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Dovrekvartalet er et attraktivt boligtilbud beliggende i 

Lillestrøms nye bydel. Her får man tilgang til kvaliteter som 

er tilpasset voksne mennesker som ikke lenger ønsker å bo  

i enebolig, men fortsatt ønsker å beholde eneboligfordelene. 

Beboerne får tilgang til blant annet storstue, hobbyrom, 

gjesteleiligheter og frodige takterrasser. I Dovrekvartalet 

trenger man ikke bekymre seg for vedlikehold, snømåking 

og tungt hagearbeid, men heller hygge seg i en 

komfortabel, moderne og lettstelt bolig.

Nyt livet i trygge og trivelige omgivelser!
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En attraktiv, ny bydel
I Strøkstorget Landstadsgate kommer det en rekke  

nye utsøkte restauranter, kafeer, butikker, uteplasser og 

lekeplasser som trekker folk ut i gatene. Se for deg en 

vakker vårdag i mai. En 20 åring skater forbi storøyde barn 

på en lekeplass, på vei til kaffesjappa for å treffe student-

vennene sine. På benken sitter noen eldre menn og 

mimrer, og på uterestaurantene yrer det av liv. 

Besteforeldre slår av en prat med naboen, mens barne-

barna tester ut klatreferdighetene i et fargerikt stativ.  

Den bilfrie gata gir rom for sparkesykler, lek og moro, 

rolige rusleturer og en stille stund i solen – samt  

dagens innkjøp av ferske bakevarer, frukt og grønt.

Velkommen til Dovrekvartalet!
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Bybekken blir en hovedattraksjon som vil bidra  
til å skape liv, lyd, underholdning og fascinasjon.  
I denne nye bydelen blir det trivelig å bo.
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Kjeller flyplass

Kommunehuset

Lillestrøm Torv

Lillestrøm Stasjon

Kultursenter

Romerike Helsebygg

Norges Varemesse

Nitelva

Politistasjon

Nebbursvollen

Dovrekvartalet
Coop Obs

Golfklubb

Skedsmohallen

Åråsen
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N

ettermiddags 
solinnfall

formiddags-
solinnfall

sen kveldsol

Dovrekvartalet består av tre 
bygg D1, D2 og D5 og har til 
sammen 86 leiligheter.

D1
D2

D5

D1

D2

D5
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Leilighetene
Dovrekvartalet består av tre bygg og har til sammen 

86 nye, moderne 2-, 3- og 4-roms leiligheter fra 47 

til 109 kvadratmeter. En trygghet for mange er at 

leilighetene er tilrettelagt for en alderdom der man 

kan bli boende livet ut om man ønsker det.
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Alle leilighetene har balkong, flere med flott utsikt  

utover Lillestrøm. Mange av balkongene er også innglasset 

slik at dette blir et ekstra rom man kan benytte store  

deler av året. 



16 17

Leilighetene er lyse, moderne, med store vindusflater og 

direkte adkomst til balkong. Flere har romslige stue/kjøkken 

løsninger, hvor det er god plass til både selskap og koselige 

sammenkomster sammen med familie og venner.
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Alle leilighetene har moderne og delikate kjøkken med gode 

planløsninger som tar hensyn til både oppbevaring, matlaging og 

sosialisering. Alle har en åpen stue og kjøkkenløsning, med plass til 

spisebord, noen med kjøkkenøy. Her er det plass til både små  

og store kokker.
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Sov godt i gode soverom, og la morgenlyset vekke deg

gjennom den store vindusflaten. Flere av leilighetene har

walk-in closet. Leilighetene har flislagte bad med dusj, 

veggmontert wc, servant, skap og speil med lys og 

opplegg for vaskemaskin. Noen har også ekstra WC/dusj.
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Nyt gjerne frokosten i senga, med utsikt utover  

Lillestrøm. Master-soverommet i de største leilighetene 

har også en-suite bad og direkte utgang til balkong.



Hjemmekontor  
med egen inngang
Det er lagt til rette for å kunne drive næring/hobby i flere 

av leilighetene. Noen kontor er tilknyttet enkelte leiligheter, 

mens andre kan kjøpes separat hvis ønskelig.
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Hobby/
Hjemme-
kontor
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Toglinjer

D1D2

D5

D1
26 27

Plantegninger D1
D1 er på 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. Alle leilighetene  

har tilgang til felles takterrasse og garasjekjeller direkte via heis. 

En av leilighetstypene har også egen næringsdel.



H0302-D1

GANG
3,1 m2

BOD
2,7 m2

VASK
1,8 m2

BAD
5,8 m2

SOVEROM
12,8 m2

SOVEROM
8,6 m2

BALKONG
16,0 m2

STUE/KJØKKEN
38,2 m2

N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol

H0402-D1

GANG
3,1 m2

BOD
2,7 m2

VASK
1,8 m2

BAD
5,8 m2

SOVEROM
12,8 m2

SOVEROM
8,6 m2

BALKONG
16,0 m2

STUE/KJØKKEN
38,2 m2

N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol
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3-roms 76,4 m2

BRA 76,4 m2

Balkong 16,0 m2

Leilighet:
302 (3. etg.)
702 (7. etg.)

Målestokk: 1:100

3-roms 76,4 m2

 
BRA 76,4 m2

Balkong ca. 16 m2

Leilighet:
402 (4. etg.)
602 (6. etg.)

Målestokk: 1:100



H0603-D1

GANG
10,8 m2

SOVEROM
19,2 m2

SOVEROM
10,7 m2

BALKONG
13,9 m2

INNGLASSET
BALKONG
12,5 m2

WC
1,7 m2

BAD
6,3 m2

STUE/KJØKKEN
37,0 m2

Hobby/Hjemmekontor
15,3 m2

Felles
WC
2,0 m2

N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol

Hobby/
Hjemme-
kontor

30 31

3-roms 89,7 m2

 
BRA 89,7 m2

Balkong 13,9 m2

Balkong (innglasset) 12,5 m2 

Tillegg næringsdel 15,3 m2 

n Felles WC for næringsseksjonene

Leilighet:
603 (6. etg.)

Målestokk: 1:100 Ill
us

tr
as
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n

Hobby/
Hjemme-
kontor



H0503-D1

GANG
10,8 m2

Hobby/Hjemmekontor
15,3 m2

SOVEROM
19,2 m2

SOVEROM
10,7 m2

BALKONG
15,7 m2

INNGLASSET
BALKONG
12,5 m2

WC
1,7 m2

Felles
WC
2,0 m2

BAD
6,3 m2

STUE/KJØKKEN
37,0 m2

32 33

3-roms 91,3 m2

 
BRA 91,3 m2

Balkong 16,4 m2

Leilighet:
303 (3. etg.)

N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol

H0303-D1

GANG
12,4 m2

SOVEROM
19,2 m2

SOVEROM
10,7 m2

BALKONG
16,4 m2

WC
1,7 m2

BAD
6,3 m2

STUE/KJØKKEN
37,0 m2

3-roms 89,7 m2

 
BRA 89,7 m2 

Balkong 15,7 m2

Balkong (innglasset) 12,5 m2 

Tillegg næringsdel 15,3 m2 

n Felles WC for næringsseksjonene

Leilighet:
503 (5. etg.)

N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol

Målestokk: 1:100

Hobby/
Hjemme-
kontor
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34 35

Plantegninger D2
D2 er på 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. Alle leilighetene  

har tilgang til felles takterrasse og garasjekjeller direkte via heis.  

En av leilighetstypene har også egen næringsdel.

D2
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3-roms 77 m2

 
Boligdel BRA 77 m2 

Balkong 12,8 m2 

Balkong (innglasset) 9,6 m2 

Tillegg næringsdel 13,9 m2

Leilighet:
201 (2. etg.)

N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol

Målestokk: 1:100

H0201-D2

SOVEROM
12,1 m2

SOVEROM
8,0 m2

INNGLASSET
BALKONG
9,6 m2

Hobby/Hjemmekontor
13,9 m2

BALKONG
12,8 m2

BAD
5,7 m2

WC
2,0 m2

GARDEROBE
5,8 m2

ENTRÉ
6,0 m2

STUE/KJØKKEN
32,7 m2
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Hobby/
Hjemme-
kontor

Hobby/
Hjemme-
kontor
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N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol

Målestokk: 1:100

H0701-D2

SOVEROM
12,1 m2

SOVEROM
8,0 m2

INNGLASSET
BALKONG
9,6 m2

Hobby/Hjemmekontor
13,9 m2

BALKONG
13,2 m2

BAD
5,7 m2

WC
2,0 m2

GARDEROBE
5,8 m2

ENTRÉ
6,0 m2

STUE/KJØKKEN
32,7 m2

3-roms 77 m2

 
Boligdel BRA 77 m2 

Balkong 13,2 m2 

Balkong (innglasset) 9,6 m2 

Tillegg næringsdel 13,9 m2

Leilighet:
701 (7. etg.)

3-roms 83,9 m2

 
BRA 83,9 m2

Balkong 15,6 m2

Leilighet:
302 (3. etg.)
402 (4. etg.)
602 (6. etg.)

N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol

Målestokk: 1:100

H0602-D2

SOVEROM
8,1 m2

SOVEROM
11,9 m2

BALKONG
15,6 m2

BAD
5,5 m2

WC
1,6 m2

ENTRÉ
4,2 m2

STUE/
KJØKKEN
41,5 m2 GARDEROBE

6,3 m2

Hobby/
Hjemme-
kontor
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Plantegninger D5
D5 er på 11 etasjer med totalt 50 leiligheter. Alle leilighetene har 

tilgang til felles takterrasse og garasjekjeller direkte via heis.

D5
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2-roms 47,3 m2

 
BRA 47,3 m2

Balkong ca. 13,3 m2

Leilighet:
105 (1. etg.)

N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol

Målestokk: 1:100

H0105-D5

SOVEROM
10,8 m2

GANG
4,1 m2

BAD
6,4 m2

STUE/KJØKKEN
23,6 m2

BALKONG
13,3 m2

Målestokk: 1:100

3-roms 76,4 m2

BRA 76,4 m2

Balkong ca. 9,8 m2

Leilighetene:
102 (1. etg.)
202 (2. etg.)
302 (3. etg.)
502 (5. etg.)

N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol

BOD
2,9 m2

H0102-D5

SOVEROM
7,5 m2

SOVEROM
11,8 m2

BAD
6,3 m2

GANG
7,7 m2

STUE/KJØKKEN
36,2 m2

BALKONG
9,8 m2



H0104-D5

SOVEROM
12,7 m2

SOVEROM
7,7 m2

BAD
6,1 m2

GANG
9,2 m2

WC/Dusj
3,9 m2

STUE/KJØKKEN
32,2 m2

BALKONG
26,4 m2

GARD.
3,4 m2

44 45

Målestokk: 1:100

3-roms 79,9 m2

BRA 79,9 m2

Balkong ca. 26,4 m2

Leilighetene:
104 (1. etg.)
404 (4. etg.)
504 (5. etg.)
604 (6. etg.)

N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol

Målestokk: 1:100

3-roms 80 m2

BRA 80 m2

Balkong ca. 10,2 m2

Leilighetene:
103 (1. etg.)
203 (2. etg.)
303 (3. etg.)
603 (6. etg.)

N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol

GANG
5,4 m2

BOD
4,1 m2

H0103-D5

SOVEROM
11,1 m2

SOVEROM
10,1 m2

BALKONG
10,2 m2

BAD
5,9 m2

STUE/KJØKKEN
39,1 m2



GANG
13,5 m2

BOD
3,7 m2

H0804-D5

SOVEROM
9,2 m2

MULIG
SOVEROM/
KONTOR

SOVEROM
13,7 m2

BALKONG
31,7 m2

BAD
5,6 m2WC/

DUSJ
2,9 m2

STUE/KJØKKEN
41,1 m2

46 47

3-roms 87,1 m2

BRA 87,1 m2

Balkong ca. 23,7 m2

Leilighet:
101 (1. etg.)

N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol

Målestokk: 1:100

H0101-D5

SOVEROM
8,2 m2

SOVEROM
13,2 m2

BALKONG
23,7 m2

GANG
5,6 m2

GARDEROBE
5,2 m2

BAD
6,7 m2

WC/
DUSJ
2,4 m2

BOD
4,0 m2

STUE/KJØKKEN
36,4 m2

Målestokk: 1:100

N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol

4-roms 94,8 m2

BRA 94,8 m2

Balkong ca. 31,7 m2

Leilighetene:
704 (7. etg.)
804 (8. etg.)
1004 (10. etg.)
1104 (11. etg.) (Balkong 38,8)



GANG
12,7 m2WC/DUSJ

2,9 m2

BOD
6,3 m2

H0802-D5

MULIG
GJEST/
SOVEROM/
KONTOR

SOVEROM
8,3 m2

SOVEROM
11,9 m2

BAD
4,9 m2

STUE/KJØKKEN
45,3 m2

BALKONG
11,6 m2

GANG
10,5 m2

BOD
2,0 m2 WC/DUSJ

2,3 m2

H0803-D5

SOVEROM/
TV-ROM
11,5 m2

SOVEROM
8,9 m2

MULIG
GJEST/
KONTOR/
SOVEROM

BALKONG
12,4 m2

BAD
4,8 m2

STUE/KJØKKEN
49,6 m2

48 49

Målestokk: 1:100

N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol

4-roms 94,8 m2

BRA 94,8 m2

Balkong ca. 12,4 m2

Leilighetene:
703 (7. etg.)
803 (8. etg.) 
903 (9. etg.) 
1003 (10. etg.) 
1103 (11. etg.)

Målestokk: 1:100

N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol

4-roms 97,8 m2

BRA 97,8 m2

Balkong ca. 11,6 m2 

Leilighetene:
602 (6. etg.)
1102 (11. etg.)



H1001-D5

SOVEROM
8,2 m2

GANG
8,5 m2

SOVEROM
10,5 m2

SOVEROM
17,8 m2

BALKONG
19,4 m2

BAD
3,8 m2

BAD
6,4 m2

BOD
3,2 m2

STUE/KJØKKEN
45,0 m2

50

Målestokk: 1:100

N
ettermiddags 

solinnfall

formiddags-

solinnfall

sen kveldsol

4-roms 109,3 m2

BRA 109,3 m2

Balkong ca. 19,4 m2

Leilighetene:
1001 (10. etg.)
1101 (11. etg.)
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Dovrekvartalet er et samarbeidsprosjekt mellom DES-klubben 
i Skedsmo og E&G Bygg AS. DES-klubben arbeider for å skaffe 
voksne mennesker en funksjonell bolig med gode kvaliteter. 
Målet er å gjør hverdagen enkel, trygg og trivelig for beboerne.

53

Kvaliteter i Dovrekvartalet 

● Gjesteleiligheter til dine overnattingsgjester
● Felles storstue med moderne kjøkken
● Frodige felles takterrasser med panoramautsikt
● Felles hobbyrom
● Mulighet for eget separat hjemmekontor/hobbyrom 
● Mulighet til frigjøring av kapital
● Felles sikkerhetsberedskap 24 timer i døgnet
● Vaktmester- og servicetjenester
● Heis til alle etasjer
●  Mulighet for kjøp av p-plass i garasjekjeller 

El bil lader kan leveres

Alle beboerne blir medlem i DES-klubben i Skedsmo  
og får tilgang til en rekke fordeler:
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Man trenger ikke lenger bo i et  

stort hus med rom som venter på 

overnattingsgjester. Nå kan dine 

gjester overnatte i gjesteleiligheter 

som tilhører og administreres av 

Dovrekvartalet Brl. Gjesteleilighetene 

har eget minikjøkken og tilhørende 

bad.

Gjesteleilighet til dine overnattingsgjester



FELLS SELSKAPSROM
BRA-S 200,7 m2

FELLS SELSKAPSROM
PLAN01 - D2

Kontor
6,1 m2

Lager
11,1 m2

HWC
5,8 m2

Heis

WC
2,2 m2

Garderober
6,8 m2

Kjøkken
17,0 m2

57

I storstuen legges det opp til  

jevnlige sammenkomster, med blant 

annet fotballkvelder, filmkvelder, øl- og 

vinsmaking, og arrangementer med 

forskjellig underholdning. Stuen kan 

også benyttes til private selskaper, eller 

andre begivenheter. Lokalet er utstyrt 

med et moderne kjøkken. Her kan man 

leve et rikt liv side om side med gode 

naboer som er i samme livsfase.

Storstue for sosiale sammenkomster
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Felles takterrasser 
Alle byggene har takterrasse med fantastisk utsikt 

og nydelig, fargerik hage. Her kan man grille og 

hygge seg sammen med familie og venner i godt 

nabofellesskap. Det er også flere private soner på 

takterrassen, hvor man kan sole seg i fred og ro.
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Sosiale møteplasser
Det er lagt til rette for flere samlingssoner både inne og ute.  

På torget blir det blant annet leketårn med hengebro, sklie, 

krabbenett og hengematter. Den fargerike ballbanen blir til 

isbane om vinteren. Spennende kunst vil gjøre området ekstra 

attraktivt. Her blir det blant annet lyskunst som forandrer  

seg i takt med situasjonen og årstidene. 
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Økonomiske fordeler
Ved kjøp av bolig i Dovrekvartalet kan man 

få frigjort kapital og leve livets glade dager. 

Hvis man for eksempel selger sin enebolig for 

5 millioner kroner, og kjøper en ny leilighet i 

samme prisklasse, betales kun 2,5 millioner 

kroner i innskudd. Resten av beløpet blir 

omgjort til fellesgjeld og en del av en gunstig 

husleie. Med den frigjorte kapitalen på  

2,5 millioner kroner får man da muligheten til 

å realisere andre drømmer som for eksempel 

reiser til varmere strøk, leilighet i Syden,  

hytte på fjellet, eller annet.
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Livet i Lillestrøm



I tillegg til et mangfold av 
butikker er Lillestrøm en 
spennende kulturby. Her kan 
man oppleve kunst, teater og 
konserter gjennom hele året. 

66 67

Lillestrøm Kultursenter Akershus kunstsenter

Lillestrøm Kultursenter



Når kroppen trenger det  
er det bare å ta turen innom 
treningsstudioet som 
planlegges etablert i den  
nye bydelen.

Lillestrøm byr på mange  
koselige kafeer og flotte 
restauranter i hyggelige 
omgivelser. Bon Appétit!
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Lillestrøm er flere ganger kåret til Norges  
beste sykkelby. Her kan man nyte både gåturer 
og sykkelturer på fine, flate stier i naturskjønne 
omgivelser. Den korte veien til vannet gjør 
båtlivet ekstra fristende for mange av de som 
bor her. Og for de golfinteresserte er  
Lillestrøm Golfklubb uunnværlig.

Lillestrøm Golfklubb
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Lillestrøm har fått navnet etter gården Lille Strøm, 

som lå på Rælingssiden av Nitelva. Det var her de 

første bosetningene kom på 1600-tallet for å drive 

sagbruk. Da de nye dampsagene kom på 1860 

tallet var man ikke lenger avhengig av vannkraft. 

Folketallet økte sterkt og førte til at Lillestrøm ble 

fylkets største industristed, og ble kalt «Flisby’n».

Byen er i sterk vekst og fikk bystatus i 1998. Med 

tanke på miljø ble Lillestrøm allerede i 2008 kåret til 

Norges beste sykkelby. Dette er i dag en by rik på 

kulturliv med blant annet Lillestrøm Kultursenter, 

kino med sju saler, en rekke kunstgallerier og 

Akershus Teater som jevnlig stiller med kjente 

artister både fra inn- og utland.

Den strategiske gode beliggenheten midt 

mellom Oslo og Gardermoen gjør byen ekstra 

attraktiv. Det er enkelt og effektivt å ta seg frem 

med tog fra Lillestrøm. Det tar 10 minutter med tog 

til Oslo og 12 minutter til Oslo lufthavn. Lillestrøm 

kollektivterminal har dessuten landets tredje mest 

trafikkerte jernbanestasjon.

I tillegg er det et godt utbygget veinett med 

firefelts motorvei, Gardermoen – Oslo. Norges 

Varemesse ble lagt til Lillestrøm grunnet den 

strategisk fine beliggenheten.

I dag er det ca 15 000 innbyggere i Lillestrøm,  

og byen fortsetter å vokse. En helt ny bydel er nå i 

ferd med å ta form, med blant annet Dovrekvartalet 

som vil inneholde både leiligheter og en rekke 

servicetilbud.

Litt om Lillestrøm

Kjeller flyplass ligger i gangavstand fra Lillestrøm sentrum og er verdens neste eldste flyplass som fortsatt er i bruk. Her tok 
blant annet Roald Amundsen sitt flysertifikat i 1914. Hvert år arrangeres Flydag, hvor det er fremvisning av nostalgiske fly både på 
bakken og i luften. Dette er et av de mest fantastiske levende kulturminnene Norge har å by på.
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Nitelva
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Prosjektbeskrivelse – standard og utstyr
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Prosjektbeskrivelse/eiendom/tomt 

Dovrekvartalet er et boligprosjekt som er tilpasset senior  

+ 55 år. Prosjektet skal tilsluttes DES Skedsmo. 

Dovrekvartalet består av 3 bygg, planlagt oppført  

på en del av eiendommen gnr. 84 bnr. 2434, 1148, 1064 

i Skedsmo kommune. Endelig gnr/bnr er ikke fastsatt da 

eiendommen vi bli fradelt. I samme bygningsmasse vil  

det bli næringsareal i de nederste etasjene, og 

parkeringsareal i kjelleretasje. Dovrekvartalet er 

en del av ev et større utbyggingsprosjekt innenfor 

reguleringsområdet Lillestrøm øst.

Det tas forbehold om ulike ferdigstillelses- og overtakelses-

tidspunkt for boligene i de respektive byggene med 

tilhørende fellesareal. Videre tas det forbehold om 

nødvendige endringer/tilpasninger av dokumenter, 

herunder vedtekter, organisering som borettslag/sameie, 

stipulerte driftskostnader, etc.

Det tas forbehold om at borettslagets/sameiets tomt  

vil kunne bli begrenset til bygningens veggliv.  

Uavhengig av organisering og eiendomsrett til arealer 

mellom bygningene må sameiet/borettslaget påregne 

å måtte besørge og bekoste forholdsmessige andeler av 

drift- og vedlikehold av slike fellesarealer i området.

Det tas forbehold om at næringsareal i og under 

boligmassen kan bli seksjonert ut som egne eiendommer. 

Slike arealer skal imidlertid også besørge og bekoste 

forholdsmessige andeler av drift- og vedlikehold av 

fellesarealene.

Parkeringsanlegget vil utgjøre en eller flere seksjoner.  

Ved tildeling av bruksrett til parkeringsplass vil 

sannsynligvis dette skje i form av tinglyst rettighet 

på eiendommen. Det tas forbehold om at det kan bli 

ambulerende parkeringsplasser i motsetning til faste 

parkeringsplasser. Selger/utbygger tar i alle tilfeller 

forbehold om å organisere parkeringsanlegget og 

tilhørende rettigheter til dette, på den måten utbygger 

anser gagner prosjektet som helhet på en best mulig måte.

Arkitekt er AT Plan & Arkitektur AS.

Beliggenhet: 
Tomta ligger med adkomst fra Sørumsgata, Kjerulfsgate, 

og Strøkstorget Landstadsgate, som er en ny paradegate 
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i Lillestrøm sentrum. Kort spasertur til jernbanestasjonen, 

alle kulturtilbud, kafeer, butikker, friluftsområder, etc. 

Byggene som får en moderne utforming, er plassert slik 

at det oppnås passasjer rundt og mellom husene, med 

tilgang både for beboere og andre. 

Organisering: 
Doverkvartalet skal etter planen organiseres som et 

borettslag som skal ivareta bygningsmassen, fellesarealer, 

fellesanlegg og felles interesser av enhver art. 

I det tilfellet byggene blir organisert som flere borettslag, 

tas det forbehold om at disse på et senere tidspunkt kan 

bli sammenføyd til et borettslag.

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for borettslaget. 

Utkastet til vedtekter aksepteres av kjøper slik de 

foreligger; dog med forbehold om enkelte endringer som 

fremkommer av utkastet og nødvendige endringer av 

vedtekter som fremmes på senere borettslagsmøter.

Selger skal innkalle kjøperne til orienteringsmøte 

ca. 1 mnd. før ferdigstillelse av de respektive bygg. 

På orienteringsmøtet skal det velges et foreløpig 

styre blant kjøperne som innkalles til overtakelse av 

borettslagets fellesareal som også omfatter fasader og 

utvendige installasjoner på byggene. Kjøper aksepterer 

at det foreløpige styret representerer samtlige kjøpere/

andelshavere i forbindelse med overtakelse av fellesarealer. 

Den enkelte leilighet skal overtas av hver enkel kjøper/

andelshaver, uten styrets medvirkning.

Arealangivelser: 
Arealene oppgitt på tegninger og i prislister er angitt 

i bruksareal (BRA), som er leilighetenes mål innvendig, 

innbefattet innvendige boder, vegger og sjakter, men ikke 

medregnet leilighetens omsluttende vegger. Sportsbod 

i kjeller er ikke medregnet i BRA, bodareal i leilighet 

er medregnet i BRA. Balkonger, terrasser, trapper og 

parkeringsplasser er heller ikke medregnet i BRA, men 

ca. størrelse på balkonger/terrasser er likevel oppgitt på 

salgstegninger og i prisliste. Prosjektet er i et tidlig stadium 

og det kan på grunn av tekniske tilpasninger forekomme 

arealavvik på inntil 5%, uten at dette gir rett til prisavslag 

eller andre beføyelser. NB! Arealangivelser på de enkelte 

rom er oppgitt som nettoareal, dvs. at innvendige vegger, 

sjakter, mm ikke er medregnet.

Bygninger: 

3 stk bygg i 7–11 etasjer. Bygningene utføres i henhold 

til bygningslovens bestemmelser, bestemmelser i teknisk 

forskrift (TEK) av 2017, og i samsvar med forskriftenes krav 

til tilgjengelighet. Garasjeanlegg utføres i betong. Byggene 

oppføres i stål og betong. Innvendige flater av gips og eller 

tre og utvendige flater med stålplater, komposittplater og 

trepanel eller en kombinasjon av dette. Materialer som velges 

på fasader vektlegger lavest mulig vedlikeholdskostnad. 

Isolasjon i samsvar med forskriftenes krav. Tak og terrasser 

tekkes med membraner tilegnet formålet.

Høyisolerte vinduer og balkongdører av 

komposittmateriale el. tre-aluminium, ferdig 

overflatebehandlet fra fabrikk. Hengslede vinduer kan 

være innadslående. Der tegninger viser utvendige 

skyvedører, kan det bli levert hengslet dør + fast glassfelt.

Hovedtrapp i stål/betong, med rekkverk i tilpasset 

utførelse. Heis fra garasjeanlegg til alle adkomstnivåer. 

Balkonger og adkomstsoner i tre, betong eller metall, med 

rekkverk i tilpasset utførelse.

Uteplasser: 

Leilighetene har privat balkong. Noen av balkongene 

leveres innglasset. I tillegg er det felles takhager/terrasser 

på alle byggene. Nærlekeplass og rekreasjonsområde 

etableres mellom bygningen og på utsiktsplattformen 

foran bygg D1-D3.

Garasjer/boder: 

Under bakkenivå oppføres et garasjeanlegg. Det er mulig 

å kjøpe bruksrett til garasjeplass. Det gjøres oppmerksom 

på garasjer selges separat fra leilighetene, at det er færre 

garasjer enn antall leiligheter og at parkering vil kunne 

skje på p-ramper. Innkjørsel til garasjeanlegg er også 

innkjørsel til gjesteparkering og parkering tilhørende 

næringsseksjonene. Sportsboder etableres i en egen sone 

i garasjen. Selger forbeholder seg retten til å bestemme 

plassering av sportsboder. Garasjeanlegg, bodanlegg, 

heis/trapperom og utomhusanlegg har felles el-anlegg. 

Vedlikehold og drift av dette dekkes gjennom felles 

driftsutgifter. Sykkelparkering anlegges i garasjeanlegget 

og på bakkeplan. Sykkelparkering til nabobebyggelsen i 

Kjerulfsgate 1 og 3 kan også bli plassert i garasjeanlegget.

Ventilasjon og varme: 

Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg. 

Leilighetene tilknyttes fjernvarmeanlegg. Oppvarming 

skjer med radiatorer og gulvarme i enkelte rom, bl.a. bad. 

Brannsikring: 

Bygningene brannsikres etter forskriftenes krav som bl.a. 

innbefatter brannvarslingsanlegg med direkte varsling til 

vaktselskap eller brannvesen.  
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Renovasjon: 

Dovrekvartelet blir tilknyttet søppelsuganlegg, med 

nedkastpunkt strategisk plassert på utearealet. 

Internett/TV: 

Leilighetene leveres med fiberkabel til lavspenstskap. 

Opplegg for trådløs ruter i lavspentskap eller annet egnet 

sted. TV kontakt i stue og tomt rør for TV i soverom. 

Månedlige kostnader er medtatt i felleskostnader.

Porttelefon: 

Det leveres ringetablå med kamera ved inngangen til hvert 

bygg, og svareapparat med tale- og åpnerfunksjon for hver 

leilighet. Som tilvalg kan også svareapparat med bilde fra 

kamera ved inngang leveres.

Sikkerhetssystem:                                                                                                                                     

Alarmer, kameraer, porttelefon, dørpumper, låssystem, 

m.m. tilknyttes en serviceenhet. Om borettslaget velger 

en slik sikkerhetsløsning kan dette påvirke de anslåtte 

månedslike kostnadene, avhengig av hvilket sikkerhetsnivå 

som velges.

Postkasser: 
Låsbare postkasser leveres og monteres i tilknytning til 

hovedinngang. 

Utomhus: 

Arealene leveres med ferdig dekke på felles garasje-/

næringsanlegg. Med leke- og oppholdsplasser i henhold 

til reguleringsplanens bestemmelser. Felles utebelysning, 

beplantning, møbler, etc. eies og vedlikeholdes av 

borettslaget.  Dovrekvartalet er også pliktig i å delta i drift 

av privat del av Strøkstorget og av utsiktsplattformen.

Forvaltning og drift: 

Avtale vil bli inngått med forvaltningsselskap vedrørende 

forretningsførsel, forvaltning, drift (vaktmestertjenester), 

mm. 

Finansiering: 

Dovrekvartalet planlegges organisert som borettslag, med 

50 % fellesgjeld. Det vil bli gitt anledning til å nedbetale 

hele eller deler av fellesgjelda etter at borettslaget er stiftet, 

for de som ønsker dette (IN-ordning). 

Kjøpers undersøkelsesplikt: 

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, 

salgsbeskrivelse, reguleringsplaner, byggebeskrivelse 

og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. 

Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, 

bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen 

rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er 

blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av 

oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres 

til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det 

presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før 

bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Forbehold: 

Det presiseres at prospekt ikke er bindende for boligens 

detaljutforming som farger, materialer, innredninger, 

mv. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og 

utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, 

skisser, «møblerte» plantegninger m.m. er ment å danne 

et inntrykk av den ferdige boligen. Inntegnet utstyr/

inventar medfølger ikke dersom ikke annet fremkommer 

i beskrivelse, og det kan derfor fremkomme elementer i 

presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. 

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til 

endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, 

likevel slik at den generelle standard og utførelse ikke 

forringes eller endres vesentlig. Kjøper aksepterer uten 

prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer, 

samt rett til å foreta endringer i planløsninger, endringer av 

leiligheters størrelse, leie ut usolgte seksjoner, samt endre 

forutsetninger på usolgte boliger, herunder endre 

priser.

Diverse opplysninger/særlige forhold: 

Det gjøres oppmerksom på at det etter overtakelsen 

av leilighetene, fortsatt vil foregå byggearbeider 

på eiendommen og i området for øvrig; herunder 

reguleringsområdet (se plan/bilde). Dette gjelder blant 

annet arbeider med ferdigstillelse av utomhusarealer, 

ferdigstillelse av øvrige boliger/prosjekter, ferdigstillelse 

av fellesarealer, infrastruktur og tekniske installasjoner etc. 

Dette omfatter også rett til å ha maskiner og utstyr stående 

på eiendommen/i området frem til arbeidene er ferdigstilt. 

Det må følgelig påregnes ulemper i form av støv/støy  

mv. som følge av dette.

Fellesarealene vil, avhengig av årstid, kunne bli ferdigstilt 

etter overtakelse av leilighetene, uten at kjøper kan nekte 

overtakelse. 

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, 

seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er 

gjennomført på overtakelsesdagen.

Ved kontraktsbrudd og evt. påfølgende dekningssalg,  

har selger krav på å få dekket sine utlegg av kjøper. 
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Rom Golv Vegger Tak Elektro Sanitær Ventilasjon Annet

Felles inngangss-
soner

Granitt, betongheller, 
asfalt eller tredekke

Treplater eller 
betong

Utvendig belysning Dørtelefon til 
leiligheter med felles 
inngangsdør

Atkomst, amfi  
og trapperom

Trapperom, korri- 
dorer, amfi, etc.,  
av tre eller betong  
med belegg

Tre, plater eller  
betong, i overflate-
behandlet utførelse

Tre, betong eller 
plater, i overflate- 
behandlet utførelse

Belysning i hht 
forskriftskrav i NEC 
400:2010

I hht forskriftenes 
krav

Betong eller stål- 
trapper med 
rekkverk i tilpasset 
utførelse

Heis Gjengs standard Gjengs standard 
med stål-look

Gjengs standard Gjengs standard 
belysning.

Båreheis

Stuer Gulv m. 14 mm 
3-stavs eiekeparkett

Vegger m/gipsplater,
sparklet og malt. 
Ferdig overflatebeh. 
dører og vinduer.

Gipsplater sparklet 
og malt.

I hht NEC 400:2010
2 uttak pr 4 m2 
gulvareal+6 uttak for 
TV/hjemmekino/ol. 
Takpunkt med bryter.
Røropplegg for TV

Radiatorer Balansert ventilasjon Det kan forekomme 
synlige kanalkasser 
i himlinger ifbm 
ventilasjonen

Kjøkken Som stuer Som stuer
Fliser mellom 
kjøkkenbenk og 
overskap

Som stuer Uttak for hvert faste 
el.utstyr (kjøl, ovn, 
osv.). 2 uttak pr 2 m 
benk, 4 uttak ved 
spiseplass.  
Komfyrsikring (over-
oppheting)
Takpunkt med bryter

Oppvaskkum  
m/ettgreps armatur. 
Opplegg for opp-
vaskmaskin.
Radiator og/eller 
gulvvarme

Ventilatorhette i 
forbindelse med  
ovn. Ventilasjon for 
øvrig som for stue

Kjøkkeninnredning 
med hvite fronter  
m/stålbøylegrep. 
Mørk laminat benke-
plate. Hvitevarer inn-
går ikke i standard 
leveranse, men kan 
leveres som tilvalg

Entre/gang Som stuer Som stuer Som stuer 2 uttak pr 6m2  
gulvareal. Takpunkt 
med bryter. Sikrings-
skap og lavspent-
skap. Dørtelefon 
med døråpner til 
felles inngangsdør.

Som stuer Pulverapparat

Bod/garderobe/  
walk inn closet

Som stuer Som stuer Som stuer 2 uttak samt tak-
punkt med bryter.

Ventilasjonsanlegget 
monteres vanligvis i 
bod eller i overskap 
på kjøkken

Rom Golv Vegger Tak Elektro Sanitær Ventilasjon Annet

Soverom Som stuer Som stuer Som stuer 2 uttak pr 4 m2 
gulvflate 
Takpunkt m. bryter. 
Røropplegg for TV.

Radiator Som stuer Garderobeskap  
inngår ikke i  
standard leveranse.  
Se for øvrig «innred-
ningsguide»

Bad/WC Membran og mørke, 
keramiske fliser 

Membran og hvite 
keramiske fliser  

Som stuer Uttak for vaskemas-
kin og tørketrommel. 
(gjelder kun bad der 
vaskemaskin er  
inntegnet). 
LED-spotter med 
bryter, lys over speil-
skap Stikkontakter
Gulvvarme.

Heldekkende 
servant. Ettgreps ser-
vantbatteri. Termo-
statbatteri til dusj/
bad. Dusjvegger i 
glass. WC med slank 
eller innebygget 
sisterne. Kran/avløp 
til vaskemaskin i bad 
hvor dette er vist på 
tegning. Gulv sluk.

Balansert ventilasjon 
med avtrekk

Hvit baderoms- 
innredning med 
underskap/-skuffer 
og speilskap.
Rør i rør skap.
I noen tilfeller 
integreres venti-
lasjonsaggregat i 
baderomsvegg,  
med synlig inspek-
sjonsluke

Balkonger/ terrasser Tre- betong eller 
metall

Fasade og rekkverk i 
hht tegninger

Dobbel stikkontakt. 
Belysning

Garasjekjeller Asfalt eller betong Betong Betong God allmenbelys-
ning.
Stikkontakt for el-bil 
kan leveres som 
tilvalg

Brannskap med 
slange

Ventilasjonsanlegg 
dimensjonert etter 
forskriftenes krav 
vedrørende gass og 
fuktighet.

Biler kan parkeres  
på parkerings-platt-
former el. tilsv. Det er 
avsatt egne soner for 
sykkelparkering

Boder utenfor leilig-
heten (i kjelleretasje)

Betong Vegger i betong, 
tre eller stålgitter. 
Dør tilrettelagt for 
hengelås.

Betong, plater el. tre El-uttak og takbelys-
ning dimensjonert i 
hht formålet
Åpent anlegg

Etter behov Merking med  
tilknytning til  
leilighet.

Takhager/terrasser Impregnert tredekke 
el. tilsv.

Skjermvegger og 
rekkverk i tre, metall 
og/eller glass

Nødvendig utebe-
lysning

WC og vannpunkt Beplantning vil skje 
i egnede blomster-
kasser

Romskjema Romskjema
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Kjøps- og betalingsbetingelser

Selger 

E & G Bygg AS 

Org.nr. 915 826 903

Megler  

Seim & Skillebæk AS, 985403368 

PrivatMegleren Nyeboliger Romerike 

Tlf.: 64 84 52 80  

Adresse: Pb. 1023 Lillestrøm Syd, 2012 Lillestrøm

Oppdragsnummer 

24-16-9005/24-17-9002

Tomt/matrikkelnummer 

Nåværende tomtebetegnelse på hele området er  

Gnr. 81 Bnr. 2434, 1148, 1064 i Skedsmo kommune.  

Endelig gnr/bnr er ikke fastsatt da eiendommen er under 

fradeling. Eiendommen vil få eiet tomt. Tomtenes areal  

er ennå ikke fastsatt. 

Vei/vann/avløp 

Offentlig VVA.

Reguleringsforhold 

Områdereguleringsplan m/bestemmelser for Lillestrøm 

Øst datert 06.12.2013 er gjeldende for Dovrekvartalet. 

Rammetillatelse er gitt 23.03.2018.

Tinglyste forpliktelser og rettigheter 

Hjemmelshaver til eiendommen er E & G Bygg AS.

Andelene overdras med de rettigheter og forpliktelser  

som grunnboken viser. Andelene overdras fri for 

pengeheftelser med unntak av andel fellesgjeld og 

lovpålagt panterett (legalpant) til borettslaget som 

sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte andelseiers 

fellesforpliktelser. Legalpant har førsteprioritet i andelene 

og tinglyses ikke. 

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører 

borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av 

myndighetene. Videre kan selger tinglyse bruksretter til 

fremtidige byggetrinn.

Selger forbeholder seg retten til å selge sine rettigheter og 

forpliktelser overfor kjøper til 3. mann.

Kopi av grunnbokutskrift og servitutter tinglyst på 

eiendommen kan fremlegges av megler.

Energimerking 

Alle nye boliger skal energimerkes. Energimerking utføres 

av selger. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt 

ferdigattest.

Ligningsverdi 

Ligningsverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av 

Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn 

til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren 

er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre 

boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger 

vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen 

multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger 

vil ligningsverdien utgjøre 40% av den beregnede 

kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.  

Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Kommunale avgifter 

Disse er ikke fastsatt ennå da leilighetene ikke er bygget. 

Skedsmo kommune fastsetter endelige kommunale 

avgifter (inkl. eiendomsskatt) og det tas derfor forbehold 

om dette. Kommunale avgifter vil ligge i felleskostnadene/

evt. faktureres direkte hver enkelt eier. 

Felleskostnader 

Størrelsen på felleskostnader er ikke endelig fastsatt 

og vil avhenge bla. av kommunale krav ifbm. drift av 

fellessystemer som f.eks. søppelsug, gatetun,  

frostsikring, mv.

I tillegg avhenger kostnaden av borettslagets valgte  

nivå på sikkerhets- og servicetjenester.

Kostnader til varmtvann og oppvarming av den  

enkelte leilighet, kan avhengig av de løsninger som  

velges, bli omfattet av felleskostnadene i borettslaget. 

Beregningen av forbruk per leilighet, vil da være basert  

på areal, og komme som tillegg til de stipulerte  

månedlige felleskostnader oppgitt i prislisten,  

ca. kr 40,- /kvm BRA pr. måned pr. 15.01.2017.
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Prisliste 

Det er utarbeidet en separat prisliste som viser bruksareal 

(BRA) i hver leilighet. 

Betalingsbetingelser 

Kjøper skal innbetale kr. 100 000,- som forskudd når Selger 

har stilt § 12 og § 47 garanti, iht. buopfl. Dette anses som 

deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte 

beløpet tilfaller kjøper.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet 

som forfaller 14 dager etter at Selger har stilt § 12 garanti 

og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett 

til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Innbetalingen av kr 100 000,- skal være i form av ubundet 

egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i 

boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som 

sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger.

Omkostninger 

I tillegg til kjøpesum betaler kjøper tinglysingsgebyrer 

p.t. kr 430,- for skjøte og kr 602,- pr. pantobligasjon (inkl. 

attest) som skal tinglyses i forbindelse med kjøpet. Det tas 

forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og 

avgifter i tiden frem til overskjøting.

I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper omkostninger 

kr. 31 462,- til dekning av utlagt andelskapital, etablering, 

stiftelse og registrering av borettslaget, etableringsgebyr 

felleslån, andel av dokumentavgift og tinglysingsgebyrer, 

tinglysing av hjemmelsdokument og pantedokument, 

honorar til takstmann på befaringer, andel tilkobling 

strøm, andel tilkobling vann/avløp. I tillegg kommer 

administrasjonsgebyr til DES kr 5 000,-.

Forretningsfører vil kreve inn 2 x fellesutgifter den første 

måneden for å ha en viss likviditet i oppstartsfasen.

Pris for tilkoblingsgebyr for TV/bredbånd avhenger av 

valgt leverandør og vil komme i tillegg til ovennevnte 

omkostninger.

Pris for eventuelle sikkerhetstjenester avhenger av nivået 

borettslaget velger på tjenesten og vil komme i tillegg til 

ovennevnte omkostninger.

Kredittvurdering/hvitvaskingsloven 

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering 

av kjøpere. Selger forbeholder seg retten til å kreve 

dokumentasjon av kjøpers finansiering.

Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt 

bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer 

blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra 

til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Endringer / tilvalg / vederlagsjustering 

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag 

iht. bustadoppføringslovas regler om endringer og 

tilleggsarbeid. Endringer i lov eller forskrift eller nye 

offentligrettslige krav eller vedtak som gjelder for selgerens 

ytelse anses som kjøperens forhold og kostnad dersom 

selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med 

endringene. Dersom de nevnte endringene medfører 

økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende 

økning i det avtalte vederlaget for kjøper. 

For andre endringer som ikke følger av avsnittet ovenfor 

forbeholder selger seg retten til å foreta endringer i 

materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta 

tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket 

detaljprosjekteres, uten forhåndsvarsel til kjøperne. 

Endringene skal ikke redusere byggets kvalitet eller 

vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike 

endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. 

Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer 

ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle 

kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.  

Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller 

tilleggsarbeider som: 

a) vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer, 

b) ikke står i sammenheng med selgers ytelse, eller 

c) vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til 

kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de 

kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de 

endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Avtale 

om endringer/tillegg, skal inngås skriftlig.

Sluttoppgjør 

Sluttoppgjør (rest kjøpesum og omkostninger) skal 

innbetales til meglers klientkonto senest 3 virkedager før 

overtagelse. Betaling for endrings- eller tilleggsarbeider 

skjer i forbindelse med sluttoppgjøret.

Transport / overdragelse før overtagelse  

Transport / overdragelse før overtagelse krever selgers 

samtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag, og selger 

kan også stille betingelser for eventuelt samtykke. Ved 

utbyggers eventuelle skriftlige samtykke påløper et gebyr 

på NOK 25 000,- ink. Mva. Ved bytte av leilighet internt 

i prosjektet eller endring av eierskap/navneendring må 
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kjøper betale administrasjonsgebyr kr 10 000,- inkl. mva. til 

megler. Evt. Endring krever selgers samtykke.

Overtagelse 

Arbeidet i Dovrekvartalet pågår. 

Selger skal sende en skriftlig (e-mail) orientering om 

forventet ferdigstillelse til kjøper ca. 2 måneder før 

forventet ferdigstillelse, samt ved enhver vesentlig endring 

i tidligere angitte tidspunkt for forventet ferdigstillelse. 

Endelig overtagelsestidspunkt blir fastsatt av selger. 

Selger skal sende skriftlig (e-mail) orientering til kjøper om 

tidspunkt for forhåndsbefaring og overlevering, med kopi 

til megler.

Forbehold om realisering 

Selger tar forbehold om byggelånsfinansiering 

og igangsettingstillatelse i samsvar med søknad. 

Igangsettingstillatelse for bygg over garasjeanlegg er å 

anse som byggestart iht. kontrakt.

Avbestilling 

Kjøper har frem til igangsettingstillatelse foreligger, 

rett til å avbestille leveransen mot betaling av et fast 

avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen/vederlaget. 

Ved avbestilling etter at igangsettingstillatelse foreligger, 

må kjøper dekke selgers/utbyggers fulle økonomiske tap 

jfr. bustadoppføringslova sine regler om dette.

Øvrige forbehold 

Det tas forbehold om generelle skrivefeil i prospekt, 

salgsbeskrivelse og annet salgsmateriale. 

Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/ 

salgsbeskrivelse/webside og romskjema, er det romskjema 

som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til 

denne.

Ferdigattest 

Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er 

kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først 

en god stund etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke 

foreligger gjennomføres overtagelsen mot midlertidig 

brukstillatelse.

Meglers vederlag 

Meglers vederlag pr. solgte enhet utgjør kr 35 000,- ekskl. mva.

Lovverk 

Avtale om kjøp av bolig under oppføring mellom 

utbygger/selger og forbruker, reguleres av 

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. 

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der 

kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil 

handelen reguleres av Lov om avhending av fast eiendom 

av 3. juli 1992 nr. 93.

Garantier 

Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille 

garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av 

kjøpesummen i 5 år etter overlevering.

Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar 

med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde 

tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp 

til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. 

Bustadoppføringslova § 47.

Kjøpekontrakter 

Avtale om kjøp av leilighet forutsettes inngått iht. 

kjøpetilbud/budskjema og kjøpekontraktsformular som 

følger vedlagt eller kan fås ved henvendelse

PrivatMegleren Nyeboliger Romerike.

Budregler 

Boligene selges til fast pris. Kjøpetilbud/budskjema 

leveres til megler sammen med rett kopi av legitimasjon, 

eller elektronisk gjennom «gi bud» knappen på meglers 

annonser. Kravet til legitimasjon er oppfylt for budgivere 

som benytter elektronisk bud med e-signatur, eksempelvis 

BankID eller MinID. 

Det forutsettes at skriftlig dokumentasjon på finansiering 

fremlegges av kjøper. 

Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke 

til anvendelse da selger ikke er forbruker. Selger står fritt til 

å akseptere eller avslå ethvert bud.  

 
Lillestrøm, 31.10.2018




