Nye familieboliger i et nytt og trivelig nabolag på Nannestad

RØDSVINGEL (FESTUCA RUBRA)
Rødsvingel (Festuca rubra) er en av de

På en solrik tomt rett ved Nannestad sentrum

vanligste grasartene i Norge.

planlegges en helt nytt nabolag - Engelsrud Hageby.

Den er rik på ulike former og vokser i
alle slags miljøer fra havstrender til

Mellom et etablert boligfelt og grønne turområder

1500 moh i norske fjellområder. Den

kommer nye moderne og funksjonelle familieboliger

blomstrer i juni–juli og har et 5–15 cm

og leiligheter i ulike størrelser.

langt aks med rødaktig farge. Planten
blir mellom 25 og 80 cm høy.
(Kilde: Wikipedia)

Første trinn består av 16 selveier rekkehus i to ulike
varianter. Et hus på 105 kvm BRA og et hus på 109
kvm BRA, begge over to plan og med tre romslige
soverom. Husene får adresse med det flotte navnet
Rødsvingelveien, inspirert av faunaen rundt boligene.
Velkommen til Engelsrud Hageby!
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Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

En god start
på livet
Engelsrud hageby blir bygget med ett
mål for øye – å skape praktiske, smarte,
kompakte og gode hjem.
Her vil du finne deg godt til rette, uansett hvor du er
i livet. Dette er boliger tegnet, tenkt og planlagt av
mennesker som har kjent familielivet på kroppen,
som vet hvordan rommene for en familie bør være
og hva de bør inneholde. Som vet at et godt og
trygt hjem for små mennesker også strekker seg
på utsiden av dørterskelen. Hvor lekeplassen blir
en forlengelse av huset ditt, og det å vokse opp i
nærheten av grønne omgivelser blir så selvsagt at
de ikke kan se for seg et liv uten.
Husene og uteområdene legger opp til å skape
godt miljø for både de store og de små, for de som
bor her og for de som kommer på besøk. Følelsen
av tilhørighet dukker opp første gang du går over
dørterskelen.
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Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

Et hjem omgitt av naturen
– og et uteområde preget av den
En av de virkelig store fordelene ved å bo
landlig til er nærhet til naturen, og i Engelsrud
Hageby får du dette i rikt monn.
Du får skog og natur tett på, og dette har i stor grad har vært
med på å prege utformingen av uteområdet. Her har vi lagt
ned mye ressurser for å skape et uterom med en glidende
overgang mellom hjemmet ditt og naturen som omgir det.
Vi setter opp fuglekasser, humlehotell og leke- og
klatrestativer formet av tømmer og grovt treverk.
Dette blir selve hjertet av hagebyen, et sted hvor både
små og store kan møtes og utvikle relasjoner og godt
naboskap.
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Et helt nytt hjem – gamle, veletablerte omgivelser.
I Engelsrud Hageby kommer du på mange måter til dekket
bord. Du havner ikke midt på et jorde i ingenmannsland, du
blir boende rett i nærheten av et veletablert boligområde og
får nyte godt av alt dette fører med seg. Skoler, barnehager,
butikker og offentlig kommunikasjon, alt har vært utprøvd
i årevis og enhver «barnesykdom» har
blitt rettet på for lengst. Det er
allerede etablert en asfaltert
gangsti fra Engelsrud Hageby
og inn til sentrum av Nannestad.
Dette gjør det lett og trygt å
bevege seg for både liten og stor.

ENGELS RUD H AGEBY
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Et sted hvor alt
ligger til rette
for et aktivt liv
På Nannestad er fritidstilbudet stort for alle.
At skisporten står fjellstøtt her sier seg selv, en av verdens
mest legendariske langrennsløpere er herfra og har
bokstavelig talt satt uslettlige spor. Dere får skiløyper som
strekker seg i alle retninger, uansett om dere vil slå den
personlige rekorden eller tusle rundt og nyte skogens ro.
Og fritidstilbudet stanser ikke der, Nannestad idrettslag er
aktivt hele året med fotball, håndball, volleyball, alpint og
snowboard. Det finnes til og med en egen skatepark. Hvis
hjertet ditt banker sterkere for friluft enn for organisert
idrett, vil du også bo midt i blinken. Fiske, jakt, sykkel og
fotturer, alt venter like i nærheten. Nannestad har også et
eget turlag for barn, som arrangerer turer og utflukter hele
året.
Og for alle som verken sporter, jakter, fisker, sykler eller går
– Nannestad har suverene tilbud til dere også. Å lene ryggen
til en granlegg og høre humla suse er balsam for sjelen og
godt for hjertet, det også. Og i Engelsrud Hageby kan du
gjøre det noen få meter fra inngangsdøren din.
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Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.
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Nabolaget i Nannestad

OSLO SENTRUM

OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN

40 min med bil

10 min med bil

NANNESTAD UNGDOMSSKOLE

FRILUFTSLIV

MATBUTIKK

8. - 10. trinn

PRESTÅSEN SKOLE
1. - 7. trinn

LYSLØYPE

SENTRUM
NANNESTAD VGS
STADION

BUSS I PRESTÅSVEGEN

NANNESTADHALLEN

HER KOMMER

GANGSTI TIL SENTRUM
LYSLØYPE

E16 >>
Ca 550 m

DYRKA MARK
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Hva
mer finner
Hjortevegen
37 du i nabolaget?
Nabolaget Preståsen - vurdert av 46 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Primære transportmidler

Opplevd trygghet
Veldig trygt 84/100

Familier med barn
Etablerere
Husdyreiere

Varer/Tjenester

1. Egen bil

Kvalitet på skolene

2. Buss

Veldig bra 76/100

Naboskapet
Offentlig transport

12 min

Oslo lufthavn stasjon
Linje R10, R11, R11x, L12, 21

12 min
9.9 km

Skoler
Preståsen skole (1-7 kl.)
325 elever, 17 klasser

6 min
2.8 km

Nannestad ungdomsskole (8-10 kl.)
455 elever, 17 klasser

18 min
1.4 km

Nannestad videregående skole
750 elever

16 min
1.3 km

Ladepunkt for el-bil
Nannestad sykehjem

12 min

Nannestad VGS

16 min

Lite støynivå 94/100

Barn

Ungdom

Unge voksne

Voksne

Eldre

(0-12 år)

(13-18 år)

(19-34 år)

(35-64 år)

(over 65 år)

Område

Personer

Husholdninger

Preståsen

1 293

518

Teigebyen

3 180

1 429

Norge

5 328 198

2 398 736

Barnehager
Prestmosen barnehage
88 barn, 5 avdelinger

16 min
1.3 km

Midtbygda barnehage (0-5 år)
105 barn, 6 avdelinger

17 min
1.4 km

Breenenga barnehage
88 barn, 5 avdelinger

5 min
4 km

Sitat fra en lokalkjent

Trafikk
Lite trafikk 92/100

Familiesammensetning

Sport
Nannestad Idrettspark
Ballspill, fotball, sandvolleyball

16 min
1.3 km

Nannestadhallen
Aktivitetshall

17 min
1.4 km

EVO Nannestad

14 min

Nannestad Trim & Helse

15 min

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Boligmasse

Flerfamilier

91% enebolig
9% annet

0%

Kiwi Nannestad
PostNord

15 min
1.2 km

Rema 1000 Nannestad
Post i butikk

16 min
1.3 km

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller VY Communication AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

Sivilstand
Norge
Gift

37%

34%

Ikke gift

47%

53%

Separert

12%

9%

4%

4%

Enke/Enkemann
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40%

Preståsen
Teigebyen
Norge

Dagligvare
«Stille og rolig. Veldig fint for
barn.»

20% i barnehagealder
35% 6-12 år
25% 13-15 år
20% 16-18 år

Støynivået
18.8 %
17.9 %
17.3 %

Oslo Gardermoen

Aldersfordeling
40.8 %
40 %
38.9 %

10 min
0.8 km

16 min

Nærhet til skog og mark 95/100

16.6 %
18.9 %
21.5 %

Nannestad sykehjem/vgs.
Linje 410, 420, 446

Apotek 1 Nannestad

Turmulighetene

10.7 %
9.1 %
7.2 %

6 min
0.4 km

16 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

Godt vennskap 71/100

13.1 %
14.1 %
15.2 %

Bevervegen
Linje 420, 446

Nannestad Torg

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
ENGELS
RUD
H AGEBY
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller VY Communication AS kan ikke holdes ansvarlig
for feil eller
mangler
i dataene.
Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021
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Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

Et godt og trygt hjem strekker seg
også på utsiden av dørterskelen.
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Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.
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Velkommen inn
Finn din drømmebolig

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

STANDARD
VARMGRÅ

Kjøkkenbenk: Surface

Håndgrep, Line Antrasitt
Farge på fronter: Glatt Grå

HVIT

Kjøkkenbenk: Hvit Beton

Velg kostnadsfritt mellom
tre kjøkken

BEIGE

Håndgrep, rustfri look
Farge på fronter: Glatt hvit
Kjøkkenbenk: Sandsten

Et kjøkken etter din egen smak

Du vil få mulighet til å velge mellom tre ulike farger på

Kjøkkenet har blitt et av de viktigste rommene i

innredningen, uten tillegg i prisen: Varmgrå, beige eller

huset, et rom hvor prosessen å lage mat har fått like

hvit, hvor varmgrå er standard. Her blir det grepsfritt

stor sosial betydning som måltidene hvor den spises.

overskap, som skaper et rent og delikat inntrykk.

Dette har vi tatt god høyde for.

Benkeplaten blir i lettstelt og vedlikeholdsfri laminat.

Håndgrep, Line Messing
Farge på fronter: Stockholm

Ønsker du ekstra personlig preg på kjøkkenet, får du
I Engelsrud Hageby får du kvalitetskjøkken fra HTH.
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selvsagt mulighet til dette gjennom tilvalgsløsninger.
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Utomhusplan

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.
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Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

Det første salgstrinnet består av
16 selveier rekkehus.

42

44
68

40

38

TYPE

66

B

64
62

TYPE

B

Enhetene bygges i to varianter – en på 105 kvm BRA
hvor arkitekturen har et kvadratisk layout og en på
109 kvm BRA som har en mer langstrakt løsning.
Begge varianter har sine fortrinn, det blir i stor grad
snakk om hva du foretrekker.

60

Felles for begge er at de legger opp til et lettvint liv, og
det vil du merke før du rekker å gå inn gjennom døren.
Du får en romslig bod rett ved siden av carporten

58

56

54

50

52

48

46

med plass til sykler, ski, verktøy og hageredskaper.
Inngangspartiet er trukket inn, perfekt for snøskuffer
og koster og mellomlagring av skittent og vått
treningstøy eller søkkvåte parkdresser.
Begge får hvitlasert en-stavs eikeparkett, flislagt

TYPE

A

bad med grå 60×60 fliser på gulv og vegg og 5x5
mosaikkfliser i dusjsone. På badet blir det downlights
i taket, servantskap med to skuffer. Over servanten
blir det speil med lys. Forskjellen på de to variantene
merkes først når du kommer inn av døren .
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TYPE

A

ca. 105 kvm

Hus 46

Hus 50

Hus 54

3 soverom

Hus 48

Hus 52

Hus 56

Hus 58

2 etasjer
Utebod
Carport

Den kvadratiske varianten
I den kvadratiske varianten kommer du rett inn i en romslig gang
med plenty plass til å henge fra deg yttertøy. Trappen til andre
etasje ligger rett frem og litt lengre inn i gangen får du et separat WC
med opplegg for vask- og tørkesøyle. Her kan skittent og vått tøy
gå fra sølete unger og rett i vaskemaskinen. I enden av gangen går
du inn i en åpen stue/kjøkkenløsning med god plass til spisebord.
Her blir det dagslys fra store vinduer på begge sider. Fra spisestuedelen blir det utgang til hagen. En hyggelig peisovn blir plassert mot
kjøkkenet. Få ting skaper stemning som lun, vedfyrt varme og synet
av levende ild.
Når du kommer opp i andre etasje et det satt av plass til en
skrivepult ved siden av trappen, hvor lyset som kommer inn
gjennom et stort vindu vil gjøre dette til et trivelig og praktisk
hjemmekontor. En romslig gang leder til bad og tre soverom, hvor
det største har egen bod/walk-in closet. Dette er et virkelig pluss.
Hvis du først blir vant til stor skapplass på soverommet klarer du
deg ikke uten.
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TYPE

A

HUS:
BRA:

105,4 KVM

P-ROM:

104,4 KVM

ANTALL SOVEROM:

A

3

UTVENDIG BOD:

5,2 KVM

CARPORT:

RØDSVINGELVEGEN 46

TYPE

46

HUS:
BRA:

106 KVM

P-ROM:

105 KVM

ANTALL SOVEROM:

15 KVM

MG Prosjektboliger by Nordic

CARPORT

CARPORT

Carport

BOD
5,2 m2

GANG/
TRAPP
11,1 m2

KJØKKEN/
SPISESTUE
18,4 m 2

5,2 KVM

CARPORT:

MGbenyttes
Prosjektboliger
by rettighetshaver
Nordic ikke medvirker i.
© Denne tegning må ikke kopieres eller
ved foretagender som

er ikke medvirker i.

3

UTVENDIG BOD:

RØDSVINGELVEGEN 48

15 KVM

48

BOD
5,2 m2

108
Bod
5.2 m²

3-202
Sov
9.4 m²

SOVEROM
9,4 m 2

3-101
Gang/Trapp
11.1 m²

3-103
Stue
13.2 m²

GANG/
TRAPP
11,1 m2

3-201
Gang/Trapp
11.6 m²

108
Bod
5.2 m²

2-101
Gang/Trapp
11.1 m²

GANG/
TRAPP
11,6 m2

3-104
WC/Tek.
4.4 m²

WC/TEK.
4,43-102
m2
Kjøkken/Spis
18.4 m²

STUE
13,2 m 2

Carport

3-204
Sov
16.8 m²

SOVEROM
16,8 m 2

KJØKKEN/
SPISESTUE
18,4 m 2

3-206
Bad
4.7 m²

BAD
4,7 m2

2-201
Gang/Trapp
11.6 m²

GANG/
TRAPP
11,6 m2

2-104
WC/Tek.
4.5 m²

WC/TEK.
4,5 m2
2-102
Kjøkken/Spis
18.4 m²

2-206
Bad
4.8 m²

BAD
2-204
4,8 m2
Sov
16.8 m²

SOVEROM
16,8 m 2

2-103
Stue
13.3 m²

STUE
13,3 m 2

3-205
Sov
10.7 m²

SOVEROM
10,7 m2

2-202
Sov
9.4 m²

SOVEROM
9,4 m 2

2-205
Sov
10.8 m²

SOVEROM
10,8 m2

BK 1.3
Rekkehus

N3_A

- BRA

106.0 m²

- Markterrasse
ETASJE 2
- Utvendig bod

ETASJE 1

0.0 m²

- Carport

Rødsvingelvegen

TEGN, INNHOLD:

TILTAKSHAVER:

G.nr/B.nr:
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Engelsrudhagen

PROSJEKT:

BYGGEPLASS:

ARKITEKT:

MEDLEM:

BK 1.6

REV.

DATO

REVISJON

SIGN.

ETASJE 2

15.0 m²

FORMAT: MÅLESTOKK:

A3

Rødsvingelvegen 46

KOMMUNE:

Nannestad

ETASJE 1

5.2 m²

PROSJEKT NR:

BK1.6 N3_A - Bolig 1-3
Nordic

DATO:

15.11.21

TEGN:

20210996

SØ

REV:

TEGN.NR:

SB22.01

TEGN, INNHOLD:

Rødsvingelvegen
MEDLEM:

TILTAKSHAVER:

G.nr/B.nr:

PROSJEKT:

BYGGEPLASS:

KOMMUNE:

ARKITEKT:

Engelsrudhagen
BK 1.6

Nannestad

FORMAT: MÅLESTOKK:

Rødsvingelvegen 48

REV.

DATO

REVISJON

SIGN.

ENGELS RUD H AGEBY

BK1.6 N3_A - Bolig 1-3
Nordic

DATO:

15.11.21

TEGN:

|
SØ

A3
37

REV:

PROSJEKT NR:

20210996

TEGN.NR:

SB22.02

TYPE

A

HUS:
BRA:

105,4 KVM

P-ROM:

104,4 KVM

ANTALL SOVEROM:

A

3

UTVENDIG BOD:

RØDSVINGELVEGEN 50

TYPE

50

5,2 KVM

CARPORT:

HUS:
BRA:

105,4 KVM

P-ROM:

104,4 KVM

ANTALL SOVEROM:

15 KVM

MG Prosjektboliger by Nordic

CARPORT

CARPORT

Carport

BOD
5,2 m2

GANG/
TRAPP
11,1 m2

KJØKKEN/
SPISESTUE
18,1 m 2

5,2 KVM

CARPORT:

MGbenyttes
Prosjektboliger
by rettighetshaver
Nordic ikke medvirker i.
© Denne tegning må ikke kopieres eller
ved foretagender som

er ikke medvirker i.

3

UTVENDIG BOD:

RØDSVINGELVEGEN 52

15 KVM

52

Carport

BOD
5,2 m2

108
Bod
5.2 m²

SOVEROM
9,3 m2

1-101
Gang/Trapp
11.1 m²

1-202
Sov
9.3 m²

1-201
Gang/Trapp
11.6 m²

GANG/
TRAPP
11,6 m2

1-104
WC/Tek.
4.5 m²

WC/TEK.
4,5 m2
1-102
Kjøkken/Spis
18.1 m²

1-204
Sov
16.6 m²

SOVEROM
16,6 m 2

1-206
Bad
4.8 m²

BAD
4,8 m2

1-103
Stue
13.3 m²

STUE
13,3 m 2

GANG/
TRAPP
11,1 m2

KJØKKEN/
SPISESTUE
18,4 m 2

2-101
Gang/Trapp
11.1 m²

2-202
Sov
9.4 m²

SOVEROM
9,4 m 2

2-201
Gang/Trapp
11.6 m²

GANG/
TRAPP
11,6 m2

2-104
WC/Tek.
4.5 m²

WC/TEK.
4,4 m 2
2-102
Kjøkken/Spis
18.4 m²

2-206
Bad
4.8 m²

BAD
2-204
Sov
4,7 m2
16.8 m²

SOVEROM
16,8 m 2

2-103
Stue
13.3 m²

STUE
13,2 m 2

1-205
Sov
10.8 m²

SOVEROM
10,8 m2

108
Bod
5.2 m²

2-205
Sov
10.8 m²

SOVEROM
10,7 m2

BK 1.6
Rekkehus

N3_A

- BRA

106.0 m²

- Markterrasse
ETASJE 2
- Utvendig bod

ETASJE 1

0.0 m²

- Carport

MEDLEM:

Rødsvingelvegen

TEGN, INNHOLD:

G.nr/B.nr:
38 |
ENGELSRU D H AG E BY
Engelsrudhagen

PROSJEKT:

BYGGEPLASS:

ARKITEKT:

KOMMUNE:

Nannestad

REV.

DATO

REVISJON

SIGN.

ETASJE 2

15.0 m²

FORMAT: MÅLESTOKK:

A3

Rødsvingelvegen 50

TILTAKSHAVER:

BK 1.6

ETASJE 1

5.2 m²

BK1.6 N3_A - Bolig 1-3
Nordic

DATO:

02/21/20

TEGN:

Author

TILTAKSHAVER:

G.nr/B.nr:

PROSJEKT:

TEGN.NR:

BYGGEPLASS:

KOMMUNE:

ARKITEKT:

SB22.03

Engelsrudhagen
BK1.6

Nannestad

FORMAT: MÅLESTOKK:

Rødsvingelvegen 56

PROSJEKT NR:

20210996

REV:

TEGN, INNHOLD:

Rødsvingelvegen
MEDLEM:

REV.

DATO

REVISJON

SIGN.

ENGELS RUD H AGEBY

BK1.6 N3_A - Bolig 1-4
Nordic

DATO:

15.11.21

TEGN:

|
SØ

A3

39

REV:

PROSJEKT NR:

20210996

TEGN.NR:

SB22.03

TYPE

A

HUS:

54 OG 56

BRA:

106 KVM

P-ROM:

105 KVM

ANTALL SOVEROM:
UTVENDIG BOD:

RØDSVINGELVEGEN 54

CARPORT:

3
5,2 KVM
15 KVM

TYPE

A

HUS:

105,4 KVM

P-ROM:

104,4 KVM

UTVENDIG BOD:

RØDSVINGELVEGEN 58

GANG/
TRAPP
11,1 m2

SOVEROM
9,4 m 2

SOVEROM
9,3 m2

WC/TEK.
4,5 m2

GANG/
TRAPP
11,6 m2

BAD
4,8 m2

KJØKKEN/
SPISESTUE
18,1 m 2

WC/TEK.
4,5 m2

BAD
4,8 m2

SOVEROM
16,6 m 2

STUE
13,3 m 2

STUE
13,3 m 2
SOVEROM
10,8 m2

|

ENGELSRU D H AG E BY

15 KM

BOD
5,2 m2

SOVEROM
16,8 m 2

40

5,2 KVM

CARPORT

GANG/
TRAPP
11,6 m2

ETASJE 1

3

CARPORT:

BOD
5,2 m2

KJØKKEN/
SPISESTUE
18,4 m 2

BRA:

ANTALL SOVEROM:

CARPORT

GANG/
TRAPP
11,1 m2

58

ETASJE 2

SOVEROM
10,8 m2

ETASJE 1

ETASJE 2

ENGELS RUD H AGEBY

|

41

TYPE

A

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

TYPE

A

TYPE

En vedfyrt ovn gir både en lun og stemningsfull atmosfære, både til spisestuen
og stuen. I tillegg gir den god varme i huset.

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

44
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A

Lag deg din egen private plass hvor du uforstyrret kan sitte og jobbe.
Hjemmekontoret kan fort bli ditt favorittsted i huset.

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

ENGELS RUD H AGEBY

|

45

TYPE

B

ca. 109 kvm

Hus 38

Hus 42

Hus 60

Hus 64

3 soverom

Hus 40

Hus 44

Hus 62

Hus 66

Hus 68

2 etasjer
Utebod
Carport

Den langstrakte varianten
I den mer langstrakte varianten kommer du inn i en gang med et
separat WC, lettvint for småtasser med dårlig tid. I gangen blir
det også fin plass til yttertøy og sko. Fra gangen går du rett inn på
kjøkkenet, som leder videre inn til en spisestue og stue med vedovn
og utgang til hagen. I denne løsningen blir kjøkkenet, spisestuen
og stuen liggende etter hverandre, med store vindusflater i begge
ender. Dette gir en god og lys romfølelse. I denne varianten ligger
trappen opp til andre etasje midt i huset.
Når du kommer opp til andre etasje finner du bad med opplegg til
vaskemaskin rett frem. Til venstre får du et stort hovedsoverom,
med eget romslig garderoberom på nesten seks kvadratmeter.
Dette er sjeldent god lagringsplass å få med seg. I den andre enden
av gangen ligger det to like store soverom.

Bildene er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.
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TYPE

B

HUS:

38

BRA:

108,6 KVM

P-ROM:

101 KVM

ANTALL SOVEROM:

3

UTVENDIG BOD:

5,1 KVM

CARPORT:

15 KVM

TYPE

B

HUS:

40 OG 42

BRA:

109,4 KVM

P-ROM:

101,7 KVM

ANTALL SOVEROM:

RØDSVINGELVEGEN 40

3

UTVENDIG BOD:

5,1 KVM

CARPORT:

15 KVM

RØDSVINGELVEGEN 38

CARPORT

CARPORT

BOD
5,0 m 2
BOD
5,0 m 2

VINDFANG
3,6 m 2

VINDFANG
3,6 m 2
KJØKKEN
10,0
m2
ETASJE

GARD.
5,9 m2

GARD.
5,9 m2

KJØKKEN
10,1 m2

SOVEROM
12,4 m2

WC
3,8 m2

1

WC
3,8 m2

ETASJE 1

SOVEROM
12,5 m 2

ETASJE 2

ETASJE 2

SPISEROM
13,9 m 2

BAD
4,8 m2

BAD
5,0 m 2

SPISEROM
14,0 m 2

GANG/
TRAPP
9,8 m2

GANG/
TRAPP
9,8 m2

er ikke medvirker i.

STUE
18,6 m2

© Denne tegning må ikke kopieres eller
benyttes
ved foretagender som
MG
Prosjektboliger
byrettighetshaver
Nordic ikke medvirker i.

SOVEROM
9,6 m 2

Carport

48
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MG Prosjektboliger by Nordic

STUE
18,8 m2
SOVEROM
9,6 m 2

SOVEROM
9,4 m 2

SOVEROM
9,6 m 2

Carport

ENGELSRU D H AG E BY

ENGELS RUD H AGEBY
108
Bod
5.0 m²

108
Bod
5.0 m²

|
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TYPE

B

HUS:

44

BRA:

108,6 KVM

P-ROM:

100,9 KVM

ANTALL SOVEROM:

RØDSVINGELVEGEN 44

3

UTVENDIG BOD:

5,1 KVM

CARPORT:

15 KVM

TYPE

B

HUS:

60

BRA:

108,6 KVM

P-ROM:

100,9 KVM

ANTALL SOVEROM:

RØDSVINGELVEGEN 60

3

UTVENDIG BOD:

5,1 KVM

CARPORT:

15 KVM

MG Prosjektboliger by Nordic

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

CARPORT
SOVEROM
9,4 m 2

SOVEROM
9,6 m 2

STUE
18,6 m2

1-202
Soverom
9.4 m²

1-104
Stue
18.6 m²

1-203
Soverom
9.6 m²

GANG/
TRAPP
9,8 m2

BOD
5,0 m 2

SPISEROM
13,9 m 2

BAD
4,8 m2

.
1-206
Bad
4.8 m²

1-103
Spiserom
13.9 m²
WC
3,8 m2
KJØKKEN
10,0 m2

1-105
WC
3.8 m²

1-102
Kjøkken
10.0 m²
VINDFANG
3,6 m 2

SOVEROM
12,4 m2

GARD.
5,9 m2

1-101
Vindfang
3.6 m²

1-201
Gang/trapp
9.8 m²

1-204
Soverom
12.4 m²

1-205
Gard.
5.9 m²

VINDFANG
3,6 m 2
GARD.
5,7 m 2

ETASJE 1

KJØKKEN
10,1 m2

SOVEROM
ETASJE
12,5
m2 2

ETASJE 1

ETASJE 2

WC
3,7 m2

SPISEROM
13,9 m 2

BK 1.3
Rekkehus

ver ikke medvirker i.

BAD
5,0 m 2
GANG/
TRAPP
9,7 m2

- BRA

BOD
5,0 m 2

N4_A
MG
Prosjektboliger by Nordic
108.6 m²

- Markterrasse

0.0 m²

- Utvendig bod

STUE
18,6 m2

Bod
5.0 m²

- Carport
SOVEROM
9,5 m2

5.1 m²

Carport

15.0 m²
SOVEROM
9,6 m 2

CARPORT

Carport

TEGN, INNHOLD:

Rødsvingelvegen
MEDLEM:

50
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TILTAKSHAVER:

G.nr/B.nr:

PROSJEKT:

BYGGEPLASS:

KOMMUNE:

ARKITEKT:

Mestergruppen Eiendom
Engelsrudhagen Øst

47/61

Nannestad

FORMAT: MÅLESTOKK:

Rødsvingelvegen 60

REV.

DATO

REVISJON

SIGN.

ENGELS RUD H AGEBY

BK1.3, N4_A - Bolig 1-5
Nordic

DATO:

15.11.21

TEGN:

|
SØ

A3

51

REV:

PROSJEKT NR:

20210996

TEGN.NR:

SB22.01

TYPE

B

HUS:
BRA:

B

109,4 KVM

P-ROM:

101,7 KVM

ANTALL SOVEROM:

RØDSVINGELVEGEN 62

TYPE

62, 64 OG 66

3

UTVENDIG BOD:

5,1 KVM

CARPORT:

15 KVM

HUS:
BRA:

SOVEROM
9,6 m 2

P-ROM:

RØDSVINGELVEGEN 68

2-202
Soverom
9.6 m²

5,1 KVM

CARPORT:

15 KVM

MG Prosjektboliger by Nordic

2-203
Soverom
9.6 m²

3-202
Soverom
9.6 m²

STUE
18,6 m2

GANG/
TRAPP
9,8 m2

KJØKKEN
10,1 m2
VINDFANG
3,6 m 2

SPISEROM
13,9 m 2

.
2-206
Bad
5.0 m²

2-103
Spiserom
14.0 m²

SOVEROM
12,5 m 2

GARD.
5,9 m2

2-101
Vindfang
3.6 m²

ETASJE 1

2-201
Gang/trapp
9.8 m²

2-205
Gard.
5.9 m²

VINDFANG
3,6 m 2

ETASJE 2

3-206
Bad
5.0 m²

3-105
WC
3.7 m²

SOVEROM
12,5 m 2

GARD.
5,7 m 2

3-204
Soverom
12.5 m²

3-101
Vindfang
3.6 m²

ETASJE 1

3-201
Gang/trapp
9.7 m²

3-205
Gard.
5.7 m²

ETASJE 2

Bod
5.0 m²

BOD
5,0 m 2

BK 1.3

BOD
5,0 m 2

Rekkehus

N4_A

- BRA

Carport

108.6 m²

- Markterrasse

0.0 m²

- Utvendig bod

5.1 m²

- Carport

Carport

15.0 m²

CARPORT

CARPORT

TEGN, INNHOLD:

Rødsvingelvegen
MEDLEM:

FORMAT: MÅLESTOKK:

A3

Rødsvingelvegen 64

PROSJEKT:

G.nr/B.nr:

47/61

KOMMUNE:

Nannestad

3-102
Kjøkken
10.1 m²

KJØKKEN
10,1 m2

2-204
Soverom
12.5 m²

.

3-103
Spiserom
13.9 m²

Bod
5.0 m²

Engelsrudhagen Øst

BAD
5,0 m 2

WC
3,7 m2

2-105
WC
3.8 m²

2-102
Kjøkken
10.1 m²

3-203
Soverom
9.5 m²

GANG/
TRAPP
9,7 m2

BAD
5,0 m 2

WC
3,8 m2

SOVEROM
9,5 m2

3-104
Stue
18.6 m²

SPISEROM
14,0 m 2

3

UTVENDIG BOD:

SOVEROM
9,6 m 2

2-104
Stue
18.8 m²

BYGGEPLASS:

101 KVM

ANTALL SOVEROM:

SOVEROM
9,6 m 2

STUE
18,8 m2

Mestergruppen Eiendom

108,6 KVM

MG
Prosjektboliger
byrettighetshaver
Nordic ikke medvirker i.
© Denne tegning må ikke kopieres eller
benyttes
ved foretagender som

er ikke medvirker i.

TILTAKSHAVER:

68

ARKITEKT:

REV.

DATO

REVISJON

SIGN.

52
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BK1.3, N4_A - Bolig 1-5
Nordic

DATO:

15.11.21

TEGN:

SØ

REV:

TEGN, INNHOLD:

Rødsvingelvegen
MEDLEM:

PROSJEKT NR:

TILTAKSHAVER:

G.nr/B.nr:

PROSJEKT:

TEGN.NR:

BYGGEPLASS:

KOMMUNE:

ARKITEKT:

20210996
SB22.03

Mestergruppen Eiendom
Engelsrudhagen Øst

47/61

Nannestad

FORMAT: MÅLESTOKK:

Rødsvingelvegen 68

ENGELS RUD H AGEBY
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BK1.3, N4_A - Bolig 1-5
Nordic

DATO:

15.11.21

TEGN:

SØ

A3

53

REV:

PROSJEKT NR:

20210996

TEGN.NR:

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

TYPE

B

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

TYPE

B

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

TYPE

B

Detaljene
Vedleggsdokumenter

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

Leveransebeskrivelse

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å
orientere om bygningens og boligens
viktigste bestanddeler og funksjoner,
og hva som inngår i selgers leveranse.
Det kan forekomme avvik mellom
denne leveransebeskrivelsen og
plantegninger. I slike tilfeller er det alltid
denne leveransebeskrivelsen som er
retningsgivende.

i boligen. Innkassinger/nedforinger
må påregnes for fremføring av slike
installasjoner. Rør- og kanalfremføringer
skal i hovedsak legges skjult over helt
eller delvis nedforede himlinger eller i
innkassinger, fortrinnsvis i entré/gang, bad
og over kjøkkenskap. Slike konstruksjoner
vil bli overflatebehandlet som øvrige deler
av den konstruksjon de tilhører.

01 Konstruksjon

03 Kjøkken

Bygningen utføres med bærekonstruksjon
i tre. Fasadene bygges opp som isolerte
stendervegger og kles med panel.
Kledning leveres ferdig grunnet og er
påført et strøk maling fra fabrikk. Farge i
hht arkitektens fargepalett for området.
Skillevegger mellom boenheter leveres som
trekonstruksjon. Innvendige vegger utføres
i stenderverk, kledd med gipsplater og
malt.

Som standard er det valgt innredning fra
HTH. Se kjøkkentegninger og romskjema for
detaljer. Kjøkkentegninger kan avvike fra
plantegninger.
Det kan velges mellom 3 ulike
kjøkkenkonsepter uten ekstra kostnad.

02 Standard innvendig behandling
Gulv i stue, kjøkken, soverom, gang og
bod leveres 13 mm 1-stavs hvitpigmentert
mattlakkert eikeparkett som standard.
Type: Eik hvit POP fra Boen eller tilsvarende
fra annen leverandør.
Bad Leveres keramiske fliser, 60 x 60 cm
farge lys grå. I nedsenket dusjsone på bad
leveres tilsvarende flis i format 5 x 5 cm.
På vegger leveres samme flis som på gulv keramiske fliser, 60 x 60 cm farge lys grå.
WC Leveres keramiske fliser på gulv, 60 x
60 cm farge lys grå – likt som bad. Vegger
leveres med baderomsplater av type Fibo
Trespo med skjult hjørneløsning og uten
sokkelflis. Farge Svalbard(Lys grå) med en
matt overflate.
Vegger Innvendige vegger i boligen er av
gips, sparklet og malt. Malingstype er akryl.
Himlinger/Innkassinger I boligen leveres
sparklet og malt gips himling farge NCS
0502Y Egghvit. Overgang mellom tak og
vegg fuges, ingen taklister. Generelt skal
overganger vegg/himling utføres uten bruk
av listverk.
Det vil være behov for tekniske føringsveier
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Endelig omfang og utforming av
leveransen for den enkelte bolig ut over
standardkonsept kan endres i forbindelse
med tilvalgsprosessen.
Som standard leveres skuffer som LUX
skuffer med fullt uttrekk. Alle skuffer og
dører leveres med demping. Håndtak iht.
valgt konsept. Standard benkeplate er
20mm laminat(farge i hht valgt konsept)
med nedfelt vaskekum stålvask med 1
kum. Overskap leveres grepsløst med
integrert LED belysning i grepsprofil.
Kjøkkenventilator av typen slimline
fra Røroshetta med sølvgrå frontlist.
Komfyrvakt montert synlig på vegg over
platetopp.
Kjøkkenkonsept;
Standard:
Front: HTH modell 46-glatt grå, 16 mm
melamin farge grå silkematt
Benkeplate: 20 mm laminat med forkant
F32 farge 597 Surface
Grep: Line Antrasitt 20 cm, W773 364
– leveres på alle underskap, skuffer og
høyskap
Sokler, tilpasninger og takforinger med
farge lik front
Demping på Skuffer og skap
Belysning LED-grepsprofil

Alternativ 1:
Front: HTH modell 28-Stockholm, 16 mm
melamin farge mokka
Benkeplate: 20 mm laminat med forkant
F32 farge 631 Sandesten
Grep: Line Børstet messing 20 cm,
W773 362 – leveres på alle underskap,
skuffer og høyskap
Sokler, tilpasninger og takforinger med
farge lik front
Demping på Skuffer og skap
Belysning LED-grepsprofil
Alternativ 2:
Front: HTH modell 19-Glatt hvit, 16 mm
melamin farge hvit silkematt
Benkeplate: 20 mm laminat med forkant
F32 farge 600 Lys betong
Grep: Line Børstet antrasitt 20 cm,
W773 364 – leveres på alle underskap,
skuffer og høyskap
Sokler, tilpasninger og takforinger med
farge lik front
Demping på Skuffer og skap
Belysning LED-grepsprofil
Omfanget av hvitevareleveransen fremgår
av kontraktstegningen. Følgende hvitevarer
fra Elektrolux, eller tilsvarende, leveres
integrert og som en del av innredningen;
•
Innbygningsovn sort
•
Induksjonstopp
•
Oppvaskmaskin (integrert)
Det tas forbehold om bytte av leverandører
og alternative modeller skal i så fall ligge på
samme kvalitet som her angitt.

04 Garderobe
Det er kun stiplet mulig plassering av
garderobeskap på tegninger, dette
leveres ikke og håndteres som tilvalg via
kjøkkenleverandør.
På WC er det plassert tekniske
installasjoner. Disse vil bli skjult bak
skyvedører, som leveres i hvit glatt
utførelse. Omfang i hht kontraktstegninger.

ENGELS RUD H AGEBY
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Forts. Leveransebeskrivelse.

05 Innvendige dører
Som standard leveres hvite glatte
kompaktdører. Flat terskel i eik. Gerikter
rundt dør i farge NCS S 0502-Y Eggehvit.
Gerikter leveres ferdig malt fra fabrikk med
synlige spikerhoder. Dørvrider: rustfritt stål.

06 Bad/WC
På bad leveres innredning med skuffer
i bredde slik det fremkommer på
kontraktstegning. Bredden på den enkelte
innredning fremkommer av salgstegning
og kontraktstegninger, men det må kunne
påregnes at enkelte bad må utformes med
avvik av målsetting og plantegninger ihht
forskrifter og tekniske installasjoner.
Som standard leveres baderomsinnredning
fra Vikingbad av typen ELI i farge hvit med
heldekkende hvit servant. Servantskap
med 2 skuffer. Over servant monteres
speil utenpå flisvegg i samme bredde
som innredning. Over speil leveres det
lampe type Sol fra Vikingbad. Videre
leveres ettgreps servantbatteri, stikk på
vegg i/ved innredning, samt dusjbatteri
med dusjgarnityr. Dusjarmatur monteres
på vegg i dusjhjørnet. Plassering av
blandebatteri kan avvike fra tegning. Rette
dusjvegger i glass. Dusjsone skal være
nedsenket med ca en flishøyde. Det må
påregnes høydeforskjell mellom bad og
tilliggende rom. Det skal leveres vegghengt
toalett i hvitt porselen med toalettsete
med demping. Opplegg for vaskemaskin og
tørketrommel i alle boliger, men plassering
varierer avhengig av boligtype. Plassering
enten på bad eller wc – se salgstegninger
for plassering.
På WC leveres enten fritthengende vask
eller innredning som på bad avhengig av
boligtype, se salgstegninger omfang for de
ulike boligene.

07 Vinduer/vindusdører
Energiglass i hht isolasjonskrav. Karmer
leveres ferdig malt fra fabrikk med samme
farge innvendig og utvendig. Utforinger
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og listverk leveres hvitmalt med synlig
spikerhull.

I rom med parkett leveres det fotlister
tilpasset parketten med synlige
spikerhoder. Gerikter rundt vinduer og
dører leveres ferdig malt fra fabrikk med
synlige spikerhoder.

behov og etter gjeldende NEK. Alle brytere,
stikk, dimmere etc. leveres i Elko RS eller
tilsvarende fra annen leverandør. Antall
lyspunkt etter rommets størrelse. Det
leveres LED downlights med dimmer på bad
og i gang 2. etg. På WC leveres taklampe. På
bad leveres lampe over speil. Stikkontakt
over benk på kjøkken. Balkonger og
inngangsparti skal ha belysning tilpasset
utendørs bruk. Det skal monteres separate
stikkontakter forberedt for vaskemaskin
og tørketrommel. Utvendig stikkontakt
samt stikkontakt i sportsbod. Punkt for
strøm ved markterasse, Det skal utarbeides
punktplaner for elektro til bruk for
tilvalgsprosessen ovenfor kunde.

Generelt skal overganger vegg/himling
utføres uten bruk av listverk.

13 Sanitær

08 Hovedinngangsdør bolig
Hovedinngangsdør leveres fabrikkmalt i
farge hvit med glassfelt og FG-godkjent
låsenhet av typen Strand fra Harmonie eller
tilsvarende fra annen leverandør.

09 Listverk

10 Ventilasjon og teknisk anlegg
Balansert ventilasjon med
varmegjenvinning. Separat aggregat i hver
bolig. Avtrekk fra bad, WC og kjøkken. Tilluft
til øvrige rom ihht tekniske forskrifter.
Ventilasjonsaggregat plasseres i WC/tekn
rom
Det leveres komplett teknisk anlegg som
ferdig modul plassert i WC og vil bestå av
ventilasjonsanlegg, varmtvannsbereder,
sikringsskap/IKT skap, fordelerskap varmt
og kaldt vann.

11 Trapp
Det leveres trapp uten repos. Hvite
vanger med trinn i hvitlasert eik. Trapp
montert i stue/kjøkken leveres åpen med
barnesikringslister i samme farge som trinn.
Trapp montert i gang/entre leveres som
tett trapp med hvite opptrinn.

12 Elektrisk
Det elektriske anlegget leveres komplett,
og skal generelt ligge skjult i boligen. Åpent
anlegg aksepters der skjult anlegg ikke
er egnet. Nedforede himlinger med krav
til belysning leveres med lampepunkt
i tak. Alle rom skal ha stikkontakter og
lampepunkter som dekker et normalt

Det monteres opplegg for oppvaskmaskin
i kjøkkenbenk og opplegg for vaskemaskin
på bad eller WC som vist på tegning.

14 Oppvarming
Oppvarming av boligene leveres med
elektriske panelovner der det er behov i
henhold til TEK17. Elektrisk gulvvarme med
egen termostat på bad og WC. Det leveres
pipe med ildsted i stue. Curve 100 fra
Peisselskabet.

15 Brann – Brannvarslingsanlegg
Det leveres varslingsanlegg og
brannslukkingsutstyr ihht forskriftskrav til
hver enhet.

16 TV/bredbånd
Det leveres fremføring i form av trekkerør
for TV-uttak/telefon/nettverk i stue. Som
tilvalg kan det monteres ekstra trekkerør i
vegger til rom for evt. fremtidig installasjon
av punkt for telefon/nettverk der dette er
mulig i hht forskrifter.

17 Sportsbod
Sportsbod leveres sammen med carport
som en uisolert bod.

18 Renovasjon
Felles nedgravd avfallsløsning plassert
på fellesareal etter krav fra kommunens
renovasjonsetat.

19 Postkasser
Postkasser plasseres på fellesstativ.

20 Tilvalg
Boligene har en god og gjennomtenkt
standard. Det vil bli lagt opp til et antall
standard tilvalg.

21 Endringer
Endringsarbeider er alle ønsker utover
den forhåndsdefinerte tilvalgslisten.
Endringer krever ofte omprosjektering
og må godkjennes av byggherre. En
endringsforespørsel kan involvere
prosjekterende, arkitekt, entreprenør
og myndigheter og vil medføre
ekstra kostnader. For å behandle en
endringsforespørsel vil byggherre kreve
5 000 kr for jobben. Dette vil faktureres
uavhengig av om endringen bestilles eller
ikke.

22 Utomhusarbeider
Området blir utbygget etappevis og
ferdigstillelse av boliger og fellesarealer
blir gjort i takt med salget og det som er
hensiktsmessig. Selger forbeholder seg
retten til å velge utbyggingsrekkefølge for
feltet.
Utomhusarealene vil bli opparbeidet
med utgangspunkt i utomhusplan i
prospektet. Det tas forbehold om endrede
terrenghøyder, nivå og skråningsforhold
på tomten. Plassering av offentlige og
private avløpskummer, el– og teleskap er
ikke avklart på salgstidspunktet og må
derfor påregnes etablert på kjøpers tomt
og anlagt tett inntil bebyggelse dersom
planlegger finner dette hensiktsmessig. Det
samme gjelder for vann- og avløpstekniske
installasjoner, samt plassering av kummer.

Selger forbeholder seg retten til å foreta
endringer med hensyn på utforming og
materialvalg. Grøntområder på fellesarealer
vil bli beplantet og tilsådd. Det leveres
tilsådd med gress eller ferdiggress
på hagesiden av husene og frem til
adkomstgate.
Øvrige arealer/hage blir klargjort for
beplantning med matjord og tilsådd. Det
leveres skillevegger på hagesiden mellom
boenhetene. Grus leveres på gårdsplass
og i carport. Adkomst til internveier på
eiendommen vil bli levert med grus eller
asfalt. Videre leveres utebelysning, og felles
avfallsanlegg i henhold til utomhusplanen.

tilbehør, med mindre det fremgår av denne
leveransebeskrivelsen. Illustrasjoner er
ikke retningsgivende for detaljer rundt
leveransen.
For komplett informasjon og
kjøpsbetingelser må kjøpekontrakt med
alle vedlegg være gjennomgått. Det tas
forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen.

21.12.2021

På utomhusplanen fremkommer
opparbeidet område som felles lekeplass
og stier etc. Det vil bli tinglyst rett for
allmenhetens bruk av fellesarealene.

22 forbehold
Da prosjektet fortsatt er i en
prosjekteringsfase, er alle opplysninger
i denne leveransebeskrivelsen gitt
med forbehold om rett til, uten
forutgående varsel, å gjøre endringer
som er hensiktsmessige og nødvendige,
eksempelvis på grunn av offentlige
pålegg, byggesakskrav og lignende, uten
at den planlagte generelle standard
forringes i nevneverdig grad. Videre kan
størrelse på sjakter og veggtykkelse bli
justert. Plassering og endelig størrelse
på panelovner er ikke bestemt. Også
omfanget av nedforete himlinger eller
innkassinger kan justeres ettersom
detaljprosjekteringen gjennomføres.
Plassering av vinduer og dører, samt form
på disse, kan avvike noe fra plantegninger
og fasadetegninger i den enkelte bolig.
Dette som følge av valg av leverandør,
behov for tilpasninger og arkitektoniske
utforminger av bygget.
Selger skal ikke levere; innredninger,
garderobeskap, lamper, øvrig
belysningsutstyr, tepper, møbler og annet
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Eiendommen A-Å

Oppdragsnummer
935215008
Kontaktperson
Tone Therese Johansen, telefon 41232803
Eiendomsmegler
DNB Eiendom AS
Org.nr.: 910 968 955
Adresse: Kanalveien 18, 2004 Lillestrøm
Selger/Utbygger
Mestergruppen Eiendom AS
Org.nr.: 974451204
Adresse: c/o Mestergruppen AS Postboks
6197 Etterstad
Entreprenør
Mestergruppen Produksjon AS
Org.nr.: 928 192 024
Generelt om prosjektet Engelsrud Hageby
Engelsrud Hageby er et nytt boligfelt flott
beliggende like ved Nannestad sentrum,
Teigebyen. Første del består av 34 rekkehus
fordelt over 3 salgstrinn, dette første
salgstrinnet består av 16 rekkehus fordelt
på 2 rekkehustyper
Engelsrud Hageby ligger i et etablert og
rolig boligområde i Teigebyen, som er
administrasjonssenteret i Nannestad
kommune.
Rekkehusene ligger i et barnevennlig
boligområde med gangavstand til både
barneskole og barnehage, og med gang- og
sykkelsti til Nannestad sentrum.

gjennomført som en trinnvis feltutbygging.
Eiendommen er under fradeling og
eiendomsgrensene og arealet er ikke
endelig fastsatt eller oppmålt på
salgstidspunktet. Etter at egen matrikkel er
opprettet, vil eiendommen bli seksjonert.
Det samlede tomteareal for hele prosjektet
er antatt å bli ca. 42660 m². Det presiseres
at endringer i forventet tomteareal kan
forekomme etter endelig oppmåling.
Adresse
Boligene i trinn 1 vil få adresse
Rødsvingelvegen 2-68, 2030 Nannestad.
Eierforhold
Selveier
Boligtype
Rekkehus
Tomtetype
Eiet tomt
Adkomst
Fra Oslo følger man E6 retning Gardermoen.
Like før ankomst Gardermoen tar man av
til høyre og følger E16/skilt mot Hønefoss.
Etter ca. 10 min tar man av E16 mot venstre
og følger skilt til Nannestad (rundkjøring/
skiltet). Herfra er det kun ca. 100 meter
til fremtidig avkjøring inn til det nye
boligområdet, men i utbyggingsperioden
må man kjøre en liten omvei; Følg
Preståsveien mot Nannestad sentrum
og ta av til venstre inn Havreveien, og
følg herfra prosjektets skilting frem til
utbyggingsområdet.

I Nannestad sentrum finner man
handelstilbud som dekker alle daglige
behov, slik som dagligvare, apotek,
blomsterbutikk og vinmonopol mv,
men også idrettshall, ungdoms- og
videregående skole.

Innhold og standard
Disse flotte og familievennlige rekkehusene
ligger flott til like ved Nannestad sentrum,
Teigebyen i Nannestad kommune, ca. 10
min fra Oslo lufthavn Gardermoen.

Eiendommen
Prosjektet Engelsrud Hageby skal oppføres
på eiendommen gnr. 41, bnr. 92 og bnr.
96 i Nannestad kommune og er planlagt

Rekkehusene vil være omkranset av idyllen
både naturen og omgivelsene utgjør i
dette området. Her vil det opparbeides
lekeplasser og andre fine grøntområder, og
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disse boligene vil være perfekt for de som
ønsker å bo sentralt, men samtidig i et rolig,
barnevennlig og naturskjønt boligområde.
Rekkehusene består av to ulike typer; type
A er på 105 kvm BRA og type B er på 109
kvm BRA.
Vi ønsker å fremheve følgende kvaliteter:
•
Begge typer med 3 soverom, 1 bad og
1 wc -rom
•
Kjøkkeninnredning fra HTH med
hvitevarepakke
•
1-stavs hvitpigmentert mattlakkert
eikeparkett
•
Flislagt bad med behagelig gulvvarme,
vegghengt wc
•
Opplegg vaskesøyle på bad eller wc
•
Vegger og himlinger av sparklet og
malt gips
•
Vedovn i stue
•
Hagedel foran og bak det enkelte
rekkehus
•
Carport ved den enkelte bolig
•
Pene og lettstelte fellesområder med
flere lekeplasser i nærområdet
•
Forskudd ved kjøp kr. 100.000, -.
Det henvises ellers til leveransebeskrivelse
i gjeldende prospekt for mer detaljert
informasjon.
Se også: www.engelsrudhageby.no
Fellesareal/utomhus/infrastruktur
Fellesarealer, carport og boder, samt
fasader, herunder balkonger og terrasser
mv. ferdigstilles samtidig med boligene.
Utomhusarealene tilhørende den enkelte
bolig og byggetrinn, ferdigstilles samtidig
med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller
så snart årstiden tillater det.
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre
hvordan organisering av utearealer vil
bli. Privat uteoppholdsareal er planlagt
søkt organisert som tilleggsdel til
Kjøpers boligseksjon, men kan også
skilles ut som en egen eiendom eller bli

lagt som fellesareal med tidsbegrenset
vedtektsfestet bruksrett (30 år).
Øvrige utomhusarealer på
utbyggingseiendommen, herunder felles
adkomstveier, lekeplasser, veier, VA-grøfter
og annet uteområde som ikke vil omfatte
av det enkelte sameie, er planlagt å inngå
i et Fellessameie som etableres som en
velforening for området.
Enhver eier av boligeiendom innenfor
utbygnings området Engelsrud Hageby med
gnr. 47, bnr. 92 og 96 og senere fradelte
parseller/tomter i Nannestad Kommune,
er pliktig medlem av velforeningen. Pliktig
medlemskap vil bli tinglyst på alle gårds- og
bruksnummer.
Fellessameiet/ velforeningen for alle
enhetene i prosjektet vil få eget styre,
budsjett og vedtekter. Kostnader til drift,
vedlikehold m.m. av eiendommen vil bli
belastet den enkelte seksjonseier gjennom
felleskostnader i det enkelte selskap.
På utbyggingseiendommen vil det bli
etablert diverse ledningsnett for vann,
avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/
telefon og ev. andre ledninger. Disse felles
ledningene vil kunne gå over eiendommen i
dette byggetrinnet og andre eiendommer i
senere byggetrinn, herunder velforeningen.
Kjøper er kjent med og aksepterer
ovennevnte og at den enkelte eiendom
vil få tinglyst nødvendige rettigheter til å
legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger
ved behov. Kjøper plikter å medvirke til
dette i årsmøter for sameiet dersom slike
avtaler skal inngås og tinglyses etter at
overskjøting har funnet sted.
Parkeringsplasser, boder og
sykkelparkering
Hver bolig får parkering i egen carport og en
utvendig sportsbod i tilknytning til denne.
Ellers parkering på egen gårdsplass.
Det blir opparbeidet utvendig
gjesteparkering med 10 p-plasser og 2 HC-

plasser på sameiets eiendom.
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre
hvordan den endelige organisering av
carportene og bodene vil bli. Dette er
planlagt søkt organisert som tilleggsdel(er)
til kjøpers boligseksjon.
Ladestasjon for el-bil inngår ikke i
leveransen fra selger, men kan bestilles
som tilvalg. Strømforbruk og kostnader
for ladning av el-bil betales av den enkelte
seksjonseier.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig
ledningsnett for vei, vann og avløp.
Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet
via felles private stikkledninger som
vedlikeholdes for sameiets regning frem til
påkoblingspunkt. Særskilt avtale vil kunne
bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen
har adkomst til offentlig vei. Veier på
sameiets område er private og må driftes
og vedlikeholdes av sameiet.
Sameiet
Området er planlagt å bestå av ett eller
flere boligselskap (antallet boligselskap kan
bli justert i forbindelse med utbyggingen).
Engelsrud Hageby BK1 Boligsameie er
planlagt å bestå av totalt 34 boligseksjoner
(antallet seksjoner kan ev. bli justert
i forbindelse med utbyggingen). Den
daglige driften vil bli organisert som
seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr.
65, eierseksjonsloven.
Hver seksjon vil utgjøre en sameiedel med
tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet
og rett til bruk av sameiets fellesarealer.
Det er forbudt å erverve mer enn 2
boligseksjoner i samme sameie. Denne
begrensningen gjelder også indirekte
erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler
i et selskap. Erverv er forbudt dersom det
medfører at flere enn to av boligseksjonene
eies av noen som har «tilknytning til
hverandre». Dersom bestemmelsen brytes
vil blant annet styret i sameiet uten

forutgående varsling, kunne pålegge salg av
seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre
vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og
man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget
for flertallsavgjørelser.
Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter
hvor regnskap og budsjett fremlegges.
Sameiets styre har ansvaret for at
eiendommen forvaltes etter retningslinjer
og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.
Velforening
Det er planlagt etablert et fellessameie
etablert som en velforening for området.
Velforeningen vil bli etablert når hele
feltet i sin helhet er ferdig utbygd, eller
parallelt med utbyggingen. Velforeningen
har som formål å drifte alle fellesområder,
felles private veier, grøntområder, samt
renovasjon og avfallsanlegget og evt.
andre felles installasjoner på området.
Alle seksjonseierne plikter å være
medlem og betale sin del av kontingent
som til enhver tid vedtas på årsmøtet.
Medlemskontingenten er på tidspunktet
ved utarbeidelsen av dette dokumentet
stipulert til kr. 1.600, - per boenhet per
år. Beløpet er likt for alle boenheter. Det
er pliktig medlemskap i velforeningen
og det vil bli tinglyst som en heftelse på
eiendommen. Det er utarbeidet egne
vedtekter for velforeningen og det vil bli
valgt et eget styre.
Vedtekter
Det er utarbeidet utkast til vedtekter for
sameiet og velforeningen og disse følger
vedlagt.
Eiendommens faste, løpende kostnader
1) Felleskostnader
Felleskostnader vil avhenge av hvilke
tjenester sameiet ønsker utført i
felles regi, og fordeles iht. vedtektene.
Månedlige felleskostnader er stipulert
til kr 11,50,- per kvm BRA per måned for
første driftsår, hvor man har lagt til grunn
at bl.a. felles forsikring, strøm og drift av
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fellesarealer, snøbrøyting og gressklipping,
forretningsførsel, styre og revisjonshonorar
er inkludert. I tillegg kommer kabel-tv/
internett stipulert til kr 450, - per enhet
per mnd. Endelig budsjett fastsettes på
årsmøte.
Det tas forbehold om endringer i stipulerte
felleskostnader, da dette er basert
på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for
fordeling av kostnader reguleres i sameiets
vedtekter, og bygger i utgangspunktet på
sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet
kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt
på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger
har engasjert forretningsfører for sameiet
for første driftsår.
2) Kommunale avgifter
Kjøper betaler kommunale avgifter for
vann, avløp, renovasjon og feiing.
Hver seksjon vil få installert egen
vannmåler og kostnaden for vann og av
avløp vil avhenge av reelt forbruk. Vann og
avløp koster til sammen kr 56,73 pr. m2. I
tillegg kommer årsgebyr kr 3376,-.
Årsgebyr for renovasjon vil avhenge
av størrelse/omfang. Standard
renovasjonsløsning utgjør ca. kr 3300,for hver bolig per år. Feie- og tilsynsgebyr
utgjør kr 472,- per pipeløp. Kostnaden
påløper for hver feiing/tilsyn etter nærmere
avtale/krav fra det stedlige brann- og
feievesen.
Tallene er hentet fra kommunens
hjemmeside og gjelder for 2021. Det tas
forbehold om endringer i de oppgitte
satser.
3) Velforeningen
Det er stipulert en kostnad til velforeningen
på ca. kr 1600, - per enhet per år.
4) Info eiendomsskatt
Det er ikke eiendomsskatt ved salgsstart,
men selger tar forbehold om at kommunen
kan innføre dette før overtagelsesdato.
68

|

ENGELSRU D H AG E BY

Fremdriftsplan og ferdigstillelse
Boligen planlegges ferdigstilt innen
utgangen av 4. kvartal år 2023, under
forutsetning om vedtak om igangsetting
innen utgangen av 3.kvartal 2022. Dette
gjelder ikke som en bindende frist for å ha
boligen klar for overtagelse, herunder ikke
grunnlag for å kreve dagmulkt.
Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle
Kjøper skriftlig om overtagelsesdato,
som vil være å regne som en frist iht.
bustadoppføringslova.
Selger kan kreve overtagelse inntil
fire måneder før den avtalte fristen
til å ha boligen klar til overtagelse.
Selger skal skriftlig varsle om dette
minimum to måneder før det nye
overtagelsestidspunktet. Det eksakte
overtagelsestidspunktet skal gis med
minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel.
Det beregnes dagmulkt fra det nye
overtagelsestidspunktet.
Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker
dersom det oppstår forhold som vil
medføre at han blir forsinket med sin
utførelse.
Selger har rett til tilleggsfrist dersom
vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova
§ 11 er oppfylt.
Selger tar forbehold om at endelig
innflyttingsdato kan endres som følge av
manglende arbeidskraft, forsinket levering
av nødvendige leveranser til prosjektet og
lignende som følge av sykdomsfravær ved
f.eks. større virusutbrudd.
Ved besøk på byggeplass før overtagelse
skal kunder alltid være i følge med en
representant fra Selger. All annen ferdsel på
byggeplassen i anleggsperioden er beheftet
med høy grad av risiko og er forbudt.
Utleie
Boligen kan leies ut i henhold til
bestemmelsene i eierseksjonsloven og

eventuelt vedtektene, dvs. utleie med
varighet på over 30 sammenhengende
dager. Seksjonseier har plikt til å melde
bortleie av seksjonen skriftlig til sameiets
styre/forretningsfører om hvem som er ny
leietaker.
Forsikring
Bygningsmassen vil være forsikret
av utbygger frem til overtagelse. Fra
overtagelsesdagen tegner sameiet felles
bygningsforsikring for alle seksjoner. Kjøper
må tegne egen innboforsikring.
Heftelser/tinglyste bestemmelser
Eiendommen selges fri for panteheftelser
med unntak av boligsameiets legalpant
i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner.
Tinglyste heftelser og forpliktelser som vil
følge eiendommen er:
3036/47/92:
01.10.2019 - Dokumentnr: 1148587 Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Viken Fylkeskommune
Org.nr: 921 693 230
Avtale om sikring av rekkefølgekrav ved
opparbeidelse av gang-og sykkelvei.
03.07.2020 - Dokumentnr: 2694830 Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Nannestad Kommune Org.
nr: 964 950 202
Utbyggingsavtale mellom Nannestad
kommune og Mestergruppen Eiendom om
teknisk infrastruktur.
3036/47/96:
2014/1077980-1/200 08.12.2014
Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: KNR: 3036 GNR: 47 BNR:
3 har veirett over GNR 47, NR 91 slik kartet
viser. Gjelder denne eiendommen med
flere.
Forholdet til endelige offentlige planer og
rammetillatelse
Eiendommen ligger i et område som er
omfattet av detaljreguleringsplan for
Engelsrudhagen Øst, planid 15-11, datert

8.11.17, sist revidert 3.9.2019. Området
er regulert til bebyggelse og anlegg,
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
grønnstruktur, LNF og hensynssoner.
Reguleringsplanen inneholder
rekkefølgebestemmelser og krav til innhold
i rammesøknad.
Det er inngått utbyggingsavtale med
Nannestad kommune, tinglyst 3.7.20.
Ifølge utbyggingsavtalen har Nannestad
kommune forkjøpsrett på 5% av boligene til
markedspris.
Rammetillatelse for prosjektet er mottatt
2.6.21. Iht. krav fra kommunen skal
det gjøres geotekniske undersøkelser
og vurderes stabiliserende tiltak, som
kvalitetssikres av uavhengig foretak, før
søknad om igangsettelse.
Kopi av rammetillatelsen og
utbyggingsavtalen kan fås ved henvendelse
til megler.
Skolekrets
Ta kontakt med skolekontoret i kommunen
for nærmere informasjon.
Kjøpesum, omkostninger og betalingsplan
Boligene selges til fastpris etter førstemann
til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.
Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver
av salgsoppgaven kan være redigert etter
utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid
ta utgangspunkt i den digitale utgaven
av både salgsoppgave og prisliste som
finnes på dnbeiendom.no og prosjektets
hjemmeside.
Omkostninger
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales
følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi,
se prisliste.
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,Tinglysingsgebyr per pantedokument kr
757,Oppstartskapital til sameiet kr 5000,-.
Kostnader for takstmann ved behov for
fastsettelse av gjenstående arbeider
på fellesarealer ved overtakelse

belastes sameiet. Dokumentavgiften
utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på
tinglysingstidspunktet for den enkelte
seksjon. P.t. er tomteverdien antatt
å være NOK 1900,- per kvm BRA for
boligen. Det tas forbehold om endring i
tomteverdien og dokumentavgiften på
tinglysingstidspunktet.
Det tas forbehold om endringer av
omkostningsbeløpene som følge av
politiske vedtak eller lovendringer.

en avbestillingsrett for kjøper. Dersom
denne retten benyttes vil kjøper bli
holdt ansvarlig for selgers merkostnader
og tap som følge av en eventuell
avbestilling. For avbestillinger som skjer
før vedtak om igangsetting er det avtalt et
avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon
dersom avbestilling vurderes. Bestilte
endrings- og tilleggsarbeider kan bli en del
av det selger krever dekket.

Betalingsplan
Kr 100.000 forfaller ved utstedt garanti jf.
bustadoppføringslova § 12.
20% av kjøpesum dersom kjøper er å regne
som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke
kan være knyttet vilkår til innbetalingen
som medfører at selger ikke kan disponere
over beløpet. Renter på klientkonto
tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt,
eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de
overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales
ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun
skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for
tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova
§ 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle
avtalens forutsetninger som har
betydning for overtagelse og oppgjør til
sin bankforbindelse, og påse at banken
tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Energimerking
Energimerking vil bli utført av selger og skal
foreligge før overtagelse.

Meglers vederlag og utlegg (betales av
selger)
Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500, per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr
5.000, - i oppgjørstjenester og kr 6.250, for rådgivning, fag og analyse per enhet.
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/
offentlige instanser, mv.: ca. kr. 3633,-.
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-.
Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.
Kostnader ved avbestillinger
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer

Selgers forbehold
Selger tar følgende forbehold om
igangsetting og gjennomføring av avtalen:
•
•
•

•

åpning av byggelån
igangsettingstillatelse for
byggearbeidene i samsvar med søknad
salg av minimum 50% av verdien av
boligene i prosjektet iht. prisliste for
trinn 1 ved salgsstart
godkjennelse av styret

Selger er bundet av kontrakten dersom
han ikke gjør forbehold for gjennomføring
gjeldende senest innen utgangen av
3.kvartal 2022.
Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende
har Kjøper rett til å få innbetalt beløp
samt opptjente renter på klientkonto
tilbakebetalt. Utover dette har selger intet
ansvar overfor kjøper.
Det tas forbehold om justering av
eiendomsgrensene ved fradeling
på bakgrunn av krav fra offentlige
myndigheter.
Selger har rett til å gjøre mindre endringer
i konstruksjon, tekniske installasjoner og
materialvalg som ikke reduserer boligens
kvalitet, uten at dette gir kjøper rett
til endring av avtalt kjøpesum. Er det
motsetninger mellom prospekttegninger
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og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran
tegninger. Det tas forbehold om justeringer
og endringer av fasader og utomhusplanen.
Selger forbeholder seg retten til å foreta
nødvendige endringer som følge av
offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold
til tekniske løsninger. Videre forbeholder
Selger seg rett til å bestemme endelig
utforming av utomhusarealer, materialvalg
og fargevalg samt innvendige og utvendige
fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å
kreve endringer av avtalt pris. Dette gir
ikke Selger rett til endringer som fraviker
de beskrivelser og illustrasjonsmateriell
som er vedlagt denne kontrakt på en slik
måte at Boligens standard objektivt sett
forringes eller som objektivt svekker dens
bruksverdi. Selger skal så langt det er
praktisk mulig informere Kjøper om slike
endringer.
Det gjøres oppmerksom på at
frihåndstegninger, perspektiver,
utomhusplan, plantegninger og bilder i
prospektet er av illustrativ karakter og
inneholder derfor detaljer som farger,
innredninger, møblering, beplantning
og arkitektoniske detaljer m.v. som
ikke inngår i leveransen. Stiplede
løsninger/ innredninger leveres ikke.
Plantegninger og illustrasjoner som
viser ulike innredningsløsninger er
ment som illustrasjoner for mulige
løsninger. Disse løsningene inngår ikke
i standardleveransen. Tegningene i
prospektet bør ikke benyttes som
grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da
målestokkavvik kan forekomme ved
trykking/ kopiering. Det tas forbehold om
at føringsveier for VVS-installasjoner kan
bli endret. Entreprenøren har ansvaret
for oppfølging av gjeldende krav, lover og
forskrifter.
Selger kan tinglyse erklæringer/
bestemmelser og rettigheter som er
nødvendig for gjennomføringen av
prosjektet, herunder bestemmelser som
vedrører sameiet, utbyggingseiendommen,
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fellessameiet, naboforhold eller forhold
pålagt av myndighetene. Kjøper kan
ikke motsette seg eller kreve prisavslag/
erstatning for dette.  
Kjøper gjøres spesielt oppmerksom
på at området er under utvikling og
aksepterer de ulemper som dette vil
kunne medføre. Byggearbeider, som
blant annet bringer med seg støy, støv
og redusert fremkommelighet, må
påregnes i byggeperioden for den trinnvise
utbyggingen.
Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke
kan transporteres uten etter samtykke av
selger. Videre forutsetter selger at skjøte
tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått
aksept på sitt bud. Kjøper har anledning
til å be om samtykke til transport eller
direkteoverskjøting, men selger står
helt fritt til å avslå eller akseptere en
slik forespørsel. Et eventuelt samtykke
vil medføre gebyr til selger kr 50.000, -.
Transport senere enn 6 uker før overtakelse
aksepteres ikke. Kjøpere som ikke regnes
som forbrukere iht. loven vil ikke ha
anledning til å transportere kontrakten, og
vil kun ha anledning til å videreselge iht.
bustadoppføringslova.
Selger forbeholder seg rett til endring av
prisliste uten varsel på usolgte boliger.
Selger forbeholder seg retten til å fordele
boder og parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall seksjoner i
sameiet. Selger forbeholder seg også retten
til å foreta endringer ved prosjektet knyttet
til en eventuell deling/sammenslåing av
usolgte seksjoner. Disse endringene kan
medføre mindre endringer av fasaden og
plassering av balkonger.
Selger kan ikke garantere at det ikke er
skjeggkre eller perlekre i boligen ved
overlevering.

Salgsvilkår
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende
dokument, samt følgende:
1.
Prisliste
2. Leveransebeskrivelse datert 20.12.21
3. Fasade- og snittegninger datert
26.10.21, rev 17.11.21
4. Plantegninger datert 21.12.21
5. Utomhusplan datert 17.11.21
6. Utkast sameievedtekter
7. Utkast budsjett Engelsrud Hageby BK1,
datert 15.12.21
8. Utkast vedtekter Engelsrud Hageby
velforening
9. Salgsprospekt
10. Kjøpekontrakt (fås ved henvendelse til
megler)
11. Detaljregulering for Engelsrudhagen
Øst, datert 8.11.17, rev 3.9.19
12. Kommuneplankart datert 15.9.21(fås
ved henvendelse til megler)
13. Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste
heftelser (fås ved henvendelse til
megler)
14. Informasjonsskriv vedrørende
skjeggkre (fås ved henvendelse til
megler)
15. For Bustadoppføringslova, se lovtekst
på lovdata.no

VIKTIG INFORMASJON

Lovpålagte opplysninger om eiendommen
er ufullstendig uten alle ovennevnte
dokumenter/vedlegg.

Tilvalg og endringer
Prosjektet og dets priser er basert på
at utbyggingen gjennomføres rasjonelt
og med delvis serieproduksjon i form av
systematisering av tekniske løsninger og
valg av materialer. Dette gir begrensninger
for hvilke tillegg og endringer som kjøper
kan forvente å få gjennomført og innenfor
hvilke tidsrom disse arbeidene kan
bestilles.

Salgsoppgavedato
Dette dokumentet er sist revidert dato:
22.12.21
Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver
av salgsoppgaven kan være redigert etter
utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid
ta utgangspunkt i den digitale utgaven
av både salgsoppgave og prisliste som
finnes på dnbeiendom.no og prosjektets
hjemmeside.

Lovverket
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med
forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.
(bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr.
43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og
kjøper er forbruker. Dette innebærer blant
annet at kjøper har krav på garantier iht.
bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht.
bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som
ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve
at avtalen reguleres av avhendingslova eller
etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18
og 52-54 ikke kommer til anvendelse.
Bebyggelsens arealer
Arealer per bolig kommer frem av prislisten.
Arealet er angitt hhv. som bruksareal
(BRA) som er arealet innenfor boligens
yttervegger inklusive eventuelle boder,
samt P-ROM som er BRA fratrukket
innvendig bod/sekundærrom. På
tegningene kan det også være angitt et
romareal som er nettoarealet innenfor
omsluttende vegger. Det tas forbehold om
mindre avvik for de oppgitte arealer, da
beregningene er foretatt på tegninger.

Kjøper vil bli invitert til eget tilvalgsmøte.
Selger utarbeider en tilvalgsmeny
som angir muligheter for endringer og
tilleggsarbeider. Priser kan inneholde
påslag til selger for merarbeid knyttet til
administrering av tilvalg og endringer fra
underleverandører. Selger vil fakturere
kr 5000 per endringsforespørsel da det
medfører ekstra kostnader ved involvering

av ulike aktører. Gebyret påløpet uavhengig
av om endringen bestilles eller ikke.
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer
og tilleggsarbeider som ikke står i
sammenheng med ytelser som er avtalt,
og som i omfang eller karakter skiller seg
vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller
er til hinder for rasjonell gjennomføring
av byggearbeidene. Selger er heller ikke
forpliktet til å utføre endringer eller
tilleggsarbeider som vil føre til ulempe
for selger som ikke står i forhold til
kjøpers interesse i å kreve endringer eller
tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta
seg betalt for utarbeidelse av pristilbud,
tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova §
44.
Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre
endringer eller tilleggsarbeider som vil
endre vederlaget med mer enn 15 % jf.
Bustadoppføringslova § 9.
Etter igangsetting vil det gis frister for
tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale
etter igangsetting er kjøper kjent med
at frister for tilvalg og endringer kan
være utgått. Kjøper er oppfordret til
å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom
prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav
til tilvalg/endring som kjøper forutsetter
skal være mulig å få levert av utbygger/
selger.
Kjøleskap medfølger ikke.
Ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
skal foreligge skriftlig før overtagelse kan
finne sted. I motsatt fall anbefaler megler
at overtagelse utsettes og at kjøper ikke
overtar.
Formuesverdi
Eiendommens formuesverdi fastsettes
etter ferdigstillelse i forbindelse med
første likningsoppgjør. Formuesverdien
fastsettes med utgangspunkt i en

kvadratmeterpris som årlig bestemmes
av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien
for primærboliger (der boligeier
er folkeregistrert per 1. januar) og
sekundærboliger (alle andre boliger man
måtte eie) fastsettes etter forskjellige
brøker. Se nærmere info på www.
skatteetaten.no.
Bestemmelser tiltak mot hvitvasking /
kjøpers innbetaling
I henhold til lov om hvitvasking og
terrorfinansiering har megler plikt til å
gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder.
Dette innebærer å bekrefte kunders
identitet på bakgrunn av fremvist gyldig
legitimasjon. Videre innebærer det å
få bekreftet identiteten til eventuelle
reelle rettighetshavere, og å innhente
opplysninger om kundeforholdets formål
og tilsiktet art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan
gjennomføres kan megler ikke etablere
kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Kjøper oppfordres til å innbetale
kjøpesummen som ikke kommer fra
låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra
egen konto i norsk bank.
Dersom megler får mistanke om brudd
på hvitvaskingsreglementet i forbindelse
med en eiendomshandel, og han ikke klarer
å få avkreftet mistanke, har han plikt til
å rapportere dette til Økokrim. Melding
sendes Økokrim uten at partene varsles.
Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til
å stanse gjennomføring av handel.
Personopplysningsloven
I henhold til personopplysningsloven gjør
vi oppmerksom på at interessenter kan bli
registrert for videre oppfølging.
Finansiering
Som et av landets største finanskonsern
tilbyr DNB Bank ASA alle typer
banktjenester til konkurransedyktige priser.
Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering
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Innvendige overflater

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av
kjøpetilbud:
Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon
med megler skal foregå skriftlig. Megler har
ikke anledning til å formidle opplysninger
om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig.
Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd
underveis i prosessen. Dette behøver ikke
gjøres skriftlig.
Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en
tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør
ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på
mindre enn 30 minutter fra det inngis.
Kjøpetilbudet skal inngis på DNB
Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført
din signatur. Samtidig må du legitimere
deg. Det kan gjøres ved at du laster opp
kopi av legitimasjon eller bruker bankID
når du legger inn elektronisk kjøpetilbud
på dnbeiendom.no, eller du kan vise
legitimasjon direkte/personlig til megler
som sørger for kopi. Annen oversendelse,
eks. sms eller epost, er forbundet med en
viss risiko for at opplysningene kommer på
avveie. Dersom dere er to eller flere som
skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere
undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær
arbeidstid kan ikke forventes behandlet
før neste ordinære arbeidsdag. Du har
selv risikoen for at ditt kjøpetilbud
kommer frem til megler. Megler vil straks
kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette
skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse,
bør du ringe megler for å sjekke om
kjøpetilbudet er mottatt.

1. Etasje

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon
fra DNB Bank ASA for formidling av
lånekunder. Dette gjelder kun personer som
har samtykket til å bli formidlet til banken.
Provisjonen er en internavregning mellom
enheter i konsernet som ikke gir økte
kostnader for kunden. Den enkelte megler
mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers
valg av finansiering, og mottar heller ingen
godtgjørelse for formidling av kontakt til
DNB lånekonsulenter.

Eiendom som du finner i annonsen på finn.
no eller på prosjektets side på dnbeiendom.
no. Annen oversendelse, eks. sms eller
epost, er forbundet med en viss risiko for at
opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig
som mulig med hensyn på finansiering,
finansinstitusjonens kontaktperson
samt andel egenkapital. Normalt vil ikke
kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av
selger før forbeholdet er avklart.
Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud
skriftlig til megler, som så videreformidler
aksepten til den som får aksept. Selger står
fritt til å forkaste eller akseptere et hvert
kjøpetilbud.
Ifølge forskrift om eiendomsmegling §
6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt
kjøper og selger etter aksept. Dersom
det er viktig for budgiver å bevare sin
anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes
gjennom fullmektig.
Andre som har levert inn kjøpetilbud på
samme bolig kan få utlevert anonymisert
budjournal.
Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud,
blant annet med andre frister, kan gjelde
ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere
info.

2. Etasje

av eiendommen. Våre meglere kan opprette
kontakt mellom deg og en kunderådgiver i
banken, og som kunde hos oss lover banken
en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ROM

GULV

VEGG

TAK/HIMLING

Gang/entre

Hvitpigmentert mattlakkert
1-stav eikeparkett type Eik hvit
POP fra Boen eller tilsvarende fra
annen leverandør.
Fotlist i samme utførelse som
gulv.

Sparklet og malt gipsplater.
Farge: NCS 0502Y glans 05

Gips: Sparklet og malt.
Farge: NCS 0502Y glans 05
Ingen taklister

Stue/kjøkken

Hvitpigmentert mattlakkert
1-stav eikeparkett type Eik hvit
POP fra Boen eller tilsvarende fra
annen leverandør.
Fotlist i samme utførelse som
gulv.

Sparklet og malt gipsplater.
Farge: NCS 0502Y glans 05

Gips: Sparklet og malt.
Farge: NCS 0502Y glans 05
Ingen taklister

WC/teknisk

Flis: Lys grå 60x60 cm.

Våtromspanelplater uten
synlig hjørnelist type Fibo
Trespo veggpanel for
våtrom.
Farge: Svalbard (Lys grå)
med en matt overflate

Gips: Sparklet og malt.
Farge: NCS 0502Y glans 05
Ingen taklister

Gang

Hvitpigmentert mattlakkert
1-stav eikeparkett type Eik hvit
POP fra Boen eller tilsvarende fra
annen leverandør.
Fotlist i samme utførelse som
gulv.

Sparklet og malt gipsplater.
Farge: NCS 0502Y glans 05

Gips: Sparklet og malt.
Farge: NCS 0502Y glans 05
Ingen taklister

Bad

Flis: Lys grå 60x60 cm.

Flis: Lys grå 60 x 60 cm.

Gips: Sparklet og malt.
Farge: NCS 0502Y glans 05
Ingen taklister

Soverom 1-3

Hvitpigmentert mattlakkert
1-stav eikeparkett type Eik hvit
POP fra Boen eller tilsvarende fra
annen leverandør.
Fotlist i samme utførelse som
gulv.

Sparklet og malt gipsplater.
Farge: NCS 0502Y glans 05

Gips: Sparklet og malt.
Farge: NCS 0502Y glans 05
Ingen taklister

Garderobe
(gjelder hustype B)

Hvitpigmentert mattlakkert
1-stav eikeparkett type Eik hvit
POP fra Boen eller tilsvarende fra
annen leverandør.
Fotlist i samme utførelse som
gulv.

Sparklet og malt gipsplater.
Farge: NCS 0502Y glans 05

Gips: Sparklet og malt.
Farge: NCS 0502Y glans 05
Ingen taklister

Du kan velge mellom følgende når du skal
sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig
til megler eller benytte budknappen til DNB
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Utbygger
Mestergruppen Eiendom utvikler store og mellomstore boligprosjekter i og omkring
de store byene i Norge. Vi fokuserer i all hovedsak på småhusbebyggelse med
eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og lavblokker. Slik sikrer Mestergruppen
Eiendom en bred og spennende portefølje hvor vi kan tilby boliger til alle typer kunder
og kan ha et sterkt fokus på gode bomiljøer.
Mestergruppen Eiendom AS er et heleid datterselskap av Mestergruppen AS, et av
Norges største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører
og eiendomsutvikling. Største aksjonær i Mestergruppen er Ferd AS.
Les mer om Mestergruppen Eiendom på mestergruppeneiendom.no

Kontakt megler

Tone Therese Johansen
Prosjektmegler
Tlf. 41 23 28 03
Epost. Tone.T.Johansen@dnbeiendom.no

Det tas forbehold om evt endringer og trykkfeil. 3D- illustrasjoner er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.
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