


Siden 1916 har eiendommene som nå utgjør Smedhagen vært 
bebodd av smeder som også har hatt virksomhet på området. 

Hagen rundt det gamle hovedhuset har vært kjent for å være 
velstelt blant Fjellstrands beboere i det forrige århundre.

VELKOMMEN TIL
SMEDHAGEN
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Husene i Smedhagen er arealeffektive og smarte eneboliger på 107 m2 fordelt på 2 etasjer. 
Husene inneholder 3 soverom + loftsstue, kontor, bad/vaskerom, WC, innvendig bod, stue og kjøkken.  

I tillegg opparbeides to P-plasser til hver enebolig og utvendig bod på 5 m2. 

BOLIGER MED 

MODERNE ARKITEKTUR 
OG GOD KVALITET

SMART ENEBOLIG.
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SENE KVELDER 

I GODT SELSKAP



DET GODE LIV
Det blir lagt vekt på store, gode vindusflater som vil sikre godt med 
dagslys inn i husene. 

Dette blir flotte boliger hvor alle får gjennomgående god standard 
gjennom bruk av moderne fargetoner og kvalitetskjøkken fra 
Drømmekjøkken  med integrerte hvitevarer som kombi kjøl- og fry-
seskap, stekeovn og steketopp med induksjon. 

Vi har valgt benkeplate i slitesterkt laminat i grå utførelse. 

Moderne detaljer, 1 stavs slitesterkt laminatgulv og pent flislagte 
baderom er også med på å skape det gode livet i disse boligene. 

SMAKFULLT OG KLASSISK.

Vegger er sparklet og malt gips med et smakfullt og klassisk fargevalg. 
Gulv i bad og entré/hall leveres med elektriske varmekabler.
I entré/hall legges det 30x30 fliser. Tett trapp i eikelaminat.  



PLASS TIL
DET MESTE

STORE
VINDUSFLATER

SMAKFULLE
FARGER



Baderomsinnredning med skuffer, 
nedsenket servant og speil med lys. 

Vi leverer dusjhjørne som kan slås inn i 
dusjnisjen og skaper bedre tumleplass når 
den ikke er i bruk. Dusjsonen er nedsenket. 

Veggmontert toalett både i 1. og 2. etg er en 
selvfølgelighet, likeså ettgreps dusj- og 
servantbatterier.

Badet i 1. etg flislegges med delikate og tids-
riktige fliser.
Alle gulvfliser er i format 30x30cm. Mørk 
grå.
Flis på gulv i dusjsone er i format, 3x3cm 
mosaik. Mørk grå.
Flis på vegg i dusjsone er i format 30x30cm. 
Mørk grå.
 

Varmekabler i gang/hall og bad 1. etg.

DRØM DEG BORT



FJELLSTRAND
Nesoddens eldste tettsted

Siden tidlig på 1900-tallet og frem til i dag har 
Fjellstrand utviklet seg fra å være et sted for 
mesteparten hyttefolk, til å bli et forholdvis stort 
tettsted med skole, barnehage, butikker, frisørsalong, 
cafè og lokale arbeidsplasser.

Fjellstrand har en fantastisk beliggenhet på vestsiden 
av Nesoddlandet med flotte bade- og fiskemuligheter.

Smedhagen ligger fint beliggende i den nordlige delen 
av Fjellstrand med kort vei til alle servicetilbud. 

Fjellstrand er det tettstedet på Nesodden som er i 
størst utvikling, med mange nye boliger under oppfø-
ring. 
Dette skaper et levende bomiljø med mange nye 
muligheter. 
Det kan listes opp bedre infrastruktur med trygg 
skolevei, barnehager, bedre offentlig kommunikasjon, 
med nye bussruter, både innenfor kommunen, men 
også ut av kommunen. 

Det er flere anløp om dagen med hurtigbåt mellom 
Oslo og Fjellstrand brygge i sommerhalvåret. 
Smedhgen har umiddelbar nærhet til bussholdeplass 
med buss som korresponderer med båt fra Tangen 
brygge til Aker brygge og Lysaker.

Av de eksisterende tilbud på Fjellstrand er 
badestranda med stupetårn og badeflåte, idrettsplass 
med parkområde på Nyborgjordet og lysløype som 
knytter turveier og stier sammen på Nesodden.
 

På Fjellstrand brygge ligger båthavn med bøyeplasser 
og eget forsamlingshus for Fjellstrands beboere. 
Hurtigbåt fra Oslo har også anløp her i sommer-
halvåret.

Friområdet Ommen ligger i umiddelbar nærhet med 
eget bryggeanlegg og badestrand. På Ommen er det 
også anledning til å leie overnatting over flere dager. 

Merket kyststi gjennom Fjellstrand muliggjør vandring 
langs kysten rundt hele Nesodden. 

Kort vei til barneskole og grendehus.

Fjellstrand er en av Nesoddens eldste tettsteder. 
Navnet Fjellstrand kommer fra strandsitterplassen under gården Fjeld 
som lå ved Oslofjorden. 







Ta av ved Nesset og følg fv 156 mot Nesoddtangen.
Ta til venstre i krysset ved Nesodden kirke og følg Kirkeveien mot Fjellstrand. 
Ta til høyre i Fjellstrandkrysset og følg fv 157 sørover. 
Ta inn andre vei til høyre som er Bråtenveien. 
Eiendommen ligger med andre innkjøring på venstre side.
 

Gangavstand til barnehager og Fjellstrand barneskole. 

Ungdomsskole på Fagerstrand, Steinerskole på Skoklefall og videregående skole på Hellvik. 

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det 
rettes en særskilt henvendelse til kommunen.

BARNEHAGER OG SKOLER 

VEIBESKRIVELSE



Bråtenveien 6
Nabolaget Fjellstrand - vurdert av 56 lokalkjente

Spesielt anbefalt for

Familier med barn
Etablerere
Husdyreiere

Offentlig transport

Ommen 1 min
Linje 570, 575 0.1 km

Fjellstrand 5 min
Linje B21 1.5 km

Torneveien 10 min
Linje 565, 575, 576 7.8 km

Oppegård stasjon 30 min
Linje L2, L2x 25.1 km

Oslo Gardermoen 1 t 12 min

Skoler

Fjellstrand skole (1-7 kl.) 10 min
129 elever, 7 klasser 0.8 km

Alværn ungdomsskole (8-10 kl.) 4 min
324 elever, 12 klasser 3 km

Nesodden videregående skole 12 min
750 elever 8.4 km

Frogn videregående skole 20 min
426 elever 17.5 km

«Godt Nabolag. Vakker utsikt.
Fredelig område. Nært til skog og
fjord.»

Sitat fra en lokalkjent

Opplevd trygghet
Veldig trygt 91/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 81/100

Naboskapet
Godt vennskap 74/100

Aldersfordeling
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Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Fjellstrand 1 385 618

Fjellstrand 1 385 618

Norge 5 942 390 2 682 230

Barnehager

Sunnhagen bhg - Fjellstrand (1-5 år... 6 min
18 barn, 1 avdeling 0.5 km

Salamanderskogen barnehage (1-6 år) 7 min
20 barn 0.6 km

Fjellveien barnehage (1-6 år) 10 min
36 barn 0.8 km

Dagligvare

Joker Fjellstrand 4 min
PostNord 0.4 km

Coop Prix Bjørnemyr 5 min
Post i butikk, PostNord 4 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 Mubli 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 2020

Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Buss

3. Båt/ferge

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 99/100

Trafikk
Lite trafikk 94/100

Støynivået
Lite støynivå 94/100

Sport

Fjellstrand skole 6 min
Aktivitetshall, ballspill 0.6 km

Nyborgjordet ballbane 15 min
Ballspill, fotball 1.2 km

Energihuset Treningssenter 7 min

Orange Studio 11 min

Boligmasse

65% enebolig
18% rekkehus
17% annet

«Rolig, trygt, tett på naturen, kort vei
til sjøen»

Sitat fra en lokalkjent

Varer/Tjenester

Tangen Senter 9 min

Apotek 1 Nesodden 9 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

34% i barnehagealder
38% 6-12 år
14% 13-15 år
15% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 40%

Fjellstrand
Fjellstrand
Norge

Sivilstand
Norge

Gift 33% 34%

Ikke gift 54% 52%

Separert 11% 9%

Enke/Enkemann 2% 4%

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 Mubli 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 202022 23



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 Mubli 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 2020

1. etg.

2. etg.
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PRISLISTE SMEDHAGEN

Enebolig:
Totalt BRA: 107 kvm

Primærrom:
Entre/hall m/trapp til 2. etg.  5,7 m2

Innvendig bod    3,2 m2

Kjøkken/stue i åpen løsning   32,8 m2

Bad/vaskerom    7,0 m2

Kontor     6,7 m2

Soverom 1    8,0 m2

Soverom 2    10,0 m2

Soverom 3    6,9 m2

Loftstue    13,9 m2 
WC     1,4 m2

Sekundærrom:
Utvendig bod    5,0 m2

NØKKELINFORMASJON

Adresse, gnr./bnr og snr.    Utvendig bod BRA   Antall soverom  P- plasser  Fastpris  Dokumentavgift  Total kjøpesum

Bråtenveien 8  - 29/335/1   5 kvm   107 kvm.  3 (4)    2   kr 5 100 000  kr 26 372   kr 5 126 372

Bråtenveien 10 - 29/335/2   5 kvm   107 kvm  3 (4)    2   kr 5 100 000  kr 26 372   kr 5 126 372

Bråtenveien 12 - 29/260/1   5 kvm   107 kvm.  3 (4)    2   kr 5 100 000  kr 26 372   kr 5 126 372

Bråtenveien 14 - 29/260/2   5 kvm   107 kvm  3 (4)    2   kr 5 100 000  kr 26 372   kr 5 126 372

Bråtenveien 16 - 29/700/1   5 kvm   107 kvm.  3 (4)    2   kr 5 100 000  kr 26 372   kr 5 126 372

Bråtenveien 18 - 29/700/2   5 kvm   107 kvm  3 (4)    2   kr 5 100 000  kr 26 372   kr 5 126 372

Selger forbeholder seg retten til å endre prislisten uten foregående varsel. 
30 31
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SITUASJONSKART Nesodden kommune

Planstatus for eiendommen:

Vedlegg: -  Reguleringsplan m/tegnforklaring og bestemmelser

Plankart dato: ................................Sign. tiltakshaver/ansvarlig søker:...........................

-  Nabooppgave

Tiltaket tegnes inn i kartet nedenfor.

senterlinje vei påføres kartet i samme målestokk. Dato og evt. adkomst tegnes inn.

Avstander til bygninger, eiendomsgrenser,

Eiendommen ligger i regulert område. Reguleringsplan: "Sofienlund" og "Gang- og sykkelvei langs fv. 157
Ommenveien-Toveien". NB! Del av eiendommen ligger i sone for flomfare. NB! Det pågår arbeid med rullering
av kommuneplanen. 

Byggetiltak må være i tråd med vedtatte plan-og reguleringsbestemmelser for området.
Se veiledning i byggesaker/delesaker: www.follokom.com.

Kommuneplan med bestemmelser gjelder i enkelte områder også i regulerte områder, 
eksempelvis §§ 6 og 13.3: byggeavstand til vannførende bekker og tjern. 
Det henvises for øvrig til Nesodden kommunes nettsider: www.nesodden.kommune.no.
Se under priser for "Gebyrreglement for tjenester innenfor plan-, bygg- og delesaker, kart og
oppmålingssaker, seksjoneringssaker og konsesjonssaker".

Situasjonskartet er ugyldig dersom tekstdelen ikke medfølger!

Tegnforklaring:

Vannledning

Spillvannsledning

Overvannsledning

/felles avløpsledning

Drensledning

Fiktiv eiendomsgrense

Regulert formålsgrense

Kulturminne

Planens begrensning

Meldepliktig i hht KML §25Annet SEFRAK-bygg SEFRAK-revet/utgått

Brønner

Eiendomsgrense, omtvistet

Eiendomsgrense, usikker

Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler i kartet.

Vann- og avløpsledninger har antatt beliggenhet.

Viste ledninger må kontrolleres for høydeplassering og ledningsfunksjon på stedet.

Private ledninger og kabler må tiltakshaver selv skaffe informasjon om.

Kartgrunnlaget er fra grunnkartlegging i 2018

Koordinatsystem: EUREF89, Høydereferanse NN2000

Eiendomsgrensene er av ulik kvalitet, se tegnforklaring

Takflate bolig

Godkjente byggetiltak

Takflate annen bygning

Takflate fritidshus

Høydekurver

Høydekurver, dårlig/ikke synlig i flybilde/modell, generert data (interpolasjon)

Eiendomsgrense

19.02.2020

Gnr/Bnr:

Målestokk:

Adresse:

Utarbeidet dato: Ekvidistanse: 1 m

1:500

Oppgitt areal:

Reg. areal til byggeformål:

29/700,335,260 Bråtenveien

-

1246, 1029, 1179 m2

Beregnet areal i DEK: 1246, 1105, 1107 m2

19.02.2020
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Arkitekt   MNAL
Andrew  Schou

A 001

Situasjonsplan

STUDIO S ARKITEKTUR AS
Arkitekt MNAL
Andrew Schou
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1459 NESODDTANGEN

m : 0047 452 67 164
@ : andy@studiosa.no
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Etablering 2 Stk Eneboliger

MUBLI AS
Bråtenveien 
1458 Fjellstrand
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§ 1- Betegnelse

Sameiets betegnelse er Bråtenveien 4 A og B - Sameie og består av den faste eiendom gnr: 29, bnr: 335 
med påstående bebyggelse og tekniske installasjoner.
Sameiebrøken er for hver seksjon basert på seksjonens bebygde areal. 
Sameiet består av 2 seksjoner.

§ 2- Styret

Styret i sameiet skal til en hver tid bestå av 2 medlemmer. En fra hver seksjon. 
Ved overdragelse av seksjon vil ny hjemmelshaver automatisk tre inn i styret.

§ 3 - Vedlikehold

Hver sameier er forpliktet til å vedlikeholde og reparere sin seksjon, herunder all bebyggelse som ligger 
under vedkommende seksjon.
Hver sameier er forpliktet til å forsikre, betale forsikringspremie, offentlige avgifter og vedlikeholds- og 
reparasjonsutgifter knyttet til vedkommende seksjon.
Hver sameier plikter å delta i vedlikehold og betale sin del av vedlikeholdsutgifter knyttet til fellesareal. 
Kostnadene fordeles likt mellom sameierne. 
Kart vedlagt i disse vedtekter viser hva som er fellesareal og hvilket areal som tilhører seksjonene eks-
klusivt.

§ 4 – Parkering og ferdsel

Hver sameier disponerer areal knyttet til sin seksjon. 
All parkering skal foregå på egnet og anvist areal. 
Fellesarealet skal holdes totalt fritt for gjenstander som kan være til hinder. 
Fellesarealet skal benyttes til ferdsel for sameiets beboere. 
Vedlagt kart viser eiendommens fordeling av arealer. 
Hver seksjon er ansvarlig for sitt eksklusive uteareal. 

§ 5 - Signeringsrett

Signering for sameiet skal utføres av samtlige medlemmer av styret. 
Fullmakt til å signere som eneste representant skal foreligge skriftlig og i henhold til gjeldende krav om 
det kun signeres av en representant.

§ 6 - Vedtektsendringer

Vedtekter er etablert i forbindelse med etablering av sameiet/seksjonering. 
Endringer i vedtekter kan kun utføres ved samlet enighet fra begge seksjoner.

VEDTEKTER
BRÅTENVEIEN 4 A og B - SAMEIE

Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å gi innblikk i kvaliteter og tekniske beskrivelser. Dersom det er avvik mellom 
dokumenter i salgsmaterialet, er det denne beskrivelsen som er gjeldende.

Det vil bli mulighet for tilvalg dersom dette ønsker av kjøperne. Tilvalg avtales direkte med underleverandøren som er 
angitt i dette dokumentet. Det vil bli lagt fram tilvalgslister fra de forskjellige leverandørene ved en senere anledning.

Arkitekt:
Studio S Arkitektur v/Andrew Schou

Konstruksjon:
Funksjonell AS

Overflater:
Gulv oppholdsrom:
Laminat, 1-stavs med synlig V-fug

Fliser:
Alle gulvfliser er i format 30x30cm. Mørk grå.
Flis på gulv i dusj-sone er i format, 3x3cm mosaik. Mørk grå.
Flis på vegg i dusj-sone er i format 30x30cm. Mørk grå.

Vegger:
Samtlige rom gipses og sparkles i skjøter. Hjørner forsterkes med innvendige 
og utvendige hjørneforsterkere. Males i fargen NCS 10679 Washed linen.

Dusjen har veggflis, mens resterende vegger er malt gips på badet.

Tak:
Samtlige rom gipses og sparkles i skjøter. Males i fargen NCS 1453 Bomull.

Utvendige overflater:
Liggende panel med grunning og to strøk vannbasert beis. Det må påregnes beis/maling etter 3-5 år.

Trapp:
Tett trapp med i og håndløper i eikelaminat.

Kjøkken:
Kjøkken levert av Drømmekjøkkenet. Se vedlagte kjøkkentegninger. Benkeplate i laminert utførelse.

Med i leveransen følger også standard hvitevarer, som innebygget komfyr, innebygget kjøl/frys, innebygget oppvask-
maskin og platetopp 60 cm. Ventilator med kullfilter.

Elektro/TV/Data:
Alle arbeider utføres ihht. NEK 400-2018

Brytere: Elko RS
Dimmere: Namron
Stikkontakter: Namron
Utendørs stikk: Elko

MUBLI legger ekstra trekkerør fra huset til boden klart slik at elbil-lader enkelt kan monteres/ettermonteres

LEVERANSEBESKRIVELSE
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Rør og sanitær:
Alle arbeider utføres ihht. NS3420

Servantbatteri bad/WC: Grohe BauEdge ettgreps servantbatteri
Servantbatteri kjøkken: Grohe BauEdge ettgreps kjøkkenbatteri
Toaletter: Grohe Bau porselen vegghengt
Dusj: Grohe Grohtherm Nordic 800
Dusjutstyr: Grohe New Tempesta 100 1 spray
Varmvannsbereder 200 Liter

Det leveres 1 stk. utekran pr. hus.

Baderomsinnredninger:
Laminat benkeplate vaskemaskin og tørketrommel. VVB montert inn i skap. 
Det leveres speil med lys og servant med underskap på både bad og WC.

Baderomsinnredningen levert av Drømmekjøkkenet.

Balansesrt ventilasjon: 
Flexit eller lignende fabrikant. Ventilasjonsagregat monteres på loft over wc/gang i 2. etg. Loftsluke monteres for til-
komst. Dører med luftspalte for å sikre optimal sirkulasjon.

Utforinger: 
Det tas forbehold om at Mubli forbeholder seg retten til å bygge utforinger og kasser til teknisk utstyr dersom dette er 
nødvendig.

Garderobeskap: 
Det leveres ikke garderobeskap som standard. 

Oppvarming: 
Det leveres varmekabler i gang og baderom i 1. etasje. Utover dette er oppvarming basert på panelovner i alle rom med 
vinduer.  Det bygges over gips i 2. etasje for fremtidig montering av røykrør til peis (ref. TEK17).

Innvendige dører: 
Easy fra Swedoor i dempet sort.

Inngangsdør: 
Leveres av Swedoor, i dempet sort.

Vinduer:
PVC vinduer 3-lags fra Rehau, innadslående. Karmer i dempet sort.

Fransk balkong:
Innadslående balkongdør. Leveres med rekkverk med høyde på 1 meter montert på utsiden.

Utvendig belysning
Det legges opp til en utelampe ved verandadør og inngangsdør. I tillegg blir gavlvegger opplyst fra toppen med fasade-
belysning.

Listverk:
Slett gulvlist 40mm, i farge bomull med synlige spikerhull. Både gerikter og lister rundt dører/vindu leveres ferdig malt 
med spikerhull. Ingen taklister. 

Tak:
Takpapp, Icopal Mono eller tilsvarende.

Solcellepanel:
Det monteres solcellepaneler på takene fra Smart Energi AS. Se vedlegg for beskrivelse.

LEVERANSEBESKRIVELSE forts. 
Markterrasse:
Leveres i samsvar med plantegning i impregnert utførelse. Arealet blir på ca. 20 kvadratmeter.

Inngangsparti:
Det vil på utsiden av inngangsdøren være en støpt plate på ca. 2 kvadratmeter.

Utomhusarbeider:
Utomhusarbeider blir utført av Thomas Maskin AS ihht. vedlagt situasjonsplan.

Internveier på tomtene:  Asfalt
Gangvei til husene:  Asfalt
Parkering 2 stk. pr hus:  Asfalt
Øvrige arealer:   Sådd gress

Det legges opp til hekk mellom husene som vist på situasjonsplanen. Lengde ca. 5 meter. 
Utomhusområder gjøres ferdig når alle husene i Smedhagen er ferdigstilt.

Sportsbod:
Utvendig bod leveres med enkel innvendig standard, uisolert. 
Alle innvendige flater er ubehandlet, åpen reisverkkonstruksjon.

Tilvalg:
Etter kontrakt er skrevet vil tilvalgsliste legges frem med kontaktinfo innenfor de aktuelle disiplinene. 
Alle tilvalg gjøres direkte med underleverandør uten Mublis deltagelse.

Vi vet at mange ønsker å sette sitt eget preg på boligen ved å velge andre materialer, farger og løsninger. 
Dette har du selvfølgelig utvidede mulighet til når du kjøper en bolig av oss i MUBLI. Vi gir deg inkl i kjøpesummen én 
time interiørkonsulent gjennom Blix Interiør v/Charlotte Blix Henriksen. 

MUBLI vil også invitere deg til et tilvalgsmøte, hvor du vil få presentert hva som er standard og ikke minst en 
tilvalgsmeny som viser hva våre leverandører kan tilby. 

Når det er nevnt, ønsker vi i MUBLI å presisere at prosjektet leveres helt nøkkelferdig og holder en gjennomgående 
smakfull, god og tidsriktig standard, så tilvalg skal være unødvendig.

SETT 

DITT PREG 
PÅ EGEN BOLIG 
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ROMSKJEMA
Romnr. Romnavn Størrelse Overflater Sanitær/ Rør* ihht NS-3420 Elekro* ihht NEH 400-2018 Innredning

1 Gang 5,7 m2 Gulv: Flis 30x30cm
Vegg: Malt gips, washed linen fra Jotun el. NCS 10679 
Tak: Malt gips, bomull fra Jotun el. NCS 1453 
Listverk: Gulvlist 40mm NCS 1453 Bomull

1 stk LED plafond
1 stk termostat
Varmekabel
2 stk dobbel stikkontakt m/jord
1 stk 1-pol bryter
1 stk endevendere over trapp

4 Innvendig bod 3,2 m2 Gulv: Flis 30x30cm, 
Vegg: Malt gips, washed linen fra Jotun el. NCS 10679 
Tak: Malt gips, bomull fra Jotun el. NCS 1453 
Listverk: Gulvlist 40mm NCS 1453 Bomull

1 stk LED plafond
1 stk stikkontakt dobbel m/jord
1 stk 1-pol bryter 

Baderomsinnredning fra Drømmekjøkkenet.
Benkeplate i laminat over vaskemaskin og  
tørketrommel + skap for VVB

2 Bad 7,0 m2 Gulv: Flis 30x30cm, 3x3cm i dusj. Sokkelflis 
5cm opp på vegg
Vegg dusjsone: 30x30 flis
Vegg: Malt gips, washed linen fra Jotun el. NCS 10679 
Tak: Malt gips, bomull fra Jotun el. NCS 1453 

Servant med underskap 90cm
Servantbatteri: Grohe
Dusjbatteri: Grohe
Dusjvegg: VikingBad 90x90 el.
Toalett: Grohe Bau porselen vegghengt
Opplegg til vaskemaskin med kran
Benkeplate over vaskemaskin, 
tørketrommel og VVB.

4 stk downlights
1 stk termostat
Varmekabel
16A kurs til vask
16A kurs til tørk
1 stk stikkontakt dobbel med jord
1 stk dimmer
1 stk pkt bak speil
1 stk 2-pol bryter
16A kurs til VVB

Kjøkken fra Drømmekjøkkenet. Se eget ved-
legg for kjøkkenbeskrivelse.
Med i leveransen følger også standard 
hvitevarer, som innebygget komfyr, 
innebygget kjøl/frys, innebygget 
oppvaskmaskin og platetopp 60 cm. 
Ventilator med kullfilter.

3 Kjøkken/ stue 23 m2 Gulv: Laminat, 1-stavs med synlig V-fug
Vegg: Malt gips, washed linen fra Jotun el. NCS 10679 
Tak: Malt gips, bomull fra Jotun el. NCS 1453 
Listverk: Gulvlist 40mm NCS 1453 Bomull

Opplegg til oppvaskmaskin
Blandebatteri: Grohe

Kjøkkendel:
1 stk bryter
1 stk 25A jurs m/stikk  platetopp med komfyrvakt
2 stk 16A kurs m/stkk stekeovn
1 stk stikk vifte

Stuedel:
2 stk lampepunkt
1 stk TV-kontakt
8 stk stikkontakt dobbel m/jord
2 stk 1 pol bryter
2 stk stikk over benk
1 stk lampepunkt
1 stk 16A m/stikk kjøleskap og vifte
1 stk 16A m/stikk oppvaskmaskin

6 Soverom 8,0 m2 Gulv: Laminat, 1-stavs med synlig V-fug
Vegg: Malt gips, washed linen fra Jotun el. NCS 10679 
Tak: Malt gips, bomull fra Jotun el. NCS 1453 
Listverk: Gulvlist 40mm NCS 1453 Bomull

1 stk LED plafond
3 stk dobbel stikkontakt m/jord
1 stk 1-pol bryter

8 Soverom 10,0 m2 Gulv: Laminat, 1-stavs med synlig V-fug
Vegg: Malt gips, washed linen fra Jotun el. NCS 10679 
Tak: Malt gips, bomull fra Jotun el. NCS 1453 
Listverk: Gulvlist 40mm NCS 1453 Bomull

1 stk LED plafond
3 stk dobbel stikkontakt m/jord
1 stk 1-pol bryter

9 Soverom 6,9 m2 Gulv: Laminat, 1-stavs med synlig V-fug
Vegg: Malt gips, washed linen fra Jotun el. NCS 10679 
Tak: Malt gips, bomull fra Jotun el. NCS 1453 
Listverk: Gulvlist 40mm NCS 1453 Bomull

1 stk LED plafond
3 stk dobbel stikkontakt m/jord
1 stk 1-pol bryter

5 TV-Stue 13,6 m2 Gulv: Laminat, 1-stavs med synlig V-fug
Vegg: Malt gips, washed linen fra Jotun el. NCS 10679 
Tak: Malt gips, bomull fra Jotun el. NCS 1453 
Listverk: Gulvlist 40mm NCS 1453 Bomull

1 stk LED plafond
6 stk dobbel stikkontakt m/jord
1 stk 1-pol bryter
1 stk TV-uttak

10 Kontor 6.7 m2 Gulv: Laminat, 1-stavs med synlig V-fug
Vegg: Malt gips, washed linen fra Jotun el. NCS 10679 
Tak: Malt gips, bomull fra Jotun el. NCS 1453 
Listverk: Gulvlist 40mm NCS 1453 Bomull

1 stk LED plafond
3 stk dobbel stikkontakt m/jord
1 stk 1-pol bryter

7 WC 1,4 m2 Gulv: Laminat, 1-stavs med synlig V-fug
Vegg: Malt gips, washed linen fra Jotun el. NCS 10679 
Tak: Malt gips, bomull fra Jotun el. NCS 1453 
Listverk: Gulvlist 40mm NCS 1453 Bomull

Servant med underskap 50cm
Servantbatteri: Grohe
Toalett: Grohe Bau porselen vegghengt

1 stk punkt bak speil
1 stk stikkontakt dobbel m/jord
1 stk 1-pol bryter

Baderomsinnredning fra Drømmekjøkkenet.

1 Sportsbod ute 5,0 m2 Gulv: Støpt betong
Vegg: Åpent reisverk 
Tak: Åpent reisverk

Utvendig lys
Utvendig dobbelt stikk
Innvendig lys i tak
Innvendig bryter
Innvendig dobbelt stikk
Trekkerør til kurs for elbillader (tilvalg)



MUBLI er stolte av at alle husene leveres med ferdig montert solcellepanel inkludert i
salgsprisen.
Anleggets størrelse er på 12 stk paneler.

AllBlack Monokrystalinske solcellepaneler 300W. totalt 3,6 kwp
Anlegget kan produsere estimert 4.035 kwh/pr.år.
Dersom vi estimerer et årlig strømforbruk på 12.000kwh/pr.år for husene i Smedhagen, så vil 
solcelleanlegget redusere strømmkostnadene med 1/3.
Anleggets levetid er beregnet som ett vanlig tak ca 30 år +.
I tillegg kan du selge strøm du ikke bruker. Vi legger opp til en god avtale om salg av overskudd-
strøm med Smartenergi AS slik at kan man får 1kr, for all den strøm man ikke bruker selv.

Miljømessig er du også med på å spare kloden for betydelig CO2.

SOLCELLEANLEGG SOLCELLER! 

Sola er en formidabel energikilde. Mengden av solenergi som treffer jorden i løpet av ett år, er om 
lag 15 000 ganger større enn hele verdens årlige energiforbruk. Den totale mengde utstrålt energi fra 
sola er mer enn to milliarder ganger større enn energimengden som treffer jordoverflaten. 

Solcelleanlegg 3,6kWp ved Smedhaugen består av 12 stk høyeffektive Premium monokrystalinske 
solcellepaneler på hver 300W og en inverter som gjør om likestrømmen i solcellene til vekselstrøm 
inn til forbruket i boligen. Det vil dekke omtrent 20m2 av takflaten og produsere estimert 4000 kWh 
pr. år, dette vil variere litt med beliggenhet og solinnstråling i året. 

Det er svært lite vedlikehold på solcelleanlegg, visuell sjekk av panelene noen ganger i året holder 
og regnet vil stort sett holde de rene. Flyten av strøm fra solcellene går helt automatisk og blir styrt 
av anlegget og overskuddet blir avlest av AMS måleren. Enkelt sagt vil boligen bruke opp 
solstrømmen først, før den bruker fra nettet.

Denne typen bolig vil normalt ha ett årsforbruk på ca 12000kWh. Med en god strømavtale fra Smart 
Energi får man solgt eventuell overproduksjon. Overproduksjon er strøm fra solcelleanlegget man 
ikke får brukt opp selv, typisk i sommerhalvåret.  Med ett slikt anlegg vil man kunne dekke 1/3 av 
forbruket i boligen. Over tid så sparer man store summer. Levetid på solceller tilsvarer ett vanlig tak 
30 år pluss. Inverteren vil normalt ha en levetid på 15år. 

Vi gir deg muligheten til å selge inntil 5 000 kWh per år i overproduksjon for en god pris, i år betaler 
vi 1 krone per kWh om du blir strømkunde hos oss. 

Torbjørn Aasen 
Solcellespesialist 

Mobil 908 57 800 

Epost torbjorn.aasen@smartenergi.com 
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Byggetillatelse i et trinn er gitt av Nesodden Kommune 15.05.2020. Det vil etableres avfallshåndtering ved innkjøring fra Bråtenveien. 
Plassering er inntegnet på situasjonskart, men selger forbeholder seg retten til å endre dette 
dersom offentlige myndigheter pålegger det. 

Det leveres én postkasse til hver enebolig, som plasseres etter anvisning fra postverket.

Eiendommene i Nesodden kommune. består av: 
Gnr.  29, Bnr. 335 er 1105 kvm
Gnr.  29, Bnr. 260 er 1107 kvm.     
Gnr.  29, Bnr. 700 er 1246 kvm.          

Endelige adresser er ikke fastsatt ennå, men vil bli tildelt av Nesodden kommune.
Størrelsen på hver enkelt seksjon sin eksklusive tomt er ikke målsatt, men tegnet inn på utenomhusplanen. 

Det er 10.02.2020. tinglyst avtale mellom de til enhver tid eiere av 
Gnr. 29, Bnr, 260, 335 og 700 i Nesodden Kommune. Og seksjonerte boliger tilhørende 
gjeldende eiendommer.
Veirett, snuplass og fremtidig felleskostnader.
Tillatelse til å bygge nærmere enn 4 mot felles tomtegrense
Rett til å legge strøm/datatilførsel, vann og avløpsledninger.

Det er 10.02.2020 tinglyst avtale som sikrer Bnr. 260, 335 og 700 veirett på Gnr. 29, Bnr. 774.

Det er 18.02.2020  inngått avtale som sikrer Bnr. 260, 335 og 700 veirett på Gnr. 29, Bnr. 5. 

Det er inngått avtale om at Gnr. 29, Bnr. 5. tillater rivning av eksisterende uthus. 
Dette skal MUBLI gjennomføre så snart rivningstillatelse er gitt av Nesodden Kommune. 

Samtidig er det gitt et samtykke til at 29/5 har tillatelse til å bygge nærmere enn 1 m fra felles 
tomtegrense mellom 29/700, 260 og Bnr. 5. 
 

I hht Reguleringsbestemmelser for Sofienlund - revidert 13.02 89 og 17.10.89 er området 
regulert til boligformål. 

Eneboligene i Smedhagen på Fjellstrand, er seksjonerte eneboliger fordelt på 3 stk selveide 
tomter, etter eierseksjonsloven.

Det er utarbeidet vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene, og det legges ikke opp 
til felleskostnader, da alle eiere vil ha 100% vedlikeholdsansvar for egen bolig. 
Bortsett fra felles drifts/vedlikeholdskostnader på felles pumpekum, vei, gatebelysning, samt 
søppelskur og postkassestativ. 

Hver enkelt kjøper har sin fulle rettslige råderett over sin eierseksjon. 
Hver seksjon kan pantsettes særskilt og uavhengig av de øvrige i sameiet. 
Alle kjøpere får eget skjøte og vil få tildelt eget seksjonsnummer. 

TILLATELSE TIL TILTAK SØPPEL/ POST

TOMT/ GRUNNAREALER

SERVITUTTER

REGULERING

EIERFORM OG ORGANISERING

Bråtenveien 8  - 29/335/1        

Bråtenveien 10 - 29/335/2

Bråtenveien 12 - 29/260/1

Bråtenveien 14 - 29/260/2

Bråtenveien 16 - 29/700/1

Bråtenveien 18 - 29/700/2
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Bygg og eiendom vil bli forsikret av selger frem til overtagelse.  
Fullverdiforsikring, innbo- og løsøreforsikring må kjøpere selv tegne fra overtagelsestidspunktet.

Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger. 
I slike tilfeller er det alltid byggebeskrivelse som er retningsgivende. 
Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige 
leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder.
Omfanget av leveransen er begrenset til denne.

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

Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan anses som et kart, men en 
illustrasjonsskisse fra arkitekt. 
Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse. 

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn, hvis interessent mot formodning ikke ønsker 
tinglysning av skjøte, må det tas forbehold om dette i midlertidig kjøpekontrakt/budskjema. 

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring/transport av kontrakt fra kjøpers side etter 
bud/aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr på kr 50.000,- inkl. mva.

Eventuell endring krever selgers forutgående samtykke.
Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt.

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsoppgave med alle vedlegg for prosjektet før 
avtale om kjøp inngås. Alle dokumentene er tilgjengelig hos MUBLI og nedlastbart på prosjektets 
hjemmeside.

De første husene i prosjektet antas å være innflytningsklart 4. kvartal 2020.

Nøyaktig overtagelse vil bli varslet kjøper senest en måned før forespeilet overtagelse. 

Hver kjøper vil få tildelt en FDV dokumentasjon, som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg 
som er benyttet i boligen, i tillegg en adresseliste over håndverkere som er ansvarlig for de 
forskjellige arbeider og vedlikehold.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må være gitt på boligene før innflytting/overtagelse kan skje. 
Dette vil MUBLI besørge. 

Dersom boligen ved overtagelse ikke tilfredsstiller krav til ferdigattest vil det kunne gis en 
midlertidig brukstillatelse frem til eventuelle mangelpunkter er rettet.

Std. kjøpekontrakt følger vedlagt dette prospekt.

Avtaleinngåelsen gjøres etter tilbud og aksept av bud. Signering av kjøpekontrakt gjøres med digital 
signering.

Oppgjøret foretas av Proffoppgjør as v/Vibecke Fardal Marchmann.

MUBLI AS, Kirkeveien 48, 1459 Nesodden
Org.nr.: 922 617 481

Vi i MUBLI selger selv våre egne boliger og ønsker tett kontakt med våre kjøpere og interessenter, 
slik at vi legger tilrette for best mulig dialog i denne spennende og artige prosessen.

Det forutsettes at delinnbetalingen på kr. 100.000,- av kjøpesummen innbetales ved 
kontraktsinngåelse til meglers klientkonto for prosjektet.
Delinnbetaling fra kjøper forutsetter at selger har stilt entreprenørgaranti iht. 
bustadoppføringslova §12. 
Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet kjøper frem til overtagelse. 
Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for delinnbetalingen. 
Hovedoppgjør (rest kjøpesum og omkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto senest en 
uke før overtagelse av eierseksjonen. 
Eventuell faktura for tilvalg skal innbetales ved sluttoppgjør ved overlevering. 
Forsinkes betalingen med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 
30 dager for øvrige avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve handelen og foreta dekningssalg 
av enheten.

FORSIKRING FORBEHOLD

OVERTAGELSE OG INNFLYTTING

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

KONTRAKT OG OPPGJØR:

HJEMMELSHAVER OG SELGER

BETALINGSPLAN

Kontakt:

Christian Blix Henriksen
Tlf. 90 86 06 51
Mail: christian@mubli.no

Tobias Munthe-Kaas
Tlf. 98 61 95 96
Mail: tobias@mubli.no
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Plantegning:  30596/8/1  WC - Simple 40 cm Skrevet ut: 26.05.2020
Prosjekt:  Smedhagen - MUBLI AS

Skala: Tilpasset ramme

Ballingslöv Bad

Simple

Simple

Drømmekjøkkenet Moss AS
Carlbergveien 6B, , 1526  MOSS
Telefon: 22328484  Mobil:   Fax:
Organisasjonsnr.: 920625967
E-Mail: post@dkgruppen.no
Hjemmeside: www.drommekjokkenet.no

Kunde:
MUBLI AS
Bråtenveien 6,
1458 FJELLSTRAND
Tlf     Tlf.priv.
Mobil 90860651    Fax
E-Mail christian@blixeiendom.no

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas Side:1 (1)
Vår ref: Isberg Haugan, Nadine
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Perspektivtegning:  30596/7/1  Bad/Vaskerom - Solid og Simple Skrevet ut: 26.05.2020
Prosjekt:  Smedhagen - MUBLI AS

Skala: Tilpasset ramme

Drømmekjøkkenet

Standard (719)

Solid kulør

Drømmekjøkkenet Moss AS
Carlbergveien 6B, , 1526  MOSS
Telefon: 22328484  Mobil:   Fax:
Organisasjonsnr.: 920625967
E-Mail: post@dkgruppen.no
Hjemmeside: www.drommekjokkenet.no

Kunde:
MUBLI AS
Bråtenveien 6,
1458 FJELLSTRAND
Tlf     Tlf.priv.
Mobil 90860651    Fax
E-Mail christian@blixeiendom.no

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas Side:1 (1)
Vår ref: Isberg Haugan, Nadine
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LEVERANDØROVERSIKT
Gjennom flere år med samarbeid, nøye utvelgelse og tidligere prosjekter har vi en base med
kvalitetsbevisste leverandører med lokal tilhørighet

 

Plantegning:  30596/5/1  Kjøkken - Solid Peppergrå Skrevet ut: 26.05.2020
Prosjekt:  Smedhagen - MUBLI AS

Skala: Tilpasset ramme

Drømmekjøkkenet

Standard (719)

Solid kulør

Drømmekjøkkenet Moss AS
Carlbergveien 6B, , 1526  MOSS
Telefon: 22328484  Mobil:   Fax:
Organisasjonsnr.: 920625967
E-Mail: post@dkgruppen.no
Hjemmeside: www.drommekjokkenet.no

Kunde
MUBLI AS
Bråtenveien 6,
1458 FJELLSTRAND
Tlf     Tlf.priv.
Mobil 90860651    Fax
E-Mail christian@blixeiendom.no

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas Vår ref: Isberg Haugan, Nadine          Side:1 (1)
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Side 1 av 8 
 

 

 
 

KJØPEKONTRAKT 
 

om rett til bolig eller fritidsbolig under oppføring 
 
Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny 
bustad mm. (Bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43 og annen bakgrunnsrett. 
Kontrakten gjelder avtale etter lovens § 1, første ledd b), avtale om bolig under oppføring og 
hvor avtalen også omfatter rett til grunn. 
 
Mellom 
 
 Selger: MUBLI AS Orgnr:  922617481 
        
 Adresse:  Kirkeveien 48 

Postnr / Sted: 1459 Nesodden 
 Mob: 90860651                  E-post: christian@mubli.no                    
 
Gyldig legitimasjon: 

  

 
heretter kalt selgeren, og 
 
 Kjøper 1 Født: 
 Kjøper 2 Født:  
 
 Adresse 

Postnr / Sted 
 Mob:                 E-post: 
 
Gyldig legitimasjon: 

  

 
heretter kalt kjøperen, er i dag inngått følgende kontrakt:

MMeegglleerr::  
Proffoppgjør AS Foretaksregisteret orgnr. 913164717MVA 

Type oppdrag: 10.Salg eiendom-oppgjørsoppdrag 
Eierform: Selveier  
Oppdragsnr: 

 

Omsetningsnr: 
 

Selv om selskapet er etablert i 2019, strekker historien om selskapets gründere seg 
langt tilbake. 

På 1970-tallet var Tobias og Christians foreldre naboer i et nybyggerfelt på Tangen og 
siden den gang har relasjonen blitt tettere og tettere. 

Christian har vært en av Nesoddens ledende eiendomsmeglere de siste tre tiårene, 
mens Tobias har de siste ti årene interessert seg mer og mer for eiendomsutvikling og 
drevet med eiendomsutvikling i mindre skala i egen regi. 

Mublis verdiskapning skal ligge i å finne tomter og utvikle prosjekter fra rå-tomter til 
gjennomførte prosjekter. 
Pågangsmot, satsningsvilje og iver etter å utvikle gode prosjekter med høy kvalitet er 
stikkord for driften i tiden fremover!

OM MUBLI
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§ 3 
 

SELGERS PLIKT TIL Å STILLE GARANTIER 
 
Selger skal straks etter at avtale er inngått, stille garanti etter bustadoppføringslova § 12. 
Dersom selger ikke oppfyller plikten til straks å stille garanti, har kjøper rett til å holde tilbake 
alt vederlag frem til det er dokumentert at garantien foreligger. 
 
Er det i avtalen tatt forbehold som beskrevet i bustadoppføringslova § 12 annet ledd, andre 
setning, er det tilstrekkelig at selger stiller garantien straks etter at forbeholdene er falt bort, 
men selger skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter. 
 
I tilfeller der det skal stilles garanti etter fristen i forrige avsnitt og dette ikke er gjort, kan 
kjøper gi selger et skriftlig varsel med en frist på minst ti virkedager til å rette forholdet. Har 
entreprenøren heller ikke innen denne fristen dokumentert at det er stilt garanti i samsvar 
med bustadoppføringslova § 12, har kjøper rett til å heve avtalen. 
 
Garantien skal gjelde frem til fem år etter overtagelse. Garantien skal tilsvare minst 3 % av 
kjøpesummen frem til overtagelse, og minst 5 % etter overtagelse. Endringer/tilvalg som 
avtales etter at kontrakt er inngått, fører ikke til at garantisummen skal endres. Ved avtale om 
forskuddsbetaling etter punkt 4 alternativ 1, skal selger i tillegg stille forskuddsgaranti etter 
bustadoppføringslova § 47. 
 
 

§4 
 

OPPGJØR 
 

Oppgjøret mellom partene foretas av: 
 
Proffoppgjør AS 
Postboks 466 
4664 Kristiansand s 
Tlf: 97 17 35 15, Epost: post@proffoppgjor.no  

 
- Hele kjøpesummen betales ved overtakelse av boligen. Boligen tinglyses i kjøpers 

navn først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtagelse. Det innbetalte beløpet 
tilhører kjøper, og kan ikke frigis til selger inntil det enten er stilt forskuddsgaranti etter 
bustadoppføringslova § 47 eller kjøper har fått tinglyst hjemmel til andelen. 

 
Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger være kreditert eiendomsmeglers klientkonto 
1503 44 14073 innen dato for overtagelse. Overførsel merkes med kundens navn. 
 
Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter pr. overtagelsesdato settes 
opp av kjøper og selger.  
 
Rentene av innestående på klientkonto tilfaller som hovedregel kjøper. 
Når det er avtalt at kjøper skal betale forskudd, er forskuddet å anse som selgers penger når 
lovens vilkår om å sikre kjøper er oppfylt. Når selger har oppfylt vilkårene om å stille 
garantier etter bustadoppføringslova §§ 12 godskrives derfor selger renter av innestående på 
klientkonto til enhver tid. Renter av omkostninger som er innbetalt av kjøper tilfaller kjøper. 
Kjøper og selger godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre 
enn et halvt rettsgebyr, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 tredje ledd. 
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§ 1 
 

SALGSOBJEKT OG TILBEHØR 
 

Type eiendom 
 

Matrikkel Gnr. 29 Bnr. 260, 335, 700. Snr.1,2 i Nesodden kommune 
Eierform tomt:  Selveiet  
Hjemmelshaver til eiendommen: MUBLI as  
 
 
Boligen leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, prospekt mv. som kjøper er kjent 
med og som følger som vedlegg til denne kontrakt. 
 
Selger kan foreta nødvendige og/eller hensiktsmessige endringer i spesifikasjonene, f.eks. 
som følge av offentligrettslige krav, manglende tilgjengelighet eller prisendringer, så lenge 
dette ikke reduserer boligens forutsatte standard. Dette gjelder også for endringer/tilvalg. 
Slike endringer utgjør ikke en mangel, og gir ikke kjøper rett til prisavslag eller andre 
sanksjoner. 
 
Tegninger og illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er kun av illustrativ karakter. 
Ved eventuelle avvik gjelder leveransebeskrivelsen foran prospektet og tegninger. 
 
Kjøper er kjent med at det med boligen medfølger et ansvar for å dekke eiendommens andel 
av de månedlige felleskostnadene. 
 

§ 2 
 

KJØPESUM OG OMKOSTNINGER 
 

Eiendommen overdras for en kjøpesum kr 5.100.000,- Som gjøres opp på følgende måte: 
 

Kjøpesum og omkostninger Beløp  
Kontrakt 5.100.000 ,- 
   
Dokumentavgift av tomteverdi 25.000 ,- 
Tingl.gebyr pantedokument 585 ,- 
Tingl.gebyr skjøte 585 ,- 
Panteattest kjøper 202 ,- 
Totalt kr. 5.126.372 ,- 

 
 

Forskudd Beløp  
 Innbetaling umiddelbart etter kontraktsignering 100 000 ,- 
Innbetalingsplan Beløp  
 Innbetaling innen overtagelse 5.026.372 ,- 

 
 
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. 
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§ 7 
 

SELGERS MANGELSANSVAR/KJØPERS REKLAMASJONSPLIKT 
 

Det foreligger mangel ved avvik fra avtalt ytelse eller avvik fra offentligrettslige krav som 
beskrevet i bustadoppføringslova § 25, ved manglende opplysninger som beskrevet i § 26 
eller ved uriktige opplysninger som beskrevet i § 27.  
 
Foreligger det mangel, kan kjøper gjøre gjeldende slike krav som følger av 
bustadoppføringslova §§ 29 flg., herunder retting av mangel, tilbakehold av kjøpesum, 
erstatning eller heving, på nærmere vilkår som beskrevet i bustadoppføringslova.   
 
Kjøper mister retten til å gjøre mangler gjeldende dersom det ikke rettidig er sendt 
reklamasjon til selger i tråd med bustadoppføringslova § 30. 
 
 

§ 8 
 

ENDRINGSARBEIDER, TILLEGGSARBEIDER OG TILVALG 
 

Kjøper kan kreve endringer, og partene kan kreve justering av vederlaget, i henhold til 
bustadoppføringslovas regler, jfr Buofl § 9 (3). 
 
Partene er enige om at alle endringer, tillegg eller tilvalg (kalt "Endringer" som 
fellesbetegnelse) til kontrakten skal skje skriftlig og med kopi til megler, også etter inngåelsen 
av kjøpekontrakten.  
 
Endringene blir en del av kjøpekontrakten, på samme måte som de opprinnelig avtalte 
hovedytelsene: Endringene innebærer at beskrivelsen av salgsobjektet i punkt 1, med 
vedlegg, justeres i henhold til de avtalte endringer og tilvalg. Det er også etter Endringene 
selger som er ansvarlig for hele leveransen av boligen, og kjøper kan forholde seg til selger 
ved eventuell forsinkelse eller mangler knyttet til Endringene. Kjøper er ansvarlig for å betale 
hele kjøpesummen, inkludert betaling for Endringene, til meglers klientkonto. Selgers 
forpliktelse til å stille garantier etter denne kontrakten og bustadoppføringslova § 47 vil gjelde 
tilsvarende for Endringene. 
 
 

§ 9 
 

OVERTAKELSE 
 

 
Forventet ferdigstillelse er 4. kvartal 2020, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke 
bindende og utløser ikke dagmulkt.  
 
Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en 
overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle 
kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av 
boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige 
datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden. 
 
Selger skal innkalle til overtakelsesforretning etter bustadoppføringslova § 15. Selger er 
ansvarlig for at det skrives protokoll fra overtakelsesforretningen, i henhold til bilag til denne 
kontrakt.  
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§ 5 
 

HEFTELSER 
 

Utskrift av eiendommens grunnbok er forelagt kjøper. Kjøper har gjort seg kjent med 
innholdet i denne. 
 
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Eksisterende pengeheftelser skal slettes for 
selgers regning. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom 
utleggsforretninger varsles eller blir avholdt innen overtagelse. 
 
Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder 
utleggsforretninger, utover det som grunnboksutskriften viser. Selger forplikter seg til 
umiddelbart å underrette megler dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysing av 
skjøtet skal finne sted. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter m.v. som vedrører 
eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtagelsen. 
 
Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri pengeheftelser som fremgår av 
bekreftet grunnboksutskrift/oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta. 
 
Andre heftelser: 
 Følgende andre heftelser er tinglyst på eiendommen, og skal følge med ved salget: 
 

- Erklæring og avtale mellom de til enhver tid eiere av Gnr. 29, Bnr. 260, 335 og 700.  
Vei og snuplass 
Byggelinje mot felles tomtegrense 
Strøm/datatilførsel, vann og avløpsledninger 

 
Selger har rett til å tinglyse nye heftelser på eiendommen som følge av krav fra det offentlige,  
herunder heftelser som gjelder vei, vann og avløp. 
 
 
 

§ 6 
 

TINGLYSING / SIKKERHET 
 

Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal 
oppbevares hos eiendomsmegler, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, 
inklusive omkostninger. 
 
Selger har utstedt et pantedokument (sikringsobligasjon) til eiendomsmegler som lyder på et 
beløp minst tilsvarende kjøpesummen. Pantedokumentet inneholder også en 
urådighetserklæring. Pantedokumentet er tinglyst, eller skal tinglyses, av eiendomsmegler. 
Pantedokumentet tjener som sikkerhet for partenes rettigheter og plikter etter avtalen. 
  
Eiendomsmegleren skal vederlagsfritt besørge pantedokumentet slettet når oppgjør mellom 
partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysning. 
 
All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av eiendomsmegler. Dokumenter 
som skal tinglyses må snarest, og i god tid før overtakelse, overleveres eiendomsmegler i 
undertegnet og tinglysingsklar stand. 
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§ 13 
 

FORSIKRING 
 

Eiendommen er fullverdiforsikret i  
 
Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til overtakelsesdagen. Ved 
overtakelse går forsikringsplikten over på kjøper, eller på sameiet ved kjøp av eierseksjon. 
Dersom eiendommen før overtakelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som 
dekkes av forsikringen, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen. 
 
 

 
§ 14 

 
AVBESTILLING 

 
Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Slik 
avbestilling kan gi selger rett til økonomisk kompensasjon. 
 
 

§ 15 
 

SELGERS FORBEHOLD 
 
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten:  
1. At det oppnås 2 eller fler solgte eneboliger.  
 
De ovenfor nevnte forbehold gjelder for en periode på inntil 3 måneder fra salgsstart, og 
selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er 01.09.2020.  Dersom selger ikke har sendt 
skriftlig melding til kjøper om at forbehold gjøres gjeldende innen fristen, er selger endelig 
juridisk bundet av kontrakten. Meldingen må angi hvilket forbehold som gjøres gjeldende, og 
må være kommet frem til kjøper innen den angitte frist per e-post eller rekommandert brev. 
 
Dersom selger gjør forbehold gjeldende, gjelder følgende:  
 

- Denne kjøpekontrakt bortfaller, med den virkning at ingen av partene kan gjøre krav 
gjeldende mot den annen part på grunnlag av kontraktens bestemmelser. 

- Ethvert beløp som kjøper har innbetalt skal, inkludert opptjente renter, uten ugrunnet 
opphold tilbakeføres til kjøper 

 
 

§ 16 
 

BILAG 
 

Kjøper er forelagt følgende dokumentasjon: 
 

• Salgsoppgave  
• Grunnboksutskrift for eiendommen 
• Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser 
• Målebrev/arealbekreftelse 
• Tegninger  

Side 6 av 8 
 

Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle 
inntekter. 
 
Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig og byggrengjort stand, uten leieforhold 
av noen art, slik at hele eiendommen leveres ledig for kjøper. Eiendommen skal ha 
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overlevering til kjøper. 
 
Kjøper gjøres oppmerksom på at fellesarealene overtas samtidig med boligen på 
overtakelsesdagen. Dersom det er mangler ved fellesarealene på overtakelsestidspunktet, 
og kjøper ønsker å tilbakeholde et beløp etter bustadoppføringslovas §31 for å sikre 
retting/ferdigstillelse, skal dette protokollføres på overtakelsesprotokollen eller på annen 
måte skriftlig varsles eiendomsmegler og selger før hjemmelsovergang.  
 
Ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse, er selger forpliktet til å fremskaffe ferdigattest 
innen rimelig tid og senest før midlertidig brukstillatelse er utløpt på tid. Ved slik overtakelse 
er eiendomsmegler forpliktet til å gjøre kjøper oppmerksom på at det bør etableres 
tilstrekkelig sikkerhet for kjøpers krav. Eiendomsmegler skal deretter bistå partene med å 
etablere tilfredsstillende sikkerhet som ivaretar kjøpers interesser.  
 
Risikoen for boligen går over på kjøper når kjøper har overtatt bruken boligen. Overtar kjøper 
ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har kjøper risikoen fra det tidspunktet boligen 
kunne vært overtatt. 
 
Når risikoen for boligen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale 
kjøpesummen bort ved at boligen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som 
selger ikke svarer for. 
 
 

§ 10 
 

ETTÅRSBEFARING 
 

Selger skal med rimelig frist sørge for at det skriftlig innkalles til ettårsbefaring når det er gått 
om lag ett år siden overtakelsen, jf. bustadoppføringslova § 16. 
 
 

§ 11 
 

SELGERS KONTRAKTSBRUDD 
 

Er selgers ytelse forsinket etter kjøpekontraktens bestemmelser sammenholdt med 
bustadoppføringslova § 17, kan kjøper kreve sanksjoner som nærmere beskrevet i 
bustadoppføringslova §§ 18 flg. Slike sanksjoner kan være å holde igjen hele eller deler av 
kjøpesummen, kreve dagmulkt, kreve erstatning eller å heve avtalen, på nærmere vilkår i 
bustadoppføringslova. 
 

§ 12 
 

KJØPERS KONTRAKTSBRUDD 
 

Er kjøpers betaling eller annen medvirkning ikke oppfylt til avtalt tid eller til tidspunkt selger 
kan krev etter bustadoppføringslova §§ 46, 47, 50 og 51 kan selger kreve sanksjoner som 
nærmere beskrevet i bustadoppføringslova §§ 56 flg. Slike sanksjoner kan være å stanse 
arbeidet og kreve tilleggsvederlag, kreve rente og erstatning for rentetap eller heve avtalen 
og kreve erstatning for tap, på nærmere vilkår i bustadoppføringslova. 
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 Mubli AS 
Kirkeveien 48 
1459 Nesodden 
 
 

 
www.mubli.no 
post@mubli.no 
 
 

 
Tlf.: 908 60 651 
Org.nr. 922 617 481 
 

 

 
Bestillingsskjema Smedhagen 

 
 Budgiver har lest salgsoppgaven m/vedlegg, kontrakt og prislisten. Iht. denne informasjonen inngir 

undertegnede herved følgende bestilling: 
 
Hus:  
Gnr. 29, Bnr.                      

Undertegnede inngir herved følgende bestilling på ovennevnte eiendom: 
Kjøpesum kr  samt omkostninger i henhold til salgsoppgave. 

   
 
Vilkår: 
 
Finansiering:  
 
 

Navn 1:  

  

Fødselsnummer (11 sifre):  

 

E-post adresse:  

Tlf. 

(dagtid): 

 Tlf. (mobil):  

Adresse:  Postnr./sted:  

 

Navn 2:  

  

Fødselsnummer (11 sifre):  

 

E-post adresse:  

Tlf. 

(dagtid): 

 Tlf. (mobil):  

Adresse:  Postnr./sted:  

 

 
Sted/dato

: 
  

 
   

Underskrift  Underskrift 
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• Leveransebeskrivelse 
 

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse skal foreligge innen overtakelse. 
 
 

§ 17 
 

SIGNATURER 
 

Denne kontrakt er utferdige i 4 - fire - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt 
eksemplar og to beror hos eiendomsmegler. 
 
 
 
 
 
 
 
Sted/dato:  
 
 
 
 
 
 
Kjøper: Selger: 

……………………………………………… 
  

……………………………………………  

 
……………………………………………… 
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GODE GRUNNER TIL Å

KJØPE HELT NY BOLIG
AV MUBLI AS
Ny bolig gir deg trygghet og forutsigbarhet

Lavere dokumentavgift ved kjøp av ny bolig 

Ingen budrunde med faste priser

Muligheter for tilvalg

Helt nytt inventar levert av kvalitetsleverandører, 
inkludert én time med interiørkonsulent. 

Forutsigbar økonomi – 
en ny bolig har lave vedlikeholdskostnader. 

Kjøp av ny bolig gir god tid til planlegging i perioden
frem til overtakelse

Kontakt:
Christian Blix Henriksen
Tlf. 90 86 06 51
Mail: christian@mubli.no


