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Gode
vekstvilkår
for barn
og voksne!

Gartneriet vil inneholde leiligheter av varierende størrelser fordelt 
på små bygg i rekker.  Fellesnevneren for alle er arealeffektive 
boliger med gjennomtenkte planløsninger. Byggene har et urbant 
og funksjonalistisk uttrykk som er tilpasset et liv for familier, par 
eller single, unge som gamle. 

Gode uteplasser har vært en viktig faktor i planleggingen og 
boligene får sjenerøse og solrike private uteplasser. Dessuten er 
de grønne fellesområdene tilrettelagt for å gi gode naboer sosiale 
møteplasser som innbyr til lek og avslapping. 

Sentralt i nye Moss kommer det 39 kompakte leiligheter  
i småhusbebyggelse på den gamle gartneritomten til  
Carl Lagerqvist i Varnaveien 10. Gartneridriften ble lagt  
ned i 2008, og området har ligget i brakk helt frem til  
Bolig & Eiendomsutvikling kjøpte eiendommen i 2018. 

Kun illustrasjon. Avvik kan forekomme.



gartnerietmoss.noside 10

Kun illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Noe for 
enhver smak

Her har vi virkelig fått mye ut av hver 
eneste kvadratmeter! 

De fleste av disse leilighetene har inngang 
fra bakkeplan med unntak av fire i øverste 
plan i bygg C.

Leiligheten har en romslig gang 
med garderober. Bad med dusjnisje 
med innadslående dusjvegger, wc, 
baderomsinnredning og opplegg for 
vaskemaskin/tørketrommel.

Soverom med avsatt plass til garderober. 
Kjøkken og stue med utgang til stor 
markterrasse eller balkong. Sportsbod til 
alle leilighetene. 

2-roms på 42 m²

Disse leiligheten finner du i 2.etg. 

Boligen har en romslig gang med avsatt 
plass til garderober. Bad med dusjnisje og 
dusjvegger, wc, baderomsinnredning og 
opplegg for vaskemaskin/tørketrommel.

To soverom, hvorav hovedsoverommet 
med avsatt god plass til garderober. 
Enkeltsoverommet har direkte inngang til 
bod som kan innredes som et walk-in. 

Kjøkken og stue med utgang til balkong 
på 9 kvm. Praktisk sportsbod tilknyttet 
carporten som tilhører leiligheten.

3-roms på 62 m²

De største leilighetene går over to plan 
og har litt ulike løsninger i rekke A og B. 
I 2.etg. kommer man inn i en romslig
entré med avsatt plass til garderober
samt et soverom. Perfekt som gjesterom,
hjemmekontor eller kanskje en egen etasje
til tenåringen?

Neste plan i 3.etg finner vi to soverom
med avsatt godt med plass til garderober.
Bad med dusjnisje, wc, baderomsinnredning 
og opplegg for vaskemaskin/tørketrommel.

Rekke A har et separat kjøkken for de som 
ønsker det, mens man i rekke B får en åpen 
løsning.  I A har man mulighet til å velge 
bort ett soverom og få enda større stue. 
Begge variantene har utgang en til stor og 
flott inntrukket takterrasse på hele 19 kvm. 

Det medfølger en praktisk sportsbod til-
knyttet carporten som tilhører leiligheten.

4-roms på 77 m²

Gartneriet inneholder 39 leiligheter 
fordelt på 13 småhus over 3 etasjer. 

Kun illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Kun illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Kun illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Lovfestet garanti
Ved kjøp av ny bolig har du 

en lovfestet garanti på fem år 
(bustadoppføringslova 

§ 12) og dermed et sterkere 
rettsvern enn om du kjøper 

bruktbolig.

Teknisk høyere standard
Nye boliger i Gartneriet gir deg høyere teknisk standard fordi de er bygd etter den 

nyeste forskriften (Tek17). Dette kan du nyte godt av i form av bedre isolasjon i vegger, 
vinduer og tak. I tillegg har boligene balansert ventilasjon, noe som bedrer inneklimaet 
og øker bokvaliteten. Flere elektriske uttak øker fleksibiliteten og minsker brannfaren. 

Høyere brannkrav øker dessuten bosikkerheten.

Forutsigbare
bokostnader

Ved kjøp og restaurering 
av en eldre bolig kan man aldri være 
sikker på hvor den totale kostnaden 
ender. Lav dokumentavgift til staten 

er også et fortrinn ved kjøp
av ny bolig. 

Følelsen av å flytte inn i sin egen, splitter nye 
bolig er trolig mer verdifull enn du aner. Her finnes 

det ingen skavanker, ingen skjeve lister eller 
spikerhull i veggene. Kort oppsummert: Kjøp av ny 

bolig bidrar til høyere komfort og trivsel!

Tilpasninger
Når du kjøper ny bolig av 

Bolig & Eiendomsutvikling, gir vi deg 
mulighet til å tilpasse innrednings- 
og materialvalg i en tilvalgsprosess 
med entreprenøren. Gjennom god 

planlegging får du en bolig som passer 
perfekt for deg.

Oppussing
Boliger og bygg trenger vedlikehold, 

men kjøper du en helt ny bolig i 
Paa Holtet, vil du ikke ha behov for 
oppussing eller ekstra innsats på 

mange år. Med andre ord sparer du 
både penger og verdifull tid. 

Naboskap
Du flytter inn i et nyetablert sameie 

samtidig med alle dine fremtidige 
naboer. Det er mye enklere å knytte 
bånd og vennskap når alle starter på 

likt, enn når man flytter inn i et etablert 
boligsameie hvor det meste allerede 

er «satt».

TEK17Hvorfor
kjøpe helt 
ny bolig?
Det er flere gode grunner til 
å kjøpe helt ny bolig. Her har 
vi redegjort for de viktigste 
grunnene til å kjøpe ny kontra 
brukt bolig.
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Kun illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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I nærhet til 
både by og 
natur

I området finner du i dag en god blanding av store eneboliger,
rekkehus og mindre blokker, samt næringslokaler av de fleste
slag. Om du ønsker en kaffe eller kanskje et par nye sko, ja da er
det kun en spasertur unna din egen bolig.

Det er gangavstand til både barne-, ungdom-, og videregående 
skole, barnehager og idrettsanlegg.

Melløs stadion med plass til 9 000 tilskuere har ofte fotball- 
kamper å by på, hvis du er av den type entusiast. Her holder 
Moss fotballklubb til, og har fotballag for alle aldre. Det
finnes også et hav av andre fritidsaktiviteter man kan være
med på. Alt lagt til rette for en effektiv og aktiv hverdag.

Mulighetene for tur og sjøliv finner du også i nærområdet. Bare
noen hundre meter unna finner du Carlbergskogen med flere
turstier enten om du vil ta på deg joggeskoene, eller ta med
sykkelen. For eksempel kan du følge blomsterstien langs kysten 
helt til Larkollen.

På fine sommerdager er det bare å pakke sekken og rusle ned 
til Festestranden som ligger 800 meter unna i luftlinje. Reiser 
du enda litt lenger sydover, kommer du til Fuglevik med flere 
bademuligheter og båthavn.

Det er ca. 5 minutters biltur til Moss sentrum med alle byens
fasiliteter med blant annet Amfi handlesenteret, handlegater,
caféer, restauranter, konsertlokale og kino.

Om du pendler, så vil verdien av ny togstasjon som skal stå
ferdig i 2024/25 være stor. En planlagt togtid på 28 minutter
inn til hovedstaden Oslo vil øke attraktiviteten ved å bo i Moss.
I tillegg er det god bussforbindelse mellom Varnaveien og 
Moss sentrum, gangavstanden er på ca. 20 min til sentrum 
eller 15 minutter til jernbanestasjonen. Holdeplassen til 
«Timeekspressen» med avganger til Oslo og andre byer,
har holdeplass innen 10 minutters gange. Bruker du bilen
som fremkomstmiddel er det kort adkomstvei til selve
hovedfartsåren E6.

Gartneriet har med sin sentrale beliggenhet i hjertet av City 
Syd kort vei til alle daglige gjøremål. I handelsområdet finner 
man flere caféer og restauranter, matbutikker, treningssentre, 
bank, frisører og ikke minst Rygge Storsenter med blant annet 
Vinmonopolet. 



gartnerietmoss.noside 26

Moss
sentrum

GARTNERIET
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Kun illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Sted helhet arkitektur as
Sivilarkitekter MNAL NPA
Boks 143, Skiveien 200a
1411 Kolbotn

Tlf. 66 81 21 21 Fax 66 81 81 21 20
Mail: shark@shark.no

Saksbehandler/tegn.

Målestokk Tegn. nr.

UtskriftsdatoTegning

Fase

Tiltakshaver

Prosjektnumer/-navn/-type

20.04.2020 09:29:55

1 : 500 010

EmsH/KSBolig- & Eiendomsutvikling AS

1806 Varnaveien 10

Utomhusplan

Rammesøknad
/A3

Eiendommen til Gartneriet ligger solrikt til. All trafikk og parkering, er lagt 
i bakkant av boligrekkene, slik at lekeplass, møteplass med sittegrupper 
og ballplass ligger bilfritt og barnevennlig til på den 4 700 kvm. store 
eiendommen. 

Eiendommen blir flott opparbeidet, med ferdiggress, beplantning av 
hekker, bedd og blomster. Internveien og adkomstveien blir asfaltert. 
Det opparbeides en grønn og fin voll mot Varnaveien, hvor det plasseres en 
gjennomsiktig støyskjerm, som gir et skjermet og lunt atrium for sameiet.  

Utomhusplan

Rekke B

Rekke C

Rekke A
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Hus 1

Leilighet 1 Leilighet 3

Leilighet 2

Innholder
leilighet 1–3

1. etasje / 2-roms / 42 m2 2.+3. etasje / 4-roms / 77 m2

2. etasje / 3-roms / 62 m2

N

N

N

Terrasse 
på terreng
13,4m²

17,2 m²
Stue/kjøkken

4,5 m²
Bad

11 m²
Sov

2,5 m²
Bod

6,9 m²
Gang

1 
: 1

00
Le

il1

5 m²
Bad

13,2 m²
Sov

25,7 m²
Stue/kjk

3 m²
Bod

7,7 m²
sov

4,3 m²
Gang

Balkong
9.3m²

1 
: 1

00
Le

il 
2

Takterrasse
19.1m²

ÅPENTNED

10,5 m²
Sov8,25 m²

sov

4,7 m²
bad

33,9 m²
stue/kjøkken/gang

7,6 m²
sov

8,6 m²
Gang

1 
: 1

00
Le

il 
3

Takterrasse
19.1m²

ÅPENTNED

10,5 m²
Sov8,25 m²

sov

4,7 m²
bad

33,9 m²
stue/kjøkken/gang

7,6 m²
sov

8,6 m²
Gang

1 
: 1

00
Le

il 
3

N
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Hus 2

Leilighet 4 Leilighet 6

Leilighet 5

Innholder
leilighet 4–6

1. etasje / 2-roms / 42 m2 2.+3. etasje / 4-roms / 77 m2

2. etasje / 3-roms / 62 m2

N

N

N

2,5 m²
Bod

Terrasse 
på terreng

12.4m²

17,1 m²
Stue/kjk

4,5 m²
Bad

11 m²
Sov

6,9 m²
Gang

1 
: 1

00
Le

il 
4

5 m²
Bad

13,2 m²
Sov

25,7 m²
Stue/kjøkken

3 m²
Bod7,7 m²

sov
4,3 m²
Gang

Balkong
9.3m²

1 
: 1

00
Le

il 
5

Takterrasse
19m²

ÅP
EN

T
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D

10,5 m²
Sov

33,9 m²
Stue/kjøkken/gang

8,25 m²
Sov 4,7 m²

Bad

1 
: 1

00
Le

il 
67,6 m²

sov
8,6 m²
gang

Takterrasse
19m²

ÅP
EN

T
NE

D

10,5 m²
Sov

33,9 m²
Stue/kjøkken/gang

8,25 m²
Sov 4,7 m²

Bad

1 
: 1

00
Le

il 
67,6 m²

sov
8,6 m²
gang

N
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Hus 3

Leilighet 7 Leilighet 9

Leilighet 8

Innholder
leilighet 7–9

1. etasje / 2-roms / 42 m2 2.+3. etasje / 4-roms / 77 m2

2. etasje / 3-roms / 62 m2

N

N

N

2,5 m²
Bod

Terrasse 
på terreng
12.4m²

17,1 m²
Stue/kjk

4,5 m²
Bad

11 m²
Sov

6,9 m²
Gang

1 
: 1

00
Le

il 
7

5 m²
Bad

13,2 m²
Sov25,7 m²

Stue/kjøkken

3 m²
Bod

7,7 m²
sov 4,3 m²

Gang

Balkong
9.3m²

1 
: 1

00
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il 
8

Takterrasse
19m²

ÅPENTNED

10,5 m²
Sov

42,9 m²
Stue/kjøkken/gang

4,7 m²
Bad

evt soverom
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00
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il 
9

7,6 m²
sov

8,6 m²
gang

Takterrasse
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ÅPENTNED

10,5 m²
Sov
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Stue/kjøkken/gang

4,7 m²
Bad

evt soverom

1 
: 1
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il 
9

7,6 m²
sov

8,6 m²
gang

N
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Hus 4

Leilighet 10 Leilighet 12

Leilighet 11

Innholder
leilighet 10–12

1. etasje / 2-roms / 42 m2 2.+3. etasje / 4-roms / 77 m2

2. etasje / 3-roms / 62 m2

N

N

N

17,2 m²
Stue/kjk

4,5 m²
Bad

Terrasse på terreng
12.4m²

2,5 m²
Bod

9M

11 m²
Sov

6,9 m²
Gang
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Bod7,7 m²
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Sov
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Sov
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Hus 5
Innholder
leilighet 13 og 14

N

Leilighet 14

Leilighet 13

2.+3. etasje / 4-roms / 77 m2

2. etasje / 3-roms / 62 m2 N

5 
m

²
B

ad
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Sov
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Bod

7,7 m²
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Gang

Balkong
9.4m²
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Stue/kjøkken/gang

Takterrasse 
19.3m²
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Bad 10,5 m²

Sov
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Hus 6

Leilighet 15 Leilighet 17

Leilighet 16

Innholder
leilighet 15–17

1. etasje / 2-roms / 42 m2 2.+3. etasje / 4-roms / 77 m2

2. etasje / 3-roms / 62 m2

N

N

N

2,5 m²
Bod

Terrasse
12.4m²

17,2 m²
Stue/kjk

4,5 m²
Bad

11 m²
Sov

R
ør

 i 
rø

r

6,9 m²
Gang
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5 m²
Bad

13,2 m²
Sov25,7 m²
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3 m²
Bod

7,8 m²
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Takterrasse
19m²

4,3 m²
bad 11,3 m²

sov

7 m²
sov

25 m²
stue/gang
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Hus 7

Leilighet 18 Leilighet 20

Leilighet 19

Innholder
leilighet 18–20

1. etasje / 2-roms / 42 m2 2.+3. etasje / 4-roms / 77 m2

2. etasje / 3-roms / 62 m2

N

N

N

2,5 m²
Bod

Terrasse
12.4m²

17,1 m²
Stue/kjk

4,5 m²
Bad

11 m²
Sov

6,9 m²
Gang

1 
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00
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il 
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5 m²
Bad

13,2 m²
Sov

25,7 m²
Stue/kjk

3 m²
Bod7,8 m²

sov
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Gang
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9.4m²
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il 
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Takterrasse
19m²

4,3 m²
bad

11,3 m²
sov
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sov
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stue/gang

skillevegg 1.8m

7,6 m²
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gang
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Takterrasse
19m²

4,3 m²
bad

11,3 m²
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7 m²
sov

34,1 m²
stue/gang
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7,6 m²
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8,6 m²
gang
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00
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il 
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N
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Hus 8

Leilighet 21 Leilighet 23

Leilighet 22

Innholder
leilighet 21–23

1. etasje / 2-roms / 42 m2 2.+3. etasje / 4-roms / 77 m2

2. etasje / 3-roms / 62 m2

N

N

N

2,5 m²
Bod

Terrasse
12.4m²

17,1 m²
Stue/kjk

4,5 m²
Bad

11 m²
Sov 6,9 m²

Gang

1 
: 1

00
Le

il 
21

5 m²
Bad

13,2 m²
Sov25,7 m²

Stue/kjk

3 m²
Bod

7,8 m²
sov

4,2 m²
Gang

Balkong
9.4m²

1 
: 1

00
Le

il 
22

Takterrasse
19m²

4,3 m²
bad 11,3 m²

sov

7 m²
sov

34,1 m²
stue/gang

7,6 m²
sov

8,6 m²
Gang

1 
: 1

00
Le

il 
23

Takterrasse
19m²

4,3 m²
bad 11,3 m²

sov

7 m²
sov

34,1 m²
stue/gang

7,6 m²
sov

8,6 m²
Gang

1 
: 1

00
Le

il 
23

N
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Hus 9

Leilighet 24 Leilighet 26

Leilighet 25

Innholder
leilighet 24–26

1. etasje / 2-roms / 42 m2 2.+3. etasje / 4-roms / 77 m2

2. etasje / 3-roms / 62 m2

N

N

N

17,1 m²
Stue/kjk

4,5 m²
Bad

Terrasse
12.3m²

2,5 m²
Bod

11 m²
Sov 6,9 m²

Gang

1 
: 1

00
Le

il 
24

5 m²
Bad

13,2 m²
Sov

25,7 m²
Stue/kjk

3 m²
Bod7,8 m²

sov

4,2 m²
Gang

Balkong
9.4m²

1 
: 1

00
Le

il 
25

Takterrasse 
19m²

4,3 m²
bad

11,3 m²
sov

7 m²
sov

34,1 m²
stue/gang

skillevegg 1.8m

0,9 m²
bod

7,6 m²
sov

8,6 m²
Gang

1 
: 1

00
Le

il 
26

Takterrasse 
19m²

4,3 m²
bad

11,3 m²
sov

7 m²
sov

34,1 m²
stue/gang

skillevegg 1.8m

0,9 m²
bod

7,6 m²
sov

8,6 m²
Gang

1 
: 1

00
Le

il 
26

N
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Hus 10

Leilighet 27 Leilighet 29

Leilighet 28

Innholder
leilighet 27–29

1. etasje / 2-roms / 42 m2 2.+3. etasje / 4-roms / 77 m2

2. etasje / 3-roms / 62 m2

N

N

N

17,2 m²
Stue/kjk

4,5 m²
Bad

Terrasse
12.3m²

11 m²
Sov

2,5 m²
Bod

6,9 m²
Gang

1 
: 1

00
Le

il 
27

5 m²
Bad 13,2 m²

Sov25,7 m²
Stue/kjk

3 m²
Bod

7,8 m²
sov 4,2 m²

Gang

Balkong
9.4m²

1 
: 1

00
Le

il 
28

Takterrasse 
19m²

4,3 m²
bad 11,3 m²

sov

7 m²
sov

34,1 m²
stue/gang

0,9 m²
bod

7,6 m²
sov

8,6 m²
Gang

1 
: 1

00
Le

il 
29

Takterrasse 
19m²

4,3 m²
bad 11,3 m²

sov

7 m²
sov

34,1 m²
stue/gang

0,9 m²
bod

7,6 m²
sov

8,6 m²
Gang

1 
: 1

00
Le

il 
29

N
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Hus 11

Leilighet 30 Leilighet 32

Leilighet 31

Innholder
leilighet 30–32

1. etasje / 2-roms / 42 m2  2.+3. etasje / 4-roms / 77 m2

2. etasje / 3-roms / 62 m2

N

N

N

2,
5 

m
²

B
od

Terrasse
12.3m²

17,1 m²
Stue/kjk 4,5 m²

Bad

11 m²
Sov

6,9 m²
Gang

1 
: 1

00
Le

il 
30

5 m²
Bad

13,2 m²
Sov

25,7 m²
Stue/kjk

3 m²
Bod7,8 m²

sov

4,2 m²
Gang

Balkong
9.4m²

1 
: 1

00
Le

il 
31

34,1 m²
Stue/kjk

4,
3 

m
²

B
ad

11,3 m²
Sov

7 m²
Sov

Takterrasse
19m²

0,9 m²
Tekn

7,6 m²
sov

8,6 m²
Gang

1 
: 1

00
Le

il 
32

34,1 m²
Stue/kjk

4,
3 

m
²

B
ad

11,3 m²
Sov

7 m²
Sov

Takterrasse
19m²

0,9 m²
Tekn

7,6 m²
sov

8,6 m²
Gang

1 
: 1

00
Le

il 
32

N
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Hus 12

Leilighet 33 Leilighet 34Leilighet 35 Leilighet 36

Innholder
leilighet 33–36

1. etasje / 2-roms / 42 m2 1. etasje / 2-roms / 42 m22. etasje / 2-roms / 42 m2 2. etasje / 2-roms / 42 m2

N N

NN

18,3 m²
Stue/kjk

4,6 m²
Bad

10,2 m²
Sov

Terrasse på terreng
19.6m²

6,8 m²
Gang

1 : 100
Leil 33

18,3 m²
Stue/kjk

6,7 m²
Entre/gang

Balkong
9.2m²

10,2 m²
Sov

4,6 m²
Bad

1 : 100
Leil 35

18,2 m²
Stue/kjk

6,8 m²
Entre/gang

Balkong 
9.7m²

10,2 m²
Sov

4,6 m²
Bad

1 : 100
Leil 36

NN
Terrasse på terreng

23.2m²

18,3 m²
Stue/kjk

10,2 m²
Sov

6,7 m²
Entre/gang

4,6 m²
Bad

1 : 100
Leil 34
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Hus 13

Leilighet 38

Innholder
leilighet 37–39

2.  etasje / 2-roms / 42 m2

N N

18,3 m²
Stue/kjøkken

6,8 m²
Entre/gang

Terrasse på terreng
23.2m²

10,2 m²
Sov

1 : 100
Leil 37

18,3 m²
Stue/kjk

6,7 m²
Entre/gang

10,2 m²
Sov

Balkong 
15.3m²

4,6 m²
Bad

1 : 100
Leil 38

18,3 m²
Stue/kjk

6,8 m²
Entre/gang

10,2 m²
Sov

Balkong 
9.7m²

4,6 m²
Bad

1 : 100
Leil 39

NLeilighet 37 Leilighet 39
1. etasje / 2-roms / 42 m2 2. etasje / 2-roms / 42 m2

N N
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Leveransebeskrivelse
teknisk informasjon:

Generelt
Prosjektet utføres iht. rammetillatelse fra 
Moss kommune. Leilighetene oppføres 
i henhold til forskrift TEK 17 og Norsk 
Standard 3420 – normalkrav. Utbygger er 
Bolig & Eiendomsutvikling AS og total-
entreprenør er Hersleth Entreprenør AS.

Denne beskrivelsen er utarbeidet som en 
orientering om byggenes viktigste bestand-
deler og funksjoner. Det kan forekomme 
avvik mellom byggebeskrivelsen og 
plantegninger og illustrasjoner. I slike 
tilfeller er det byggebeskrivelsen som er 
retningsgivende. Utbygger forbeholder 
seg retten til å foreta endringer basert på 
eventuelle tilleggskrav fra myndighetene.

Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet 
kan vise forhold som ikke samsvarer 
med leveranse, som f.eks. møblering, 
kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobe-
løsninger, fargevalg, tepper, dør- og 
vindusutforming. Dette gjelder også ulike 
bygningsmessige detaljer på fasader og i 
fellesarealer som materialvalg, belysning, 
blomsterkasser, beplantning, lekeutstyr etc. 

Sjakter, kanalføringer, nedforinger og 
innkassinger, samt VVS-føringer er ikke 
inntegnet. 

Vindusstørrelser og plassering i den 
enkelte bolig kan avvike noe fra viste 
leilighetsplaner, blant annet som følge av 
den endelige utformingen av byggene eller 
eventuelle bygningstekniske årsaker.
Alle tekniske anlegg og fremføringer til 
disse vil ikke bli inntegnet på tegninger 
tilknyttet kjøpekontrakt. For elektro vil 
det bli utarbeidet punktplaner. Det tas 

forbehold om endringer av plantegninger 
med hensyn til fremføring av sjakter  
for ventilasjonsanlegg og elektriske 
føringer.

Konstruksjoner og utvendig standard
Boligene oppføres med ringmur, og plate 
på grunn.

Bærekonstruksjon utføres i treverk. 
Ytterveggene bygges med isolert 
bindingsverk, kledd med gips innvendig. 

Utvendig panel leveres i royalimpregnert 
grå kledning i kombinasjon av stående og 
liggende.

Yttertak bygges som luftet tak-
konstruksjon med tekking av asfaltpapp.

På terrasser og balkonger legges gulv 
av trykkimpregnert treverk. Mindre 
ansamlinger av vann og drypp fra over-
liggende balkong/terrasse må påregnes på 
utvendige bygningsdeler og konstruksjoner 
som følge av regn, snø og vind. 

Balkongrekkverk i andre etasje leveres i en 
variasjon av glass og/eller spilerekkverk. 
Balkongene i tredje etasje vil få trerekkverk 
kledd med samme materiale som fasaden 
både innvendig og utvendig.  Det leveres 
ikke rekkverk til markterrasser.

Carport leveres med betongdekke. Vegger 
og himling kles med dobbelfalset kledning.
Takrenner og nedløp monteres i stål 
utførelse, med grå farge. 

Det leveres radonsperre, samt nødvendige 
radonbrønner for evt. fremtidig avtrekk. 

Innvendig standard
Vegger
Vegger sparkles/males med 2 strøk i lyse 
farger. Baderom leveres med keramiske 
fliser 30x60 cm matt hvit på to vegger, og 
våtromsmaling på øvrige vegger.

Gulv
Gulv leveres med vannbåren gulvvarme 
og 3-stavs hvitlasert eikeparkett i matt 
utførelse. Keramisk flis på bad, 20x20 cm 
(10x10 cm i nedsenket dusjsone). 

Himlinger
Himlinger består av sparklet og malte 
gipsplater. Våtrom påføres våtromsmaling.

Nedforinger og innkassinger
Rørføringer vil hovedsakelig legges skjult 
bak innkassinger, eller som helt eller delvis 
nedforede gipshimlinger.

Listverk
Dør- og vindusbelistning leveres i 
fabrikkmalt hvit utførelse. Gulvlister 
leveres i ferdiglakkert hvitlasert eik. 
Listverk leveres med synlige festemerker.

Innredning kjøkken
Kjøkkeninnredning leveres av Sigdal 
med fronter av type Uno Klassisk hvit. 
Benkeskap/underskap og høyskap leveres 
hvite. Det leveres oppvaskkum med nedfelt 
stålbeslag, type Universo kjøkkenvask i stål 
med 1 ½ kum for nedfelling.

Benkeskap, overskap og høyskap leveres 
med grep i rustfritt stål.

Benkeplate kommer i 30 mm laminert 
fuktbestandig sponkjerne, farge Grå 

Betong. Sokkel leveres med tetningslist 
mot gulv. Hvitevarer tilbys som tilvalg.

Kjøkkenleverandør vil utarbeide og over-
levere egen kjøkkentegning tilhørende den 
enkelte bolig. 

Garderober
Det leveres ikke garderober eller klesskap, 
men er avsatt plass for dette i soverom/
hall. Det leveres skyvedørsfronter i entre i 
2-roms leiligheter.

Innvendig trapp
Innvendig trapp leveres med trinn 
og håndløper av eik, og hvitmalte 
spiler, opptrinn og vanger. Der hvor 
trapperekkverk i øverste etasje ikke utgjør 
en vegg, avsluttes dette i 1,1 meters høyde.

Utvendige og innvendige dører
Inngangsdør til den enkelte leilighet er 
malt, glatt utførelse med montert FG-
godkjent sikkerhetslås. Innvendige dører 
leveres i hvit, glatt utførelse med hvitmalte 
karmer.

Vinduer/terrassedører
Vinduer og terrassedører leveres med 
aluminiumsbelagt trekarm utvendig, og 
energiglass. Karmer leveres fabrikkmalt 
med innvendig og utvendig mørk grå 
farge. Vinduer og dører leveres etter 
gjeldende forskrifter med hensyn til krav til 
barnesikring og sikkerhetsglass.

Sanitær
Hovedstoppekran og vannmåler monteres 
enten i kjøkkenskap eller innbygget i 
vegg på baderom. Fordelerskap for rør-
i-rør system monteres innbygget i vegg i 
baderom. 

Bad
Vegghengt WC leveres i hvit utførelse med 
soft close-sete. Dusjhjørne med innfellbare 
glassdører og dusjgarnityr. Det leveres 
baderomsmøbel iht. tegning med servant 
av porselen, speil, lysarmatur og ett-greps 
blandebatteri. Det er avsatt plass og 
opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. 

Ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjonanlegg 
med varmegjenvinning. Aggregat plasseres 

i bod eller entré. Avtrekk fra kjøkken leveres 
som del av ventilasjonssystemet. 

Elektrisk anlegg
Det leveres skjult elektrisk anlegg, bortsett 
fra enkelte framføringer til lys og stikk 
under kjøkkenskap og boder. Kabelføringer 
langs leilighets- og lydskillevegger ligger 
åpent. Sikringsskap monteres i hver 
leilighet. På balkonger leveres veggarmatur 
og dobbelt strømuttak. Ved innganger 
leveres veggarmatur. Stikkontakter og 
lyspunkter iht. NEK 400. Det leveres 
takbelysning i bod samt på bad. I utvendig 
bod leveres takbelysning og stikkontakt. 
Ekstra punkter kan leveres som tilvalg. 
Tilleggspunkter kan bli trukket åpent. 
Det leveres belysning på internveier og i 
carporter. Det blir også montert belysning i 
utvendige trapper. 

Oppvarming
Boligene varmes opp med vannbåren 
gulvvarme i stue/kjøkken og tilstøtende 
gang. Det leveres elektriske varmekabler 
i våtrom som ekstra komfort. Øvrige 
oppholdsrom leveres med panelovn.  

Brannsikring
Det monteres røykvarslere iht. forskrift, 
samt 6 kg pulverapparat til hver bolig.
Fullt boligsprinkelanlegg leveres i henhold 
til krav i gjeldende brannforskrifter.

TV/radio/telefoni/bredbånd
Det leveres ferdig opplegg til bredbånd og 
kabel-TV til hver bolig.

Parkering
For 3- og 4-romsleiligheter medfølger 1 
stk parkeringsplass i carport i tilknytning 
til boligen. i tillegg opparbeides 12 
stk. parkeringsplasser på eget avsatt 
parkeringsområde, hvorav 8 stk plasser 
er forbeholdt 2 roms leilighetene og 4 stk. 
er forbeholdt gjester til sameiet

Det er forberedt for ladeanlegg for elbiler i 
carport. Elbillader kan bestilles som tilvalg. 

Sportsboder og fellesboder
Alle boliger tildeles 1 stk. sportsbod. Enten 
i forbindelse med egen carport, egen 
terrasse eller i eget rom for sportsboder til 
leiligheter i hus 13. 

Det vil etableres en felles sykkelbod i tillegg 
til utvendig sykkelparkering. 

Utomhus
Alle hageanlegg og fellesområder vil bli 
opparbeidet med ferdigplen og beplantning 
som vist på utomhusplan. Tomtens 
internveier og gjesteparkeringsplasser 
belegges med asfaltdekke.

Utomhusplanen vedlagt salgsprospektet 
vil være retningsgivende for utforming 
og opparbeidelse av lekeplasser og 
fellesområder, sykkelparkering mv. 
Disse områdene vil opparbeides og 
ferdigstilles av utbygger, men denne vil 
likevel forbeholde seg retten til å endelig 
bestemme utforming og materialvalg. 
Dette gjelder spesielt i forhold til 
støttemurer, kantsteiner, høydeforskjeller 
og andre stedlige forhold.

Renovasjon
Det vil bli etablert felles løsning for avfalls- 
håndtering på området, plassert og dimen-
sjonert etter kommunens retningslinjer.

Post
Det leveres postkasser til hver bolig med 
plassering etter anvisning fra Posten. 

Tilvalgsmuligheter
Det vil i god tid før innredningsarbeidene 
starter avholdes eget tilvalgsmøte mellom 
kjøper og entreprenører, hvor priser og 
frister for beslutninger fremkommer. 
Det vil ikke være anledning til å trekke ut 
leveranser eller benytte annen leverandør 
enn den utbygger har engasjert og 
gitt ansvarsrett for prosjektet. Det er 
ikke anledning til å flytte på elektriske 
installasjoner eller vann- og avløpsopplegg.

Kolbotn, 12. mai 2020
Bolig & Eiendomsutvikling AS
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Hjemmelshaver, selger og utbygger 
av prosjektet Gartneriet er 
Bolig & Eiendomsutvikling AS, 
org. nr. 981 688 589.

Selskapets adresse er: Kolbotnveien 14, 
1410 Kolbotn. Web: www.beu.no

Matrikkel/tomt /grunnarealer
Foreløpig matrikkelnummer er Gnr. 2. 
Bnr. 2206 i Moss kommune. Tomten er 
eiet og er ca. 4.700 kvm. Det kan komme 
endringer i tomtestørrelse som følge av 
grensejusteringer underveis i byggeperioden.

Eierform og organisering
Eierseksjonen vil tilhøre et sameie som 
også omfatter carportanlegg. Selger 
forbeholder seg retten til å organisere og 
fordele parkeringsplasser og sportsboder 
på den måten som for selger anses mest 
hensiktsmessig, for eksempel som en 
del av sameiets fellesareal med dertil 
tilhørende bruksretter eller seksjonert 
som tilleggsareal til den enkelte seksjon. 
I forbindelse med overtagelser beholder 
selger fordelingsrett til parkeringsplasser 
og sportsboder inntil alle seksjoner er 
overlevert. 

3-og 4-roms leiligheter får hver sin carport 
med tilhørende sportsbod. 

2-roms leiligheter vil kunne disponere  
8 stk. parkeringsplasser i fellesarealet, og 
tildelt en egen sportsbod. 

Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes 
i forbindelse med seksjoneringen. Sameiet 
vil ivareta forvaltning av fellesarealer 
innenfor eiendommen.

Vedtekter vil bli utarbeidet av selger i 
samråd med forretningsfører og kan senere 
endres av generalforsamlingen. 

Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, 
vil kjøper bli sameier i eiendommen med 
tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. 
Seksjonseierne får felles bruksrett til 
sameiets fellesareal. De andre sameierne 
har, i henhold til Eierseksjonslovens § 31,
panterett i seksjonen.
 
Overtakelse og innflytting
Byggestart forventes 3. kvartal 2020. 
Antatt byggetid er 14 mnd fra oppstart. 
Tidspunktet er foreløpig og ikke 
bindende, og utløser ikke dagmulkt. Ved 
eventuell senere oppstart endres antatt 
overtakelsestidspunkt tilsvarende. 
Boligene leveres i byggrengjort stand.

Overtakelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 
3 måneder før antatt overtakelse. Kjøper 
aksepterer at endelig overtakelsesdato 
vil bli varslet kjøper senest 6 uker før 
overlevering. Denne dato gjelder da 
som partenes avtalte overtagelsesdato 
og det beregnes dagmulkt fra dette 
overtagelsestidspunktet. Denne 
bestemmelse medfører ingen 
innskrenkning i Kjøpers rettigheter iht. 
bustadoppføringslova § 10 annet og tredje 
ledd. Selger kan kreve at overtagelse 
skjer inntil 4 - fire – måneder tidligere 
enn måneden selger meddelte som 
siste frist (iht. dette avsnitts første to 
setninger). Det vil medfølge for hver bolig 
FDV dokumentasjon (Forvaltning, Drift 
og Vedlikehold). Her vil det fremgå hvilke 
materialer, produkter, fargevalg mv. som er 
benyttet i boligen, og i tillegg adresselister 

med oversikt over kontaktpersoner/firma 
som har vært og er ansvarlig for prosjektets 
ulike arbeider.

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 
skal foreligge innen overtagelse av boligene. 
Det er selgers ansvar å fremskaffe bruks-
tillatelse og ferdigattest på boligene. Kjøper 
er gjort oppmerksom på at ferdigattest 
ofte utstedes en tid etter overtagelse og 
avhenger blant annet av årstid knyttet 
til ferdigstillelse av utomhusområdene. 
Dette skal likevel ikke være til hinder 
for overtakelse og selgers oppgjør jfr. 
Bustadoppføringsloven. Midlertidig 
brukstillatelse gir imidlertid kjøper rett/
plikt til å overta boligen og er ikke grunnlag 
for å holde tilbake penger i oppgjøret. 

Megler anbefaler kjøper ikke å overta 
boligen uten at det foreligger midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest. Kjøper har 
heller ingen plikt til å overta før midlertidig 
brukstillatelse foreligger. Dersom kjøper 
likevel velger å overta, er det ulovlig å 
bebo boligen/ta boligen i bruk (kan flytte 
inn møbler, men ikke overnatte). Å bebo 
uten brukstillatelse kan medføre krav 
om utflytting og eventuelle bøter fra 
kommunen. Ved å velge å overta stopper 
eventuelle krav om dagbøter.

Fellesutgifter
Størrelsen på felleskostnaden er basert 
på erfaringstall og er stipulert til ca. 
kr 26,- pr. kvm BRA pr måned, denne 
vil bli endelig fastsatt når alle tilbud er 
innhentet og fordelingsnøkkel er avklart. 
Felleskostnadene er planlagt å dekke:
Kommune avgifter, bygningsmessig for-
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sikring, snøbrøyting og grønt stell, felles 
strøm og vann, forretningsførsel, kabel-TV 
og bredbånd og avsetning til vedlikehold av 
fellesarealer. 

Det er opp til sameiet / generalfor-
samlingen å endre ønsket servicetilbud 
og felleskostnader. Endelig fastsettelse av 
første års driftsbudsjett og fellesutgifter 
vedtas på sameiets generalforsamling. 
Kjøper er forpliktet til å være en del av 
sameiet og dekke sin forholdsmessige 
andel av sameiets fellesutgifter i henhold 
til eierseksjonsloven og sameiets 
vedtekter.

Det blir individuell avregning av energi-
forbruk. 

Driftsutgifter for garasjeanlegg fordeles likt 
per parkeringsplass.

Det må forventes en forskuddsinnbetaling 
av felleskostnader for å tilføre sameiet 
likviditet – se «kjøpsomkostninger».

Eiendomsskatt vil faktureres den enkelte 
seksjonseier fra Moss kommune.

Priser
Boligprisene fremgår av vedlagte prisliste. 
Selger står til enhver tid fritt til å endre 
prisen på usolgte boliger, uten forutgående 
varsel. Kjøper inngår avtale på fastpris og 
prisen vil ikke justeres i byggeperioden. 
Oppgitte priser er inklusive carport for 
leilighetene på 61 og 76 kvm ( 3- og 4roms). 
2roms leiligheter på 41 kvm. BRA vil dele på 
8 p-plasser på fellesarealene. 

I tillegg vil det opparbeides 4 gjeste-
parkeringer til sameiet. 

Budgivning
Selger forbeholder seg retten til å 
akseptere eller forkaste et hvert bud/ 
kjøpetilbud på fritt grunnlag, herunder 
også bestemme om de vil akseptere salg 
til selskaper samt om de vil akseptere 
salg av flere boliger til samme kjøper. 
Salg av kontraktsposisjonen er kun 
tillatt etter godkjenning fra selger. Selger 
kan uten nærmere begrunnelse nekte 
slik godkjenning. Ervervet vil etter slik 
godkjenning kunne tinglyses direkte til 

tredjemann, men selger vil i forhold til 
oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun 
forholde seg til kjøper. 

Kjøpsomkostninger
Dokumentavgift til staten: 2,5 % av andel 
tomteverdi kr 13 327 000,– Dette utgjør 
kr 8 543,- per bolig.

Gebyr for tinglysning skjøte, f.t. kr 585,–.
Tinglysningsgebyr og attestgebyr for 
pantobligasjoner i forbindelse
med etablering av eventuelle lån, f.t. 
kr 787,– pr. obligasjon inkl. attest. Det 
tas forbehold om endring av satsene fra 
offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til
hjemmelsovergang finner sted.

For å sikre likviditet i oppstartsfasen 
vil hver seksjonseier innbetale 3 x 
månedlige felleskostnader samtidig 
med sluttoppgjøret. Dette er 
ikke en kjøpsomkostning, men et 
likviditetstilskudd til sameiet.

Betalingsplan
Det forutsettes at delinnbetaling 
(forskudd) kr 100 000,- for privatpersoner 
og kr. 200 000,- for profesjonelle kjøpere 
innbetales ved kontraktinngåelse til 
meglers klientkonto for prosjektet, samt 
at skriftlig dokumentasjon på finansiering 
skal fremlegges av kjøper. Beløpet er 
en sikkerhetsstillelse fra kjøper overfor 
selger for gjennomføring av oppgjøret 
og for dekking av ethvert eventuelt tap 
(forsinkelsesrenter og/eller erstatning) 
selger måtte lide dersom kjøper ikke 
oppfyller denne avtalen korrekt. 
Selger er derfor berettiget til å kreve 
ethvert tap kjøpers kontraktsbrudd har 
medført dekket av forskuddet. Kjøper 
forplikter seg ved denne avtalen til 
ikke å kreve beløpet tilbakeført til egen 
konto. Alle renter på beløp innbetalt 
til meglers klientkonto tilfaller i sin 
helhet selger under forutsetning av at 
selger har stillet garanti i henhold til 
bustadoppføringslova § 47. Stilles ikke 
slik garanti tilfaller rentene på innbetalt 
beløp kjøper. Det kan ikke tas pant i kjøpt 
bolig for forskuddet. Hovedoppgjør 
(rest kjøpesum og omkostninger) skal 
innbetales til meglers klientkonto senest 
én uke før overtagelse av eierseksjonen. 

Eventuelle tilvalg vil faktureres direkte fra 
entreprenør. Forsinkes betaling med mer 
enn 21 dager for beløpet som forfaller ved 
kontraktsinngåelsen og 30 dager for øvrige 
avtalte innbetalinger, har selger rett til å 
heve handelen og foreta dekningssalg av 
eiendommen med en ukes skriftlig varsel.
Alle innbetalinger skal skje til meglers 
klientkonto og merkes med adresse og 
oppdragsnummer. Kjøpesummen regnes 
ikke som betalt med befriende virkning for 
kjøperen før den er godskrevet (valutert) 
meglerens klientkonto. Denne dato er 
utgangspunkt for renteberegning mellom 
partene.

For den del av kjøpesummen som ikke 
måtte være betalt til megleren i rett tid, 
betaler kjøperen forsinkelsesrente etter 
forsinkelsesrenteloven til selgeren. Denne 
bestemmelse gir dog ikke kjøperen rett til å 
forlenge betalingsfristen ut over de frister 
som er avtalt. Ved vesentlig forsinket 
betaling vil selgeren også kunne stanse 
arbeidet og/eller heve kontrakten.

Den del av kjøpesummen som forfaller 
til betaling ved kontraktsinngåelsen vil 
bli innsatt på meglerens klientkonto. 
Beløpet kan bare utbetales til selgeren 
før overtagelse dersom tilfredsstillende 
selvskyldnergaranti, utstedt til kjøperen 
iht. bufl. § 47, foreligger. Dersom 
selvskyldnergaranti ikke fremlegges, vil 
oppgjør med selgeren først finne sted etter 
kjøperens overtagelse av seksjonen og 
skjøte er tinglyst med hjemmelsoverføring 
til kjøperen. 

Dersom kjøperen ønsker å påberope 
seg mangler ved overtakelse eller noe av 
beløpet på annen måte er omtvistet ved 
overtakelse, kan ikke selgeren holde tilbake 
nøkler eller nekte å overlevere seksjonen, 
dersom kjøperen deponerer på meglerens 
klientkonto. Megleren skal kunne foreta 
utbetalinger fra kontoen i samsvar med 
rettskraftig dom eller annen avgjørelse 
som har virkning som rettskraftig dom.
Selgeren kan også kreve at beløpet 
utbetales fra megler dersom selgeren 
dokumenterer at arbeidene det deponerte 
beløpet er relatert til er utført, og kjøperen 
ikke lojalt medvirker til å få beløpet frigjort. 
Dersom partene er uenige om størrelsen 
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på eventuelt beløp som skal deponeres 
og/eller tilbakeholdes, kan partene avtale 
å engasjere en uavhengig takstmann eller 
lignende til å vurdere beløpets størrelse. 
Dersom konklusjonen til den engasjerte er 
rimelig i samsvar med det enten kjøperen 
eller selgeren har gjort gjeldende som et 
riktig beløp, skal den annen part dekke 
kostnadene til den engasjerte.
Selgeren tar forbehold om å heve avtalen 
som følge av manglende betaling også 
etter overtakelse eller etter at skjøte er gitt 
forbrukeren, jfr. Bufl. § 57 andre ledd.

Lovgivning / garantier
Kjøpet følger Bustadsoppføringslova 
frem til midlertidig brukstillatelse er gitt, 
hvor selger bl.a. plikter å stille en garanti 
eller tilsvarende fra finansinstitusjon 
til kjøper, jfr. bufl. § 12. Garantien 
gjelder for selgers plikt til oppfyllelse av 
kjøpekontrakten og vil utstedes når det 
er gitt igangsettingstillatelse, tilstrekkelig 
antall boliger er solgt og byggelånet 
er åpnet. Ved salg til aksjeselskap 
eller annen profesjonell part legges 
Avhendingslovens bestemmelser til grunn, 
ikke Bustadoppføringslova.

Bankgarantien er på 3 % av kjøpesum i 
byggetiden og 5 % av kjøpesum i 5 år etter 
overlevering av boligen til kjøper. Dette 
i henhold til bustadoppføringslova § 12. 
Garantien skal stilles senest 10 dager etter 
at alle selgers forbehold er løftet. 
Overføring av kjøpers delinnbetaling 
fra megler til selger er avhengig av 
at selger har stilt garanti i henhold til 
bustadoppføringslova § 47. Kostnader ved 
eventuelle påkrevde endringer av garantier 
knyttet til videresalg eller transport av 
kjøpekontrakt bekostes ikke av selger. 
For øvrig gjelder Lov om eierseksjon for 
eierseksjonssameiet og driften av dette.
Loven sikrer kjøper rettigheter som ikke 
kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. 
§3. Bustadoppføringslova kommer ikke 
til anvendelse når kjøper er profesjonell/
investor, eller etter at boligen er ferdigstilt. 
Boligene vil da selges etter bestemmelsene 
i Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 
1992 nr. 93. Selger står likevel fritt til å selge 
etter Bustadoppføringslova. Loven kan i sin 
helhet fås ved henvendelse til megler. Loven 
finner du også på www.lovdata.no.

Kjøpekontrakt vil bli inngått iht. standard 
kjøpekontrakt som er vedlegg til salgs-
oppgaven. Kjøper aksepterer denne ved 
inngivelse av bud.

Ligningsverdi
Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Lignings-
verdien fastsettes av Ligningskontoret 
etter beregningsmodell som tar hensyn 
til om boligen er en såkalt ”primærbolig” 
(der boligeieren er folkeregistrert bosatt) 
eller ”sekundærbolig” (alle boliger man 
eier, men ikke bor fast i). Interessenter 
oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.
no eller kontakte ansvarlig megler for 
nærmere informasjon om fastsettelse 
av ligningsverdi. Moss kommune har 
eiendomsskatt, kontakt megler for nærmere 
informasjon om bunnfradrag og satser.

Forretningsfører
Vansjø Boligbyggelag (VBBL) er valgt som 
forretningsfører. 

Forsikring
Utbygger dekker forsikring frem til 
ferdigstillelse og overtagelse. Deretter 
vil sameiet sørge for bygningsmessig 
forsikring, garasjeanlegget og annet 
fellesanlegg. Kjøper må selv tegne innbo- 
og løsøreforsikring.  

Energimerking
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger 
ikke p.t. Energiattester vil bli utarbeidet 
av selger i samarbeid med utførende 
entreprenør etter at detaljprosjekteringen 
er gjennomført. Etter dette vil 
energiattester for prosjektet kunne 
innhentes hos megler eller utbygger.

Reguleringsbestemmelser
Eiendommen er regulert til konsentrert 
småhusbebyggelse. Datert 20.02.19. 
Megler kan fremvise etter ønske både 
reguleringsplan med bestemmelser og 
rammetillatelser når dette foreligger.

Servitutter / rettigheter
Seksjonene overdras med de rettigheter 
og forpliktelser som grunnbøkene 
viser. Grunnboksutskrifter følger 
som vedlegg til denne salgsoppgave. 
Grunnboksutskriftene omfatter 
eiendommene før sammenføyning og 

seksjonering. De fremtidige seksjonene 
vil være fri for rene pengeheftelser 
med unntak av lovpålagt panterett til 
sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av 
den enkelte sameiers fellesforpliktelser  
(Eierseksjonslovens § 31). Det kan 
forekomme at servitutter/erklæringer blir 
tinglyst som pengeheftelser uten at dette 
har begrensninger for råderetten. Selger 
kan også tinglyse bestemmelser som er 
nødvendige for å gjennomføre prosjektet, 
pålagt av offentlige myndigheter eller 
nødvendige bestemmelser knyttet til 
sameiet eller naboforhold. Det er per i dag 
tinglyst en rekke heftelser/erklæringer 
på eiendommene. Pantedokument 
til selgers bank og til megler (pant og 
urådighetserklæring) er også tinglyst, men 
disse heftelsene vil bli innfridd i forbindelse 
med kjøpers overtagelse av seksjonen. 

Arealanvisninger
Arealene oppgitt i salgsoppgaven er 
angitt i bruksareal (BRA) som er boligens 
innvendige mål, innbefattet innvendige 
boder og vegger, men ikke medregnet 
yttervegg. I tillegg opplyses P-rom, som 
er boligens BRA fratrukket innvendige 
boder og vegger til disse. Arealer påført 
i salgsoppgavens plantegninger er i 
noen tilfeller avrundet til nærmeste 
kvadratmeter. Arealer oppgitt på de enkelte 
rom på kontraktstegning kan bli justert i 
forbindelse med detaljprosjektering. Det 
presiseres at verken sportsbodareal i 
kjeller eller privat balkong /terrasseareal 
er medregnet i arealene oppgitt for den 
enkelte bolig i salgsoppgave og prisliste. 

Tilvalg / endringer
Boligkjøpere vil etter inngått kjøpe-
kontrakt, bli innkalt til møte hvor kjøper 
blir presentert for tilvalgsmulighetene 
man har i prosjektet. Det vil bli gitt et 
tidsbegrenset tilvalgstilbud.  Mulige 
tilvalg vil bli presentert i en egen 
tilvalgsbrosjyre og omfatter blant annet 
ulike typer parkett, fargevalg på veggflater, 
fliser på bad og fronter på kjøkken- og 
baderomsinnredninger, vvs-utstyr, flere 
el-punkter etc. 

Adgang til tilvalg er oppad begrenset 
til 15% av kjøpesum i henhold til 
bustadoppføringslova §9. Alle tilvalg 

avtalefestes direkte mellom kjøper og 
entreprenør i separat avtale. Eventuelle 
tilvalg faktureres direkte fra entreprenør/
underleverandør. Betaling for endrings- 
eller tilleggsarbeider faktureres særskilt av 
utførende entreprenør når vedkommende 
endrings- eller tilleggsarbeider er utført, 
forutsatt at tilfredsstillende garanti for 
tilleggsarbeid er stilt, jfr. § 47. Garanti for 
endrings- og tilleggsarbeider etter § 47 
stilles av utførende entreprenør, og er 
selger uvedkommende.

Endringer ut over ovennevnte må på fritt 
grunnlag vurderes av selger og dennes 
underleverandører. Det kan ikke påregnes 
at andre endringer kan foretas og de kan 
uansett ikke utføres om de er i strid med 
rammetillatelse eller vil kunne medføre 
forsinkelse i prosjektets fremdrift. Typiske 
endringer som ikke tillates er endring av 
fasade, vindusform, samt plassering av 
vann og avløp.

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

Adgang til utleie
Kjøper får full råderett over egen bolig og 
kan fritt leie ut hele eller deler av denne.

Eiendomsmegler 
Meglergaarden AS
Adresse: Storgata 8, 1531 Moss 

Ansvarlig megler
Tommy Skovly M: 99 400 600. 
E-post: skovly@meglergaarden.no

Bjørn Erik Thorbjørnsen M: 416 36 886. 
e-post: thorbjørnsen@meglergaarden.no

Vilde S. Johnsen M: 991 26 050. E-post: 
johnsen@meglergaarden.no

Meglers vederlag
Megler har fast provisjon per solgte bolig 

i prosjektet. Vederlaget og alle utlegg 
betales av selger. Megler har ikke krav på 
provisjon dersom handel ikke kommer i 
stand, men alle utlegg skal dekkes av selger.

Overskjøting og oppgjør
Det forutsettes at skjøtet tinglyses 
i kjøpers navn, hvis interessent mot 
formodning ikke ønsker tinglysning av 
skjøte, må det tas forbehold om dette i 
midlertidig kjøpekontrakt/budskjema. 
Ved eventuell endring i eierskap/ 
navneendring/transport av kontrakt 
fra kjøpers side etter bud/aksept vil 
det påløpe administrasjonsgebyr på kr 
30.000,- inkl. mva som innbetales til 
meglers driftskonto. Eventuell endring 
krever selgers forutgående samtykke.

Forbehold
Byggestart er avhengig av et 
tilfredsstillende forhåndssalg samt en for 
utbygger tilfredsstillende totalentreprise 
og byggelånsfinansiering. Videre er 
byggestart avhengig av at rammetillatelse 
og igangsettelsestillatelse til prosjektet 
blir gitt fra myndighetene. Selgeren tar 
forbehold om uforutsette forhold som 
hindrer at prosjektet blir gjennomført. 
Dersom forbehold gjøres gjeldende av 
selgeren har selgeren rett til å annullere 
kontrakten. Utover dette har selgeren intet 
ansvar overfor kjøperen. For øvrig gjelder 
Bustadoppføringslova som er laget for 
å spesielt ivareta forbruker i kjøp av nye 
boliger av profesjonelle.

Alle illustrasjoner, 3D perspektiver, 
skisser, møblerte plantegninger m.m. 
er kun ment for å danne et inntrykk av 
den ferdige bebyggelsen, og kan således 
ikke ansees som en endelig leveranse. 
Det kan forekomme avvik mellom 
leveransebeskrivelse, plantegninger, 
3D-illustrasjoner og modeller. I slike tilfeller 
er det alltid leveransebeskrivelse som 
er retningsgivende. Dersom det er avvik 
mellom salgsoppgave/internettside og 
leveransebeskrivelse, er det den endelige 
leveransebeskrivelsen i kontrakten som 
gjelder. Omfanget av leveransen er be- 
grenset til denne. 

Generell beskrivelse av prosjektet i 
salgs- og markedsføringsmateriell vil 

ikke passe for alle boligene. Innvendige 
3D perspektiver er hentet fra arkitekt-
tegninger av tilfeldige / ulike boliger og 
gjenspeiler ikke hver enkelt bolig sin 
situasjon. Interessenter oppfordres derfor 
særskilt til å vurdere dette (solforhold, 
utsikt, beliggenhet i forhold terreng og 
omkringliggende bygningsmasse m.v.) før 
budgivning.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er 
gitt med forbehold om rett til endringer 
som er hensiktsmessige og nødvendige, 
forutsatt at det ikke reduserer den 
generelle standard vesentlig. Kjøper 
aksepterer uten prisjustering at selger har 
rett til å foreta slike endringer. Eksempler 
på slike endringer kan være innkassing av 
teknisk anlegg og konstruksjoner, mindre 
endring av boligens areal, tilpassinger 
av utearealer, terrasseplattinger, 
høydejusteringer, støttemurer eller 
lignende. 

Selger forbeholder seg retten til å 
organisere og fordele parkering og 
boder på den måten som anses mest 
hensiktsmessig, for eksempel som en del av 
sameiets fellesareal med dertil tilhørende 
bruksretter, seksjonert som tilleggsareal 
til den enkelte seksjon eller som særskilt 
anleggseiendom. Selger tar forbehold om 
at seksjonering av hele eiendommen kan 
gjennomføres som planlagt. 

Utomhusplanen i salgsoppgaven er av en 
slik karakter at det ikke kan anses som 
et kart, men en illustrasjonsskisse fra 
arkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet 
for å illustrere tomtens planlagte 
opparbeidelse, og utbygger forbeholder 
seg spesielt retten til å foreta tilpasninger 
til denne i skråninger og skjæringer i ulike 
tomtegrenser.

Kjøp etter Bustadoppføringslova inne-
bærer en avbestillingsrett for kjøper. 
Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli 
holdt ansvarlig for selgers merkostnader og 
tap som følge av en eventuell avbestilling. 
Kontakt megler for nærmere informasjon 
dersom avbestilling vurderes. Bestilte 
endrings- og tilleggsarbeider betales i slike 
tilfeller i sin helhet av kjøper. 
Eventuelle bud forutsettes inngitt på 
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selgers standard kjøpekontrakt og 
budskjema/midlertidig kjøpekontrakt 
som vil bli benyttet ved salg. Selgers 
kontraktsdokument vedlagt prospektet 
forutsettes gjennomgått før bud inngis. 
Selger tar forbehold om å foreta justeringer 
i kontrakten som følge av offentlige krav 
m.m. Videre har selger anledning til å avvise 
bud fra interessenter som måtte motsette 
seg, anvende eller kreve endringer i 
standard kjøpekontrakt.

Selger forbeholder seg retten til å foreta 
kredittvurdering av kjøpere.

Eiendomsmegler er underlagt Lov 
om hvitvasking. Dette innebærer at 
eiendomsmegleren har plikt til å melde 
fra til Økokrim om evt. mistenkelige 
transaksjoner.

Det tas forbehold om trykkfeil i 
leveransebeskrivelse og salgsoppgave.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med 
komplett salgsoppgave med alle vedlegg 
for prosjektet før avtale om kjøp inngås. 
Alle dokumentene er tilgjengelig hos 
megler og nedlastbart på prosjektets 
hjemmeside.

Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger gitt til megler, samt 
opplysninger innhentet fra kommunen og 

andre tilgjengelige kilder. Interessenter 
oppfordres til å undersøke eiendommen 
godt, gjerne sammen med sakkyndig, før 
bud inngis.

Kjøper kan ikke tegne boligkjøperforsikring 
via HELP da salg av bolig under oppføring 
reguleres av bustadoppføringsloven.

Sikkerhetsstillelse
Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt 
forsikring av klientmidler begrenset opptil 
kr 45 millioner. Enkeltsaker er forsikret 
inntil kr 15 millioner. Dersom kjøpers 
låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved 
omsetning over kr 15 millioner, må kjøper 
selv eller dennes låneinstitusjon dekke 
utgiftene forbundet med dette.

Følgende dokumenter utgjør en del av 
denne salgsoppgaven:
• Leveransebeskrivelse
• Plantegning og etasjeplan
• Prisliste
• Utomhusplan
• Budskjema/Midlertidig kjøpekontrakt
• Grunnboksutskrift og servitutter, fås på  
 forespørsel hos megler.
• Reguleringsplan- og bestemmelser, fås  
 på forespørsel hos megler
• Sameiet vedtekter (utkast), fås på  
 forespørsel hos megler
• Selgers standard kjøpekontrakt

Kun illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Vi bygger gode hjem og sterke lokalmiljø

Bolig & Eiendomsutvikling AS er et lokalt boligutviklingsselskap med kontorer 

på Kolbotn. Vi utvikler nøkkelferdige boliger og står for alt fra tomtekjøp og prosjektering, 

til bygging og salg til sluttbrukeren. Vi benytter alltid pålitelige eiendomsmeglere til 

å gjennomføre salgsprosessen. 

BEU har drevet sunn og god forretning hvert eneste år siden oppstarten og har lav risikoprofil. 

Vi ekspanderer forsiktig og kontrollert, og har gode ordrereserver. 

Siden starten i 2000 har vi solgt mer enn 1 500 boliger, og hovedsatsningsområdet vårt 

er på Østlandet. Men for oss er det viktig at et godt hjem er mer enn kvalitet i tak og vegger. 

Det skal være det stedet der du føler deg hjemme, og dit du vil komme tilbake til. Tilhørighet er 

en stor del av vår drivkraft, derfor har vi valgt å investere litt ekstra i idretten.

BEU – bygger gode hjem og sterke lokalmiljø 

For å styrke bredden og den viktige sosiale kompetansen til barn og unge har BEU etablert 

et samarbeid med stiftelsen Det er Mitt Valg. Mitt Valg er et Lions-program som underviser 

lærere og skolepersonell i sosial og emosjonell kompetanse. 

I fellesskap med våre partnere ønsker vi nemlig å skape varige verdier som går i arv 

i generasjoner. Når vi utvikler boligområder og lokalmiljø der barn og voksne føler samhørighet 

og trives – det er da vi har klart å skape gode hjem i sterke lokalmiljøer.

Meglergaarden er et av byens største eiendomsmeglerselskap og samlet har 

vi erfaring som ingen kan vise maken til. Vi har spesialisert oss på nettopp 

prosjektmegling. Vårt selskap består av 14 medarbeidere som alle er 

motiverte, og ikke minst skolerte for oppgaven. Vår dyktige stab

kan hjelpe deg med å realisere boligdrømmen – fra A til Å.

Vurderer du å sikre deg en av disse boligene så har du sikkert også mange 

spørsmål, som vi mer enn gjerne besvarer. Besøk oss i Storgata 8 eller 

ta kontakt pr. telefon eller epost. 

Vi kan også hjelpe til med å selge din nåværende bolig. En uforpliktende 

salgstakst fra en av våre meglere gjør at du har full oversikt over din økonomiske 

handlefrihet og vet nøyaktig hva du kan handle for.

Vi gleder oss til å høre fra deg og står klare til å lose deg trygt i havn. 

Vilde Svarstad Johnsen

M: 991 26 050 / E: johnsen@meglergaarden.no

Tommy Skovly

M: 99 400 600 / E: skovly@meglergaarden.no

Bjørn Erik Thorbjørnsen

M: 41 63 68 86 / E: thorbjornsen@meglergaarden.no

Bolig & 
Eiendomsutvikling

Eiendomsmegler 
Meglergaarden 



gartnerietmoss.no


