerende fasadegesims.
I kommuneplanen s. 36 utdypes det om strøksgater:
«… Dette er de ulike byområdenes kjerneområder. For disse er det ønskelig å utvikle
bydekkende og lokalt miljøskapende aktivitetsstrenger med handel, service, kultur og
bevertning. Samtidig er det viktig å ivareta hensynet til disse gateløpenes romlige
karakter og den etablerte bebyggelsen. Retningslinjene angir derfor at det her ikke bør
tillates mønehøyder på mer enn syv meter over kvartalets/gatestrekningens høyest
dominerende gesimshøyde i strøksgatene.»
Trapperommet mot gate har en gesimshøyde som overskrider dominerende fasadegesims med
3,2 meter. Oppbyggets plassering og høyde er derfor i strid med høydebestemmelsen. Vi mener
likevel at oppbyggets utstrekning er beskjeden, fordi den er 3,38 meter bred og dermed utgjør
kun 14,3 % av fasadens totale lengde. Oppbygget er også like høyt som den tilbaketrukne
åttende etasjen, og vi mener at den derfor ikke vil dominere for mye. Til slutt er oppbygget
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differensiert fra resten av fasaden med en beslagskant, samtidig som den viderefører
teglkledningen i fasaden under, noe som etter vår vurdering bidrar til et helhetlig fasadeuttrykk.
Samlet gjør disse grepene at den dominerende fasadegesimsen i Grønlandsleiret fortsatt vil
oppleves som sammenhengende, og at linjene i byrommet videreføres i tilstrekkelig grad. Den
opplevde dominerende høyden i Grønlandsleiret er etter vår vurdering opprettholdt. Vi
vektlegger også at det er tradisjon for tilsvarende tårnmotiver i området, og viser til at blant
annet bygningene i Grønlandsleiret nr. 73, nr. 61 og nr. 47 har tilsvarende oppbygg i front. Vi er
derfor enig med søker i at utformingen av nybygget viderefører et allerede etablert formspråk i
området, og at nybygget vil bidra til å binde kvartalet sammen.
Plan- og bygningsetaten er også enig med søker i at oppbygget slik det nå er prosjektert ikke vil
gi konsekvenser for solforhold hverken i bakgården eller i Grønlandsleiret.
Vi ser at Byantikvaren opprettholder sin fraråding, men leser den nye uttalelsen som at dette
gjelder høyden på bygningen i sin helhet, og ikke lenger heis- og trappeoppbygget spesielt. Når
det gjelder høyden på bygningen i sin helhet, viser vi til at eiendommen er regulert til ny
bebyggelse og avsatt som utviklingsområde, selv om nabobygningene er regulert til bevaring.
Kommuneplanen åpner for høyere bebyggelse på denne eiendommen, noe dette prosjektet retter
seg etter. Plan- og bygningsetaten mener at bygningen i all hovedsak viderefører de
dominerende høydene i området som eiendommen inngår i, med unntak av trapperommet mot
gate, som vi fortsatt mener det er grunnlag for å gi dispensasjon for.

Figur 1: Tidligere godkjent fasade med oppbygg
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Figur 2: Ny gatefasade med mindre oppbygg

Vi viser for øvrig til Statsforvalterens vurdering i vedtaket sitt datert 28.11.2019, hvor vårt
tidligere avslag for et nytt boligbygg på åtte etasjer ble opphevet. Dette vedtaket har også lagt
føringer for vår vurdering av dette prosjektet. Satsforvalteren skriver her:
«…Når det gjelder reguleringsplanen og intensjonen med denne så kan ikke Fylkesmannen
se at dette kan tillegges avgjørende vekt. Vi viser til at det er kommuneplanen § 11.1.nr.
2 som regulerer høyde, og kommuneplanen henviser ikke til reguleringsplan. Vi kan heller
ikke se at historiske verdier blir utfordret på en slik måte at dette kan tillegges
avgjørende vekt. Naboeiendommene er riktignok regulert til bevaring/prioriterte
kulturminneinteresser. Det er imidlertid ikke den omsøkte eiendommen. Videre er tiltaket
utarbeidet at arkitekter, og reguleringsplanen § 3.1.6 åpner for «et variert arkitektonisk
uttrykk».
På bakgrunn av vurderingene over konkluderer Plan- og bygningsetaten med at dispensasjonen
ikke setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side.
Fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene
Ulempen ved å gi dispensasjon er at bygningen vil tilpasse seg områdets gategesims i noe mindre
grad enn om trapperommet hadde vært trukket tilbake fra gaten. Dersom trapperommet hadde
vært plassert mot bakgård, ville gategesimsen blitt noe tydeligere. Nå som høyden og
utstrekningen på oppbygget er redusert, mener vi likevel at linjene i gateløpet er godt ivaretatt.
Vi tillegger derfor denne ulempen mindre vekt. Fordelen ved å gi dispensasjon er at det frigjøres
mer boligareal mot bakgården, noe som vil gi leilighetene flere oppholdsrom mot stille side.
Dette vurderes som en betydelig fordel, siden muligheter for å kunne oppholde seg i boligen og
lufte mot en åpen bakgård vil være en viktig bokvalitet. Sett i sammenheng med at det er
tradisjon for tilsvarende oppbygg i fasadelivet innenfor området, og at tiltaket dermed vil
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videreføre et etablert formspråk, konkluderer vi med at fordelene ved å gi dispensasjon er klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det er en klar overvekt av
fordeler ved å gi dispensasjon.
Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt jf. pbl. § 19-2, og vi gir
derfor dispensasjon.
Selv om hensynet bak bestemmelsen ikke settes vesentlig til side og fordelene vurderes å være
klart større enn ulempene, er det fortsatt opp til kommunens forvaltningsskjønn å bestemme om
dispensasjonen skal gis. Dette kommer frem av pbl. § 19-2 første ledd, hvor det står at
kommunen kan gi dispensasjon.
I dette tilfellet ser Plan- og bygningsetaten ingen avgjørende grunn til at vi ikke skal gi den
omsøkte dispensasjonen. Vi gir derfor dispensasjon.

Dispensasjon fra støybestemmelsen
Støybestemmelsen, § 7. 1, sier følgende:
I avvikssonen, område B, kan bebyggelse med støyfølsomt bruksformål etableres i gul og rød
sone (deriblant områder innenfor Småhusplanen, S-4220), dersom det kan dokumenteres at det
er nødvendig for å oppnå gode utbyggingsløsninger, med hensiktsmessige planløsninger og god
estetisk kvalitet. Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side. Halvparten av
oppholdsrom og minimum et soverom skal vende mot stille side. Det skal tilbys bruksmessig
egnede private eller felles private uteoppholdsareal med soner med støynivå under anbefalt
grense, iht. tabell 3 i T-1442/12.
Nybygget ligger med fasade mot Grønlandsleiret, og er belastet med støy fra veitrafikk.
Eiendommen ligger derfor delvis innenfor rød og gul støysone i kommuneplanens temakart T1 for
støy. Eiendommen ligger også innenfor avvikssonen, som vil si at det kan etableres boliger på
eiendommen hvis halvparten av oppholdsrom og minimum ett soverom vender mot stille side. Det
skal også være uteoppholdsarealer med tilfredsstillende støynivå.
Innsendt støyrapport med detaljerte beregninger viser at tiltakets fasade mot Grønlandsleiret
har et beregnet lydnivå på Lden på 59 - 64 dBA, tilsvarende gul støysone. Bygningskroppen
ligger som en skjerm mot veien, og hele bakgården som ligger på vestsiden av bygget har
støynivå under anbefalt grense på 55 dBA. For leilighetene har den fasaden som ligger mot stille
side et lydnivå mindre enn Lden 45 dB.
Alle leilighetene i tiltaket har en fasade mot stille side, og har uteoppholdsarealer med
tilfredsstillende støynivå i bakgården. Halvparten av leilighetene (12 av 28) har derimot ikke
halvparten av oppholdsrom og minst ett soverom mot stille side. Dette gjelder to leiligheter per
etasje fra 2. – 7. etasje, som har tre stk. soverom mot gate, og ett oppholdsrom mot bakgård.
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Tiltaket oppfyller dermed ikke støybestemmelsen i kommuneplanen § 7.1, og er avhengig av
dispensasjon.

Plan- og bygningsetatens begrunnelse for å gi dispensasjon fra
støybestemmelsen
Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt
Kommuneplanens støybestemmelse legger Statlig retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442) til grunn. Denne angir grenseverdier for støy for uteoppholdsareal og
utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Når T-1442 angir grenseverdi for fasade, så er hensikten
å sikre mulighet for å åpne vinduer og dører uten å bli vesentlig plaget av støy. For øvrig er det
uteoppholdsarealene som skal sikres gjennom T-1442. For innendørs støy gjelder kravene i
TEK17.
Plan- og bygningsetaten legger de innsendte beregningene i støyrapporten til grunn for vår
vurdering, og konkluderer med at gatefasaden ligger innenfor gul støysone, ikke rød, slik som
kommuneplanen indikerer.
Selv om halvparten av leilighetene i tiltaket ikke oppfyller kravet om å ha halvparten av
oppholdsrommene og minst ett soverom mot bakgård, mener vi at hensynet om å kunne åpne
vinduer og dører i boligen uten å bli plaget av støy, ikke blir vesentlig tilsidesatt i dette tilfellet.
Vi begrunner dette med at leilighetene vil ha minst ett rom med åpningsbart vindu mot stille side,
noe som vil gi alle leilighetene mulighet til å lufte mot stille side, selv om det ikke er fra
soverommet. Videre legger vi vekt på at leilighetene som omfattes av dispensasjonen er store
(ca. 80 m2 BRA), noe som i seg selv er en god bokvalitet, og som gir fleksibilitet og muligheter for
å endre noe på planløsning basert på ønske og behov. For øvrig er vi enig i vurderingen deres om
at det er hensiktsmessig å plassere stue/oppholdsrom i tilknytning til balkongen mot bakgård
mot sørvest, framfor å ha et lukket soverom på denne siden. Dette sett i sammenheng med at det
er prosjektert med avbøtende tiltak som tilstrekkelig lydisolering og lydvinduer i fasaden mot
Grønlandsleiret, som vil sørge for godt inneklima også for de støyutsatte rommene, uten behov
for å lufte. Plasseringen av soverommene mot nordøst vil også gi mindre behov for lufting enn om
soverommene hadde vært plassert mot kveldssolen i vest.
Planløsningen er etter vår vurdering dermed tilstrekkelig tilpasset støysituasjonen, og tiltaket
ivaretar støybestemmelsens intensjon om å sikre viktige bokvaliteter. Vi konkluderer med at
hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene
Ulempen ved å gi dispensasjon er at det ikke er mulig for beboerne i tolv av leilighetene å sove
med åpent vindu uten å bli plaget av støy. Vi mener at mulighet for uforstyrret søvn er en viktig
bokvalitet i nye boliger, og derfor at denne ulempen i utgangspunktet er å anse som vesentlig.
Fordelene ved å gi dispensasjon er derimot at leilighetene vil få et stort og åpent oppholdsrom
med balkong mot bakgården, med ettermiddags- og kveldssol. Et stort oppholdsrom med
muligheter for å trekke ut til et privat uterom er også en viktig bokvalitet, som ikke ville vært
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mulig hvis det skulle vært et soverom her istedet. Vi er enig med søker i at plasseringen av
oppholdsrommene er fornuftig.
I vår vurdering av fordeler og ulemper, legger vi vekt på at det vil være mulig å sove uforstyrret
med god luftkvalitet i alle leilighetene, på grunn av avbøtende tiltak (lydisolering og balansert
ventilasjon). Videre er støyprosjektering ansvarsbelagt i saken, og videre oppfølging av dette vil
dermed være sikret. Vi vektlegger også at leilighetene er store, og at det vil være mulig å endre
planløsning hvis det er behov for det. På bakgrunn av dette konkluderer vi med at fordelene ved å
gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt jf. pbl. § 19-2, og vi gir
derfor dispensasjon.
Selv om hensynet bak bestemmelsen ikke settes vesentlig til side og fordelene vurderes å være
klart større enn ulempene, er det fortsatt opp til kommunens forvaltningsskjønn å bestemme om
dispensasjonen skal gis. Dette kommer frem av pbl. § 19-2 første ledd, hvor det står at
kommunen kan gi dispensasjon.
I dette tilfellet ser Plan- og bygningsetaten ingen avgjørende grunn til at vi ikke skal gi den
omsøkte dispensasjonen. Vi gir derfor dispensasjon.

Dispensasjon fra krav til leilighetsfordeling
§ 3.1.2 i reguleringsplanen sier følgende om leilighetsfordeling:
Leilighetsfordeling skal være: maksimum 20 % leiligheter med 40 - 50 m2 BRA; minimum
30 % leiligheter med 50 - 80 m2 BRA; minimum 50 % leiligheter med over 80 m2 BRA.
Leiligheter mindre enn 40 m2 og ensidige nord- eller østvendte leiligheter tillates ikke.
Hoveddelen av leiligheter skal være gjennomgående eller belyst på to sider. Alle
leiligheter skal ha en stille side. Maksimal leilighetsdybde eksklusive balkonger og
yttervegger skal ikke overstige 13 meter eller andre grenser på plankartet.
Tiltaket er prosjektert med 7 stk. (25 %) leiligheter mellom 35 – 50 m2 BRA, 7 stk (25 %)
leiligheter på 50- 80 m2 BRA, og 14 stk. (50 %) leiligheter på over 80 m2 BRA.
Alle leilighetene har en stille side, og 15 av de 28 leilighetene er gjennomgående eller belyst på
to sider.
Tiltaket er prosjektert i strid med kravet om leilighetsfordeling, og er avhengig av dispensasjon
for å få tillatelse.

Plan- og bygningsetatens begrunnelse for å gi dispensasjon fra krav til
leilighetsfordeling
Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt
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Hensynet bak bestemmelsen om leilighetsfordeling er å sikre en variert sammensetning av
boligtyper og størrelser innenfor området som omfattes av planen, noe som vil gi en variert
beboersammensetning og dermed et mer stabilt bomiljø.
I dette tilfellet er det relevant å se på at gjeldende reguleringsplanen er fra 2012, og at det i
etterkant av planen er blitt vedtatt en ny leilighetsfordelingsnorm for Oslo indre by. Se
Bystyrets vedtak av 25.09.2013, som vedtar følgende:



Kategori 1: maks 35 % leiligheter med 35-50 m2 BRA
Kategori 2: minst 40 % leiligheter over 80 m2 BRA, hvorav inntil 20 % kan bygges som
kombinasjonsbolig med utleieenhet på ca. 20 m2 BRA integrert.

Normen fra 2013 er noe mindre streng enn reguleringsplanen, og det er denne som er
retningsgivende for dagens plan- og byggesaksbehandling etter kommuneplanen. Dagens norm
gjelder primært for bydelene i indre by, og den ble vedtatt med hensikt å bidra til å skape gode
bomiljøer gjennom en variert beboersammensetning i ulike deler av byen. Det er spesielt lagt
vekt på å tilby barnefamilier en mulighet til å bli boende i sentrumsnære områder i ulike livsfaser
over tid. Samtidig er det lagt vekt på å gi fleksibilitet for prosjekttilpasninger.
Siden tiltaket er prosjektert i tråd med dagens leilighetsfordelingsnorm, legger vi til grunn at
hensynet om å bidra til et bredt spekter av boligtyper- og størrelser innenfor området er
tilstrekkelig ivaretatt.
Kravet i reguleringsplanen om at hoveddelen av leilighetene skal være gjennomgående eller
belyst på to sider, og at alle leiligheter skal ha en stille side, anses som oppfylt.
Vi konkluderer med at dispensasjonen ikke setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side.
Fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene
Fordelen ved å gi dispensasjon er at det kan etableres flere leiligheter i bygget enn om regulert
leilighetsfordeling skulle følges. Ettersom tiltaket er prosjektert i tråd med dagens norm, og
dermed i tråd med dagens behov, og leilighetene har funksjonelle planløsninger og ellers gode
bokvaliteter, finner vi ingen vesentlige ulemper ved å gi dispensasjon.
Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det er en klar overvekt av
fordeler ved å gi dispensasjon.
Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt jf. pbl. § 19-2, og vi gir
derfor dispensasjon.
Selv om hensynet bak bestemmelsen ikke settes vesentlig til side og fordelene vurderes å være
klart større enn ulempene, er det fortsatt opp til kommunens forvaltningsskjønn å bestemme om
dispensasjonen skal gis. Dette kommer frem av pbl. § 19-2 første ledd, hvor det står at
kommunen kan gi dispensasjon.
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I dette tilfellet ser Plan- og bygningsetaten ingen avgjørende grunn til at vi ikke skal gi den
omsøkte dispensasjonen. Vi gir derfor dispensasjon.

Dispensasjon fra byggegrense
Reguleringsplanen § 3.1.5 sier at bebyggelsen skal plasseres i formålsgrensen mot gate og
innenfor byggegrenser og kotehøyder som vist på kartet.
Bygningskroppen forholder seg til angitt fotavtrykk i reguleringen, med unntak av brannveggen i
bakgården. Brannveggen er plassert i eiendomsgrensen mot Hollendergata 10-12 (nordvest), og
går 1,75 meter utover byggegrensen og er 21,8 meter høy. Rømningstrappen, som tidligere var
plassert utenfor byggegrensen, er nå trukket inn i bygningskroppen.
Overskridelsen av byggegrensen er i strid med reguleringsplanen, og tiltaket er derfor avhengig
av dispensasjon.

Plan- og bygningsetatens begrunnelse for å gi dispensasjon fra
byggegrensen
Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt
Hensynet bak byggegrensen i reguleringsplanen er å videreføre kvartalsstrukturen i området, og
sikre tilstrekkelig lys og luft mellom bygningene og nødvendig uteoppholdsareal for boligene.
Byggegrensen skal også ivareta eksisterende kvaliteter og minimere ulemper for nåværende
bebyggelse.
Plan- og bygningsetaten påpeker at det i utgangspunktet skal være begrensede muligheter til å
fravike byggegrenser i en gjeldende plan, da disse er fastsatt etter en omfattende
beslutningsprosess og omhandler konkrete forhold. I dette tilfellet mener vi likevel at hensynet
bak byggegrensen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon.
Vi ser at brannveggen i nabogrensen mot Hollendergata 12 vil skape en noe mer inneklemt
situasjon for nabobygningen enn det som er regulert. Vi legger likevel til grunn at ansvarlig
brannprosjekterende i saken har vurdert brannveggen som nødvendig for å unngå brannsmitte
mellom sydøstfasaden til Hollendergata 12 og sydvestfasaden til Grønlandsleiret 55. En
alternativ løsning vil være å benytte brannglass i Grønlandsleiret 55, men dette vil da utelukke
utgang til balkong for alle leilighetene orientert mot nordvest, noe som vil medføre at planens
krav om at alle leiligheter skal ha balkong ikke kan oppfylles, jf. § 3.1.3. Vi legger også vekt på at
reguleringsplanen åpner for plassering av balkonger utenfor byggegrensen mot Hollendergata
12, og at brannveggen vil bidra til å minimere ulemper som innsyn og støy fra balkongene for
denne eiendommen.
På bakgrunn av dette konkluderer vi med at dispensasjonen ikke setter hensynet bak
bestemmelsen vesentlig til side.
Fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene
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Ulempene ved å gi dispensasjon fra byggegrensen er at brannveggen mot Hollendergata 12 vil
skape en noe mer inneklemt situasjon for naboen enn om det hadde vært åpent her.
Fordelen ved å gi dispensasjon for brannveggen er at den tette kvartalsstrukturen kan
videreføres, samtidig som alle leilighetene i nybygget får balkong mot bakgården, slik
reguleringsplanen krever. Vi ser at brannveggen vil skyggelegge noe for murgården i
Hollendergata 12, men mener også at veggen kan være en fordel med tanke på innsyn for denne
eiendommen. Reguleringsplanen sier at balkonger kan plasseres 2,5 meter utover fasadelivet
mot bakgård, og nå som balkongene mot Hollendergata 12 er trukket inn til tilsvarende dybde
som brannveggen, vil brannveggen hindre naboene i Hollendergata 12 for innsyn fra nybygget i
Gønlandsleiret 55.
Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det er en klar overvekt av
fordeler ved å gi dispensasjon.
Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt jf. pbl. § 19-2, og vi gir
derfor dispensasjon.
Selv om hensynet bak bestemmelsen ikke settes vesentlig til side og fordelene vurderes å være
klart større enn ulempene, er det fortsatt opp til kommunens forvaltningsskjønn å bestemme om
dispensasjonen skal gis. Dette kommer frem av pbl. § 19-2 første ledd, hvor det står at
kommunen kan gi dispensasjon.
I dette tilfellet ser Plan- og bygningsetaten ingen avgjørende grunn til at vi ikke skal gi den
omsøkte dispensasjonen. Vi gir derfor dispensasjon.

Dispensasjon fra maks BRA
Reguleringsplanen § 3.5 sier at tillatt BRA på eiendommen ikke skal overstige 2100 m 2.
Bruksarealet for tiltaket er angitt til 2484 m2, og overskrider dermed maks BRA med
384 m2. Tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon for å få tillatelse.

Plan- og bygningsetatens begrunnelse for å gi dispensasjon fra maks BRA
Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt
Hensynet bak bestemmelsen er å regulere bygningens volum over terreng og bygningens totale
areal sett i forhold til behovet for uteoppholdsareal, parkering, belastning på infrastruktur og
forholdet til omgivelsene.
Tiltaket er prosjektert med et felles uteareal på 456 m 2 på bakkeplan i bakgården. Dette
tilsvarer ca. 18,9 % av samlet BRA på 2414 m2 for alle plan over kjeller, og tilfredsstiller dermed
reguleringsbestemmelsene. Alle leilighetene i tiltaket har i tillegg egen balkong eller terrasse.
Eiendommens behov for uteareal vurderes med dette å være dekket, selv om maks BRA
overskrides. Det samme gjelder for parkeringsbehovet, som vi mener er dekket i tilstrekkelig
grad ved at beboerne har mulighet for å leie parkeringsplass i nærliggende parkeringskjeller.
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Når det gjelder forholdet til omgivelsene, mener vi at bygningen har arkitektoniske kvaliteter og
egenart i seg selv, og at bygningen gjennom fasadeutforming, materialbruk, farger,
fasadestruktur og høyde er godt nok tilpasset tilstøtende bevaringsverdig bebyggelse, og i tråd
med reguleringsplanen § 3.1.6.
Vi konkluderer med at behovet for uteoppholdsareal og parkering er dekket i tilstrekkelig grad,
og at økningen på 383 m2 BRA ikke vil øke belastningen på infrastrukturen i området. Nybygget
er etter vår vurdering også godt tilpasset omgivelsene i volum, form og fasadeutforming. På
bakgrunn at dette konkluderer vi med at dispensasjonen ikke setter hensynet bak bestemmelsen
vesentlig til side.
Fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene
Ulempen ved å gi dispensasjon fra maks utnyttelse er at bygningen får et større areal enn det
som ble bestemt etter en bred demokratisk reguleringsprosess i 2012. Dette gir mindre
forutsigbarhet for de som berøres av reguleringsplanen. Fordelen ved å gi dispensasjon er at det
det kan etableres flere boliger med gode planløsninger i arealet som utgjør overskridelsen, i tråd
med politiske føringer og retningslinjene for fortetting i utviklingsområder i kommuneplanen.
Siden kommuneplanen, som også er vedtatt etter en bred og demokratisk prosess, åpner for
fortetting i høyden på eiendommen, mener vi at det ikke er unaturlig at dette også medfører en
økning i areal. Vi mener derfor at fordelene økt utnyttelse fører med seg i form av flere gode
boliger veier klart tyngre enn ulempene om noe mindre forutsigbarhet.
Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt jf. pbl. § 19-2, og vi gir
derfor dispensasjon.
Selv om hensynet bak bestemmelsen ikke settes vesentlig til side og fordelene vurderes å være
klart større enn ulempene, er det fortsatt opp til kommunens forvaltningsskjønn å bestemme om
dispensasjonen skal gis. Dette kommer frem av pbl. § 19-2 første ledd, hvor det står at
kommunen kan gi dispensasjon.
I dette tilfellet ser Plan- og bygningsetaten ingen avgjørende grunn til at vi ikke skal gi den
omsøkte dispensasjonen. Vi gir derfor dispensasjon.

Dispensasjon fra krav til parkering i § 6
Reguleringsplanen § 6 sier at parkering for bil og sykkel skal etableres etter den til enhver tid
gjeldende parkeringsnorm for Oslo.
Det vil si at den vedtatte parkeringsnormen fra 2003 er gjort juridisk bindende i
reguleringsplanen, og at den er den som gjelder for eiendommen.
Ifølge normen skal det etableres 22 bilparkeringsplasser og 58 sykkelparkeringsplasser for
boligene på eiendommen, og 2 sykkelplasser per 10 sitteplasser for næringslokalene. Det er ikke
krav til bilparkering for næringslokalene.
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Tiltaket er prosjektert med 0 bilparkeringsplasser på egen eiendom, men muligheter for kjøp av
7-11 bilparkeringsplass for beboerne i nærliggende parkeringshus i Platous gate 31. Det er
prosjektert 44 sykkelplasser i bakgården og 14 plasser i felles bod i kjeller = 58 sykkelplasser til
sammen for boligene. Det er ikke prosjektert sykkelplasser for næringslokalene, men søker
skriver at det skal avklares med Bymiljøetaten om det kan plasseres sykkelstativ for i alt 2
plasser på fortau i rommet mellom bussholdeplass og parkeringslomme utenfor Grønlandsleiret
61.
Krav til sykkelparkering for boligene er prosjektert i tråd med reguleringsplanen, men det
prosjekterte antall bilparkeringsplasser for boligene vil avvike fra normen i så stor grad at
tiltaket vil være avhengig av dispensasjon. Dere har søkt om dispensasjon, og vi viser til
begrunnelsen deres i sin helhet i saken.
Sykkelparkering for næringslokalene må avklares nærmere til søknad om igangsettingstillatelse.
Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt
Hensynet bak bestemmelsen er å sikre at det etableres tilstrekkelig areal for bil- og
sykkelparkering på egen eiendom, slik at belastningen på gateparkeringen begrenses.
Parkeringsnormen ble vedtatt 27.11.2002, og er utarbeidet på grunnlag av forhold og hensyn
som gjorde seg gjeldende i Oslo by på det tidspunktet. I dag er Oslo by mer tilrettelagt for bruk
av blant annet kollektivtransport og sykkel. Behovet for bil og bilparkering reduseres som følge
av dette. Videre fremgår det også klare føringer i kommuneplanen for Oslo 2015 om å redusere
bilbruken til fordel for styrket kollektivtilbud og tilrettelegging for sykkel. Dette kommer blant
annet til uttrykk i Byrådets midlertidig parkeringsnorm fra desember 2016, som tar høyde for de
politiske føringene om mindre bilbruk.
På bakgrunn av de endrede samfunnsforholdene gjør hensynet bak parkeringsnormen seg mindre
gjeldende i dag enn hva det gjorde da parkeringsnormen ble vedtatt i 2002. Enda mindre gjør
hensynet seg gjeldende i foreliggende sak da eiendommen, herunder Grønlandsleiret 55, er
plassert sentralt i byen med nær tilknytning til blant annet kollektivtilbud.
Kravet om bilparkeringsplasser i reguleringsplanen må også ses i sammenheng med at planen
åpner for etablering av en underjordisk parkeringskjeller på eiendommen. På den omsøkte
eiendommen vurderer ansvarlig søker imidlertid at det ikke er ønskelig å etablere en slik
parkeringskjeller. Dette fordi eiendommen er av begrenset størrelse, og en eventuell utbygging
av en parkeringskjeller vil medføre fare for setningsskader på nabobebyggelse som består av
bevaringsverdige bygninger. Vi viser i denne sammenheng til vedlagt redegjørelse fra RIG:

«Grunnarbeid i sentrumstomter innebærer som regel at det bygges mellom bestående
bygninger og konstruksjoner med varierende fundamentering og tilstand, og det kan lett oppstå
skader, både som følge av grunnarbeidenes art og ved midlertidig grunnvannssenkning.
Skaderisikoen kan reduseres ved å redusere kjellerareal og utdypningsdybde, slik at
grunnarbeidene kommer et stykke fra eksisterende bygninger og konstruksjoner og minst mulig
under grunnvannsnivået på stedet.»
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Redegjørelsen baserer seg på at dersom parkeringskjeller vurderes, tilkommer dette som en
ekstra underetasje (U2). Alternativet er etablering av en langt større underetasje som også
innehar boder samt teknisk i tillegg til parkering. Sistnevnte fordrer bygging av kjeller godt inn i
gårdsrommet med de konsekvenser dette har for overvannshåndtering, jorddybder for
vegetasjon og vannmagasinering på egen tomt.
Det vil heller ikke være mulig å etablere bilparkeringsplasser på bakkeplan på eiendommen.
Dette fordi miljøprogrammet for Hollenderkvartalet anbefaler tette fasader mot
Grønlandsleiret. Det er dessuten ikke ønskelig at eventuelle bilparkeringsplasser på bakkeplan
skal gå på bekostning av gode utearealer for beboerne. Beboerne i Grønlandsleiret 55 sin
mulighet til å leie eller kjøpe 7-11 bilparkeringsplasser i nærliggende parkeringshus vil følgelig
være en fornuftig løsning, som vil ivareta hensynet bak parkeringsnormen til en viss grad.
Vi konkluderer med at dispensasjonen ikke setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side.
Fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene
Ulempene ved å gi dispensasjon er at presset på gateparkeringen blir større enn om det hadde
vært etablert parkering på egen eiendommen. Det blir vanskelig for besøkende som kommer med
bil å finne parkeringsplass.
Fordelen ved å gi dispensasjon er at fasaden mot Grønlandsleiret kan holdes tett, noe som vil
gjøre bakgårdsmiljøet bedre med hensyn til støy og luftforurensning. Dette sett i forhold til om
det skulle etableres parkering i bakgården.
Det vurderes også som en fordel at det ikke etableres parkeringskjeller som ekstra underetasje
eller utvidelse av den prosjekterte kjelleren, da dette ville kunne medført risiko for
setningsskader på nabobyggene, jf. RIG-notat. Vi mener også at det vil være en miljøgevinst ikke
å bygge parkeringskjeller, med tanke på produksjon av betong.
Siden eiendommen ligger i sentrum med umiddelbar nærhet til tog, buss og t-bane, samtidig som
det åpnes for kjøp av parkeringsplasser i nærliggende parkeringskjeller, konkluderer vi med at
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt jf. pbl. § 19-2, og vi gir
derfor dispensasjon.
Selv om hensynet bak bestemmelsen ikke settes vesentlig til side og fordelene vurderes å være
klart større enn ulempene, er det fortsatt opp til kommunens forvaltningsskjønn å bestemme om
dispensasjonen skal gis. Dette kommer frem av pbl. § 19-2 første ledd, hvor det står at
kommunen kan gi dispensasjon.
I dette tilfellet ser Plan- og bygningsetaten ingen avgjørende grunn til at vi ikke skal gi den
omsøkte dispensasjonen. Vi gir derfor dispensasjon.
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Godkjente tegninger og kart
Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201918232
Beskrivelse
Tegningsnr
Dato
PBE-id
Situasjonsplan
D-01
02.07.2021
38/18
Utomhusplan
LA 01 100
06.08.2021
38/19
Plan kjeller
A12-0U1
13.08.2021
38/20
Plan 1 etasje
A12-010
13.08.2021
38/21
Plan 2 etasje
A12-020
13.08.2021
38/22
Plan 3 etasje
A12-030
13.08.2021
38/23
Plan 4 etasje
A12-040
13.08.2021
38/24
Plan 5 etasje
A12-050
13.08.2021
38/25
Plan 6 etasje
A12-060
13.08.2021
38/26
Plan 7 etasje
A12-070
13.08.2021
38/27
Plan 8 etasje
A12-080
13.08.2021
38/28
Takplan
A12-0T0
13.08.2021
38/29
Snitt A-A
A22-010
13.08.2021
38/30
Snitt B-B
A22-020
13.08.2021
38/31
Fasade nordvest
A32-010
13.08.2021
38/32
Fasade sydøst
A32-020
13.08.2021
38/33
Fasade nordøst
A32-030
13.08.2021
38/34
Fasade sydvest
A32-040
13.08.2021
38/35

Krav til plassering av tiltaket

Før dere kan sette i gang tiltaket, må et kvalifisert foretak beregne hvor tiltaket skal ligge i plan
og høyde. Dette skal sikre at byggverket får riktig plassering på eiendommen slik det er vist på
situasjonsplanen og tegningene som ligger til grunn for tillatelsen.
Oppmålingsteknisk prosjektering av tiltaket skal være basert på kvalitetssikrede koordinater for
eiendoms- og reguleringslinjer.
Tiltaket må plasseres i samsvar med godkjent situasjonsplan og tegninger.

Ansvar og kontroll
Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, sak 201918232
Organisasjonsnr Navn
Beskrivelse
988427047 Ajl - Andresen,
PRO - Overvannsbehandling under bakken, tkl.2
Jacobsen & Løyning AS
912196410 Firefly AS
PRO - Brannkonsept, tkl.3
PRO - Utearealer og landskapsutforming. Overvann på
914412684 Lark Landskap AS
terreng, åpen løsning., tkl.2
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992426829 Moe Rådgivende
Ingeniører AS
992426829 Moe Rådgivende
Ingeniører AS
984388217 Pilot Arkitekter AS
989267485 Sivilingeniør Albert
Ølnes AS
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PRO - Vannforsynings og avløpsanlegg, tkl.3
PRO - Overvannshåndtering, tkl.2

PRO - Arkitekturprosjektering, tkl.3
PRO - Geoteknikk, tkl.3

Byggesaksforskriften stiller krav om obligatorisk uavhengig kontroll
Byggesaksforskriften (SAK10) § 14-2 stiller krav om obligatorisk uavhengig kontroll for
prosjektering (PRO) og utførelse (UTF) av enkelte fagområder. Kontrollen skal gjennomføres slik
ansvaret er beskrevet i SAK10 § 12-5.

Plan- og bygningsetatens konklusjon
Tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og vi godkjenner søknaden.

Vilkår i den videre prosessen
Dere må søke og ha fått igangsettelsestillatelse før dere setter i gang arbeidene. Erklæringer om
ansvarsretter for utførelse må være sendt inn før arbeidene starter. Gjennomføringsplanen må
oppdateres og innsendes hver gang det skjer en endring i ansvarsforholdene og ved søknad om
endring, igangsettingstillatelse, brukstillatelse og ferdigattest.
Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest. Dersom dere ønsker å søke om midlertidig
brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun gjenstå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse
om gjenstående arbeid, bekrefte at sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for
ferdigstillelse.
I denne saken minner vi spesielt om:

• erklæring om ansvarsrett for prosjektering av arbeidet med forurenset grunn
• erklæring om ansvarsrett for utførelse av naturbasert (åpen) håndtering av overvann
minst tiltaksklasse 2
○ Fagområdet landskapsutforming gjelder virkemidler og tiltak for å utnytte overvann som
en ressurs, samt å forebygge skade og ulempe som følge av overvann.

• erklæring om ansvarsrett for utførelse av overvannsanlegg minst tiltaksklasse 2
○ Fagområdet vannforsynings- og avløpsanlegg gjelder overvannsanleggene som virker
sammen slik at overvannet infiltreres, fordrøyes og avledes på en trygg måte.
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• erklæring om ansvarsrett for utførelse av utvendige vann- og avløpsledninger minst
tiltaksklasse 2

Vilkår for igangsettingstillatelse
Når du søker om igangsettingstillatelse, må du sende oss følgende dokumentasjon:

• tiltaksplan for forurenset grunn, se eget brev
○ Søknad om igangsettingstillatelse er ikke komplett før tiltaksplan er godkjent.
• forhåndsuttalelse med godkjent ledningskart fra Vann- og avløpsetaten, se eget
vedlegg
○ tilknytning av stikkledninger for vann og avløp
• sprinklerinnlegg med kapasitetsberegning
•
• redegjørelse for hvordan eksisterende bebyggelse blir ivaretatt, jf. reguleringsplanen
§ 3.1.1.
• bekreftelse på at eksisterende bakbygning på eiendommen er revet, jf.
rekkefølgekrav i § 11
• samtykke fra Arbeidstilsynet
• avtale med konsesjonæren om tilknytning til fjernvarmeanlegg, eventuelt en uttalelse
om at tilknytning ikke er mulig
• detaljert redegjørelse for overvannshåndtering
• uttalelse fra Bymiljøetaten om løsning for varelevering for næringslokalene
• løsning for sykkelparkering for næringslokalene må være avklart
• oppfølging avtale om gangadkomst over Grønlandsleiret 59 (jf. dok 26 i saken)

Vilkår for midlertidig brukstillatelse
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Dersom du søker om midlertidig brukstillatelse før du søker om ferdigattest, må du sende oss
følgende dokumentasjon:

• driftstillatelse for heis
• dokumentasjon som viser at rekkefølgekravene i reguleringsplanen er oppfylt

Vilkår for ferdigattest
Hvis det er satt vilkår for brukstillatelse må disse være oppfylt før du kan få ferdigattest. Dette
må være dokumentert enten ved søknad om brukstillatelse eller søknad om ferdigattest. I tillegg
må du sende oss følgende dokumentasjon:

• sluttrapport med avfallsplan for bygg- og anleggsavfallet og kvitteringer fra
avfallsmottaker
○ Plan- og bygningsetaten vil vurdere å føre tilsyn med ansvarlig foretak. Plan- og
bygningsetaten skal føre tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser
og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl), jf. pbl § 25-1.

• bekreftelse på at sluttdokumentasjonen er sendt til Vann- og avløpsetaten
• bekreftelse fra fjernvarmeleverandøren på at byggverket er tilknyttet
fjernvarmeanlegget
• næringslokalene i første etasje skal være godkjent innredet gjennom endringssøknad

Søk via byggesakens prosjektside
Alle byggesaker har en egen prosjektside, der dere kan søke om igangsettingstillatelse,
midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Prosjektsiden finner dere på
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/redirect?saksnr=201918232

Rammetillatelsen gjelder i tre år
Tiltaket må være lovlig satt i gang innen tre år, ellers faller rammetillatelsen bort. Det betyr at
dere må ha satt i gang arbeidene i tilstrekkelig tid før fristen løper ut.
Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9. Dersom det
klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det endelige vedtaket i klagesaken.
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Klageadgang
Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottar dette vedtaket. Se
våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-ibyggesaker/
Vennlig hilsen
Hildegunn Ohren - saksbehandler
Aleksander Stein Engvoll - enhetsleder
avdeling for byggeprosjekter
tett by øst

Kopi til:
Grønlandsleiret AS, Parkveien 37, 0258 OSLO
Nikolai Lyngnes
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598900

598800

598900

6642600

6642600

6642700

6642700

6642800

6642800

598800

*=regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.
Reguleringskart
Dato: 20.01.2022
Bruker: tas
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m

– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 1 (dvs. under bakken). I tillegg finnes det
regulering i vertikalnivå 2 og 3
– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17
– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.
– Kartet er sammenstilt for: Eiendomsomsetning. Kan ikke brukes til
byggesak.

Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32

PlottID/Best.nr: 223308/ 86442294

Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000

Adresse: GRØNLANDSLEIRET 53

Originalformat: A3

Gnr/Bnr: 230/107

© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt
bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da
reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte
reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon.
Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark

Deres ref.: 18137 /
ADGA@MSEMOAH
Kommentar:
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598900

598800

598900

6642600

6642600

6642700

6642700

6642800

6642800

598800

*=regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.
Reguleringskart
Dato: 20.01.2022
Bruker: tas
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m

– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 2 (dvs. på bakkenivå). I tillegg finnes det
regulering i vertikalnivå 1 og 3
– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17
– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.
– Kartet er sammenstilt for: Eiendomsomsetning. Kan ikke brukes til
byggesak.

Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32

PlottID/Best.nr: 223308/ 86442294

Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000

Adresse: GRØNLANDSLEIRET 53

Originalformat: A3
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Gnr/Bnr: 230/107

Deres ref.: 18137 /
ADGA@MSEMOAH
Kommentar:

© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt
bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da
reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte
reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon.
Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark

598900

598800

598900

6642600

6642600

6642700

6642700

6642800

6642800

598800

*=regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.
Reguleringskart
Dato: 20.01.2022
Bruker: tas
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m

– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 3 (dvs. over bakkenivå). I tillegg finnes
det regulering i vertikalnivå 1 og 2
– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17
– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.
– Kartet er sammenstilt for: Eiendomsomsetning. Kan ikke brukes til
byggesak.

Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32

PlottID/Best.nr: 223308/ 86442294

Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000

Adresse: GRØNLANDSLEIRET 53

Originalformat: A3

Gnr/Bnr: 230/107

© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt
bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da
reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte
reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon.
Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark

Deres ref.: 18137 /
ADGA@MSEMOAH
Kommentar:
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TEGNFORKLARING - REGULERING (for gjeldende kartutsnitt)
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© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Naturmangfold
Dato: 20.01.2022
Bruker: tas
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m

– Skraverte felter markerer områder hvor det er registrert naturmangfold
(rød) eller fremmede skadelige organismer (sort).
– Kartet er sammenstilt for: Eiendomsomsetning. Kan ikke brukes til
byggesak.

Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32

PlottID/Best.nr: 223308/ 86442294

Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000

Adresse: GRØNLANDSLEIRET 53

Originalformat: A3

Gnr/Bnr: 230/107

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt
bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da
reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte
reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon.
Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Deres ref.: 18137 /
ADGA@MSEMOAH
Kommentar:
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© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Kommuneplanen 2015–2030
Vedtatt av bystyret 23.09.2015, sak 262
Dato: 20.01.2022
Målestokk 1:3000
Koordinatsystem: EUREF89 - UTM sone 32

Kartet viser utsnitt av «Plankart 1-2 Arealbruk» og «Plankart 2-2 Hensynssoner». For øvrige juridisk bindende
kart, se Planinnsyn - https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=kommuneplan
Blå ramme viser utsnittet for de øvrige plottene.

PlottID/Best.nr: 223308/86442294
Deres ref.: 18137 / ADGA@MSEMOAH
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Reguleringsplaner vedtatt etter 17.09.2014 og til 23.09.2015 vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.
Reguleringsplaner vedtatt etter kommuneplanen vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.
Se tegnforklaring på eget ark.

Tegnforklaring - kommuneplan
Farled

Bebyggelse og anlegg, eksisterende

Fjernveg (tunnel)

Bebyggelse og anlegg, fremtidig

Fjernveg

Bane, eksisterende

Markagrense

Havn, eksisterende

Plangrense

Havn, fremtidig

Sporveg (tunnel), fremtig

Kollektivknutepunkt, fremtidig

Sporveg (tunnel), eksisterende

Grønnstruktur, eksisterende

Sporveg, eksisterende

Grønnstruktur, fremtidig

Sporveg, fremtidig

Forsvaret

Jernbane (tunnel), fremtidig

LNF-areal, eksisterende

Jernbane (tunnel), eksisterende

LNF-areal, fremtidig

Jernbane, eksisterende

Spredt boligbebyggelse, eksisterende

Turvei

Spredt boligbebyggelse, fremtidig

Ny T-bane-/jernbanestasjon (ikke juridisk)

Spredt fritidsbebyggelse, eksisterende

T-banestasjon (ikke juridisk)

Spredt fritidsbebyggelse, fremtidig

Jernbanestasjon (ikke juridisk)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Banetrase (ikke juridisk)

Farled

Fjordtrikk (ikke juridisk)

Småbåthavn, eksisterende

Samferdsel (ikke juridisk)

Småbåthavn, fremtidig

Eksisterende kollektivknutepunkt

Naturområde

Fremtidig kollektivknutepunkt

Friluftsområde
Ytre by (utviklingsområder)

Spredt boligbebyggelse
Indre by (utviklingsområder)
Bestemmelsesgrense
H570 - Bevaring kulturmiljø
Aktivitetssone marka
H710 - Båndlegging for regulering etter pbl.
H810_1 - Krav om felles planlegging (områderegulering)
H810 _2 - Krav om felles planlegging
H820_1 - Omforming (kabling og høystentledninger)
H820_2 - Omforming (trafostasjoner)
H110 - Nedlagsfelt drikkevann
H190 - Andre sikringssoner
H310_1 - Kvikkleire
H310_2 - Steinsprang
H320_1 - Stormflo
H320_2 - Elveflom
H390 - Deponi
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

S-4660
Saken
gjelder: HOLLENDERKVARTALET, GRØNLAND SCHWEIGAARDS GATE 40 b m.fl. Detaljregulering for gnr. 230 bnr. 106 - 110, 129, 127, 147, 279 - 286, 427.

Vedtaksdato: 26.09.2012
Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning
Lovverk: PBL 2008
Høydereferanse: OSLO LOKAL
Merknader:
Knytning(er) mot andre planer: 200515022

Saken består av 6 inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten
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Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00
Telefaks:23 49 10 01

Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Internett: www.pbe.oslo.kommune.no

S-4660
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SCHWEIGAARDS GATE 40 B - 50 MED
FLERE/GRØNLANDSLEIRET 53-73, HOLLENDERKVARTALET
§ 1. Avgrensing
Det regulerte området er vist på plankart merket alternativ 4, og kartnummer OP1T-200515022-4, datert
09.05.2012.
§ 2. Formål
Området reguleres til:
Bebyggelse og anlegg:
- Boligbebyggelse
- Barnehage
- Uteoppholdsareal
- Kombinert bebyggelse- og anleggsformål - bolig/forretning/kontor/bevertning
- Kombinert bebyggelse- og anleggsformål - bolig/forretning//barnehage/
kontor/bevertning
- Kombinert bebyggelse- og anleggsformål - bolig/forretning/kontor/
bevertning/andre typer bebyggelse og anlegg (miljøstasjon)
- Kombinert bebyggelse- og anleggsformål -bolig/forretning/kontor/bevertning
- Kombinert bebyggelse-og anleggsformål- institusjon (teater)/bevertning

S1-S3, S8
B7
F1
B1, B2, B4, B5
B3
B6
S4-S5
S6

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
- Kjøreveg
- Fortau
Hensynssoner:
- Båndlegging etter lov om kulturminner (middelaldergrunn)
- Bevaring kulturmiljø (bebyggelse og anlegg)

H730_1-3
H 570

§ 3. Bebyggelse og anlegg
3.1. Fellesbestemmelser for planområdet
3.1.1.Dokumentasjonskrav
Ved søknad om rammetillatelse for tiltak skal det redegjøres for hvordan tilstand på tilstøtende eksisterende bebyggelse er dokumentert, hvordan fundamenter på eksisterende bebyggelse blir ivaretatt, og
hvilke avbøtende tiltak som iverksettes, både under anleggsperioden og på permanent basis.
3.1.2.Leilighetsfordeling
2
Leilighetsfordeling skal være: maksimum 20 % leiligheter med 40 - 50 m BRA; minimum 30 %
2
2
leieligheter med 50 - 80 m BRA; minimum 50 % leiligheter med over 80 m BRA. Leiligheter mindre enn
2
40 m og ensidige nord- eller østvendte leiligheter tillates ikke. Hoveddelen av leiligheter skal være
gjennomgående eller belyst på to sider. Alle leiligheter skal ha en stille side. Maksimal leilighetsdybde
eksklusive balkonger og yttervegger skal ikke overstige 13 meter eller andre grenser på plankartet.
3.1.3.Krav til utearealer
Materialer og utførelse skal være robuste med god estetisk kvalitet. Det skal sikres trafikktrygg
gangatkomst fra boligenes utearealer i gårdsrommene til regulert uteoppholdsareal i felt F1. Det tillates
ikke kjøreatkomst til feltene over utearealer eller Felt F1. For hvert byggefelt skal det settes av felles
uteoppholdsareal tilsvarende minimum 16 % av samlet brutto boligareal. Felles takterrasser med atkomst
for alle leiligheter på eiendommen inngår som grunnlag for beregning av uteoppholdsarealet. Alle
leiligheter skal ha en privat uteplass som balkong eller terrasse. Det skal være et samlet aktivitetsareal
2
på minimum 1000 m med trafikktrygg atkomst fra alle boliger i kvartalet.
3.1.4.Uomhusplan
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes byggeplan for utomhusarealer i målestokk
1:200 for den ubebygde del av tomta, for utareal på tak og for felt F1. Planen skal vise atkomst, areal for
barnehage, arealer for lek/opphold, interne gangatkomster, sykkelparkering, belysning, materialbruk,
møblering, oppstillingsplass for søppelkasser, beplanting, terrengbehandling og gjerder/murer og
eventuelle tiltak mot trafikkstøy. Byggeplanen skal redegjøre for hvordan utearealskvaliteter og etablering
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av grønne tak er ivaretatt. Byggeplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse. Utomhusarealene
skal være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent byggeplan, før brukstillatelse til boliger gis innenfor
planområdet.
3.1.5.Plassering og høyder
Bebyggelsen skal plasseres i formålsgrensen mot gate og innenfor byggegrenser og kotehøyder som vist
på kartet.
3.1.6.Utforming av ny bebyggelse
Bygningene skal gis et variert arkitektonisk uttrykk innenfor rammen av regulerte byggevolumer
på hvert felt. Bygningene skal gjennom fasadeutforming, materialbruk, farger, fasadestruktur,
høyder og voluminndeling mot gateløpene tilpasse seg tilstøtende bevaringsverdig bebyggelse.
Balkonger/karnapper kan utkrages inntil 1,5 meter ut over formålsgrense til gate med minimum
3,5 meter fri høyde, og inntil 2,5 meter utover veggliv mot fellesområder og gårdsrom. Inntrukne
etasje skal ha en inntrekning på minimum 2,0 meter fra underliggende gatefasade, samt minimum
3,0 meter fra underliggende fasade mot gårdsrom med unntak av ny bebyggelse i felt B3.
Næringslokaler skal kun ha inngang og vinduer mot gate og gatefasadene må gis en
publikumsåpen utforming. Innganger til boliger skal være atskilt fra næringslokalene.
Både mot gate og bakgård skal fasader over tilstøtende gesimslinjer for eksisterende bebyggelse
gis en bevisst utforming som del av byens taklandskap og skal behandles som en del av tiltakets
samlede arkitektoniske uttrykk. Det kan oppføres mindre takoppbygg for teknisk anlegg med
maksimum 1,5 meter over tillatt gesimshøyde. Heissjakt og trapperom kan godkjennes med inntil
3,6 meter over tillatt gesimshøyde. Størrelse på slike takoppbygg skal samlet ikke overstige 10 %
av takflaten. Alle takoppbygg over gesimshøyde skal utformes som en integrert del av byggets
arkitektur. Takoppbygg skal som hovedregel trekkes tilbake fra fasaden. Der forholdene ligger til
rette for det skal bebyggelsen utformes med grønne tak i form av takhager eller terrasser.
Rekkverk i forbindelse med takterrasser skal være transparente/åpne og kan overskride
maksimal gesimshøyde med inntil 1,5 meter. Nybygg og parkeringskjellere skal ikke svekke
eksisterende bebyggelse ved rystelser og grunnvannsdrenasje.
3.1.7.Utnyttelse
Bruksareal under terreng, herunder parkering regnes ikke med i grad av utnyttelse. Forretnings-,
kontor- og bevertning tillates i underetasje og første etasje mot gate.
3.2. Boligbebyggelse S1- S3 og S8
S1. Hollendergata 2, 4 og 6a
Det tillates parkering på terreng.
S2. Schweigaards gate 44
Utearealet tillates underbygget med parkeringskjeller.
S3. Schweigaards gate 48, 48B
Det skal etableres en gangadkomst på utearealet som skal tjene som gjennomgang til F1 fra B3 og
S4.
S8. Grønlandsleiret 59A og B
Det skal sikres minimum 2 meter bred gangadkomst på terreng som skal tjene som gjennomgang til
F1 via B2. Plassering skal vises på byggplan for utomhusarealer
3.3. Offentlig eller privat tjenesteyting - barnehage, B7
2
Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA= 750 m . Det tillates anlagt takterrasse til uteoppholdsarealer
for barnehagen på nybygg. Deler av nybygg tillates benyttet til boder med mer for boligene i ny
bebyggelse i felt B3. Det tillates underjordisk parkering innenfor grense for underjordisk parkering og
innenfor grense for hensynssone H 730-2 angitt på plankart.
Bygning avmerket på kart med symbolet ”Bygg, kulturminner, med mer som skal bevares” tillates ikke
revet. Verneverdig bygning tillates bare ombygd eller utbedret under forutsetning av at eksteriøret
beholdes uendret eller føres tilbake til det opprinnelige utseendet. Det tillates imidlertid inngrep i
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fasade mot vest for utgang til barnehagens utearealer.
Ved restaurering og eller reparasjon av eksteriøret skal de opprinnelige materialer og elementer som
vinduer, dører m.m. søkes bevart i sin sammenheng. Det opprinnelige eller karakteristiske uttrykk med
hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse skal bevares. Eksisterende elementer i
bygningsmiljøet tillates ikke revet eller fjernet med mindre fravær av verneverdier kan dokumenteres.
Alle søknadspliktige tiltak på B7 skal forelegges Byantikvaren til uttalelse før det gis tillatelse til tiltak.
3.4. Uteoppholdsareal - Felt F1
Området skal være felles for boligene i alle eiendommer regulert til boligformål innenfor
reguleringsplanens områdeavgrensning. Området tillates ikke brukt til kjøring, parkering eller lagring.
2
Minimum 700 m av uteoppholdsarealet i F1 skal være forbeholdt barnehagen i åpningstiden, og skal
gjerdes inn. Nøyaktig plassering av barnehagens uteareal skal bestemmes i utomhusplan. Materialer
og utførelse skal være robuste og av god estetisk kvalitet. F1 skal avskjermes og avgrenses med
porter, nivåforskjeller, murer, beplanting og lignende som bidrar til å gi uteoppholdsarealet helhet og
kvalitet. Eksisterende trær bør sikres.
3.5. Kombinert bebyggelses- og anleggsformål - bolig/forretning/kontor/bevertning, B1, B2, B4, B5
B1. Grønlandsleiret 55
2
Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA= 2100 m . Det skal etableres en gangadkomst på utearealet,
minimum 2 meter bred, som skal tjene som gjennomgang for S5 via S8 og B2 til F1. Det tillates
underjordisk parkeringsanlegg.
B2. Grønlandsleiret 61
2
Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA= 5200 m . Det skal etableres en gangadkomst på utearealet
som skal tjene som gjennomgang til F1 fra B1, S5 og S8. Plassering skal vises på byggeplan for
utomhusarealer. Det tillates underjordisk parkeringsanlegg.
B4. Schweigaards gate 40b
2
Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA= 3400 m . Det tillates underjordisk parkeringsanlegg. Det
skal etableres kjøreadkomst til felt B5 og B6 gjennom parkeringskjeller.
B5. Schweigaards gate 42
2
Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA= 1600 m . Det tillates underjordisk parkeringsanlegg. Det
skal etableres en gangadkomst til felt F1 for felt B4. Plassering skal vises på byggeplan for
utomhusarealer.
3.6. Kombinert bebyggelses- og anleggsformål - bolig/ forretning/kontor/bevertning/ barnehage, B3
2
Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA= 4500 m .
Bygning skal utformes med åpning mellom gårdsrom og gaten over areal med hensynssone H730-1.
Åpning skal gå over minimum 2 etasjer. Det tillates underjordisk parkering innenfor grense for
hensynssone H 730-2 som angitt på plankartet. Det skal etableres en gangadkomst på utearealet som
skal tjene som gjennomgang til F1 fra B3 og S4. Plassering skal vises på byggeplan for
utomhusarealer.
3.7. Kombinert bebyggelses- og anleggsformål - bolig/forretning/kontor/bevertning/andre typer bebyggelse
og anlegg (miljøstasjon) B6
2
Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA= 2000 m . Miljøstasjon tillates i første etasje med atkomst
mot gate for publikum. Det tillates underjordisk parkeringsanlegg.
3.8. Kombinert bebyggelses- og anleggsformål - bolig/forretning/kontor/bevertning S4-S5
Kun generelle bestemmelser for bevaring. Se § 10.2
3.9. Kombinert bebyggelses- og anleggsformål - bevertning/institusjon (teater) S6
Kun generelle bestemmelser for bevaring. Se § 10.2
§ 4. Samferdselsområder og teknisk infrastruktur - Veg og fortau
Kjøreveg med fortau reguleres med dagens utforming.
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§ 5. Avkjørsel
Planområdet skal ha avkjørsel som vist med piler på plankartet
§ 6. Parkering
Parkering for bil og sykkel skal etableres etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo.
§ 7. Overvannshåndtering
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og utforming av tiltaket. Det skal
redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann ved søknad om
rammetillatelse. Overvann skal håndteres på egen grunn og føres til felles fordrøyningsbasseng på felt F1. I
anleggsfasen tillates ikke urenset overvann ført inn på kommunens ledningsnett eller til resipient.
§ 8. Støy og forurensing
Anbefalte støygrenser for utendørs oppholdsareal i Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442, eller
senere retningslinje som erstatter denne, skal overholdes ved gjennomføring av tiltaket. Før det gis
brukstillatelse skal det innhentes støymåling på utearealene. Støytiltak skal være ferdigstilt før midlertidig
brukstillatelse for boligene gis.
§ 9. Tilknytning til fjernvarme
Byggverk som oppføres innenfor de områder i Oslo som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven
kapittel 5, skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme
i Oslo skal legges til grunn. Tiltakshaver kan anvende likeverdige alternative energikilder dersom det
dokumenteres at bruk av disse energimessig og miljømessig minst er likeverdige med fjernvarme.
§ 10.
10.1.
Hensynssoner H730_1-3 Område med vist grense for sone med båndlegging etter lov om
kulturminner (middelaldergrunn)
H730_1 (Felt S4 og del av feltene B3, B7, F1, S3). Inngrep i bakken dypere enn 0,5 meter er ikke tillatt
uten etter søknad og dispensasjon fra kulturminneloven § 8, 1. ledd. Riksantikvaren vurderer en
eventuell dispensasjon og vilkår for slik. Unntatt er maksimum 4 pælepunkter innen felt B3. før pæling
kan gjennomføres, skal det tas ut borekjerner etter nærmere avtaler med Riksantikvaren. Kostnadene
knyttet til uttaket av og analyse av borekjerner fastsettes av Riksantikvaren og bekostes av tiltakshaver,
jf. kml § 10. Byantikvaren varsles i god tid før tiltaket planlegges igangsatt.
H730_2 (Felt B2, og del av feltene B3, B6, B7, F1, S1, S3) Inngrep i bakken dypere enn 0,5 meter er
tillatt for regulerte tiltak innenfor sonen på vilkår av arkeologisk overvåking. Omfanget av overvåking/
gransking fastsettes av Riksantikvaren og bekostes av tiltakshaver jf. kml. § 10. Byantikvaren varsles i
god tid før tiltaket planlegges igangsatt.
H730_3 (Feltene B4, B5, S2 og del av feltene B6, F1, S1). Inngrep i bakken innenfor sonen er tillatt uten
vilkår. Tiltakshaver plikter å varsle om det skulle dukke opp mulige automatisk fredete kulturminner
under gravingen.
10.2.
Hensynssone - bevaring av kulturmiljø (bebyggelse og anlegg), H570: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8
Hele kulturmiljøet med eldre bygninger, uterom og struktur skal bevares. Eldre bygninger tillates ikke
revet, med unntak av bygg innen felt B4 og B6 og sydligste bygg innen B7.
Bygninger tillates bare ombygd eller utbedret under forutsetning av at eksteriøret beholdes uendret eller
føres tilbake til det opprinnelige utseendet. Ved restaurering og eller reparasjon av eksteriøret skal
opprinnelige materialer og elementer som vinduer, dører med mer søkes bevart i sin sammenheng. Det
opprinnelige eller karakteristiske uttrykk med hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse skal
bevares. Eksisterende elementer i bygningsmiljøet tillates ikke revet eller fjernet med mindre fravær av
verneverdier kan dokumenteres. Gater gårdsrom og andre uterom innen S-områdene og B7 skal
opprettholde sin hovedkarakter med form og bruk som sikrer dem som historieformidlende byrom i
samspill med bygningsmassen på egen eiendom. Eldre vegetasjon skal søkes bevart. Alle
søknadspliktige tiltak på S-områder og B7, samt rammesøknad for utbygging av øvrige områder skal
forelegges Byantikvaren til uttalelse før vedtak. Dersom bevaringsverdig bebyggelse på grunn av brann
eller andre årsaker må erstattes av nybygg, tillates det oppført bebyggelse med samme dimensjoner og
høyder, og for øvrig etter de samme retningslinjer som for påbygg etc.
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§ 11. Rekkefølgebestemmelser
Uteoppholdsareal F1 skal være sikret opparbeidet i henhold til godkjent byggeplan før det gis
igangsettingstillatelse for nybygg på felt B1, B2, B3.
Felt F1 skal være ferdig opparbeidet etter godkjent utomhusplan før det gis midlertidig brukstillatelse for
nybygg på felt B4, B5 og B6.
Del av Felt F1 avsatt til uteareal for barnehage skal være opparbeidet til barnehageformål før midlertidig
brukstillatelse gis for ny barnehage i felt B7.
Felt B7 skal være ferdigstilt før det gis midlertidig brukstillatelse for nybygg for felt B3.
Kjøreadkomst til felt B5 og B6 skal være sikret før det gis igangsettingstillatelse til felt B4.
Verneverdig bakbygning på felt S2 skal ha sin opprinnelige utforming før midlertidig brukstillatelse gis for felt
B6.
Gangadkomster til felt F1 skal være sikret før det gis rammetillatelse for felt B1 - B3, og felt B5.
Før det gis igangsettingstillatelse til nybygg mot Grønlandsleiret i felt B1, skal eksisterende bakbygning på
Grønlandsleiret 55 være revet.
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Vedtekter for
G55 Borettslag

Org. nr. Org.nummer

Vedtatt på ved stiftelsen den dato.
1. Innledende bestemmelser
1-1
Formål
G55 Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen
bolig i foretakets eiendom(borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med
dette.
1-2
Forretningskontor
Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.
2.
2-1
(1)

Andeler og andelseiere
Andeler og andelseiere
Andelene skal være på kroner 5 000,-.

(2)
Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare fysiske
personer være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie eller ha
eierandel i mer enn en andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan eie
en andel sammen.
(3)
Følgende juridiske personer kan til sammen eie andel eller andeler som gir
rett til minst en bolig og opp til ti prosent av boligene i laget:
1. stat,
2. fylkeskommune,
3. kommune,
4. selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av
stat, fylkeskommune eller kommune,
5. stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en
fylkeskommune eller kommune,
6. selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat,
fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.
(4)
I tillegg har juridiske personer som nevnt i borettslagslovens § 4
eie inntil 20 % av andelene.

3 rett til å

(5)
En kreditor kan eie en eller flere andeler i opp til to år for å berge krav som er
sikret med pant i andelen eller andelene.
(6)
En andelseier skal ved forespørsel få utlevert et eksemplar av borettslagets
vedtekter.
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2-2
(1)

Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
En andelseier har rett til å overdra sin andel.

(2)
Ved et hvert eierskifte må erververen godkjennes av styret for å få rett til å
bruke boligen.
(3)
Styret kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte
godkjenning dersom ervervet vil være i strid med kap 2 i disse vedtektene.
(4)
Nekter styret å godkjenne erververen som bruker, må melding om dette
komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom
fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.
(5)
Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er
rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.
(6)
Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye
erververe for betaling av felleskostnader frem til ny andelseier er godkjent, eller det
er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

3. Borett og overlating av bruk
3-1
Boretten
(1)
Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å bruke
fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar
med tiden og forholdene.
(2)
Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets
samtykke.
(3)
Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig
aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller
unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.
(4)

Generalforsamlingen kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

3-2
Overlating av bruk
(1)
Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen
til andre. Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen
dersom:
- andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første
ledd nr. 3 har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan
i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år,
- opprinnelig andelseier kan overlate bruken av hele boligen for en periode på
opptil tre år fra overtakelsestidspunktet
- andelseieren er en juridisk person,
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning,
militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner,
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-

et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i
rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller
ektefellen,
det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68
eller husstandsfellesskapsloven.

Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig
grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt
andelseier.
(2)
Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker
innen en måned etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, skal brukeren
regnes som godkjent.
(3)
Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til
andre uten godkjenning. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til
andre i opptil 30 døgn i løpet av året uten godkjenning.
(4)
Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som overlating av bruk
hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen.
(5)

Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

(6)
Borettslaget kan kreve kostnader forbundet med behandlingen og eventuell
oppfølging av en søknad om overlating av bruk dekket av andelseier, se pkt. 6-1 (3).
3-3

Bygningsmessige arbeider

(1)
En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på
eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av
boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.
(2)
Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende
bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser er ikke tillatt. Forandringer som
berører bygningens eksteriør herunder oppsetting av private radio- og TVantenner, markiser mv, er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke.

4. Vedlikehold
4-1
Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1)
Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som
hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer
innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger
med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder
og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at
lekkasjer unngås.
(2)
Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt
som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med
tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett,
varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og
himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.
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(3)
Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige
avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles /hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger
og lignende.
(4)
Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og
eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover
og forskrifter.
(5)
Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
Ved mistanke om innsekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra
skriftlig til borettslaget.
(6)
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder
skade påført ved innbrudd og uvær.
(7)
Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å
utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.
(8)
Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og
utskifting i boligen selv om det skulle ha vært utført av den forrige andelseieren.
4-2
Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1)
Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand
så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Vedlikeholdsplikten omfatter også
utvendig vedlikehold av vinduer.
(2)
Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom
boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike
installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for
andelseieren.
(3)
Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder
nødvendig utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen og reparasjon eller
utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger
som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
(4)
Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring
av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren
eller annen bruker av boligen.
4-3
Utbedringsansvar og erstatning
(1)
Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller på
annen andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal
skaden utbedres av borettslaget.
(2)
Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier.
Borettslaget hefter ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre.
(3)
Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger
av at andelseieren misligholder sine plikter, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.
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(4)
Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke
oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.
5.

Felleskostnader og pantesikkerhet

5-1
Felleskostnader
(1)
Den enkelte andelseier er ansvarlig for felleskostnadene etter en nøkkel
fastsatt ved stiftelsen av borettslaget. Nøkkelen ligger fast og kan bare endres etter
borettslagslovens § 5-19.
(2)
Når særlige grunner taler for det skal en kostnad likevel fordeles etter nytten
for den enkelte bolig eller etter forbruk.
(3)
Borettslagets kostnader til behandling og eventuell oppfølging av søknad om
overlating av bruk betales av den andelseier som har søkt, se pkt. 4-2 (6).
5-2
Betaling av felleskostnader
(1)
Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Borettslaget kan
endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.
(2)
For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til
en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.
5-3
Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har
borettslaget en lovbestemt panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet
er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på
tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført.
6. Mislighold, salgspålegg og fravikelse
6-1
Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.
6-2
Pålegg om salg
Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan
borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22
første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir
borettslaget rett til å kreve andelen solgt.
6-3
Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig
forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til
alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan
styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.
Fravikelse kan tidligst kreves samtidig med pålegg om salg.
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7. Styret og dets vedtak
7-1
Styret
(1)
Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 til 4 andre
medlemmer med inntil 2 varamedlemmer.
(2)
Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år såfremt
annet ikke angis. Varamedlemmer velges for ett år.
(3)
Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger
styreleder ved særskilt valg. Styret kan velge nestleder blant sine medlemmer.
7-2
Styrets oppgaver
(1)
Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og
generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller
vedtektene er lagt til andre organer, herunder ansette forretningsfører og andre
eventuelle funksjonærer.
(2)
Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs.
Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
(3)
Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av
de frammøtte styremedlemmene.
7-3
Styrets vedtak
(1)
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til
stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står
stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak
som innebærer en endring må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle
styremedlemmene.
(2)
Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to
tredjedels flertall fatte vedtak om:
1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten
som etter forholdene i borettslaget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært
benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom, eller av andelsbolig som borettslaget eier
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg
økonomisk ansvar eller utlegg for borettslaget på mer enn fem prosent av de
årlige felleskostnadene.
7-4
Representasjon og fullmakt
Styrets leder og ett styremedlem representerer i fellesskap borettslaget
utad og tegner dets navn.
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8. Generalforsamlingen
8-1
Myndighet
Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget.
8-2
(1)

Tidspunkt for generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2)
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller
når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av
stemmene, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
8-3
Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1)
Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato
for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
(2)
Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal
være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om
nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I
begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsfører.
(3)
I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal
et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to
tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal
nevnes i innkallingen når styret har mottatt disse skriftlig innen fristen i 1.ledd.
8-4
Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen
8-5
Møterett
Alle andelseiere har rett til å møte på generalforsamlingen med forslags,- tale- og
stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av
andelseierens husstand og eventuelle leiere har rett til å være til stede og til å uttale
seg.
8-6
Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen
velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra
generalforsamlingen.
8-7
Stemmerett og fullmakt
Hver andel gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier mer
enn en andel har likevel bare en stemme. For en andel med flere eiere kan det bare
avgis en stemme. Andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men
ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier.
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8-8
Vedtak på generalforsamlingen
(1)
Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke
generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i
innkallingen.
(2)
Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her, fattes alle
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer,
skal regnes som valgt.
(3)

Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

9. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern
9-1
Inhabilitet
(1)
Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe
spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller
økonomisk særinteresse i.
(2)
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning
på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for
seg selv eller nærstående i forhold til borettslaget. Det samme gjelder avstemning
om salgspålegg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.
9-2
Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet
overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i borettslaget får
vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget
interesse tilsier taushet.
9-3
Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er
egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andelseiere
eller borettslaget.
10. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene
10-1 Vedtektsendringer
Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med
minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.
10-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av
06.06.2003 nr 39.
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VEDTEKTER
for
G55 Sameie org. nr. <organisasjonsnummer>
Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjoneringen av sameiet.

1.

Innledende bestemmelser

1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er G55 Sameie er opprettet ved tinglysing av vedtak om seksjonering fra
kommunen, tinglyst
1-2 Hva sameiet omfatter
(1) Sameiet er et kombinert sameie som består av 2 seksjoner / 29 seksjoner, fordelt på
1samle boligseksjon eller 28 boligseksjoner (hvorav 28 seksjoner eies av G55 Borettslag) og
1 næringsseksjon (lokaler/forretning) på eiendommen gnr. x, bnr. y i Oslo kommune.
(2) Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, og en eller flere tilleggsdeler. Hoveddelen
består av en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang.
Seksjonerte tilleggsdeler består av
• Privat uteareal
• Tekniske rom/lokaler for næringsseksjon
• Annet slik som angitt i seksjoneringsbegjæringen
(3) De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.
(4) Eiendommen er et kombinasjonsbygg, og verken sameiermøte eller sameiets styre kan
fatte beslutninger som på en urimelig og vesentlig måte begrenser eller vanskeliggjør lovlig
næringsvirksomhet i eiendommens næringsseksjon.
1-3 Sameiebrøk
(1) Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet. Sameiebrøken
fremgår av seksjoneringssøknaden.
(2) Sameiebrøken bygger på hoveddelens BRA areal. Balkonger/terrasser/uteareal/boder er
ikke med i hoveddelenes BRA.
1-4 Kommunikasjon mellom styret og seksjonseierne

Styret bestemmer hvordan meldinger og lignende etter loven gis til seksjonseierne.
Seksjonseierne kan reservere seg mot å motta meldinger elektronisk. Styret skal
informere seksjonseierne i rimelig tid før ny kommunikasjonsmåte tas i bruk. Meldinger
skal gis på en betryggende og hensiktsmessig måte.
1
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Når en seksjonseier skal gi meldinger og lignende til sameiet, kan han eller hun gjøre
dette ved bruk av elektronisk kommunikasjon til den e-postadressen eller på den måten
sameiet har fastsatt for dette formålet.
Krav i loven om at meldinger og lignende skal være eller gis skriftlig, er ikke til hinder for
elektronisk kommunikasjon.
2. Rettslig disposisjonsrett
2-1 Rettslig disposisjonsrett
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon og kan fritt selge, pantsette og leie ut
denne med mindre noe annet følger av lov, avtaler eller disse vedtektene.
(2) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner.
(3) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Det samme
gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaktinformasjon. Ved eierskifte betales et
eierskiftegebyr.
(4) Nye begrensninger i rettslig disposisjonsrett krever samtykke fra de som berøres.
3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealene
3-1 Rett til bruk
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å
bruke fellesarealene til det de er beregnet til, eller vanligvis brukes til, og til annet som er i
samsvar med tiden og forholdene.
(2) En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er
nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte
funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.
(3) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres
skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.
(4) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. Endring av bruksformålet krever
reseksjonering etter eierseksjonslovens § 21 annet ledd.
(5) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer,
fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet.
Dette gjelder tiltak som:
• Alle installasjoner, herunder oppsetting/montering av antenner, varmepumper,
sol/vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flislegging eller annet fast belegg
på balkonger/terrasser, innglassing, boblebad/badestamp, fastmontert belysning og
lignende.
• Eier av næringsseksjon har rett til å skilte og profilere egen næringsvirksomhet i
normalt omfang ved reklame og markedsføringsutstyr på fasade i tilknytning til
2
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næringsseksjonen. Fasade til næringsseksjonen defineres som fasadeareal frem til
tilstøtende seksjoner eller øvrig fellesareal.
Øvrig reklame eller markedsføringsutstyr på resterende fasade skal godkjennes av
styret. Det forutsettes at eventuelle inngrep har nødvendige offentlige tillatelser og for
øvrig ikke bryter med fasadens visuelle profil og ikke er til urimelig ulempe for andre
seksjonseiere. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.
Eier av næringsseksjon er ansvarlig for drift og vedlikehold reklame og
markedsføringsutstyr på sameiets fasade, og for evt. følgeskader dette medfører.
Endring av utomhusplanen som anleggelse/utvidelse av plattinger, heller, flytting av
eksisterende beplanting, nyplanting og lignende skal på forhånd godkjennes av
styret/årsmøtet. Dette gjelder også innenfor tilleggsdel til den enkelte seksjon.
Styret kan gi bestemmelser om høyde på hekker og annen beplantning også innenfor
tilleggsdel.
(6) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere
seksjonseier har montert, slik som nevnt i (5) 2. avsnitt, må ved rehabilitering og andre felles
tiltak på eiendommen, belastes den seksjon installasjonen tilhører. Styret/årsmøtet avgjør
om remontering skal tillates.
(7) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre
offentlige bestemmelser er ikke tillatt.

3-2 Ordensregler og dyrehold
(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.
(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade
eller ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.
4. Sameiets parkeringsplasser og boder
4-1 Parkeringsplasser
Parkeringsplasser er tilleggsdel.
5. Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar
5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre
bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper.
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.
(2) Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som
a) inventar
3
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b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat
d) skap, benker, innvendige dører med karmer
e) listverk, skillevegger, tapet
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g) vegg-, gulv- og himlingsplater
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
i) innsiden av vinduer, veranda- og ytterdører til boligen
(3) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.
(4) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt
ovenfor, men ikke utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til bolig. Seksjonseier er
likevel ansvarlig for utskifting av ødelagte vindusruter (f.eks. punkterte), dersom dette er et
teknisk og økonomisk forsvarlig alternativ til å skifte ut hele vinduet.
(5) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette
gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.
(6) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende
veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.
(7) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som
er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.
(8) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre,
plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.
(9) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om
innsekter og skadedyr plikter seksjonseier straks å sende skriftlig varsel til styret.
(10) Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting
i seksjonen, selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseier.
(11) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører
sameiet eller andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.
5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.
(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles
installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene
og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper.
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Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers
vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten for fellesarealer, tekniske rom og anlegg
m.v hvor det er gitt enerett til jfr vedtektene pkt 3-2 og øvrige bestemmelser hvor dette er
angitt, ligger på de sameierne som har bruksretten, med mindre annet fremkommer av disse
vedtekter.
Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring
av tilfeldige skader.
(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter,
slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til
å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe
for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig
vedlikehold av vinduer, veranda- og ytterdører til boligene.
(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av sluk, vinduer, veranda- og
ytterdører til boligene eller reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende
veggkonstruksjoner, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med
unntak av varmekabler.
(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og
kontrollere felles installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og
gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre
brukere.
(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører
seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.
(6) Selv om sameiet har vedlikeholdsplikten, så skal kostnaden fordeles slik det fremgår av
vedtektenes pkt 6
6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform
6-1 Felleskostnader
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er
felleskostnader. Felleskostnader skal så langt som mulig henføres til og fordeles på hhv
næringsseksjonene eller boligseksjonene. Felleskostnader skal fordeles mellom
seksjonseierne etter sameiebrøken med mindre annet følger av disse vedtektene.
(2) Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den
enkelte bruksenhet eller etter forbruk.
(3) Næringsseksjonen skal selv dekke følgende kostnader som del av sin andel av
felleskostnadene, så langt kostnadene ikke dekkes som særkostnad av næringsseksjonene
selv:
Kostnader til næringsseksjonenes del av kommunale avgifter, drift og vedlikehold av tekniske
installasjoner, anlegg, fellesarealer for næring, overflatevedlikehold av «egen fasade»,
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utskifting og vedlikehold av vinduer og dører i/til næringsseksjonene, avfallshåndtering,
service og driftsavtaler (eksempelvis brann-, sprinkling, ventilasjon og nøkkelsystemer), vaktog alarmtjenester og øvrige anlegg og funksjoner som bare eller i det vesentlige betjener
næringsseksjonene, og øvrige kostnader forbundet med næringsseksjonenes enerett til bruk,
jfr 3-1 (8). Kostnader fordeles etter innbyrdes sameierbrøk mellom næringsseksjonene, så
langt ikke annet fremkommer av disse vedtekter eller er avtalt mellom næringsseksjonen.

(4) Boligseksjonene skal selv dekke følgende kostnader som del av sin andel av
felleskostnadene, så langt kostnadene ikke dekkes som særkostnad av boligseksjonene
selv:
Kostnader til boligseksjonenes del av kommunale avgifter, drift og vedlikehold av tekniske
installasjoner, anlegg, fellesarealer for bolig, overflatevedlikehold av boligseksjonene «sin»
fasade, utskifting og vedlikehold av balkonger, vinduer og dører i /til boligseksjonene.
avfallshåndtering, service og driftsavtaler (eksempelvis heis, brann, sprinkling- og
nøkkelsystemer, vedlikehold av navneskilt mv.), strøm i boligseksjonenes fellesarealer, vaktog alarmtjenester og øvrige anlegg og funksjoner, herunder tv/bredbånd, takterrasser,
balkonger, private uteplasser og p-plasser og bodarealer som bare eller i det vesentlige
betjener boligseksjonene. Kostnadene skal fordeles etter innbyrdes sameierbrøk mellom
boligseksjonene, så langt ikke annet fremkommer av disse vedtekter
Kostnader forbundet med kollektivt bredbånd og tv fordeles med en lik andel pr. tilknyttet
seksjon.
(5) Følgende kostnader skal fordeles etter sameierbrøk:
- Bygningsforsikring
- Kostnader tilknyttet øvrig ytre vedlikehold av eiendommen jfr pkt 5-2, og andre kostnader
som ikke er særskilt omtalt i pkt. 6.1.(3) eller 6.1.(4), eller er omfattet av næringsseksjonenes
eller boligseksjonenes særskilte vedlikeholdsansvar jfr 5-1 (2) og 5-1 (3).
(6) Følgende kostnader fordeles med likt beløp pr seksjon
- Kostnader til forretningsførsel, revisjon og andre administrasjonskostnader, herunder
kostnader til telefon, kontordata, trykksaker, porto, bank-/kortgebyr, møtevirksomhet, kurs,
gaver og andre fremmede tjenester.
- Honorar til tillitsvalgte, med arbeidsgiveravgift

(7) Kostnader for fjernvarme i felleskostnadene, herunder kostnader til varmt tappevann i
leilighetene, vannbåren gulvvarme, radiatoranlegg etc. inngår i felleskostnadene. Styret kan
fastsette månedlig beløp til dekning av seksjonenes kostnader til oppvarming og varmt
tappevann
Dersom det installeres individuell måling for hver eierseksjon skal kostnad fordeles iht. målt
forbruk. Det kreves da inn et månedlig akontobeløp som avregnes iht avtalt periode. Det kan
imidlertid inngås avtale om at fakturering settes bort til ekstern part, slik at kostnadene
trekkes ut av felleskostnadene.
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Det skal gjennomføres avregning mellom boligseksjonene og næringsseksjonenes forbruk
som får oppvarming og varmt tappevann fra sentral bereder.
Kostnader til oppvarming i fellesarealer fordeles etter sameierbrøk.
(8) Dersom en seksjonseier driver virksomhet eller iverksetter tiltak som påfører Sameiet
særlig høye kostnader kan vedkommende sameier pålegges å bære en større del av
kostnadene enn fordelingen i denne bestemmelse skulle tilsi. Slik endring kan fastsettes av
årsmøtet med 2/3 flertall.
(9) Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den
enkelte bruksenhet eller etter forbruk.
(10) Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene
fastsettes en annen fordeling enn den som følger av 6-1.
(11) Enhver endring av fordelingsnøkkelen som utføres i strid med denne bestemmelse er
ugyldig.
(12) Ved kostnadsfordeling mellom næringsseksjonene og boligseksjonene skal det føres
avdelingsregnskap. Kostnad til dette fordeles etter sameierbrøk.
(13) Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene
fastsettes en annen fordeling enn den som følger av (1).
(14) Enhver endring av fordelingsnøkkelen som utføres i strid med denne bestemmelse er
ugyldig.
6-2 Betaling av felleskostnader
(1) Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis betale et akontobeløp som fastsettes på
årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene.
(2) Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger
eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning. Midlene
skal settes på egen bankkonto. Avsetning til vedlikehold er en felleskostnad og
innbetalingene skal følge sameiebrøk.
6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren
som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et
beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det
tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle
ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om
tvangsdekning.
6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.

7 Pålegg om salg og fravikelse av bruksenheten (utkastelse)
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7-1 Mislighold
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold
regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig
bruk og brudd på ordensregler
7-2 Pålegg om salg av seksjonen
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan
styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal
opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.
7-3 Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse)
Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig
forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel er til alvorlig
plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av
seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven §
39.
8. Styret og dets vedtak
8-1 Styret – Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag
(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av en leder og to til fire andre medlemmer.
Det kan velges inntil 2 varamedlemmer.
(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet.
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styreleder skal
velges særskilt.
(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styret for foregående styreperiode, med
mindre noe annet besluttes av årsmøtet. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget.
(5) Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute.
Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Ved fratreden må forretningsfører
varsles.
(6) Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre.
8-2 Styremøter
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte det trengs. Et styremedlem eller
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt
noen nestleder, skal styret velge en møteleder.
(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede.
Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene
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likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel
utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene
(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal
undertegne protokollen. Protokollen kan undertegnes elektronisk. Protokollen skal sendes til
forretningsfører.
8-3 Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.
8-4 Styrets beslutningsmyndighet
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke
annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.
(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
8-5 Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som
medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk
særinteresse i.
8-6 Styrets representasjonsadgang og ansvar
(1) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i
saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter også å
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers
angår fellesareal og fast eiendom.
(2) Styret kan også gjøre gjeldende krav seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet
knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.
(3) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.
9.

Årsmøtet

9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern.
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.
(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere
eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
9-2 Tidspunkt for årsmøtet
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd
varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes
behandlet.
Styret beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres. Årsmøtet skal gjennomføres som
fysisk møte dersom minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av
stemmene, krever det. Styret kan sette en frist for når et krav om fysisk møte kan settes
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frem. Fristen kan tidligst løpe fra seksjonseierne har blitt informert om hvilke saker årsmøtet
skal behandle, og må være så lang at seksjonseierne får rimelig tid til å vurdere om de skal
fremme krav om fysisk møte. Dersom årsmøtet ikke gjennomføres som fysisk møte, må
styret sørge for en forsvarlig gjennomføring og at det foreligger systemer som sikrer at
lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen
kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å
bekrefte deltakernes identitet.
(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to
seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
9-3 Innkalling til årsmøte
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue
dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men
varselet kan aldri være kortere enn tre dager. Innkallingen skal samtidig sendes til
forretningsfører.
(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.
(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne
behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels
flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i
innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1).
9-4 Saker årsmøtet skal behandle
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.
(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:
• behandle styrets årsrapport
• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår
• velge styremedlemmer
• behandle vederlag til styret
(3) Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært
årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten
være tilgjengelige i årsmøtet.
(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta
beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stedet
på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i
innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å
innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.
9-5 Hvem kan delta i årsmøtet
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett.
Ektefelle, samboer, eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til
å være til stedet på årsmøtet og uttale seg.
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(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til
stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til
stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.
(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.
Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. Seksjonseieren har rett til å ta med
en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på
årsmøtet tillater det.
9-6 Møteledelse og protokoll
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder
behøver ikke å være seksjonseier.
(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle
beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av
årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver
tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.
9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøte
(1) I årsmøtet regnes flertallet etter sameiebrøken.
(2) For en seksjon med flere eiere kan det bare avgis en stemme.
(3) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt,
avgjøres saken ved loddtrekning.
9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet
flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette
strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.
(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta
beslutning om
a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut
over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter
c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører
eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over
fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet
formål eller omvendt
e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet
punktum
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f) Overføring av vedlikeholdsplikt fra seksjonseier til sameiet, jf. eierseksjonsloven § 32
åttende ledd.
g) endring av vedtektene
(3) Vedtak om overføring av vedlikeholdsplikt fra sameiet til en eller flere seksjonseiere
kreves i tillegg til to tredjedeler av de avgitte stemmer, også samtykke fra de berørte, jf.
eierseksjonsloven § 33 tredje ledd.
9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går
ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for
seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene,
besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg
økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de
årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på
årsmøtet.
(2) Hvis tiltakene fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte
seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket
besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.
9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere
(1) Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg
enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om
a)
b)
c)
d)

salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
oppløsning av sameiet
tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter
tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av
størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk
ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.

9-11 Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om
a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i
saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller
ens nærstående.
Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.
10 Forretningsfører, regnskap, revisjon og forsikring
10-1 Forretningsfører
12
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Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i
samsvar med eierseksjonsloven § 61.
10-2 Regnskap og revisjon
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.
Regnskapet skal revideres av en revisor valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen
revisor blir valgt.
10-3 Forsikring
(1) Styret er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid er forsvarlig forsikret i et godkjent
forsikringsselskap. Forsikringen skal også omfatte huseieransvarsforsikring,
styreansvarsforsikring og rettshjelpsforsikring. Innboforsikring er den enkelte seksjonseier
selv ansvarlig for å tegne
(2) Selv om sameiets forsikring brukes, skal styret pålegge seksjonseier å betale
egenandelen dersom skadeårsaken ligger innenfor seksjonseiers ansvar.
11 Diverse opplysninger
11-1 Definisjoner
I disse vedtektene menes med
a) eierseksjon: eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med
enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen.
b) bruksenhet: et avgrenset areal av en seksjonert eiendom som en seksjonseier har
enerett til å bruke til bolig eller annet formål. En bruksenhet består av en hoveddel og
kan også ha tilleggsdeler. Bruksenheten må ha innvendige arealer og kan også ha
utvendige arealer.
c) bruksenhetens hoveddel: en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning,
med egen inngang.
d) bruksenhetens tilleggsdel: de delene av bruksenheten som ikke er hoveddel.
e) fellesareal: de delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene.
f) boligseksjon: en seksjon som skal brukes til helårsbolig eller fritidsbolig.
g) næringsseksjon: en seksjon som skal brukes til annet enn bolig.
h) samleseksjon: en seksjon som omfatter alle bruksenheter med samme formål.
i) sameiebrøk: seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet.
j)

seksjonering: å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i
eierseksjonsloven.

k) reseksjonering: en ny seksjonering av en eller flere seksjoner i en allerede seksjonert
eiendom.
l)

sameiet (eierseksjonssameiet): fellesskapet av alle seksjonseierne.

11-2 Hjemmelshaver til formuesgode
Sameie kan registreres som hjemmelshaver til et formuesgode som er registrert i et
realregister.
13
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11-3 Endringer i vedtektene
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de
avgitte stemmer om ikke disse vedtektene eller eierseksjonsloven stiller strengere krav.
11-4 Generelle plikter
Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av kommunens
seksjoneringsvedtak, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle ordensregler
fastsatt av årsmøtet. Dersom ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i
eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr 65.

14
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VEDTEKTER
FOR
DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE
vedtatt på konstituerende sameiermøte den 6. desember 2006.
Revidert den 18. mai 2009
Revidert den 28. mars 2012
Revidert den 21. mars 2017

1.

Formål m.v.

1.1.

De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie (sameiet) er etablert for å ta seg av drift,
vedlikehold og andre fellesanliggender for garasjeanlegget under byggene i De nye
Grønlandskvartalene.

1.2.

Garasjeanlegget har nedkjørsel fra Rubina Ranas gate og fra Platous gate.

1.3

Garasjeanlegget består av ca 450 garasjeplasser.

1.4

Den enkelte andelseier blir ikke medlem av Garasjesameiet, men utøver sin
eierrådighet ved ugjenkallelig fullmakt til årsmøtet/generalforsamlingen i det
eierseksjonssameie/borettslag andelseieren har sin bolig.
Disse eierseksjonssameier/borettslag er benevnt nedenfor under punkt 3.1.
Dersom andelseieren ikke har bolig i en av de eierseksjonssameier/borettslag som er
nevnt under punkt 3.1 nedenfor, er andelseieren forpliktet av de vedtak som fattes av
garasjesameiets medlemmer benevnt i punkt 3 i disse vedtekter.

2.

Garasjesameiets oppgaver
Sameiet skal forestå drift og vedlikehold av garasjeanlegget. Sameiet treffer alle
avgjørelser som naturlig hører sammen med denne oppgave. Sameiet kan herunder
fastsette regler for bruk av garasjeanlegget. Slike regler må kunngjøres på behørig
måte for eierne og brukerne.

3.

Medlemmer

3.1

Medlemmer av garasjesameiet er:
Teaterkvartalet Bygg 2 Sameie
Teaterkvartalet Bygg 3 Sameie
Mandalls gate 10 Sameie
Sameie Teaterkvartalet Bygg 5
Sameie Teaterkvartalet Bygg 6
Sameie Teaterkvartalet Bygg 7
Sameiet Teaterkvartalet Bygg 8
Borettslaget Teaterkvartalet Bygg 9
Borettslaget Teaterkvartalet Bygg 10

Gnr 230 bnr 263
Gnr 230 bnr 271
Gnr 230 bnr 442
Gnr 230 bnr 449
Gnr 230 bnr 451
Gnr 230 bnr 321
Gnr 230 bnr 440
Gnr 230 bnr 441
Gnr 230 bnr 450

Mandalls gate 16-18
Platous gate 31-33
Mandalls gate 10
Mandalls gate 12
Mandalls gate 14
Platous gate 29
Rubina Ranas gate 1-3
Rubina Ranas gate 5
Rubina Ranas gate 7
1
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Rubina Ranas gate 9 Sameie
Sameiet Teaterkvartalet Bygg 12
Teaterkvartalet Bygg 13 Sameie
Teaterkvartalet Bygg 14 Sameie
DnG Næring AS
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Gnr 230 bnr 452
Gnr 230 bnr 459
Gnr 230 bnr 460
Gnr 230 bnr 461
Gnr 230 bnr 276
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Rubina Ranas gate 9
Rubina Ranas gate 6 - 8
Rubina Ranas gate 10 - 12
Rubina Ranas gate 14

4.

Styret

4.1

Det skal velges styreleder, nestleder og en styrerepresentant, og minst to
varamedlemmer blant medlemmene. Intet medlem kan ha mer enn 1 representant i
styret. Styrets medlemmer skal ha varamedlemmer. Varamedlemmer velges i
nummerrekkefølge. Samme regel som nevnt foran gjelder for varamedlemmer.
Styremedlemmer samt varamedlemmer oppnevnes for 1 år av gangen. Navn på
forslag til nye medlemmer av styret må være innsendt til sittende styre senest 14 dager
før ordinært årsmøte. Styrets leder og nestleder velges blant styremedlemmene av
årsmøtet.

4.2

Styret har den daglige ledelse av garasjesameiet og skal iverksette årsmøtets vedtak.
Innenfor rammen av årsmøtets vedtak og de økonomiske midler som står til
garasjesameiets disposisjon, bestemmer styret hvordan vedlikehold og drift skal
organiseres og utføres. Styret kan herunder engasjere forretningsfører, vaktmester,
vaktselskap og/eller annet personale til å utføre oppgavene.

4.3

Styret sørger for forsvarlig regnskapsførsel. Alle utbetalinger attesteres av to
styremedlemmer før utbetaling.

4.4

Styret holder møte når leder eller et flertall av medlemmene krever.
Styremedlemmer og varamedlemmer har møterett til styremøtet. Styremedlemmer og
varamedlemmer skal motta innkalling og referat til styremøter.

4.5

Styrets vedtak protokollføres. Protokoll undertegnes av de tilstedeværende
medlemmer. Styrets protokoll gjøres kjent for medlemmene. Møteberettigede på
årsmøtet har rett til innsyn i protokollen.

4.6

Styret treffer sine avgjørelser med alminnelig flertall blant de møtende. Styret er
beslutningsdyktig når mer enn halvparten av representantene, herunder leder eller
nestleder er til stede. Ved stemmelikhet blir stemmen til styrets leder avgjørende, og i
hans/hennes fravær vil nestleders stemme ha tilsvarende betydning.
Varamedlemmer har ikke stemmerett på styremøte dersom samtlige styremedlemmer
møter.

4.7

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

4.8

Styret påser at kostnader til garasjesameiets virksomhet fordeles og innkreves i
henhold til fordelingsnøkkelen, jf punkt 6.
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4.9

Garasjesameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter/avsetter forretningsfører. Det
skal bestrebes at garasjesameiet har samme forretningsfører som et flertall av
medlemmene.

4.10

Styret i DnG Garasjesameie kan utnevne én observatør i DnG Vel, vedkommende har
møte- og talerett, men ikke stemmerett.

4.11

Styret må behandle alle skriftlige henvendelser som kommer så snart som mulig og
ikke senere enn neste styremøte.

5.

Årsmøtet

5.1

Garasjesameiets øverste organ er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen
av april måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres for medlemmene og
samtlige møteberettigede innen en frist fastsatt av styret. Forslag til saker som skal tas
opp på årsmøtet må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer. Alle
møteberettigede kan kreve saker tatt opp på årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker
som skal behandles på årsmøtet og årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er
satt opp i innkallingen.

5.2

Møteberettigede er alle som har rett til å møte på medlemmenes generalforsamling
eller sameiemøte. Stemmerett har bare medlemmene representert ved fullmektig.
Hvert medlem har en stemme. Fullmakt fra medlemmene må fremlegges ved
årsmøtets åpning.

5.3

Styreleder leder årsmøtet med mindre årsmøtet vedtar annet. Det velges en person til
å undertegne protokollen. Protokoll fra årsmøtet med årsmøtets beslutninger sendes
medlemmene.

5.4

Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall hvis ikke annet er fastsatt i
vedtektene. Ved stemmelikhet blir stemmen til styrets leder avgjørende. Dersom
styrets leder ikke deltar i avstemningen, avgjøres saken ved loddtrekning.

5.5

Vedtak om å foreta nyanskaffelser, forbedringer m.v. når utgiftene til tiltaket er
vesentlig og tiltaket ikke kan anses som alminnelig vedlikehold/drift, krever 2/3 av
stemmene.

5.6

Avvikling av De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie krever enstemmighet.

5.7

Årsmøtet behandler:
* Årsberetning
* Revidert regnskap
* Innkomne forslag
* Planer og budsjett for kommende år, herunder fastsettelse av medlemmenes bidrag
* Valg av styrets leder og nestleder
* Valg av revisor
* Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer
* Fastsettelse av bruksregler i henhold til pkt 2.2.
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5.8

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig, eller minst 2/3
av garasjesameiets medlemmer fremmer skriftlig krav om det overfor styret.
Ekstraordinært årsmøte avvikles etter samme bestemmelser som ordinært årsmøte så
langt disse regler passer.

6.

Fordeling og overføring av parkeringsplasser

6.1

Eierbrøken for den enkelte garasje er fastsatt med det samlede antall parkeringsplasser
som nevner. Eierandelen kan som hovedregel bare overføres sammen med den
eiendom (eierseksjon/borettslagsleilighet) som overføres. Dersom garasje ønskes
overdratt uten i sammenheng med overdragelse av eierseksjon/borettslagsleilighet skal
følgende gjelde:
Dersom garasjeplassen avtales solgt til personer som ikke er eier av bolig i
medlemmenes eierseksjonssameier/borettslag, har eiere av bolig i medlemmenes
eierseksjonssameier/borettslag rett til å kjøpe garasjeplassen før andre. Selgeren
forpliktet til å meddele salget, herunder alle vilkår for salget så som kjøpesum,
overtagelse mv. til styret hos det enkelte medlem. Styret hos det enkelte medlem
orienterer sine egne eierseksjonseiere/borettshavere om at salg av garasjeplass er
avtalt og med frist til å gjøre forkjøpsrett gjeldende innen 3 uker fra melding om
salg er sendt til styret.
Dersom flere enn en eierseksjonssameier/borettshaver ønsker å kjøpe garasjen
avgjøres salget ved loddtrekning.
Dersom ingen eierseksjonssameier/borettshaver ønsker å kjøpe garasjen har selgeren
rett til å gjennomføre sin kjøpsavtale med utenforstående.
Selgeren er i så fall forpliktet til å gjøre disse vedtekter til en del av kjøpsavtalen.
Det er ikke anledning for juridiske eiere å inneha mer enn maksimalt 3 andeler i
garasjesameiet. Dette gjelder fra vedtaket gjøres og fremover i tid. Det har ikke
tilbakevirkende kraft.
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7.

Fordeling av kostnader

7.1

Garasjesameiets kostnader fordeles pr. enhet. Eierne av garasjeandelene faktureres
direkte av forretningsfører, og betalingen skjer til garasjesameiets konto.

7.2

Styret kan innkreve forskuddsvis betaling av forventede kostnader til neste års drift.
Ved oppløsning av sameiet skal alle innestående midler på sameiets konti, etter at alle
sameiets forpliktelser er oppgjort, tilbakebetales til sameierne etter eierbrøken.

7.3

Kostnader til forretningsfører ved eierskifte belastes kjøper av garasjeandelen.

8.

Bruksrett til boder etc.

8.1

Bodene og/eller tekniske rom/andre rom for felles funksjoner i garasjeanlegget
disponeres i samsvar med plantegninger utarbeidet av utbygger. Vedlikehold av
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bodene, herunder kostnader til vedlikehold, forestås av den enkelte bruker av boden og
er sameiet uvedkommende.

9.

Garasjeanlegget – bruk m.v.

9.1

All ferdsel i garasjeanlegget og nedkjørsel skal skje hensynsfullt og slik at annen
ferdsel ikke unødig hindres og slik at skade ikke forvoldes. Det er ikke tillatt å
parkere på veiene i garasjeanlegget.

9.2

Anlegget skal kun benyttes til parkering.

10.

Omdisponering av parkeringsplasser - handicapplasser

10.1

Garasjesameie kan fastsette nærmere bruksregler for garasjene og kan også foreta
omdisponeringer av garasjeplasser så fremt dette ikke blir til vesentlig ulempe for
noen av garasjeeierne. Omdisponeringen tar først og fremst sikte på å legge til rette for
eventuelle fysiske handikap hos bruker av garasje som krever større garasjeplass enn
den brukeren opprinnelige har.

11.

Særskilt garasjeanlegg tilhørende De nye Grønlandskvartalene Næring AS
De nye Grønlandskvartalene Næring AS eier det garasjeanlegg som er betegnet gnr
530 bnr 12 og som ligger under Trelastlageret som er betegnet gnr bnr.
De nye
Grønlandskvartalene Næring AS har rett til å markere sitt garasjeanlegg slik man
ønsker, så vel ved markering på gulv eller ved bygging av fysiske vegger, helt eller
delvis.
De nye Grønlandskvartalene Næring AS har rett til å benytte seg av Garasjesameiets
eiendom så vel som de tjenester som Garasjesameiet benytter seg av, så langt som
dette er nødvendig og/eller ønskelig for hensiktsmessig drift/vedlikehold av
garasjeanlegget til De nye Grønlandskvartalene Næring AS.
Som eksempler, dog ikke uttømmende, nevnes tilførselsveier, vedlikeholdstjenester og
driftstjenester, strømtilførsel osv. For den bruk/de tjenester De nye
Grønlandskvartalene Næring AS benytter seg av, bæres kostnadene beregnet
forholdsmessig i forhold til antall garasjeplasser hos De nye Grønlandskvartalene
Næring AS i forhold til samtlige garasjeplasser i De nye Grønlandskvartalene
Garasjesameie.
Denne bestemmelse kan ikke endres uten samtykke fra De nye Grønlandskvartalene
Næring AS.
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INFORMASJON OM SALGSSTART G55
For å være med på salgsstart for prosjektet G55, må skriftlig kjøpetilbud samt kopi av
legitimasjon være innlevert (eller innsendelse elektronisk bud som signeres med bank ID) til
megler senest 29.03.2022 kl. 12.00. Kjøpetilbudet står til 01.04.2022 kl. 16.00. Kjøpetilbud med
annen akseptfrist fra budgiver vil bli forkastet.
Budgiver kan påføre flere leilighetsalternativer i prioritert rekkefølge (se kjøpetilbud), og
alle disse er i så fall bindende for budgiver inntil kjøpetilbudet er akseptert eller forkastet av
selger.
Dog slik at budgiver kun er forpliktet til å kjøpe en av leilighetsalternativene som er påført i
kjøpetilbudet. Budgiver er kun bundet av ett kjøpetilbud per innlevertbudskjema så dersom
man ønsker to boliger, må det innleveres to kjøpetilbud.
Etter fristen for innlevering vil selger gå gjennom alle kjøpetilbud som er innkommet. Dersom
det er flere kjøpetilbud på samme leilighet vil selger foreta loddtrekning. Når et kjøpetilbud
er akseptert av selger skal de øvrige som har lagt inn kjøpetilbud på den aktuelle leiligheten
varsles snarest. Selger forbeholder seg retten til enhver tid å akseptere eller forkaste ethvert
kjøpetilbud.
Deretter vil det bli åpnet opp for salg til markedet for øvrig.

HVORDAN FYLLE UT BUDSKJEMA:
Kjøpetilbudet skal være på total kjøpesum (ikke med omkostninger) i henhold til gjeldende
prisliste.
Kjøpetilbudet skal inneholde en finansieringsplan, kontaktperson med telefonnummer til
bank/kredittinstitusjon, og fri for forbehold. Finansiering vil bli sjekket før aksept fra selger
gis.
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AVTALE OM KJØP AV NY
ANDELSLEILIGHET I G55
Avtale om kjøp av ny leilighet i boligprosjektet G55, Grønlandsleiret 55, 0190 Oslo – gnr. 230,
bnr. 107 i Oslo kommune.
Herved bekrefter undertegnede avtale om kjøp av leilighet nr. : _____________________
i prosjektet Grønlandsleiret 55.

Kjøpesum (totalt) : _____________________

(skriver i bokstaver): _____________________________________________________
Alternativ 2

av leilighet nr. : _____________________

i prosjektet Grønlandsleiret 55.

Kjøpesum (totalt) : _____________________

(skriver i bokstaver): _____________________________________________________
Alternativ 3

av leilighet nr. : _____________________

i prosjektet Grønlandsleiret 55.

Kjøpesum (totalt) : _____________________

(skriver i bokstaver): _____________________________________________________
Parkeringsplass

 JA

 NEI

(Fri egenkapital, se salgsoppgave. Det er begrenset antall plasser, slik at de større leilighetene
prioriteres, se prislisten over leilighetene som har rett til kjøp.)
I tillegg kommer omkostninger som oppført i prislisten. Budet gjelder ferdigstilt leilighet iht.
opplysninger i salgsprospekt med leveransebeskrivelse og denne salgsoppgave.
10 % av total kjøpesummen innbetales etter kontraktskriving til meglers klientkonto når
§12-garanti er stilt fra utbygger. Resterende kjøpesum + omkostninger, samt evt. tilvalgs
bestillinger innbetales innen 4 virkedager før overtakelse.
KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK:
Kontant ved kontrakt
Låneinstitusjon

Beregnes av total kjøpesum
Referanse & telf. nr.

Andel

Egenkapital
SUM INNSKUDD

EGENKAPITALEN BESTÅR AV:

Andel 10 %
Andel
%

I TILLEGG KOMMER 60 % FELLESGJELD

%

Andel 40 %

 Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
 Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Det bekreftes av undertegnede ved signatur på dette dokument at; prospektet datert mars
2022 for prosjektet er gjennomgått og akseptert av kjøper.
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Viktig informasjon vedrørende undertegning av denne kjøpsavtale:
Denne kjøpsavtale er bindende for kjøper fra det tidspunkt den er undertegnet og kan
ikke trekkes tilbake. Avtalen er gjensidig bindende ved selgers aksept. Selger står fritt til å
akseptere eller forkaste kjøpsavtalen uten nærmere begrunnelse. Ved aksept fra selger, er
avtalen bindende også for selger med de eventuelle forbehold som er inntatt i salgsoppgaven. Denne kjøpsavtale erstattes av kjøpekontrakt i løpet av ca. 2 – 3 uker, se vedlegg i
salgsoppgaven.
Ihht. Bustadoppføringslova, som regulerer forholdet mellom kjøper og selger ifbm oppføring
av ny bolig, kan kjøper avbestille. Dersom kjøper avbestiller før det er gitt igangsettings
tillatelse, er det avtalt at kjøper betaler et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Etter
varsel om byggestart gjelder Bustadoppføringslovas bestemmelser (Buofl § 52 og 53).
Eiendomsmegler 1 Oslo AS er ansvarlig og behandler de personopplysningene som er
nødvendig for å gjennomføre avtalen samt andre formål som selskapet har tillatelse til å
behandle.
Kjøpsavtale for prosjekt G55 kan leveres til Eiendomsmegler 1, avd. Nybygg OA eller kan
sendes pr. epost til wenche.mauseth@em1oav.no dersom dokumentet er scannet eller tatt
bilde av med signatur.
Ved inngivelse av midlertidig avtale må kjøper samtidig fremlegge gyldig legitimasjon.
Navn:

Navn:

Personnr:

Personnr:

Adresse:

Adresse:

Postnr./sted:

Postnr./sted:

Telefon:

Telefon:

E-post:

E-post:

Dato:

Dato:

Signatur:

Signatur:

Legitimasjon
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Legitimasjon
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