Eiendomstype Leilighet

TØYEN

Borggata 12 C

Prisantydning 3 490 000
Andel fellesgjeld 64 961
Totalpris 3 554 961 + omk.
P-Rom 53 m²
Borggata 12 C, 0650 OSLO
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NØKKELINFO
Adresse

Borggata 12 C,
0650 Oslo

Tot. inkl. andel fellesgjeld

kr 3 554 961

Prisantydning

kr 3 490 000

Andel fellesgjeld

kr

64 961

Omkostninger

kr

107 170

Totalpris inkl. omkostninger

kr 3 662 131

Felleskostnader

kr

Bra/P-rom

53 m²

Ant. sov.

1

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierleilighet

Byggeår

1988

Etasje

3

3 187

Energimerking
For mer informasjon om eiendommen se side 10
4
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7
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INFORMASJON OM EIENDOMMEN
ADRESSE

FELLESKOSTNADER / FELLESKOSTNADER
INKLUDERER

Borggata 12 C, 0650 Oslo

FORRETNINGSFØRER
Brækhus Eiendom AS

A konto fellesutgifter for seksjonen på kr. 3 187,- per måned.

REGISTERBETEGNELSE

-Fellesutgifter kr. 2 768,-Bilplass kr. 219,-Bredbånd kr. 200,-

230/10/0/37 i Oslo

PRIS
Tot. inkl. andel fellesgjeld
Prisantydning
Andel fellesgjeld
Omkostninger
Totalpris inkl. omkostninger

kr 3 554 961
kr 3 490 000
kr
64 961
kr 107 170
kr 3 662 131

Andelen av fellesgjeld overtas av kjøper og betjenes via betaling av
felleskostnadene. Beløpet er opplyst av forretningsfører.
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument
og at eiendommen selges til prisantydning

OMKOSTNINGER
Dokumentavgift kr 88 850,Eierskiftegebyr kr 5 650,Eierskiftegebyr garasjeplass kr 4 520,Tinglysningsgebyr x 2 kr 1 050,Help forsikring (valgfritt) kr 7 100,Sum øvrige omkostninger kr 107 170,Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte omkostninger er beregnet
ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om
økning i gebyrer.

Se for øvrig sameiets regnskap. Ta kontakt ved oppgjør for
opplysninger om eventuelle restanser og andre
uoppgjorte krav som påhviler seksjonen. Beløpet er opplyst av
forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver
tid har inngått.

SAMEIETS FELLESGJELD
Kr 8 007 466 som utgjør Sameiets totale fellesgjeld pr. 01.09.2018

RENTER, AVDRAG OG ØVRIGE OPPLYSNINGER OM
SAMEIETS ØKONOMI
Lån Nordea 6030.80.93975:
Restgjeld per 01.09.2018 var kr. 8 007 466,Lånet gjelder rehabilitering, reparasjon og vedlikehold. Lånet har
rentesats lik 3,2 % og betales over 4 terminer i året. Lånet løper til
2031. Kr 5 698 281 pus renter forfaller til betaling mer enn 5 år
etter regnskapsårets slutt. Se sameiets regnskap med noter.
Selskapet har negativ egenkapital. Sameiet har gjennomført
rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som
innebærer at sameiet har hatt høyere kostnader enn inntekter.
Den manglende likviditeten som dette
medfører, er blitt finansiert ved låneopptak.
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
In-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler
av fellesgjeld (IN-lån): Nei
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Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i
forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud
inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde
bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og
dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap
er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller
vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.

AREAL
BRA/P-rom: 53 m²/53 m²
Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens
rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen
fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve
bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom.
Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom,
innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge
seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til
NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om
eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som
primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt
i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om
enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

ANTALL SOVEROM
1

EIERFORM
Eierleilighet
Eierforholdet reguleres av eierseksjonsloven av 01.01.2018 nr. 65.
Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med
tilknyttet enerett til bruk av bolig. Det gjøres oppmerksom på at
man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak av

erverv av fritidsbolig. Seksjonseiere kan holdes solidarisk ansvarlig
for andres mislighold av fellesutgiftene i forhold til sin sameiebrøk.
I følge Eierseksjonsloven skal det foreligge vedtekter i et sameie.
Vedtektene kan endres iht. bestemmelsene i lov om eierseksjon.
Manglende sameievedtekter medfører ikke at det er et «ulovlig»
sameie, men sameierne anbefales å bidra til at det opprettes slike
vedtekter som loven tilsier.

STANDARD

BYGGEMÅTE

Lys og moderne 2-roms leilighet i 3. etasje. Leiligheten har en
tilbaketrukket beliggenhet og oppgradert i sin helhet i 2017.

Boligblokk oppført på kultet og støpt sale fundamentert til antatt
faste masser, dekker og bærende konstruksjoner i betong, fasader
i pusset og malt betong og fasadeplater. Bygget har
saltakkonstrusjon og garasjeanlegg i kjeller.

Entré - Praktisk entré med plass til garderobeløsning. Nylagt
gjennomgående 1-stavs eikeparkett.

Byggemåte er opplyst av taksmann.

BOLIGTYPE
Leilighet

ETASJE
3

PARKERING
Det følger biloppstillingsplass med leiligheten. Ellers gateparkering
etter gjeldende bestemmelser i området.
Lading av El-bil/Hybrid:
Megler har ikke undersøkt om det er tilrettelagt for lading av Elbiler og Hybrider i borettslaget/sameiet. Hvorvidt det er mulighet
for slike anlegg eller installasjoner må kjøper selv undersøke.

SAMEIETS EIENDOM
Gnr. 230, bnr. 10 i Oslo kommune

SAMEIEBRØK
53/8732

BYGGEÅR
1988 i følge takstmann

Stue - Romslig stue med plass til sofagruppe og tv-møblement.
Utgang til nordvestvendt balkong på ca. 5,5 m² med gode
lysforhold.
Bad/wc - Pent bad innredet med innfliset badekar med
termostatbatteri, skap med slette fronter, speilskap med belysning
samt servant med ettgreps blandebatteri stående på flislagt plate.
Svingbare dusjvegger i herdet glass med aluminiumprofil, samt
dusj med termostatbatteri + ekstra hånddusj og veggmontert
toalett. Flislagt gulv og vegg samt hexagonfliser i dusjsone og malte
himlinger med downlights.
Soverom - Romslig med plass til dobbeltseng og garderobeløsning.
Nylagt gjennomgående 1-stavs eikeparkett og malte vegger samt
malte himlinger.
Kjøkken - Åpen kjøkken- og stueløsning med god skapplass.
Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminerte benkplater,
belysning oppunder overskap, oppvaskkum med beslag og
ettgreps kran. Integrert komfyr, induksjon platetopp,
mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kjøl- og fryseskap. Avtrekksvifte
med kullfilter. Nylagt gjennomgående 1-stavs eikeparkett, fliser
med marmormøsnter over kjøkkenbenk og tapet på 1 vegg samt
malte himlinger og nedforete lyskasser med downlights.
Annet - Sikringsskap med skrusikringer, 35 amp hovedsikring,
jordfeilbryter, 6 fordelingskurser og digital strømmåler. Dørcalling
med åpner, kabel-TV tjenester, fibernett fra Canal Digital og
røykvarsler. Leiligheten disponerer 1 bod i kjeller på ca. 3,6 m².
Hvitevarer eller brunevarer medfølger ikke i handelen med mindre
det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens
tilbehørsliste.

NYTTIG INFORMASJON VED KJØP AV BRUKT BOLIG
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og
du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har
feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven.
Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i
salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen
besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn
i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative
overraskelser unngås.
Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en
mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje,
aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden
gradvis.
Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset
levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt
strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og
aksepteres.
Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller
gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen.
Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan
være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer
snarlig og «innen rimelig tid» overfor
boligselgerforsikringsselskapet/selger.
Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2
måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.
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INFORMASJON OM EIENDOMMEN
Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP
forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring,
straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.

BRUKSTILLATELSE / FERDIGATTEST
Ferdigattest datert 17.07.1989 gjelder nybygg og større arbeid.
Ferdigattest datert 2003 gjelder vesentlig endring/reparasjon.
Ferdigattest datert 15.10.2010 gjelder oppdeling av bruksenheter.
Ferdigattest datert 12.04.2011 gjelder endring/reparasjon av
bygningstekniske innstallasjoner.
Ferdigattest datert 07.06.2011 gjelder vedlikehold og utbedring
(§89),
Det er samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens bruk.

REGULERING
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse
kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved
henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg
kjent med disse.
Pågående plansak:
Saksnr. 201515833 gjelder
Smedgata 25 A og B. Oppføring av nytt boligbygg/punkthus.
Foreløpig plan.
Saksnr. 201809736 gjelder
Kolstadgata - Møteplass ved Tøyen skole. Foreløpig plan.

OPPVARMING

Saksnr. 201415870 gjelder
Hagegata 27. Formål foreslås endret til kombinert bebyggelse og
anleggsformål (bolig, foretning, barnehage el. l.). Foreløpig plan.

Leiligheten er oppvarmet med panelovner og varmekabler i bad/
wc.

Pågående byggesaker:
Saksnr. 201716528 gjelder Smedgata 41 - Påbygg- Ombygging.

ADGANG TIL UTLEIE
Utleie av seksjon kan være begrenset jfr. sameiets vedtekter/
styregodkjenning.

Saksnr. 201810048 gjelder Smedgata 35 C - Tilbygg og terreasse.
Saksnr. 201411703 gjelder Smedgata 25 A-B - Riving av to
verkstedbygninger.

Seksjonseier plikter ved utleie å overlevere leietaker ett eksemplar
av disse husordensregler. Utleie skal meldes på eget skjema via
forretningsfører, og leietaker skal
signere på dette skjemaet at de har mottatt og forstått pliktene
som følger av husordensreglene.

VEI, VANN OG AVLØP

RADON

Kr 912 185 for 2017.
Formuesverdien er opplyst av selger.
Verdien gjelder som primærbolig.

Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt.

Offentlig tilknytning

SKATTEMESSIG FORMUESVERDI

ANDEL FELLES FORMUE
Kr 23 411,- iflg. forretningsfører/regnskap pr. 31.12.2017
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ANDRE OPPLYSNINGER
MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV
EN HANDEL
I henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
(Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre
legitimasjonskontroll.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta
kundekontroll 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. Endelig kundekontroll av
kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. 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.

skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig
kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du
legger inn bud.
Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet.
Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter
hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter
fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er
absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må
kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av
akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot
en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at
eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler
eller at bud allerede er akseptert.
Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller
budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler
og kan formidles til selger og andre interesserte.

OVERTAKELSE
Etter nærmere avtale med selger

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som
følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter
Hvitvaskingsloven.

FORKJØPSRETT/GODKJENNING

BUDGIVNING

EIER

Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist
enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor
selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning.
Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning
om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler.
Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere
eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn
bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og
underskrift.
Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til
budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det
sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å
legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning,

Khaled Ahmad Mahmoud

Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett

Seksjonering
Opprettet seksjoner:
SNR: 37
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 53/8732
Tinglyst 29.07.1988
Kommunen har panterett som sikkerhet for riktig betaling av
kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt. Sameiet har
panterett som sikkerhet for bl.a. riktig betaling av fellesutgifter. I
tillegg kan eiendommen ha tinglyst panterett til sameie jf.
grunnboksutskrift. Ovennevnte panterett(er) vil alltid følge
eiendommen.
Selger bærer risikoen for at kjøper kan få tinglyst skjøte uten andre
heftelser enn de som det er avtalt at følger med i handelen.
Gjennomføring av handelen er betinget av det ikke er tinglyst
heftelser som ikke lar seg innfri/slette.

ANDRE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er
det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til
eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte
servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne
eiendommen.

HEFTELSER
Ovenstående heftelser vil følge eiendommen ved salg, og ved
inngivelse av bud aksepteres disse av budgiver/kjøper.
Erklæring/avtale
Best om lampefeste for gatelykt
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst 16.05.1924
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ANDRE OPPLYSNINGER
ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

TILSTANDSRAPPORT/TAKST/VÅTROMSRAPPORT

tegningsprovisjon fra HELP.

Boligsameiet Borggata 12 består av 97 boligseksjoner og 3
næringsseksjoner, hvorav 1 er garasjeseksjon, totalt 100 seksjoner
av eiendommen gnr. 230 bnr. 10 i Oslo i henhold til
oppdelingsbegjæring. Garasjeseksjonen eies av 91 boligseksjoner i
fellesskap. Det er 50 parkeringsplasser per dags dato. Dyrehold er
tillatt uten styrets godkjennelse. Dyreholdet skal ikke være til
ulempe eller sjenanse for andre seksjonseiere eller sameiet.
Kameraovervåkning av sameiets fellesarealer er tillatt. Styret kan
iverksette kameraovervåkning av fellesarealene etter nærmere
varsel til seksjonseie. Postkasseskilt kan fås ved henvendelse til
styret.

Taksten er avholdt den 15.10.2018 av takstmann Lars-Erik
Johnsrud.
Boligblokk er oppført i 1988 og bygget i henhold til byggeforskrifter
gjeldende i den perioden blokken ble oppført.

AVTALEBETINGELSER

Boligsameiets styre og forretningsfører skal søkes
skriftlig ved salg av bruksrett til garasjeplass når denne overdras
uavhengig boligseksjonen. Det skal opplyses om kjøper og
overdragelsestidspunkt. Det skal
mottas et skriftlig samtykke fra styret eller forretningsfører om at
overdragelsen er godkjent. Vedlagt samtykket skal det følge en
oppdatert liste over fordelingen av plassene (bilag 1). Det vil bli
belastet et eierskiftegebyr på 4 ganger rettsgebyr for
administrasjonen ved overdragelser.
Resultatregnskapet for 2017, som viser et overskudd på
kr. 1 419 984,- anbefales godkjent. Styret foreslår at overskuddet
føres mot egenkapitalen.

Meglers vederlag
Prosentprovisjon (1,5%) kr 52 350
Markedsføringspakke kr 19 900
Saksbehandling-/ Oppgjørsgebyr kr 4 000
Tilretteleggingsgebyr kr 12 500
Pris per visning kr 2 000
Alle beløp er inkl. mva.
Dersom eiendommen ikke blir solgt er følgende avtalt: Alle
dokumenterte utlegg betales i tillegg til tilretteleggingshonorar,
gebyr diverse registersøk, markedsføringspakke, visninger samt kr
10.000,- i vederlag for utført salgsarbeid.
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Leiligheten fremstår som lys og moderne, meget godt vedlikeholdt,
med liten til normal bruksslitasje.
Tilstandsgrad 2 er satt ut fra alder.
Kommentar fra selgers egenerklæring:
1.1 Total oppussing av leilighet
1.2 Total oppussing av leilighet
1.3 Jobben utført av godkjent både ansvar rett og våtrom godkjent
bedrift.
8.2 Proff Elektriker AS
9.1 Jobben utført av Firma: KM Bygg&Rehab AS
9.2 Skifting av sluk på badet ,nye rør i rør system på bade og
kjøkken, Montert av varmt vansbereder 120 L høiax ekspress.

BOLIGSELGERFORSIKRING
Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring.
Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

BOLIGKJØPERFORSIKRING
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.
Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell
juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler de
neste fem årene. Du kan ta kontakt med megler for å få
informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no.
Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til
eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at
kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av
landbrukseiendom/ småbruk, er det kun forhold tilknyttet til
våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer
henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til
takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra
kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.
Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved
besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom
(avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen
andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er
ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar
etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre
vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere
gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og
3-8.
Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller
uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/
megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter
avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde
blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan
reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper
hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått.
En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses
på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre
kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta
at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i
salgsprosessen.

VEDLEGG
- Nabolagsprofil
- Tilstandsrapport datert 15.10.2018
- Egenerklæring datert 25.10.2018
- Energiattest
- Husordensregler
- Ordensregler for garasjesameiet
- Vedtekter
- Årsberetning 2017
- Reguleringsplan
- Oversiktskart
- Plantegning 3.etasje
- Seksjonering datert 09.07.1988
- Ferdigattest
- Ferdigattest datert 21.07.1989
- Ferdigattest datert 15.10.2010
- Ferdigattest datert 12.04.2011
- Ferdigattest datert 07.06.2011

FINANSIERING
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell
rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.

OPPDRAGSANSVARLIG
Kim Phuong Thi Tran
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Tlf.: 473 73 071
E-post: kt@bnbolig.no
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260

0.3 km

VAHL SKOLE

1-7 KL

15 KL

326

0.5 km

KAMPEN SKOLE

1-7 KL

17 KL

425

0.9 km

LAKKEGATA SKOLE

1-7 KL

21 KL

320

0.9 km

JORDAL UNGDOMSSKOLE

8-10 KL

16 KL

457

1.1 km

SOFIENBERG UNGDOMSSKOLE

8-10 KL

-

120

1.2 km

HERSLEB VIDEREGÅENDE SKOLE

-

-

-

0.8 km

ELVEBAKKEN VIDEREGÅENDE SKOLE

-

-

576

1.6 km

BORGGATA FAMILIEBARNEHAGE

-

-

-

0.1 km

SIGURDSGATE FAMILIEBARNEHAGE

0-3 ÅR

1 AVD

4

0.3 km

LANGLEIKEN BARNEHAGE

3-6 ÅR

2 AVD

36

0.3 km

Vaterland i vest, Tøyen m/Enerhaugen i nord, Gamlebyen i øst og sørøst, og sporområdet til Oslo
S i sør. Grønland er også navnet på hovedgaten i området. Området var opprinnelig
strandsonen øst for Akerselvas utløp, og navnet kan henspille på gressletter ved vannet. Gatene
Grønland og Grønlandsleiret var den gamle strandlinjen og regnes som den historiske nordgrensa mot
Bjørvika. Grunnen til at dette har endret seg er at nettopp Bjørvika er blitt massivt fylt igjen gjennom
flere århundrer.

ENERHAUGEN

Vurdert av 101 lokalkjente
STØYNIVÅET
Støy dag og natt

Støynivå om dagen

Lite støynivå

VEDLIKEHOLD HAGER
Lite velholdt

Nokså velholdt

Godt velholdt

KOLLEKTIVTILBUD

OMRÅDE

PERSONER

Bydel: Gamle Oslo

50028

Grunnkrets: Grønland Rode 6

1671

666759

43.1%

38.3%

38.0%

Voksne
(35-64 år)

Bra

Bra

8.7%

6.8%

Eldre
(over 65 år)

HUSHOLDNINGER

353639

28388
959

Dårlig

Bra

DEMOGRAFI

Tøyen T-banestasjon

47.7 km
1.6 km
1.1 km
0.3 km

Munkegata

0.7 km

Tøyen skole

0.3 km

Rudolf Nilsens plass ballbinge
Kampen park

0.6 km
0.8 km

Tøyen Fitness og Tr.senter
Partner Sol- og Tr.senter

0.3 km
0.4 km

Tøyen Torg
Grønland Basar

0.3 km
0.6 km

Coop Mega Tøyen
Grønland Postkontor

0.2 km
0.9 km

Bra

Meget bra

Bra

Meget bra

Bra

Meget bra

Standard utvalg

Stort mangfold

Dårlig

SHOPPINGUTVALG
Dårlig

DAGLIGVARETILBUD

8,3

Dårlig

MATVAREUTVALG

7,3

Lite utvalg

FAMILIESAMMENSETNING

Nabolag

8,6
7,5
8,7
7,7
7,9

Norge

21% er barnefamilier
46% har høyskoleutdanning

98% av boligene er eldre enn 20

Flerfamilier

Par m/barn

Par u/barn

Enslig m/barn

Enslig u/barn

år
90% bor i terrassehus, bygård
eller blokk

LIVSSTIL

(Grønland Rode 6 grunnkrets)

Aktiviteter:

Kultur, cafe og restauranter, helsestudio, løpeturer

Interesser:

Internasjonale tema, mote, mat, film, fritid og reiser, IT, miljøvern

Radio & TV-vaner:

0 km*
0.2 km

Kulturprogrammer, politikk, fotball, musikk, debatter,
utenriksnyheter, dokumentarer

Lesevaner:

0 km
0.3 km

Regionale aviser, finansaviser på papir og nett, moteblader,
interiørblader

Forbruk:

Uteliv, helsestudio, bøker, kosmetikk, mote, musikk, kino

Ferievaner:

Storbyferie, aktive ferier, temareiser

Bilmerker:

Volkswagen, Toyota, Audi, Mercedes Benz, Nissan

Boots apotek Tøyen
Vitusapotek Grønland Basar

0.3 km
0.6 km

Grønland Basar Vinmonopol
Oslo City Vinmonopol

0.6 km
1.3 km

Joker Jens Bjelkesgate
Coop Mega Tøyen
Borggata matsenter
Mix Tøyen Videosenter
Shell/7-Eleven Tøyen

Meget bra

22% er gift

32% har bolig mellom 60-120 kvm

VARER/TJENESTER

SPORT

0.4 km

For kilder og annen info om Nabolagsprofil se neste side. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018
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Meget bra

Bra

UTELIV

9,6

33% har inntekt over 400.000

TRANSPORT
Oslo S
Tøyen

Meget bra

KULTURTILBUD

70% eier sin egen bolig

Oslo Gardermoen

Veldig bra

Dårlig

7,7

4.2%

Bra

37.2%

Unge voksne
(19-34 år)

Ikke så bra

AKTIVITETSTILBUD

12.2%

Ungdom
(13-18 år)

Kommune: Oslo

Kvalitet på skolene: 5,0 /10

30.9%

4.5%

3.4%

5.3%

Barn
(0-12 år)

Dårlig

Dårlig

12.7%

Høflige

15.2%

Naboskapet: 6,4 /10

14.2%

29.1%

BEFOLKNING

SERVERINGSTILBUD

8,6

65.3%

15 KL

39.9%

1-7 KL

Grønland er et strøk rett øst for sentrum, beliggende i bydel Gamle Oslo. Det er avgrenset av

Enslige
Studenter
Godt voksne
Etablerere

5.6%

TØYEN SKOLE

SPESIELT ANBEFALT FOR

5.5%

Veldig trygt

KM

29.7%

Opplevd trygghet: 7,5 /10

ELEVER
/BARN

13.5%

Vurdert av 101 lokalkjente

NIVÅ KLASSER
/AVD

21.4%

Enerhaugen

SKOLER, BARNEHAGER

11.6%

BORGGATA 12 C,
0650 OSLO

3.4%

NABOLAGSPROFIL

97% av eiendommene har pris over
kr. 2,5 mill

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje).
Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Livsstilsbeskrivelsene er levert av
InsightOne som har delt Norges befolkning inn i Mosaic(tm)-grupper etter demografiske kjennetegn. De er basert på offentlig statistikk, i hovedsak fra SSB (Statistisk
sentralbyrå) samt spørreundersøkelser om holdninger, forbruk, medievaner osv. Eiendomsprofil AS eller BN Bolig AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
dataene. Kilde: InsightOne, SSB 2016, Norsk Eiendomsinformasjon 2012, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

Adresse:

Borggata 12 C, 0650 OSLO

Telefon: 91 38 99 75

TILSTANDSRAPPORT BOLIG
Bygningsteknisk gjennomgang med
- arealmåling
Borggata 12 C, 0650 OSLO
Gnr 230: Bnr 10 (snr: 37)
0301 OSLO KOMMUNE
Eierleilighet

SERTIFISERT TAKSTMANN
Takstmann Lars-Erik Johnsrud
Telefon: 91 38 99 75
E-post: lars-erik@takstpartner.no
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
Takstmann & Murmester Lars-Erik Johnsrud
Skogvollveien 9C, 0580 OSLO
Telefon: 91 38 99 75
Organisasjonsnr: 915 328 520

Dato befaring: 15.10.2018
Utskriftsdato: 01.11.2018
Oppdrag nr: 218199

1e5db6

Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunene tilbyr mer oppdaterte
kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller BN Bolig AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i kartene.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 230: Bnr 10 (snr: 37)
0301 OSLO KOMMUNE
Borggata 12 C, 0650 OSLO

Takstmann & Murmester Lars-Erik Johnsrud
Skogvollveien 9C, 0580 OSLO
Telefon: 91 38 99 75

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Forutsetninger
TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten
ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.
Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er
likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig
informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at
informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.
Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.
TAKSTRAPPORTEN
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler.
OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.
OM TAKSTMENN
Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal
etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.
KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.
RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.
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Befaringsdato: 15.10.2018

Takstmann & Murmester Lars-Erik Johnsrud
Skogvollveien 9C, 0580 OSLO
Telefon: 91 38 99 75

LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan
variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.
TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.
ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.
Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre
enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.
Arealberegning
Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og
gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom
(P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv
om de er måleverdige.

Egne forutsetninger

BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Gnr 230: Bnr 10 (snr: 37)
0301 OSLO KOMMUNE
Borggata 12 C, 0650 OSLO

Rapport for eierleilighet i Borggata 12 C. Oppdraget ble rekvirert av eier via megler, og gikk ut på å avholde en Tilstandsrapport
Bolig. Rapporten skal reflektere de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte på befaringstidspunktet. Det er
ikke utført byggetekniske vurderinger vedrørende tilstand for sameiets bygg og tilstand for fellesarealer.
Leiligheten ble besiktiget av takstmann med eier tilstede. På forespørsel har eier opplyst at de ikke er kjent med at bebyggelsen
er beheftet med skjulte feil/ mangler eller offentlige pålegg som ikke er utført.
Byggets alder og vedlikeholdsmessige tilstand tilsier at det ved oppussing og ombygning vil kunne avdekke feil og mangler ved
bygget. Tinglyste servitutter er ikke kontrollert. Møbler og inventar er ikke flyttet av takstmannen under befaringen. Dette kan
medføre at skader som er tildekket/skjult ikke fremkommer i taksten. Takstmannen kan ikke svare for slike forhold. Leiligheten var
møblert og bebodd på befaringen.
Dersom det i rapporten er oppgitt årstall for når enkelte bygningsdeler er fornyet, er årstall er oppgitt av rekvirent og/eller i tidligere
takst (hvis ikke annet er oppgitt) og er ikke etterkontrollert av undertegnede. Oppgitte årstall må anses som omtrentlige.
Grunnforhold/ setningsskader er ikke kontrollert. Takstmannen er ikke autorisert på el-anlegg, og kommentarer vedrørende dette
punktet i rapporten er basert på generell kunnskap. Det er ikke observert eller gjort til kjenne skader eller andre forhold som
takstmannen har tatt i betraktning på takserings tidspunktet. Det må alltid beregnes noe overflatebehandling ved et evt salg.
Arealene er målt opp på stedet eller fra plantegninger i hht. takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger, uten hensyn
til byggeforskriftenes krav. Det er ikke utført inngrep i konstruksjonen på befaringen, kun enkel fuktsøk på bad med
fuktmålerindikator av type Protymeter MMS2. Fuktsøk med instrumenter på bad med fliser vil kunne gi utslag på fukt, selv om
membransjiktet er tett. Fuktsøkeren søker 2-3 cm ned i underlaget, men kan ikke bestemme om er oppå eller bak membran. Et
utslag på en fuktsøker er derfor bare veiledende, og det anbefales alltid å måle RF ved hulltaking i tilstøtende rom til våtrom. Det
er ikke befart på fellesarealer og boder. Varme og lydisolering er ikke konstatert i konstruksjoner, men antas å være utført i hht
byggeårets normer og krav. Det gjøres oppmerksom på at når rapporten sendes elektronisk vil den kunne bli eksponert for andre
enn mottaker. De reguleringsmessige forhold, samt panteattest for eiendommen vil bli undersøkt av megler, og derfor ikke sjekket
av takstmannen. Når taksten sendes som e-post er den elektronisk signert.
Varme og lydisolering er ikke kontrollert i konstruksjonen, men antas å være utført i hht. byggeårets normer og krav. Det er ikke
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Gnr 230: Bnr 10 (snr: 37)
0301 OSLO KOMMUNE
Borggata 12 C, 0650 OSLO

Takstmann & Murmester Lars-Erik Johnsrud
Skogvollveien 9C, 0580 OSLO
Telefon: 91 38 99 75

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

kontrollert om det er utført arbeid i strid med Plan- og Bygningsloven.

Gnr 230: Bnr 10 (snr: 37)
0301 OSLO KOMMUNE
Borggata 12 C, 0650 OSLO

Takstmann & Murmester Lars-Erik Johnsrud
Skogvollveien 9C, 0580 OSLO
Telefon: 91 38 99 75

Befarings- og eiendomsopplysninger

Takstmannens rolle

Rapportdata
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et
ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Kunde:

Khaled Ahmad Mahmoud

Takstmann:

Lars-Erik Johnsrud

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 15.10.2018.
- Khaled Ahmad Mahmoud. Eier. Tlf. 41 23 81 87
- Lars-Erik Johnsrud. Takstmann & Murmester. Tlf. 91 38 99 75

Konklusjon tilstand
Boligblokk er oppført i 1988 og bygget i henhold til byggeforskrifter gjeldende i den perioden blokken ble oppført.
Leiligheten er vurdert i den stand den var på besiktigelsesdagen. Leiligheten fremstår som lys og moderne, meget godt
vedlikeholdt, med liten til normal bruksslitasje.
Tilstandsanalysen er basert på nivå 1, visuell kontroll uten inngrep i konstruksjonen.
Selv om det foreligger en tilstandsrapport, er det likevel påkrevet å undersøke eiendommen grundig før kjøp, ref. "lov om
avhending av fast eiendom §3-10".
Utvendig bygningsmasse er ikke vurdert (kun beskrevet) da dette ikke var mandat for oppdraget. For ytterligere informasjon
henvises til rapporten.

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse:

Eierleilighet

Beliggenhet:

Sentral beliggenhet pa Tøyen med umiddelbar nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon
og et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Eiendommen har ogsa kort vei til idrettsanlegg, lekeplass
samt friarealer med gode tur og rekreasjonsomrader.

Bebyggelsen:

Hovedsakelig blokkbebyggelse.

Om tomten:

Eiet tomt på 3894 m² som tilhører sameiet. Tomten er fellesareal. Tomten er opparbeidet med asfaltert
fortau mot vei samt gangveier, plen og beplantning i indre gardstun.

Adkomstvei:

Offentlig

Tilknytning vann:

Offentlig

Tilknytning avløp:

Offentlig

Opplysninger

2-roms eierleilighet beliggende i boligblokkens 3. etasje av 6 etasjer + kjeller. Leilighet med balkong på
ca. 5,5 m². God planløsning og trappefri adkomst via heis. Lys og moderne standard. Inneholder stue
med utgang til nordvestvendt balkong, åpen kjøkken- og stueløsning, soverom, dusjbad/wc og entré.
Liten bruksslitasje på overflater og innredninger. Varmekabler på bad. oppvarming med panelovner for
øvrig. Naturlig og mekanisk avtrekkssystem i boligen.
Leiligheten fremstår med moderne standard. Gulvene har nye parkettgulver. Himlingene i malte
overflater av betongelementer og platehimlinger. Vegger i malte overflater og tapet samt teppe, malte
og tapetserte flater med underlag av gips eller betong. Flislagt dusjbad/wc av god størrelse, hvor det er
innfliset badekar, innredning og skap med slette fronter, speilskap med belysning, samt servant med
ettgreps blandebatteri, stående på flislagt plate. Dusjsonen har svingbare dusjvegger i herdet glass
med aluminiumprofil, samt dusj med termostatbatteri + ekstra hånddusj. Badet har vegghengt toalett.
Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminerte benkeplater og integrerte hvitevarer.
Leiligheten disponerer 1 bod i kjeller på ca. 3,6 m².
Boligblokk med heis til hver etasje. Leiligheten har en praktisk og arealeffektiv planløsning. I stuedelen
og soverommet er det vindusflater som gir godt med lys.

Parkering

Det følger biloppstillingsplass med leiligheten.
Ellers gateparkering etter gjeldende bestemmelser i området.

Oppvarming

Leiligheten er oppvarmet med panelovner og varmekabler i bad/wc.

Plantegning

Målsatt plantegning kan fravike noe fra de faktiske mål.

Vedlikehold/
oppgraderinger
opplyst av eier

Leiligheten ble oppgradert i sin helhet i 2017.

OSLO, 01.11.2018

Takstmann Lars-Erik Johnsrud
Takstmann & Murmester
Telefon: 91 38 99 75

Matrikkeldata
Matrikkel:

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 15.10.2018

Side: 4 av 11

Kommune: 0301 OSLO Gnr: 230 Bnr: 10 Seksjon: 37

Eiet/festet:

Eiet

Areal:

3 894 m² Arealkilde: I følge opplysninger hentet fra Kartverket.

Eierbrøk seksjon:

Eierbrøk: 53/8732

Sameiets navn:

Boligsameie Borggata 12

Organisasjonsnr.:

971280077

Forretningsfører:

Brækhus Eiendom AS

Andel formue:

23 411 Dato: 31.12.2017

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 15.10.2018

Side: 5 av 11
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 230: Bnr 10 (snr: 37)
0301 OSLO KOMMUNE
Borggata 12 C, 0650 OSLO

Takstmann & Murmester Lars-Erik Johnsrud
Skogvollveien 9C, 0580 OSLO
Telefon: 91 38 99 75

Andel fellesgjeld:

64 962 Dato: 31.12.2017

Hjemmelshaver:

Khaled Ahmad Mahmoud

Adresse:

Borggata 12 C, 0650 OSLO

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Boligblokk/ leilighet
Dato

Kommentar

Status

Egenerklæring

Sider

Vedlagt

Ikke
fremvist

Grunn og fundamenter - Boligblokk/ leilighet
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Diverse opplysninger fra
takstmannens database

Grunn og fundamenter, generelt
Beskrivelse:

Forretningsfører

Andre forhold
Forsikring:

Selskap: W.R. Berkleys Ins. Norway NUF. Avtalenr: 200087.1.
Fellespolise for sameiet. Det betyr at sameier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Vinduer - Leilighet i 3.etg.
Beskrivelse:

Bygningsdata
Byggeår:

1988 Kilde: I følge. EDR. (Norsk Eiendomsinformasjon)

Anvendelse:

For beboelse

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Arealer
Bruttoareal
Totalt

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

59

53

53

59

53

53

Vinduer med malte trerammer og 2-lags energiglass fra byggeår.
Alle gerikter rundt vinduer og dører er hvitmalte.
Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
Vinduene synes å oppfylle tiltenkt funksjon.
Tilstandsgrad er satt ut fra alder

Ytterdører og porter - Leilighet i 3.etg.

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Kommentar

BTA er skjønnsmessig utregnet.

Kjeller

Bod på ca. 3,6 m².

Sum bygning:

Merk. Det er satt tilstandsgrader på bygningsdeler som er synlig inne i leiligheten, selv disse
mulig kan omfattes av sameiets vedlikeholdsansvar. (F.eks. vinduer, entrédører, røropplegg.)
Det settes ikke tilstandsgrad på byggningens konstruksjoner.

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte
åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Boligblokk/ leilighet

Leilighet i 3.etg.

Tilstandsvurdering:

Boligblokk oppført pa kultet og støpt sale fundamentert til antatt faste masser, dekker og
bærende konstruksjoner i betong, fasader i pusset og malt betong og fasadeplater. Bygget har
saltakkonstrusjon og garasjeanlegg i kjeller.

Vinduer og dører - Boligblokk/ leilighet

Bygninger på eiendommen

Etasje

Takstmann & Murmester Lars-Erik Johnsrud
Skogvollveien 9C, 0580 OSLO
Telefon: 91 38 99 75

Konstruksjoner

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Gnr 230: Bnr 10 (snr: 37)
0301 OSLO KOMMUNE
Borggata 12 C, 0650 OSLO

0

Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Balkongdør med malte trerammer og 2-lags energiglass fra byggeår.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Karmer og dører synes å oppfylle tiltenkt funksjon.
Tilstandsgrad er satt ut fra alder.

Ytterdører og porter - Leilighet i 3.etg.

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Beskrivelse:

Finert hvitlakkert entrédør, type B-30/35db som er brann- og lydklassifisert.

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Noen riper på utside dør, ellers normal bruksslitasje

Kommentar areal
Disposisjonsrett på boden er gitt av megler, det er ikke fremlagt noe dokumentasjon på eierforholdet.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Leilighet i 3.etg.

Entré, bad/wc, stue/kjøkken, soverom

Innvendige dører - Leilighet i 3.etg.

Sekundærareal (S-ROM)

Beskrivelse:

Kjeller
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst
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Befaringsdato: 15.10.2018

Side: 6 av 11

Innvendige dører er 1-speils hvitlakkerte fyllingsdører samt glassdør med sprosser til stue/
kjøkken.
Dørvridere i stål.
Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.
Karmer og dører synes å oppfylle tiltenkt funksjon.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 15.10.2018

Side: 7 av 11

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 230: Bnr 10 (snr: 37)
0301 OSLO KOMMUNE
Borggata 12 C, 0650 OSLO

Takstmann & Murmester Lars-Erik Johnsrud
Skogvollveien 9C, 0580 OSLO
Telefon: 91 38 99 75

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 230: Bnr 10 (snr: 37)
0301 OSLO KOMMUNE
Borggata 12 C, 0650 OSLO

Takstmann & Murmester Lars-Erik Johnsrud
Skogvollveien 9C, 0580 OSLO
Telefon: 91 38 99 75

Luftbehandling, generelt - Leilighet i 3.etg. / Bad/wc

Terrasse, balkonger, trapper ol - Boligblokk/ leilighet
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Mekanisk avtrekk til ventil med tilluft fra spalte i dør.
Effekt på ventilasjon er ikke vurdert i denne rapporten. Ventilasjonen antas å fungere
normalt med dagens løsning.

Trapper og ramper - Leilighet i 3.etg.
Beskrivelse:

Kjøkken - Boligblokk/ leilighet

Adkomst til leiligheten via felles trappeoppgang eller heis.

Balkonger, terrasser ol. - Leilighet i 3.etg.
Beskrivelse:

Utgang fra stuen til nordvestvendt balkong i betongkonstruksjon på ca. 5,5 m². Balkongen er
belagt med balkongteppe.

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tid før reparasjon av balkonger i betong er 15 - 25 år.
Normal bruksslitasje

Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Kjøkkeninnredning - Leilighet i 3.etg.
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

IKEA kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminerte benkeplater, belysning oppunder
overskap, oppvaskkum med beslag og ettgreps kran, integrerte hvitevarer; komfyr, induksjon
platetopp, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kjøl- og fryseskap. Avtrekksvifte med kullfilter.
Normal bruksslitasje

Bad - Boligblokk/ leilighet
Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på
innredninger og utstyr.

Overflater på innvendige gulv - Leilighet i 3.etg. / Bad/wc
Beskrivelse:

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Innvendige overflater - Boligblokk/ leilighet
Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom
på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.

Overflater på innvendige gulv - Leilighet i 3.etg.
Beskrivelse:

Gulvflate på bad/wc med 30 x 60 cm fliser samt hexagonfliser i dusjsone, banemembran ned i
plastslukets klemring og gulvvarme,
Ca. 1,5 cm fall fra gulv ved dør til hovedsluk under badekar og ca 2,3 ca fall fra gulv ved dør til
hjelpesluk i nedsenket dusjsone.i dusjnisje.
Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser direkte på membran er 10 - 30 år.
Normal bruksslitasje

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater på innvendige vegger - Leilighet i 3.etg.
Beskrivelse:

Overflater på innvendige vegger - Leilighet i 3.etg. / Bad/wc
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Veggflater på bad/wc belagt med 30 x 60 cm fliser. Smøremembran bak fliser.
Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år.
Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, mur og betong er 20 - 40 år.
Normal bruksslitasje

Innvendige gulvflater belagt med henholdsvis:
Nylagt gjennomgående 1-stavs eikeparkett.
Normal tid før sliping og oljing av tregulv, parkett, lakkert er 10 - 20 år.
Liten bruksslitasje.

Utskifting/vedlikehold:

Innvendige veggflater belagt med henholdsvis:
Sparklet og malte gipsplater og betong, tapet på 1 vegg i stue/kjøkken. 1 vegg i soverom med
balkongteppe.
60 x 60 cm fliser med marmormønster over kjøkkenbenk.
Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år.
Normal tid før maling av plater, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før maling av mur/betong, malt er 12 - 20 år.
Normal tid før utskifting av papirtapet, umalt er 5 - 9 år.
Liten bruksslitasje.

Overflater på innvendig himling - Leilighet i 3.etg. / Bad/wc

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:

Overflater på innvendig himling - Leilighet i 3.etg.

Malt betong samt platehimling med downlights.
Normal tid før maling av puss/betong, malt er 12 - 20 år.
Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.

Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utskifting/vedlikehold:

Innredning og garnityr for våtrom - Leilighet i 3.etg. / Bad/wc
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Badet fremstår med:
Innfliset badekar med termostatbatteri, innredning og skap med slette fronter, speilskap med
belysning, samt servant med ettgreps blandebatteri stående på flislagt plate. Dusjsonen har
svingbare dusjvegger i herdet glass med aluminiumprofil, samt dusj med termostatbatteri +
ekstra hånddusj. Badet har vegghengt toalett.
Normal bruksslitasje

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 15.10.2018

Side: 8 av 11

Innvendige takflater belagt med henholdsvis:
Malte flater bestående av betongelementer og nedforete lyskasser med downlights.
Normal tid før maling av puss/betong, malt er 12 - 20 år.
Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 15.10.2018

Side: 9 av 11
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 230: Bnr 10 (snr: 37)
0301 OSLO KOMMUNE
Borggata 12 C, 0650 OSLO

Takstmann & Murmester Lars-Erik Johnsrud
Skogvollveien 9C, 0580 OSLO
Telefon: 91 38 99 75

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 230: Bnr 10 (snr: 37)
0301 OSLO KOMMUNE
Borggata 12 C, 0650 OSLO

Takstmann & Murmester Lars-Erik Johnsrud
Skogvollveien 9C, 0580 OSLO
Telefon: 91 38 99 75

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Boligblokk/ leilighet

Diverse utstyr - Boligblokk/ leilighet

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for
boligens standard.

VVS-installasjoner, generelt - Leilighet i 3.etg.
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Skjult røropplegg med rør-i-rør system. Synlige avløpsrør i plast.
Unidrainsluk i dusjsone og hovedsluk i plast under badekar. Elektrisk gulvvarme til bad/wc.
Vannledninger for varmt- og kaldt vann internt i leiligheten er antatt ført via vegger frem til de
enkelte tappesteder.
Det er avsatt avstengningsventiler for varmt- og kaldt forbruksvann. Disse er normalt plassert
umiddelbart etter avgrening fra fellesopplegg.
Fordelerskap med stoppekraner plassert i sisternakasse ved wc.
Ingen vesentlige tilstandssvekkelser registrert. Innstallasjoner synes å oppfylle tiltenkt
funksjon.
Forventet levetid for sanitærinstallasjoner:
Kobberrør: 25 - 75 år.
Vannledning av plast (PE/PEX rør): 25 - 75 år
Avløpsledninger av plast: 25 - 50 år
Plastsluk: 25 - 50 år.
Generelt: Forventet levetid avhenger av bruk, kvalitet og vedlikehold.

Fast inventar, generelt - Leilighet i 3.etg.
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Skyvedørsgarderobe i soverom med speilfronter.
Garderobeinnredning synes å oppfylle tiltenkt behov

Heiser - Leilighet i 3.etg.
Beskrivelse:

Det er personheis til hver etasje i blokken.

Varme, generelt - Leilighet i 3.etg.
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Leiligheten varmes opp med panelovner og elektrisk gulvvarme i bad/wc.
Ovner og varmekabler synes å oppfylle tiltenkt funksjon.

Brannslokking, generelt - Leilighet i 3.etg.
Beskrivelse:

Brannvarsler og pulverapparat i leiligheten.
I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent
røykvarsler, samt manuelt slokningsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange.

Luftbehandling, generelt - Leilighet i 3.etg.
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Naturlig ventilasjon med mekanisk punktavsug fra bad/wc og ventilator i kjøkken med tilluft fra
ventiler/spalter.
Effekt på ventilasjon er ikke vurdert i denne rapporten. Ventilasjonen antas å fungere
normalt med dagens løsning.

Elektriske anlegg - Boligblokk/ leilighet
Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.

Elkraft, generelt - Leilighet i 3.etg.
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Sikringsskap med skrusikringer, 35 amp hovedsikring, jordfeilbryter, 6 fordelingskurser og digital
strømmåler.
Det elektriske anlegget er ikke videre vurdert, da det ikke er takstmannens kompetanseområde

Alarm- og signalsystemer, generelt - Leilighet i 3.etg.
Beskrivelse:

Dørcalling med åpner, kabel-TV tjenester, fibernett fra Canal Digital og røykvarsler.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst
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Befaringsdato: 15.10.2018

Side: 10 av 11

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 15.10.2018

Side: 11 av 11

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN
Alle spørsmål som besvares med ”Ja” skal utdypes nærmere i kommentarfeltet.
1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet bad/våtrom, f.eks. sprekk i fliser, feil eller lekkasje ved sluk, membran/tettesjikt eller
andre steder?

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN
Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes boligselgerforsikring eller ikke.
Dersom det skal tegnes boligselgerforsikring må siste side også fylles ut av både megler og selger.

Ja

Nei

Kommentarer

1.1. Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år?

SALGSOBJEKT

Ja

Enebolig
Hytte/Fritidsbolig
To/Flermannsbolig
Andelsleilighet
Annen bolig

Tomt
Rekkehus
Selveierleilighet
Boliger som ikke er as is

Bnr.

Snr. / Andelsnr. / Aksjenr.

230

10

37

Festenr./Leilnr.

Ja

Ja

Ja
Org.nr Andel./Aksje.
Postnr.

0650

Sted

Kommune

OSLO
Når kjøpte du boligen?

Hvor lenge har du bodd i
boligen?

Har du bodd i boligen de
siste 12 mnd.?

15.06.2017

18 mnd

Ja

Hvis NEI: Krav til BSR/TB på
objekter med eget gnr./bnr.
og evt. fnr. og evt. snr. (også
rekkehus/tomannsbolig, og
fritidseiendom)

I hvilket forsikringsselskap er det tegnet villa-/husforsikring? (ikke innboforsikring)
Er villa-/husforsikringen utvidet med sopp/råtedekning?
Polise-/avtalenr.
Ved dødsbo/ved fullmakt, kryss her

Ja

Nei

Total oppussing av leilighet

Nei

Redegjør for dette

Jobben utført av godkjent både ansvar rett og våtrom godkjent bedrift.

Nei

Kommentarer

2. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn eller
lignende?
Ja

Nei

Kommentarer

3. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i
kjelleren/underetasje/krypkjeller/garasje?
Ja

Nei

Kommentarer

3.1. Kjenner du til om det er utført arbeid med drenering/fuktsikring siste 10 år?
Ja

Ja

Vet ikke

Nei

Kommentarer

Nei

Kommentarer

3.3. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?
Ved salg fra dødsbo eller andre tilfeller hvor selger/fullmektig ikke kjenner eiendommen, skal
ikke spm besvares, men egenerklæringen skal foreligge. NB! Krav til BSR/TB på objekter
med eget gnr./bnr. og evt. fnr. og evt. snr. (også rekkehus/tomannsbolig, og
fritidseiendom).

Ja

Nei

Kommentarer

4. Kjenner du til om det er/har vært setningsskader/skjevheter på boligen/eiendommen, f.eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller
lignende?
Ja

Nei

Kommentarer

5. Kjenner du til om det er/har vært skadedyr i boligen, f.eks rotter, mus, maur, insekter eller lignende?

SELGER (1)
Etternavn

Ja

Fornavn

Mahmoud

Khaled Ahmad

Nei

Kommentarer

6. Kjenner du til om det er/har værtsopp, også svertesopp, råteskader eller fukt i boligen?

Mobil

E-post

+4741238187

info@km-bygg.no

Ja

Ny adresse

Postnr.

Sted

Borggata 12 C

0650

OSLO

SELGER (2)

Nei

Kommentarer

7. Kjenner du til om det er/har vært utettheter på tak/fasade/terrasse/garasje?
Ja

Nei

Kommentarer

7.1. Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasse / garasje / tak / fasade siste 10 år?

Etternavn
Tlf.privat

Redegjør for hva
som ble gjort, av
hvem, og når

3.2. Er arbeidet utført av faglært?

Hjemmelshavers navn

Tlf.privat

Nei

1.4. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?

Borggata 12 C

Byggeår

Total oppussing av leilighet

1.3. Foreligger det dokumentasjon på disse arbeidene?

Adresse

OSLO

Redegjør for dette

1.2. Er arbeidet utført av faglært?

Det må foreligge Tilstandsrapport Bolig (TB) i følgende tilfeller:
- Alle typer frittliggende eneboliger med eget gnr./bnr. og evt. snr. og evt. fnr. (også rekkehus, tomannsbolig, og fritidseiendom) ved:
- Salg for dødsbo og andre tilfeller der selger/fullmektig ikke kjenner til eiendommen/ubebodd av selger siste 12 mnd.
- Oppgjørs-/honoraroppdrag
- Salg av kombinasjonseiendommer.
Det er aldri krav til TB ved salg av leiligheter (andel, aksje og selveier).
Dersom TB ikke foreligger etter kravene i vilkårene pkt. 5.1, kan Protector Forsikring ASA nedsette ansvaret, jf. FAL §4-8.
Tilstandsrapport skal ikke være eldre enn 6 måneder. Ved avvik kan selskapet nedsette ansvaret, jf. FAL 4-8.

Gnr.

Nei

Fornavn
Mobil

Ja

Ja
Postnr.

Kommentarer

7.2. Er arbeidet utført av faglært?

E-post

Ny adresse

Nei

Sted

Nei

Kommentarer

7.3. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?
Ja

Nei

Kommentarer

Dersom egenerklæringen fylles ut av andre enn eier (hjemmelshaver), bes grunnen oppgitt

INITIALER KJØPER (V/OPPGJØRSOPPDRAG): _______

INITIALER KJØPER (V/OPPGJØRSOPPDRAG): _______
Side 1 av 4

Side 2 av 4
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8. Kjenner du til om det er/har vært feil ved el-anlegget, f.eks. gjentagende sikringsbrudd, svimerker, varmgang eller lignende?
Ja

Nei

Kommentarer

18. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold ved eiendommen (for eksempel vedlikeholdsbehov) som kan medføre økt
husleie / økte fellesutgifter?
Ja

8.1. Kjenner du til om det er utført kontroll på el-anlegg fra offentlig myndighet, Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller evt. andre tilsvarende
kontrollinstanser?
Ja

Nei

Kommentarer

Nei

Kommentarer

19. Er det andre forhold ved eiendommen som er relevant for kjøper? (De øvrige svarene er ikke uttømmende for å oppfylle
opplysningsplikten overfor kjøper eller selskap)

8.2. Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør?
Ja

Nei

Spesifiser firma eller
andre kjente punkter

Proff Elektriker AS

ANSVARLIG MEGLER (må fylles ut)

8.3. Kjenner du til om arbeider er utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller ufaglærte?
Ja

Nei

8.4. Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av el-anlegget?
Ja

Nei

Deler

Kommentarer

Nei

Firma

Avdeling

BN Bolig

BN Bolig

Ansvarlig megler/eiendomsmeglerfullmektig

9. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
Ja

Meglers oppdragsnummer

80-18-00475

Kommentarer

Kim Phuong Thi Tran

Kommentarer

TEGNING AV BOLIGSELGERFORSIKRING
9.1. Kjenner du til om det er utført arbeid/kontroll av vann/avløp siste 10 år?
Ja

Nei

Redegjør for dette

Jobben utfort av Firma: KM Bygg&Rehab AS

9.2. Er arbeidet utført av faglært?
Ja

Nei

Redegjør for hva
som ble gjort, av
hvem, og når

Skifting av sluk på badet ,nye rør i rør system på bade og kjøkken
,Montert av varmt vansbereder 120 L høiax ekspress

9.3. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?
Ja

Nei

Kommentarer

TIL KJØPER:

TIL SELGER:

For øvrig oppfordrer selger potensielle
kjøpere til å undersøke eiendommen
grundig, jf. avhendingsloven § 3-10,
gjerne også sammen med en
bygningskyndig. Konferer med selger
eller eiendomsmegler dersom noen av
opplysningene i egenerklæringsskjemaet
er uklare, eller dersom det er ønskelig
med ytterligere informasjon eller
utlevering av rapporter som nevnt i pkt.
16.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter
beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom
jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller
misvisende opplysninger om eiendommen,
vil selskapet kunne søke helt eller delvis
regress for sine utbetalinger, eller
selskapets ansvar vil settes ned eller falle
bort, jf. vilkår for boligselgerforsikring
punkt 9 og forsikringsavtaleloven kapittel
4.

10. Kjenner du til reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, offentlig vedtak eller uoffisielle rettigheter/forpliktelser/varsler/tvister
som kan medføre endring i bruk av eiendommen eller av eiendommens omgivelser, og/eller forslag til dette?
Ja

Nei

Kommentarer

11. Kjenner du til om det er foretatt endringer i boligen som avviker fra de opprinnelige plantegningene, f.eks. innredet kjeller, loft,
bod, tilbygg/påbygg e.l.?
Ja

Nei

Kommentarer

Nei

Vet ikke

Kommentarer

Jeg er kjent med at dersom TB ikke foreligger etter kravene i vilkårene, pkt. 5.1, kan Selskapet nedsette ansvaret, jf. FAL § 4-8.

12. Kjenner du til pålegg/heftelser/krav fra f.eks. kommunen eller andre offentlige instanser vedrørende eiendommen, f.eks. oljetank,
sentralfyr, septiktank, avløp e.l.?
Ja

Nei

Ja, jeg tegner herved boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest vilkårene av 1. januar 2018 og produktark om
boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger. Gyldig forsikring forutsetter at premie er betalt.
Dersom det er mer enn 12 måneder fra tidspunktet for budaksept til avtalt overtakelse, trer forsikringen først i kraft på
overtakelsesdagen. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen først i kraft ved overtagelse. Forsikringen er ugyldig dersom den er tegnet i
strid med vilkårene, jf. pkt. 5 og 6 i vilkårene.
Jeg bekrefter at eiendommen ikke selges som ledd i næringsvirksomhet, til leietaker, til personer som bor eller har bodd på
eiendommen, ektefeller, slektning i opp- eller nedadstigende linje, søsken eller andre som tilhører eller har tilhørt husstanden, eller for
øvrig i strid med vilkårenes pkt.6

11.1. Er dette godkjent hos bygningsmyndighetene?
Ja

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som
selger etter avhendingsloven, og om
Protector Forsikring ASA sitt
boligselgerforsikringstilbud.
Jeg er klar over at premietilbudet som er
gitt av megler, kun er bindende for
Protector Forsikring ASA i 6 - seks
måneder fra signering av dette skjema.
Etter 6 måneder må
egenerklæringsskjemaet signeres på nytt,
og eventuelle endringer må påføres.
Prisen ved ny signeringsdato legges til
grunn. TB skal fornyes etter 6 mndr. fra
rapportdato. Dette er selgers ansvar.

Kommentarer

Jeg er innforstått med at Protector Forsikring ASA i det tilfellet det er tegnet boligselgerforsikring vil innhente dokumentasjon fra
eiendomssalget og ta kontakt med alle nødvendige parter ved en eventuell reklamasjonssak. Formålet med innhentingen er å kunne
vurdere dekning ifht forsikringsavtalens vilkår. Vi vil oppbevare disse opplysningene til formålet med behandlingen opphører.
Nei, jeg tegner ikke boligselgerforsikring, men jeg bekrefter at megler har tilbudt meg å tegne det.

13. Selges eiendommen med utleiemulighet, leilighet, e.l.?
Ja

Nei

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring dersom det er avkrysset for «annet» på salgsobjekttype. Forsikringen gjelder ikke salg mellom
ektefeller, slekt i opp- eller nedadgående linje, søsken, mellom personer som bor eller har bodd på eiendommen, eller andre som tilhører
eller har tilhørt husstanden, eller når salget skjer som ledd i selgers næringsvirksomhet. Dette skjema kan kun benyttes ved salg formidlet
gjennom megler/advokat som har avtale med Protector Forsikring ASA.

Kommentarer

13.1. Er enheten godkjent for varig opphold?
Ja

Nei

Vet ikke

Kommentarer

Signert med

14. Foreligger det løpende leiekontrakt på hele eller deler av boligen/eiendommen?
Ja

Nei

Kommentarer

Signert av: Mahmoud, Khaled Ahmad 25.10 2018 13:10

15. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter / tilstandsvurderinger / boligsalgsrapporter utarbeidet de siste 5 år?
Ja

Nei

NB! Ved oppgjørsoppdrag skal også kjøper signere egenerklæringsskjema: _________________________________

Kommentarer
Dette er en del av forsikringsavtalen mellom selger og forsikringsselskapet. Sist endret: 01.01.2018

16. Kjenner du til om det er foretatt radonmåling på eiendommen?
Ja

Nei

Kommentarer

17. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?
Ja

Nei

Kommentarer

INITIALER KJØPER (V/OPPGJØRSOPPDRAG): _______

INITIALER KJØPER (V/OPPGJØRSOPPDRAG): _______
Side 3 av 4
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Side 4 av 4

HUSORDENSREGLER
FOR SAMEIET BORGGATA 12
Adresse

Borggata 12 C

Postnr

0650

Sted

Oslo

Andels/leilighetsnr.

SENESTE ENDRINGER VEDTATT PÅ SAMEIERMØTE 26. MARS 2012 OG
24. APRIL 2013

/

GENERELT

Gnr.

230

Bnr.

10

Seksjonsnr.

37

1. Disse husordensregler er ment som adferdsregler i sameiet og mellom sameiere.
2. Sameiermøtet er besluttende organ i forhold til endringer i husordensreglene.
Styret er satt til å håndheve reglene, og vaktmester er av styret bemyndiget til å påse at
reglene følges i det daglige.

Festenr.
Bygn. nr.

3. Seksjonseiere og øvrige beboere plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende
husordensregler og er ansvarlige for at reglene overholdes av alle husstandsmedlemmer
og av deres besøkende.

Bolignr.
Merkenr.

A2018-946238

Dato

01.11.2018

Innmeldt av

Lars-Erik Johnsrud

Seksjonseier plikter ved utleie å overlevere leietaker ett eksemplar av disse
husordensregler. Utleie skal meldes på eget skjema via forretningsfører, og leietaker skal
signere på dette skjemaet at de har mottatt og forstått pliktene som følger av
husordensreglene.

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

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.
Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at
Målt energibruk
Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.
Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Utleie meldes så snart leieavtale er inngått. Utleier bærer ansvaret om leietaker nektes å
leie av styret.
4. Brudd på husordensregler skal ordnes opp ved direkte kontakt mellom berørte parter.
Dersom dette ikke fører fram, tas forholdet skriftlig opp med sameiets styre.
5. Husordensreglene er en del av sameiernes forpliktelser, og brudd på reglene kan
medføre tvangssalg m.v. Seksjonseier/-beboer er videre økonomisk ansvarlige for brudd
på ovennevnte regler som medfører skade på sameiets eiendom.

LEILIGHETENE
6. Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor egen leilighet, som ikke må brukes
slik at naboene sjeneres.
7. Mellom kl 1830 og 0600 er bruk av boremaskin, hamring og annet særlige støyende
arbeid forbudt. Mellom kl 2300 og 0600 må det vises særlig hensyn ved bruk av Radio,
TV, vaske- og oppvaskmaskin, dusj/bad etc. På søn- og helligdager samt offentlige
høytidsdager må det utvises særlig hensynsfullhet og nevnte aktiviteter må aldri foregå
over lengre tidsrom.
8. Ventiler i vinduer og for øvrig må holdes tilstrekkelig åpne til at leiligheten ikke påføres
fuktskader og for å hindre vakuum.
Avtrekksvifte må ikke monteres på avtrekket.

25

Ventiler på kjøkken og bad må holdes rene og i orden.

SØPPELROM OG AVFALL
9. Markiser er tillatt satt opp, men bruk materialer, farger og mønstre i lyse gråtoner.
10. Balkong- og terrassekasser må plasseres innenfor terrasse/balkongkant.
11. Det skal kun oppbevares gjenstander på en balkong som naturlig hører hjemme der, så
som balkongmøbler, parasoll og grill.

22. Beboerne plikter å sørge for at søppel som bringes til søppelrom er pakket forsvarlig inn
og sørge for at det legges opp i søppelcontainerne.
Papircontainer skal benyttes til aviser, kartong og annet papir.
Glass og metall skal kastes ved avfallsstasjoner andre steder i bydelen.

Gjenstander som for eksempel skap, bildekk og parabolantenner skal ikke stå på
balkongen.

Spesialavfall så som tv-apparater, vaskemaskiner, kjøleskap, malingsrester, byggeavfall
(trevirke, gips etc) er seksjonseier selv ansvarlig for å frakte bort for egen regning.

Om balkongen brukes til oppbevaring kan dette medføre brannfare. I de tilfeller der styret
vurderer at det foreligger brannfare kan det kreves adgang til leiligheten for å fjerne
gjenstander fra balkong/terrasse for seksjonseiers regning og risiko.

Seksjonseier vil faktureres for kostnadene ved å frakte dem bort og levere dem inn, gjort
av innleid selskap.

12. Grilling på balkong er tillatt såfremt det skjer med gass- eller elektrisk grill og uten
sjenanse for naboer.
13. Bruk av slange på balkong/terrasse for vanning av blomster eller vask av
balkong/terrasse er forbudt.
14. Det er ikke lov å riste tepper o.l. fra balkong eller vindu.
15. Den enkelte beboer har ansvar for at vann, blomsterjord eller annet ikke faller ned på
underliggende balkonger.
16. Alle seksjonseiere er ansvarlig for å melde i fra til styret om mulige skadedyr i egen
leilighet eller fellesarealer. Ved slik varsling vil skadedyrsfirma fjerne skadedyrene, og
seksjonseier vil kun betale 20% av kostnaden, resten betales av sameiet. For det tilfellet
at seksjonseier ikke har meldt fra vil seksjonseier måtte betale hele kostnaden.

GARASJEANLEGG
23. Garasjeporten og alle dører som fører inn til garasjen skal til enhver tid holdes lukket og
låst.
24. Sender for åpning av garasjeporten må ikke legges igjen i bilen. Tyveri av gjenglemt
sender må straks meldes fra til vaktmester.
25. Ingen har lov til å bruke garasjeanlegget til lekeplass, oppholdssted eller til reparasjoner
av bil eller annet kjøretøy.
26. Alle biler som er uten registreringsskilt vil bli fjernet omgående for eiers regning og risiko.
Er bilen forsikret, men uten skilt/betalt årsavgift, må det på forhånd sendes skriftlig
melding til styret slik at bilen ikke fjernes.

GRØNTANLEGG OG BAKGÅRD
OPPGANGENE
17. Inngangsdørene til oppgangene skal alltid holdes låst og ingen beboer har lov til å slippe
inn andre personer enn de han gir adgang til egen bolig.
18. Det er ikke tillatt å plassere noe i oppgangene. Dersom noen ønsker å ha blomster eller
andre pyntearrangementer i gangene må de selv holde rent rundt disse.
19. Postkasseskilt kan fås ved henvendelse til styret. Bruk utleieskjemaet.

BODENE
20. Bodene skal holdes ryddige og oversiktlige. Det er strengt forbudt å oppbevare
illeluktende eller brannfarlige stoffer i bodene.
Styret kan be eiere av boder om å rydde bodene om styret vurderer det dit hen at det
foreligger brannfare.
21. Det er forbudt å plassere gjenstander utenfor bodene. Disse vil bli fjernet av vaktmester
for eiers regning og risiko.
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27. Det arrangeres minimum 2 dugnader hvert år, hver vår og hver høst.
28. Kjøring med bil og kortest mulig parkering på sameiets gangveier er kun tillatt ved
henting og bringing av eldre og uføre, og ved transport av tunge og mange kolli, og da
bare for kort tid. Kjøringen må skje i lav hastighet og med den største forsiktighet da det
er barnas lekeplass. Tomgangskjøring er strengt forbudt.
Ved ulovlig parkering blir kjøretøyet borttauet uten ytterligere advarsel og for eiers
regning og risiko.
29. Moped- og motorsykkelkjøring på gangveiene er forbudt. Plen og grøntområder skal ikke
benyttes som gangvei.
30. Det skal være ro i bakgården kl 21.00 og ikke høylytt aktivitet på balkongene etter kl
23.00 alle dager.

DYREHOLD
31. Dyrehold er tillatt uten styrets godkjennelse. Dyreholdet skal ikke være til ulempe eller
sjenanse for andre seksjonseiere eller sameiet.

ORDENSREGLER
EIERSKIFTE
32. Beboere som selger eller leier ut sin leilighet plikter å melde dette til sameiets
forretningsfører.
Utleie skal meldes til forretningsfører på eget skjema. Ved bytte av leietakere skal nytt
skjema sendes slik at forretningsfører har oppdaterte opplysninger på hvor mange som
bor i sameiet samt at leietakere har mottatt og lest husordensreglene.
Seksjonseier har fortløpende plikt til å sørge for at standard postkasseskilt og andre
navneskilt er oppdatert med alle gjeldende beboere. Det er ikke tillatt å bruke annen
merking av postkasser o.l. enn navneskilt godkjent av styret.
Manglende oppfyllelse av seksjonseiers meldeplikt fører til at vedtektenes § 22
(Mislighold) kommer til anvendelse.

RØYKING
33. Røyking er ikke tillatt i garasjeanlegget, oppganger, heiser eller i andre innendørs
fellesarealer.

FOR GARASJESAMEIET I BORGGATA 12

Reglene sist vedtatt på ordinært sameiermøte 31.mars 2011.
1. FORMÅL
Garasjeanleggene kan bare brukes til parkering og må ikke benyttes slik at det er til
unødig eller urimelig ulempe for de øvrige brukerne.
Unødvendig opphold og lek skal ikke forekomme.
2. FERDSEL
All ferdsel i garasjeanlegget og i innkjørsel skal skje hensynsfullt og slik at annen ferdsel
ikke unødig hindres eller skade unødig forvoldes.
3. PARKERING
Det er ikke tillatt å parkere utenfor de oppmerkede plassene.
4. RETT TIL PARKERINGSPLASS
Rettigheten til bruk av den enkelte parkeringsplass er fordelt i forbindelse med
salget/seksjoneringen av eiendommen. Intern omfordeling av parkeringsplasser kan
foretas av styret etter skriftlig søknad fra de berørte garasjeplasseierne.
5. UTLEIE
Ved utleie av parkeringsplass til andre beboere (jfr pkt. 4 i garasjevedtektene) sjkal
styret og forretningsfører snarest mulig gis melding om navn, seksjonsnummer og
telefon til leietaker.
6. OPPBEVARING
Oppbevaring av sommer-/vinterdekk er tillatt innenfor egen parkeringsplass.
7. ULOVLIG OPPBEVARING
Det skal ikke oppbevares olje, kjemikalier eller lignende brannfarlige stoffer i garasjen.
8. INNGANGER OG INNKJØRSLER
Dørene og portene inn til garasjeanleggene skal alltid være lukket og låst.
9. RENGJØRING
Ved rengjøring av hele garasjen plikter bruker etter varsel å flytte bilen og rydde
garasjeplassen.
Styret, 31. mars 2011
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VEDTEKTER

Taushetsplikten gjelder likevel ikke når ingen har berettiget interesse av at opplysningene
holdes hemmelig. Taushetsplikten gjelder også etter fratreden fra tillitsvervet.
§4

FOR
BOLIGSAMEIET BORGGATA 12

INNKALLELSE TIL STYREMØTE

Det innkalles til styremøte av styrelederen etter behov eller når minst 2 styremedlemmer
forlanger det.
Innkallelse skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet.

Vedtekter for sameiet, sist endret på ordinært sameiermøte 31.mars 2011.
§5
§1

OMFANG OG FORDELING

Boligsameiet Borggata 12 består av 97 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, hvorav 1 er
garasjeseksjon, totalt 100 seksjoner av eiendommen gnr. 230 bnr. 10 i Oslo i henhold til
oppdelingsbegjæring.
Garasjeseksjonen eies av 91 boligseksjoner i fellesskap. Det er 50 parkeringsplasser per
dags dato.
Seksjonseiere som har bruksrett til garasjeplass er selv ansvarlige for å få tinglyst sin ideelle
andel av garasjeseksjonen.

STYRET
§2

STYRET

Sameiet ledes av et styre sammensatt av styreleder, samt 4 styremedlemmer med inntil 3
varamedlemmer. Styrets leder velges særskilt. Funksjonstiden for styreleder og de andre
medlemmene er 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år.
Styret velges av sameiermøtet.
Funksjonstiden løper fra det ordinære sameiermøtet styremedlemmene er valgt på og
opphører ved avslutningen av det ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden avsluttes. For
å sikre kontinuitet tilstrebes det at ikke alle medlemmer står på valg samme år.
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen underskrives av de fremmøtte
styremedlemmer, som oftest senest ved neste styremøte.

§3

INHABILITET OG TAUSHETSPLIKT I STYRET

Et styremedlem må ikke være med i behandlingen eller avgjørelse av noe spørsmål som
medlemmet selv eller noen av medlemmets nærstående har en klar personlig eller
økonomisk særinteresse i.
Styremedlemmer og andre tillitsvalgte har taushetsplikt om det de får vite i egenskap av å
opptre på vegne av fellesskapet av seksjonseiere om noen personlige forhold.
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STYRETS KOMPETANSE M.V

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av boligsameiets eiendom og ellers sørge for
forvaltning av seksjonseiernes fellesanliggender i samsvar med lov, vedtekter,
husordensregler og vedtak av sameiermøter.
Styret representerer seksjonseierne og forplikter seg med sin underskrift i saker som gjelder
seksjonseiernes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføring av vedtak truffet av
sameiermøte eller styre og rettigheter og plikter som angår fellesareal og fast eiendom
forøvrig.
I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold kan forretningsfører representere
seksjonseierne på samme måte som styret. Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i
sameiermøte kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller
sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. Styret har plikt til å treffe alle avgjørelser som ikke
loven eller vedtektene har lagt til andre organer. Styret kan ikke pantsette eller tinglyse andre
heftelser på sameiets eiendom.
Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Vedtak på styremøte treffes med
alminnelig flertall.
I fellesanliggender representerer styret seksjonseierne og forplikter dem med underskrift av
styrets leder og ett medlem i fellesskap.
Styret skal sørge for en ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskapet skal revideres
av revisor, valgt av sameiermøtet. Revisor skal være registrert eller statsautorisert.

§6

ANSATTE OG FORRETNINGSFØRER

Styret ansetter, sier opp og meddeler avskjed overfor funksjonærer. Styret gir instruks for
dem, fastsetter lønn og fører tilsyn med at de oppfyller sine forpliktelser.
Styret engasjerer og inngår avtale med forretningsfører.

SAMEIERMØTET
§7

OM SAMEIERMØTE

Den øverste myndighet i boligsameiet er sameiermøtet.
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Styret innkaller skriftlig til sameiermøte med et varsel på minst 8 og høyst 20 dager. For
ekstraordinært sameiermøte kan minimumsfristen settes til 3 dager dersom spesielle forhold
tilsier det. Innkallelsen skal angi tid og sted for møtet samt dagsorden, herunder forslag som
skal behandles på møtet.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak
som innebærer vesentlige endringer av boligsameiets karakter krever tilslutning fra samtlige
seksjonseiere.

Saker som ønskes behandlet på sameiermøtet skal sendes inn skriftlig til styret eller
forretningsfører senest 21 dager før møtet. Styret skal i god tid på forhånd varsle
seksjonseierne om dato for sameiermøte og om siste frist for innlevering av saker som
ønskes behandlet på dette.

§9

SÆRLIG OM ORDINÆRT SAMEIERMØTE (ÅRSMØTE)

Sameiermøtet skal ledes av styrets leder, med mindre sameiermøtet velger en annen
møteleder, som ikke behøver å være sameier.

Det ordinære sameiermøtet (årsmøtet) skal:

Ordinært sameiermøte (årsmøte) holdes hvert år innen utgangen av april måned. I tillegg til
sakspapirer i ht § 7 skal styrets årsrapport med revidert regnskap følge innkallingen

a.
b.
c.
d.

Behandle årsrapporten fra styret.
Behandle og godkjenne årsregnskapet
Behandle andre saker nevnt i innkallelsen.
Velge styre

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle
vedtak som treffes av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst
en av de tilstedeværende seksjonseiere valgt av sameiermøtet senest innen 14 dager etter
sameiermøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

§10

SÆRLIG OM EKSTRAORDINÆRE SAMEIERMØTER

Sameiermøtet kan bare treffe beslutninger i saker som er angitt i innkallingen. Dersom en
sak ikke er nevnt i innkallingen er det ikke til hinder for at det treffes vedtak om innkalling til
nytt sameiermøte til avgjørelse av forslag som er fremsatt.

Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst en
tiendedel av seksjonseierne skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker
behandlet.

For at forslag som krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer skal kunne behandles på møtet,
må hovedinnholdet i forslaget være beskrevet i møteinnkallingen.

Det ekstraordinære sameiermøtet skal kun behandle saker som er nevnt i innkallelsen til
møtet.

§8

§ 11

Styreleder og forretningsfører har plikt til å være tilstede på sameiermøtet med mindre det er
åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall.

SAMEIERMØTETS KOMPETANSE

STEMMERETT OG AVSTEMMING I SAMEIERMØTER

Beslutninger på sameiermøte treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

I sameiermøtet har hver seksjon en stemme.

Det kreves likevel minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer for vedtak om:

Alle seksjonseiere har rett til å delta på sameiermøte med forslags-, tale- og stemmerett.
Seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av seksjonseiers husstand har rett til
å være tilstede og til å uttale seg.

ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
forholdene i boligsameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold
omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter
salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i boligsameiet som
tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap
andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
samtykke til endring av formål av en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet
formål eller omvendt
samtykke til reseksjonering som angitt i eierseksjonsloven av 1997 § 12 2. ledd 2. pkt.
tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut
over vanlig forvaltning eller vedlikehold når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller
utlegg for seksjonseierne på mer enn 5% av de samlede årlige fellesutgiftene
endring av vedtektene

Seksjonseierne har rett til å møte ved fullmektig som må være myndig. Seksjonseier kan
møte med eller ved sakkyndig fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert
fullmakt. Fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre det fremgår
at noe annet er ment. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.
En seksjonseier har rett til å ta med seg en rådgiver til sameiermøte. Rådgiveren har bare
rett til å uttale seg dersom sameiermøte gir tillatelse etter egen avstemning med ordinært
flertall.
Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.
§ 12

INHABILITET PÅ SAMEIERMØTER

Ingen kan som seksjonseier eller fullmektig delta i noen avstemming på sameiermøtet om
avtale overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke kan noen delta i avstemming om
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avtale overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar, dersom vedkommende har en
fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

RÅDERETT
§ 13

De andre seksjonseierne har i medhold av eierseksjonsloven av 23.mai 1997 nr.31 panterett
i den enkelte seksjon for krav sameiet måtte få på en seksjonseier som følge av
sameieforholdet, slik som ubetalte fellesutgifter, inntil et beløp som for hver seksjon svarer til
folketrygdens grunnbeløp (1G) på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført.
Denne panteretten kan gjøres gjeldende av styret og den enkelte seksjonseier som har
dekket mer enn sin andel av fellesutgifter.

RETTSLIG RÅDERETT

Den enkelte seksjonseier har full rettslig råderett over sin seksjon, for eksempel til salg og
pantsettelse, med de begrensninger som fremkommer i disse vedtektene.
Salg skal meddeles styret til registrering. Erverver av seksjonen skal godkjennes av styret,
men slik godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.
Ved fremleie skal dette godkjennes av sameiets styre, informasjon om fremleie meldes via
forretningsfører på standard skjema som mottas ved henvendelse til styret eller
forretningsfører. Godkjenning kan i alle tilfeller bare nektes dersom brukerens forhold gir
saklig grunn til det.
Ingen seksjonseier kan eie mer enn 2 boligseksjoner. Kun fysiske personer kan være eier av
en seksjon. For det tilfelle at seksjonseier allerede er en juridisk person vil reglene få den
anvendelse at erverver må være en fysisk person. Styret kan søkes om unntak fra nevnte
bestemmelse, men styret står fritt til å fatte vedtak i saken.
Erverver av seksjon, leietaker, fremleietaker og annen bruker av seksjon skal godta
boligsameiets vedtekter og de til enhver tid gjeldende husordensregler som bindende for seg
ved skriftlig erklæring.

§ 16

HEFTELSESFORM

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk.

§ 17

VEDLIKEHOLD

a. Sameiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte sameier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen
til forsvarlig vedlike, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne.
Sameierne skal vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første
hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive
vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes
og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør,
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør,
varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker,
apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap,
benker og innvendige dører med karmer.

FELLESUTGIFTER, PANTERETT OG VEDLIKEHOLD
§ 14

INNBETALING OG FORDELING AV FELLESUTGIFTER

Eiendommens utgifter som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet fordeles mellom
seksjonseierne etter sameierbrøken, med mindre særlige grunner taler for å fordele
kostnaden etter nytten for den enkelte bruksenhet.eller etter forbruk.
Som fellesutgifter omfattes blant annet samtlige utgifter vedrørende driften, herunder skatter
og offentlige avgifter, forsikringer, administrasjonsutgifter og lignende, vedlikeholdsutgifter,
drift av hovedbygning, utgifter til påkostninger på de deler av eiendommen som tjener til
felles bruk, samt utgifter til renter og avdrag på pantelån som hviler på hele eiendommen.

Til dekning av omkostninger som ovenfor nevnt betales et månedlig a konto beløp
forskuddsvis, den første i hver måned, etter fastsettelse av styret. Ved forsinkelse betales
vanlig forsinkelsesrente etter lov om forsinkelsesrente regnet fra forfall.
Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger
eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom sameiermøtet har vedtatt slik avsetning.

(3) Sameieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger
både til og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets felles-/hovedledning. Sameier skal
også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o. l.
(4)Alle arbeider utført på bad skal være i henhold til gjeldene Plan og Bygningslov med
tilhørende forskrifter. Denne pålegger å søke kommunen om tillatelse og å bruke ansvarlige
foretak for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Sameiet ved styret skal motta en kopi
av søknaden, samt motta en kopi av den eventuelle godkjennelsen fra kommunen. Styret
skal i tillegg motta en kopi av ferdigattesten. Dersom bad rehabiliteres og endringene ikke er
søkt om samt utført av ansvarlig foretak, er sameier ansvarlig for dette forhold. Sameiet vil
på vanlig måte ha et rettmessig krav på erstatning dersom sameiet lider et tap som følge av
mangelfull utførelse. Kan sameiet dokumentere økning i premie som følge av skaden vil
sameiet kunne kreve erstattet dette som et tap. Skulle styret bli gjort kjent med at
rehabilitering er skjedd i strid med gjeldende regler vil også forretningsfører bli underrettet,
og eiendomsopplysningene vil bli oppdatert tilsvarende. Disse opplysningene utleveres
eiendomsmegler ved et eventuelt salg av seksjonen.
(5) Sameieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
(6) Oppdager sameieren skade i boligen som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter
sameieren straks å sende melding til sameiet.

§ 15

BOLIGSAMEIETS PANTERETT
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(7) Sameierne kan bli erstatningsansvarlig overfor sameiet og andre sameiere for tap som
følger av forsømt vedlikehold.
b. Sameiets vedlikeholdsplikt
(1) Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten
ikke ligger på sameierne.
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal
sameiet holde ved like. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen
dersom det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter
også utvendig vedlikehold av vinduer.
(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig
utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak,
bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i
bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
(4) Sameieren skal gi adgang til boligen slik at sameiet 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 sameieren eller annen bruker av
boligen.
(5) Sameierne kan kreve erstatning fra sameiet for skader som følger av forsømt vedlikehold
fra sameiet.

§ 21 KAMERAOVERVÅKNING
Kameraovervåkning av sameiets fellesarealer er tillatt. Styret kan iverksette
kameraovervåkning av fellesarealene etter nærmere varsel til seksjonseierne.

§ 22

MISLIGHOLD

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan
styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. For den skriftlige advarsel, pålegget om
salg og gjennomføringen av salget gjelder reglene i eierseksjonsloven av 23.mai 1997 nr. 31
§ 26.
Medfører seksjonseierens/beboerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig
forringelse av eiendommen, eller er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse
for eiendommens øvrige brukere, kan boligsameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter
reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kap. 13, jfr. eierseksjonsloven av 1997 § 27. Styret kan
også kreve fravikelse av bruker som ikke er seksjonseier.

§ 23

FORSIKRING

Styret skal sørge for og påse at eiendommen med bebyggelse til enhver tid er
fullverdiforsikret.
§ 18

SÆRSKILT OM VÅTROM

Den enkelte seksjonseier har vedlikeholdsplikt når det gjelder våtrom og
våtromsinstallasjoner.
Den enkelte seksjonseier har ansvar for og plikt til å vedlikeholde sluk, rør frem til sluk, vannog fuktsperre på vegger, tak og gulv i våtrom i seksjonen.
Vedlikeholdet skal generelt utføres på en fagmessig god og forsvarlig måte slik at
lekkasjeskader unngås. Den enkelte seksjonseier har således plikt til fagmessig installasjon
og vedlikehold av tilkoblinger til rørnettet for maskiner som benytter vann.

Seksjonseiere har selv ansvar for å tegne forsvarlig forsikring som dekker inventar, innbo og
løsøre i seksjonen.

§ 24 MINDRETALLSVERN
Sameiermøtet, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi
visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.

§ 25
§ 19

Seksjonseier plikter straks å melde til styret enhver skade som seksjonseieren oppdager.

DYREHOLD

Dyrehold er tillatt uten styrets godkjennelse. Dyreholdet skal ikke være til ulempe eller
sjenanse for andre seksjonseiere eller sameiet.

Seksjonseier plikter å gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge økonomisk
tap for sameiet.

§ 26
§ 20

MELDEPLIKT

ORDENSREGLER

Sameiermøtet kan fastsette vanlige ordensregler. Beboerne plikter å følge de ordensregler
som til enhver tid er fastsatt, og er inneforstått med at brudd på disse anses som brudd på
seksjonseiernes forpliktelser overfor boligsameiet.
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GARASJESEKSJONEN

Garasjeseksjonen eies av 91 boligseksjoner i fellesskap med en ideell andel hver. Det er per
dags dato 50 parkeringsplasser i garasjen. Plassene er knyttet til boligseksjonene ved
private bruksrettsavtaler, som følger boligseksjonen ved overdragelse. Det er ikke adgang til
å overdra bruksretten til andre seksjonseiere uten skriftlig samtykke fra styret.
Garasjeseksjonen administreres av boligsameiets styre. Det er egne vedtekter for
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garasjesameiet, hvor fordeling og ansvar er regulert. Den til enhver tid eier av boligseksjon
med tilhørende bruksrett er pliktig å gjøre seg kjent med vedtektene i garasjesameiet.
§ 27

EIERSEKSJONSLOVEN

For øvrig kommer lov av 23 mai 1997 nr. 31 med senere endringer til anvendelse.
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Begjæring om tinglysing
av oppdeling i eierseksjoner

51o~

TROND SØRLIE

Snr.

Formål

Dokumentet returneres' til:
Navn

jAdressø

Oslo Byfornyelse A/S

J

Gnr.

1. Eiendom

Bnr.

230

!Telefon

OSLO B
Fnr.

3721 1c;

10

Oslo Byfornyelse A/S

Eiendommen begjæres oppdelt i eierseksjoner, (jfr. lov av 4. mars 1983 nr. 7)
slik det fremgår av etterstående fordelingsliste (punkt 6).

a)

[i]

□
b)

oppdelingen gjelder borettslag eller aksjeselskap med samme formil som boretts·
lag, som er stiftet før eierseksjonslovens ikrafttreden. (§ 5 nr. 3, annet ledd).

erklæring
om oppfyllelse
av lovens krav
(§ 7 i.f.)

D
D
D

Rett

5. Tegninger
m.v.

Brøk

Husnr.
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5
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B
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Sum teller skal
stemme m. nevner

I

'

Sum teller skal
stemme rn. nevner

Sum teller skal
stemme m. novner

,

A.,,.

, . ..,, 1.~' )r

J<.;

)

•

) ;{

l

' ...·•• il"... 'It

•

Ad kolonne 2 (formål) : B = boligseksjon, G = garasjeseksjon, N = næringsseksjon
SB= samleseksjon boliger, SN= samleseksjon næringslokaler
: Ved oppdelingen skal Jct for hver eierseksjon fastsettes e·n sameiebrøk
Ad kolonne 3
(jfr.§ 5 nr. 4)
med hele ta li i teller og nevner.

kommunen er varslet om seksjoneringen for mer enn 6 måneder siden. Det er Ikke
fattet vedtak om byfornyelse eller utbedringsprogram i h. t. lov av 28. april 1967
nr. 1 (§ 5 nr. 4, tredje leddl.

Ad kolonne 4

: Skriv gatenavnet her: ..............................................................................................

7. Supplerende tekst

eller
kommunen har gjort unntak fra seksjoneringsforbudet i§ 5 nr. 4, tredje ledd.
eller

□

kommunen har meddelt at
seksjoneringen

~

seksjoneringen gjelder prosjektert bygg/bygg under oppførelse hvor byggetillatelse
er gitt. Eiendommen er si ledes ikke tatt i bruk før eierseksjonslovens ikrafttrede ise (jfr. bygningsloven § 99). og kommunen er derfor heller ikke varslet om
seksjoneringen.

Dato

Undertegnede er kjent med at det er straffbart å avgi eller benytte uriktig erklæring
(straffeloven§ 189 og§ 190) .

Sted

e1<..rettes

Husnr.
og evt.
bokstav

B

G

fastsettelsen av sameiebrøken bygger pi (§ 5 nr. 4, første ledd)

[i]

c)

•

eiendommen er oppdelt i sA mange seksjoner som det er bruksenheter. Den er
oppdelt i naturlige og hensiktsmessige bruksenheter etter de formAI de skal ha,
Hver boligseksjon har egen Inngang, eget kjøkken og eget WC og bad innenfor
bruksenheten (§ 5 nr. 2 og 31.

4. Egen•

Brøk
Nevner

1

-· ·---

Fødselsnummer

Undertegnede erklærer at

•

Formål

i

Oslo

9.JUL188 050 42

3. Begjæring

4

Snr.

Kommune

Navn

2. Hjemmels·
haver

3

2

Begjæring, situasjonsplan og plantegninger sendes
tinglysingsdommeren i to eksemplarer, hvorav ett skal
være pA tinglysingspepir. Jfr, tlnglysingsforskriftenes § 6.

BORGGT. 12

>AGBOKF

Husnr.
og evt.
bokstav

8732

ADVOKATFUUMEKTIG

•

Brøk
Nevner

§

5 nr. 4 tredje og fjerde ledd Ikke er til hinder for

eller

Ved legg: Situasjonsplan.
Plantegninger over kjeller, alle etasjene og loft, alt i A4 format og
fortløpende sidenummerert. På tegningene er grensene.for bruks·
enhetene og deres seksjonsnumre (forslag) tydelig angitt (§ 7
annet ledd).

Tinglyslngsstempel

Hjemmotsbaverfne ls underskr ift

•

Egenerklæringen er godkjent av Kommunaldepartementet.
Nr.3034 Forlag: Sem & Stenersen A/S, Oslo 2-86
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Wang-Norderud AS
Rådhusgata 20
0151 OSLO
post@husjus.no

Bjerk - Lind Bygg AS
Enebakkveien 117
0680 OSLO

Dato: 15102010
Deres ref:

Vår ref (saksnr): 200714404-15
Oppgis alltid ved henvendelse

Saksbeh: Mari Helene Slagsvold

Arkivkode: 531

Byggeplass:

BORGGATA 12

Eiendom:

230/10

Tiltakshaver:

Nordisk Boligeiendom AS

Adresse:

Søker:
Tiltakstype:

Wang-Norderud AS
Blokk/bygård/terrassehus

Adresse:
Tiltaksart:

Postboks 6681 st. Olavs Plass, 0129
OSLO
Rådhusgata 20, 0151 OSLO
Oppdeling av bruksenheter

FERDIGATTEST - BORGGATA 12
Jfr. plan- og bygningsloven § 99

Ferdigattesten gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jfr. Plan- og bygningsloven
(pbl.) § 99 og Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, SAK § 34.
Det forutsettes at produkter som er benyttet i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning, at
produktet tilfredsstiller gjeldende norske forskriftskrav og at produktsertifikatet samsvarer med de
produktene som faktisk har blitt montert.
Den fremlagte dokumentasjon bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, og som ellers
følger av gjeldende bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er dokumentert oppfylt.
Ferdigattesten er betinget i disse forhold.
Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i tillatelsen med senere tillegg.
Dette vedtaket kan påklages. Frist for innsending av klage er 3 uker etter mottakelsen av dette brevet. Se
vedlagte orientering om klageadgang.

Dato: 12.04.2011
Deres ref:

Vår ref (saksnr): 201100562-6
Oppgis alltid ved henvendelse

Saksbeh: May Holm

Arkivkode: 531

Byggeplass:

BORGGATA 12D

Eiendom:

230/10

Tiltakshaver:
Søker:
Tiltakstype:

Boligsameiet Borggata 12
Bjerk - Lind Bygg AS
Blokk/bygård/terrassehus

Adresse:
Adresse:
Tiltaksart:

Postboks 1369 Vika, 0114 OSLO
Enebakkveien 117, 0680 OSLO
Endring/reparasjon av
bygningstekniske installasjoner

FERDIGATTEST - BORGGATA 12 D
Jf. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens § 8-1

Det viser til søknad om ferdigattest av 12.04.2011.
Den dokumentasjon som er fremlagt bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, plan- og
bygningsloven og tilhørende forskrifter er oppfylt. På dette grunnlag gis ferdigattesten.
Pålegget om ferdigstillelse av 18.01.2011 er med dette oppfylt.
Dette vedtaket kan påklages. Frist for innsending av klage er 3 uker etter mottakelsen av dette brevet. Se
vedlagte orientering om klageadgang.
Det gjøres oppmerksom på at det kan føres tilsyn og gis pålegg i inntil 5 år etter at ferdigattesten er gitt.

Dersom sluttrapport for avfallshåndtering eller forurenset grunn ikke er innsendt må dette sendes plan- og
bygningsetaten snarest for behandling. Krav om sluttrapportering vil være stilt i vedtak om godkjenning av
avfallsplan og i vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn
PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Enhet for Enklere saker

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Enhet for Bolig og næring - Tett by

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 12.04.2011 av:

Dette dokumentet er godkjent elektronisk av:

May Holm - Saksbehandler
Mirjana Rakic - Enhetsleder

Mari Helene Slagsvold - Saksbehandler
Silje Grevle Ottesen - for enhetsleder Marianne Kaperdal

Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
www.pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord:
02 180
Bankgiro: 6003.05.58920
Kundesenteret: 23 49 10 00
Org.nr.: 971 040 823 MVA
Telefaks:
23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
www.pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord:
02 180
Bankgiro: 6003.05.58920
Kundesenteret: 23 49 10 00
Org.nr.: 971 040 823 MVA
Telefaks:
23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Thams og Gaare Arkitektkontor AS
Bygdøy allé 5
0257 OSLO

Dato: 07.06.2011
Deres ref:

Vår ref (saksnr): 201000322-5
Oppgis alltid ved henvendelse

Saksbeh: May Holm

Arkivkode: 531

Byggeplass:

BORGGATA 12 A-E

Eiendom:

230/10

Tiltakshaver:

Boligsameiet Borggata 12 v/
Line M. Langfjæran
Thams og Gaare Arkitektkontor
AS
Blokk/bygård/terrassehus

Adresse:

Borggata 12 B, 0650 OSLO

Adresse:

Bygdøy allé 5, 0257 OSLO

Tiltaksart:

vedlikehold og utbedring (§89)

Søker:
Tiltakstype:

FERDIGATTEST - BORGGATA 12 A-E
Jfr. plan- og bygningsloven § 99

Ferdigattesten gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jfr. Plan- og bygningsloven
(pbl.) § 99 og Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, SAK § 34.
Det forutsettes at produkter som er benyttet i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning, at
produktet tilfredsstiller gjeldende norske forskriftskrav og at produktsertifikatet samsvarer med de
produktene som faktisk har blitt montert.
Den fremlagte dokumentasjon bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, og som ellers
følger av gjeldende bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er dokumentert oppfylt.
Ferdigattesten er betinget i disse forhold.
Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i tillatelsen med senere tillegg.
Dette vedtaket kan påklages. Frist for innsending av klage er 3 uker etter mottakelsen av dette brevet. Se
vedlagte orientering om klageadgang.
Dersom sluttrapport for avfallshåndtering eller forurenset grunn ikke er innsendt må dette sendes plan- og
bygningsetaten snarest for behandling. Krav om sluttrapportering vil være stilt i vedtak om godkjenning av
avfallsplan og i vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn

Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo
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Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
www.pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord:
02 180
Bankgiro: 6003.05.58920
Kundesenteret: 23 49 10 00
Org.nr.: 971 040 823 MVA
Telefaks:
23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

NOTAT
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Boligkjøperforsikring
Advokathjelp for boligeiere
Hvis du får problemer ved boligkjøpet, trenger du ikke bekymre deg. Vi håndterer krav mot selger
og hans forsikringsselskap.
Boligkjøperforsikringen dekker all nødvendig advokathjelp for å avgjøre om du har et krav mot
selger etter avhendingsloven.
Med Boligkjøperforsikring Pluss får du i tillegg nødvendig advokathjelp på de viktigste
rettsområdene du kan støte på som boligeier.

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS

Trygghet ved boligkjøp

Samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig
advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet

• Fullverdig advokathjelp ved kjøp
av ferdig oppført bolig
• Advokathjelp hele veien til
rettskraftig dom, om nødvendig
• Dekker motpartens omkostninger
forutsatt at HELP utpeker advokaten.
Dette gir sterk forhandlingsposisjon
• Omfatter også fagkyndigutgifter inntil
kr 30 000 etter avtale
• Boligselgerforsikring er selgers forsikring,
boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt
• 5 års varighet
• Følg saken din på Min side

• Samboeravtale/ektepakt
• Arv
• Håndverkertjenester og utleie
• Kjøp av kjøretøy og løsøre
• Naboforhold
• Tomtefeste, veiretter og andre
rettigheter over fast eiendom
• Plan- og bygningsrett
• Skatterettslige spørsmål og vedtak
rundt oppussing, utleie og eiendomsskatt
• Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side
• Fornyes årlig

Borettslagsbolig og aksjeleilighet Kr 4 100
Selveierleilighet og rekkehus
Kr 7 100
Ene-/tomannsbolig,
fritidsbolig og tomt
Kr 11 100

Borettslagsbolig og aksjeleilighet Kr 6 900
Selveierleilighet og rekkehus
Kr 9 900
Ene-/tomannsbolig,
fritidsbolig og tomt
Kr 13 900

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktssignering. Forsikringen betales sammen med
boligkjøpet. Tilleggsdekningen på kr 2 800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP Forsikring. Meglerforetaket mottar
kr 1 400/2 400/3 400 i kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen. Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.
Vi tar forbehold om prisendringer. Dersom premien ikke er innbetalt ved overtagelse, vil avtalen bli kansellert.
For komplette vilkår se www.help.no

Informasjon om budgivning
FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVING

Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som

budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014,

e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også

en budgiver krevekopi av budjournalen i anonymisert form.

i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i

for ettertiden.

eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er
utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontakt informasjon,

ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet,
bør budet fremmes gjennom fullmektig.

Norske Advokatforening ved Eiendoms- meglingsgruppen,
Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten

og eventuelle forbehold som for eksempel usikker

Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet
forskrift om eiendomsmegling § 6-3

bud med forbehold bli akseptert før for beholdet er avklart.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

og § 6-4.

Konferer gjerne med megler før bud avgis.

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

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av

eiendom.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som

bud runden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver

forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler

er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med

innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap

benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis

kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste

om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da

gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene

annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke

bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med

tilknyttet budgivning.

sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet

mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver

til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver,

får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres

budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.

budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon

Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker

om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og

andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist

teknisk rapport med vedlegg.

som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle
budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver

GJENNOMFØRING AV BUDGIVING
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på
eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler
disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver

og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine

innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende

handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

avtale.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper

bud overfor oppdragsgiveren,når budet er gitt innenfor

(såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud

fristene i punkt 4.

som medfører at det foreligger en avtale om salg av

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde

også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra

budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og

selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler

eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig

innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver.

bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er

Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere

mottatt.

som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet

eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en
45

Budskjema
BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN

BN Bolig Oslo, Dronning Eufemias gate 42, 0191 OSLO - post@bnbolig.no

Bud kr.

,-

Bud (bruk blokkbokstaver) kr.

Borggata 12 C, 0650 Oslo
Registerbetegnelse: Gnr. 230, bnr. 10, snr. 37 i Oslo kommune

00/100

(I tillegg kommer omkostninger iht. til salgsoppgave. Ev. andel fellesgjeld kommer i tillegg til budet.)

Eventuelle forbehold

Oppdragsnummer: 80-18-00475
Megler: Kim Phuong Thi Tran

Ønsket overtagelsesdato

Ja

Nei

/

Akseptfrist

/

kl.

FINANSIERINGSPLAN:
Lån i

v/

tlf.

kr

Lån i

v/

tlf.

kr

Egenkapital i

v/

tlf.

kr

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Finansiering kr.

bekreftet av

Dato / kl.

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven.
Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hverandre i forbindelse med endring/inngivelse av bud og/eller vilkår.
BN Bolig anbefaler bruk av Gi Bud funksjonen som er tilgjengelig på bnbolig.no og FINN.no. Alternativt kan budskjemaet printes, fylles ut, signeres, leveres eller skannes og sendes pr. e-post
til megler eller meglerkontoret. Du må samtidig ringe megler og forsikre deg om at han har mottatt budet. Undertegnede er innforstått med at budbeløp, Akseptfrist og ev. forbehold, vil bli

BUDGIVER 1

Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)
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(BRUK BLOKKBOKSTAVER)

BUDGIVER 2

Navn

Navn

Personnr.

Personnr.

Tlf.

Tlf.

E-post:

E-post:

Adresse

Adresse

Poststadr.

Poststadr.

Dato / sted

Dato / sted

Underskrift

Underskrift

(BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Gratis og
uforpliktende
verdivurdering,
se bnbolig.no

Kjøpe bolig?
Vi hjelper deg gjerne med en verdivurdering
Dersom du ønsker du å vite hva din nåværende bolig er verdt, ta kontakt med BN Bolig for en gratis verdivurdering – helt uforpliktende selvsagt.

bnbolig.no
47
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DITT NYE HJEM?

Kim Phuong Thi Tran
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Telefon 47 473 73 071
E-post kt@bnbolig.no

Kim Phuong Thi Tran
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Telefon: 47 473 73 071
E-post: kt@bnbolig.no

BN Bolig Oslo
Dronning Eufemias gate 42, 0191 OSLO

bnbolig.no

Oppdragsnr: 80-18-00475

Salgsoppgaven er sist oppdatert 07.11.2018

