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NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN
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VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN

32

BO I NYDALEN
Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. 
Stedet var et viktig industrisenter med Christiania Spigerverk og Nydalen Compagnie som 
dominerende aktører. Historien er fortsatt levende her, og mange av de vakre gamle  
bygningene er godt bevarte og forteller sin stolte historie. 

Akerselva er en perle i Nydalen med sine fosser, bukter og flotte badeplasser.  
Langs elva går det populære turveier som strekker seg helt fra Oslo sentrum til  
Maridalsvannet. Defra ligger marka åpen med fantastiske turmuligheter  
sommer som vinter.

De siste 20 årene har Nydalen gjenomgått en formidabel forandring.  
Blandingen av historiske bygninger, nye boligprosjekter, hoteller, museer,  
Riksteatret, butikker, kjøpesenter, og spisesteder skaper en helt egen  
atmosfære. Flere ledende bedrifter og skoler, blant annet BI og nybygde  
Nydalen videregående skole, har etablert seg i området. Dette bidrar  
til et inspirerende utviklings- og studiemiljø. 

Uansett om man er par, familie eller student, tilbyr stedet mange  
muligheter og stor variasjon. Nydalen fremstår i dag som en bydel  
med yrende liv og en fascinerende blanding av urban mordernitet 
 og fordums sjarm.Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag i Nydalen, og byr på solrike balkonger og 

toppleiligheter med spektakulære takterrasser. Mange leiligheter har utsikt over hele byen. Prosjektet Lillohøyden 
består av tre frittstående bygg med totalt ca 250 leiligheter, fordelt på to eller tre salgstrinn.
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UTOMHUSPLAN

Illustrasjonsbilde – avvik vil forekomme.

Det gjøres oppmerksom på at 
utomhusplanen i salgsprospektet 
ikke er ferdig detaljprosjektert. 
Forstøtningsmurer, fallsikringer, 
gangveier, belysning, fordeler skap, 
trafoer, kummer, plassering av 
renovasjon og lignende vil bli plassert 
slik det finnes hensiktsmessig i 
forhold til terrenget. Leveranse av 
plen og vegetasjon vil kunne avvike i 
forhold til utomhusplan.
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Illustrasjonsbilde – avvik vil forekomme.

TYPE 1R-A   1-ROMS

Leilighet nr:  5, 6
Etasje:  1
Antall leil:   2
BRA  40 m2

P-rom  38 m2

Bad
5,5 m²

Entré
5,6 m²

Stue/
Kjøkken
26,6 m²

Terrasse
12,9 m²

Hus2_WEB_DK-005

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

56

120 cm 
SENG
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TYPE 2R-A   2-ROMS

Leilighet nr:  8
Etasje:  1
Antall leil:   1
BRA  44 m2

P-rom  38 m2

Stue/
Kjøkken
19,4 m²

Entré
4,4 m²

Bad
5,5 m²

Kott
3 m²

Soverom
7,9 m²

Hus2_WEB_DK-008

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

TYPE 2R-B   2-ROMS

Leilighet nr:  16
Etasje:  2
Antall leil:   1
BRA  44 m2

P-rom  38 m2

Sov
7,9 m² Bad

5,5 m²

Entrè
4,4 m²

Kott
3,0 m²

Stue/Kjøkken
19,4 m²

Balkong
8,5 m²

Hus2_Leil 16         

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

8

16

INNGLASSET bALkoNG mED 
muLIGHET FoR å åpNE.140 cm 

SENG

140 cm 
SENG
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TYPE 2R-D   2-ROMS

Leilighet nr:  13, 30, 39, 48
Etasje:  2, 4, 5, 6
Antall leil:   4
BRA  54 m2

P-rom  48 m2

Soverom
11.7 m²

Hus2_WEB_DK-013

Bad
5,5 m²

Entré
4,2 m²

Stue/
Kjøkken

26 m²

Balkong
9,1 m²

Kott
3 m²

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

30

13

39

48

Illustrasjonsbilde – avvik vil forekomme.
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TYPE 2R-E   2-ROMS

Leilighet nr:  15
Etasje:  2
Antall leil:   1
BRA  54 m2

P-rom  48 m2

Balkong
9,5 m² Stue/

Kjøkken
26 m²

Entré
4,2 m²

Bad
5,5 m²

Kott
3 m²

Soverom
11,7 m²

Hus2_WEB_DK-015

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

15

TYPE 2R-F   2-ROMS

Leilighet nr:  23, 32, 41, 50
Etasje:  3, 4, 5, 6
Antall leil:   4
BRA  54 m2

P-rom  48 m2

Bad
5,5 m²

Kott
3 m²

Soverom
11,7 m²

Balkong
9,5 m²

Entré
4,2 m²

Hus2_WEB_DK-023

Stue/Kjøkken
26 m²

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

23

32

41

50
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TYPE 2R-g   2-ROMS

Leilighet nr:  22, 31,  
  40, 49
Etasje:  3, 4, 5, 6
Antall leil:   4
BRA  54 m2

P-rom  48 m2

Hus2_WEB_DK-014

Bad
5,5 m²

Kott
3 m²

Soverom
11,7 m²

Balkong
15,8 m²

Entré
4,2 m² Stue/Kjøkken

26 m²

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

22

31

40

49

Illustrasjonsbilde – avvik vil forekomme.
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TYPE 3R-A   3-ROMS

Leilighet nr:  56
Etasje:  7
Antall leil:   1
BRA  70 m2

P-rom  63 m2

Bad
5,5 m²

Kott
2,8 m²

Soverom
8,6 m²Soverom

13,5 m²

Balkong
15,6 m²

Entré
4,2 m²

Hus2_WEB_DK-056

Stue/
Kjøkken
29,4 m²

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

56

TYPE 3R-B   3-ROMS

Leilighet nr:  3
Etasje:  1
Antall leil:   1
BRA  71 m2

P-rom  66 m2

Hus2_WEB_DK-003

Soverom
11,5 m²

Soverom
7,2 m²

Stue/
Kjøkken

31 m² Terrsse
14,1 m²Kott

3 m²
Bad
5 m²

Entré
8,6 m²

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

3
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TYPE 3R-C   3-ROMS

Leilighet nr:  11, 28,  
  37, 46
Etasje:  2, 4, 5, 6
Antall leil:   4
BRA  71 m2

P-rom  66 m2

Soverom
11,5 m²

Soverom
7,2 m²

Entré
8,6 m²Kott

3 m²
Bad

5,1 m²

Stue/Kjøkken
31 m² Balkong

9,2 m²

Balkong
8,5 m²

Hus2_WEB_DK-011

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

11

28

37

46

TYPE 3R-D   3-ROMS

Leilighet nr:  4
Etasje:  1
Antall leil:   1
BRA  77 m2

P-rom  73 m2

Kott
2,2 m²

Entré
6,8 m²

Hus2_WEB_DK-004

Bad
5,5 m²

Soverom
10 m²

Soverom
14,4 m²

Terrasse
24,6 m²

Stue/
Kjøkken
34,2 m²

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

4

INNGLASSET bALkoNG mED muLIGHET FoR å åpNE.
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TYPE 3R-E   3-ROMS

Leilighet nr:  12, 29,  
  38, 47
Etasje:  2, 4, 5, 6
Antall leil:   4
BRA  77 m2

P-rom  73 m2

Kott
2,2 m²

Entré
6,8 m²

Bad
5,5 m²

Stue/
Kjøkken
34,2 m²

Balkong
17,5 m²

Soverom
14,4 m²

Soverom
10 m²

Hus2_WEB_DK-012

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

12

29

38

47

TYPE 3R-F   3-ROMS

Leilighet nr:  53, 54
Etasje:  7
Antall leil:   2
BRA  79 m2

P-rom  73 m2

Stue-Kjøkken
35,7 m²

Balkong
11,3 m²

Gang
7,8 m²

Bad
5,5 m²

Entré
4 m²

Hus2_WEB_DK-053

Kott
3,3 m²

Soverom
7 m²

Soverom
11,6 m²

Terrasse
13,1 m²

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

53 5454 53
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TYPE 3R-g   3-ROMS

Leilighet nr:  61
Etasje:  8
Antall leil:   1
BRA  83 m2

P-rom  76 m2

Kott
2,8 m²

Soverom
8,6 m²

Hus2_WEB_DK-061

Soverom
13,5 m²

Stue/
Kjøkken

34 m² Balkong
22,4 m²Entré

4,2 m²

Bad
5,5 m²

Trapp
8,1 m²

Takterrasse leil.
59 m²

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

61

TYPE 3R-H   3-ROMS

Leilighet nr:  24, 33, 42, 51
Etasje:  3, 4, 5, 6
Antall leil:   4
BRA  86 m2

P-rom  79 m2

Balkong
17,2 m²

Stue/Kjøkken
42,1 m²

Soverom
10,4 m²

Soverom
11,8 m²

Gang
4,3 m²

Bad
5,5 m²

Kott
3 m²

Entré
4 m²

Hus2_WEB_DK-024

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

24

33

42

51
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25

34

43

52

TYPE 4R-A   4-ROMS

Leilighet nr:  25, 34, 43, 52
Etasje:  3, 4, 5, 6
Antall leil:   4
BRA  85 m2

P-rom  78 m2

Balkong
17,4 m²

Balkong
8,5 m²

Stue/Kjøkken
32 m²

Soverom
6,6 m²

Soverom
8,2 m²

Soverom
14,6 m²

Entré
8,9 m²

Bad
5,5 m²

Hus2_WEB_DK-025

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

Illustrasjonsbilde – avvik vil forekomme.

INNGLASSET bALkoNG mED muLIGHET FoR å åpNE.
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TYPE 4R-B   4-ROMS

Leilighet nr:  1, 2
Etasje:  1
Antall leil:   2
BRA  94 m2

P-rom  88 m2

Soverom
15,6 m²

Soverom
7,3 m²

Soverom
8,9 m²

Kott
2,5 m²

Entré
4 m²

Bad
4,3 m²

Bad
3,1 m²

Terrasse
12,4 m²

Stue/Kjøkken
35,7 m²

Gang
6,3 m²

Hus2_WEB_DK-001

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

1 22 1

TYPE 4R-C   4-ROMS

Leilighet nr:  9, 10, 17, 18,  
  26, 27, 35, 36,   
  44, 45
Etasje:  2, 3, 4, 5, 6
Antall leil:   10
BRA  94 m2

P-rom  88 m2

Stue/Kjøkken
35,7 m²

Hus2_WEB_DK-009

Balkong
11,3 m²

Balkong
9,2 m²

Entré
3,9 m²

Kott
Soverom

8,9 m²

Soverom
7,3 m²

Soverom
15,6 m²

Gang
6,5 m²

Bad
3,1 m²

Bad
4,3 m²

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

9 10

17 18

26 27

35 36

44 45

10 9

18 17

27 26

36 35

45 44
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TYPE 4R-D   4-ROMS

Leilighet nr:  59
Etasje:  8
Antall leil:   1
BRA  103 m2

P-rom  96 m2

Trapp
7 m²

Takterrasse leil.
58 m²

Balkong
17,9 m²

Soverom
9,8 m²

Bad
5,5 m²

Entré
10,9m²

Soverom
11,3 m²

Soverom
7,4 m²

Kott
3,3 m²

Stue/Kjøkken
35,7 m²

Trapp
5,8 m²

Hus2_WEB_DK-059

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

59 59

TYPE 4R-E   4-ROMS

Leilighet nr:  55
Etasje:  7
Antall leil:   1
BRA  117 m2

P-rom  110 m2

Kott
4,2 m²

Entré
8,4 m²

Stue/
Kjøkken
56,5 m²

Balkong
11 m²

Bad
5,5 m²

Soverom
13,4 m²

Soverom
14,9 m²

Soverom
8,2 m²

Terrasse
19 m²

Hus2_WEB_DK-055

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

55 55
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TYPE 4R-F   4-ROMS

Leilighet nr:  58
Etasje:  8
Antall leil:   1
BRA  119 m2

P-rom  111 m2

Hus2_WEB_DK-058

Soverom
17,2 m²

Soverom
6,8 m²

Entré
6,9 m²

Gang
8,6 m²

Bad
5,5 m²

Toalett
3,7 m²

Stue/Kjøkken
52,4 m²

Kott
3,2 m²

Soverom
7,4 m²

Balkong
27 m²

Takterrasse
27m²

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

58 58

TYPE 4R-g   4-ROMS

Leilighet nr:  60
Etasje:  8
Antall leil:   1
BRA  122 m2

P-rom  116 m2

Hus2_WEB_DK-060

Soverom
11,5 m²

Soverom
13,3 m²

Soverom
8,2 m²

Kott
3,2 m²

Bad
5,5 m²

Entré
8,6 m²

Balkong
10,9 m²

Stue/Kjøkken
56,6 m²

Takterrasse leil.
61 m²

Teknisk

Trapp
9,2 m²

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

60 60

TRINN opp
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TYPE 4R-H   4-ROMS

Leilighet nr:  57
Etasje:  7
Antall leil:   1
BRA  126 m2

P-rom  115 m2

Soverom
12,6 m²

Soverom
10,6 m²

Soverom
14,2 m²

Balkong
19,6 m²

Entré
5,4 m² Bad

4,3 m²

Bad
3,1 m²Takterrasse

138 m²

Stue/Kjøkken
62,6 m²

Kott
4,4 m²

Hus2_WEB_DK-057

FASADE moT SYD FASADE moT NoRD

57 57

Illustrasjonsbilde – avvik vil forekomme.

TRINN opp
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STANDARD LEVERANSE
kjøkkEN
Kjøkkeninnredning leveres med leveringsomfang i henhold til kontraktstegning. 
Kjøper kan velge mellom stilretning klassisk eller moderne i henhold til gitte frister. 

I klassisk stilretning leveres kjøkken fra HTH type Hvit Kvadrat med håndtak i stål, 
type Stål Square, og laminat benkeplate type Rustikk Mørk Skifer. 

I moderne stilretning leveres levers kjøkken fra HTH type Straight med grep og hvit 
laminat benkeplate med aluminium/stålkant. 

Begge stilretninger leveres med hel benkeplate og komfyrskap med mulighet for 
senere integrering av komfyr. Det leveres egen kurs for komfyr samt induksjons-
topp.

Innredningshøyde for kjøkkeninnredning utgjør ca. 2.10 m. Nedforing fra himling til 
overskap i standard skrogfarge. Kjøkkeninnredning utstyres med downlights under 
overskap.

Det leveres flis 10x10 cm over kjøkkenbenk. Kjøper kan velge mellom hvit eller kre-
met farge uten merkostnad.

Hvitevarer inngår ikke i leveransen.

Lampepunkt i tak. Oppvaskkum med beslag av rustfritt stål. Ettgreps blandebatteri 
med oppløft og svingbart hode. Avtrekk over komfyr med lys, type volumhette. Hus-
brannslange ferdig tilkoblet til kran i kjøkkenbenk. 

gulv: Parkett, 14 mm eik, eik heltre gulvlist.
Vegger:  Sparklet og hvitmalt, fargekode 0502-Y.
Tak:  Sparklet og hvitmalt, ikke taklist. Synlig V-fuge.

bAD
Det leveres hvit baderomsinnredning fra HTH, type Straight, med grep. Omfang og 
utforming som vist på tegning for den enkelte leilighet. 
Heldekkende benk med nedstøpt servant og ettgreps blandebatteri. Dobbelt stikk 
ved vask.  
Bad med 60, 90 og 120 cm innredning leveres med vegghengt speil med integrert 
belysning tilpasset innrednings bredde. 
Underskap for 60 og 120 cm innredning leveres med skuffer. 90 cm innredning leve-
res med kombinasjon av skuffer/hylle.
Bad med 50 cm innredning leveres med underskap med hylle og speil med lyslist.

Det leveres rettvinklete dusjvegger i herdet glass som kan slåes inn i dusjen når 
dusjveggen ikke er i bruk. Vegghengt toalett med skjult, innkasset sisterne (ikke 
takhøy).

4 stk. innfelte downlights i stål/aluminium i tak. Downlights styres via dimmer, 
speilbelysning via bryter. 

gulv:  Mørk grå fliser 10x10 cm med nedsenk i dusjsone. Mørk grå fugemasse.
Vegger:  Hvite, matte fliser 40x20 cm. 
Tak:  Sparklet og hvitmalt, ikke taklist.
Det vil ikke være mulig med tilvalg/endringer på bad/wc.

ENTRé/GANG, boD/koTT, STuE, SoVERom
gulv:  Parkett, 14 mm eik, eik heltre gulvlist.
Vegger:  Sparklet og hvitmalt, fargekode 0502-Y.
Tak:  Sparklet og hvitmalt, ikke taklist.

Det gjøres oppmerksom på at innvendige boder/kott vil kunne inneholde tekniske 
føringer/kanaler.  

GARDERobE
Det leveres garderobeskap type Hvit glatt med stålhåndtak i omfang som vist på 
tegning. Innredningshøyden på garderoben er ca 2,1 m.

TEKNISK BESKRIVELSE
Leveranser utføres i henhold til teknisk forskrift (TEK) av 2007.

bæRESYSTEmER
Hovedbæresystem utføres i betong, plassbygd og/eller som prefabrikkerte elemen-
ter.

YTTERVEGGER mED pLATEkLEDNING
Bygningen får fasader hovedsaklig kledd med tegl og panel.

YTTERTAk
Valgte løsninger vil tilfredsstille forskriftenes krav satt til lyd, brann, styrke, isola-
sjon, tetthet, kuldebroer etc. generelt får takkonstruksjonene isolasjon og papp/
folietekking på oversiden. Nødvendig fall til sluk.

bALkoNGAVLøp
Balkonger/terrasser vil ha fall til sluk, hvor avløp føres via utvendige nedløp.

bALkoNGER / TERRASSER / uTEpLASSER 
Balkonggulv utføres i stålglattet betong. Vegger i tegl og beiset trepanel.
Tak/overbygg i malt betong.
Takterrasser leveres med betongheller. 
Uteplass på terreng leveres med belegningsstein. Vegger i tegl eller trepanel.

Det leveres utvendig dobbelt stikk og lampe med innvendig bryter. 
Det må påregnes nivåforskjell mellom utvendig balkong/terrassegulv og innvendig 
stuegulv.

bALkoNGREkkVERk
Rekkverk av opalisert glass montert i rammeverk av metall.

TRAppER
Trappene utføres i betong og leveres med belegg i trapper og repos. Trapperekkverk 
og håndløpere i metall iht. tekniske forskrifter. Innvendige trapper (fra toppetasje til 
takterrasse) leveres med bærekonstruksjon i metall og rekkverk med spiler i metall. 
Håndløper og trinn i træ (samme type træ/behandling).

pERSoNHEISER
Prosjektet inneholder heiser med heisstolstørrelse ca. 1,1 m x 2,1 m (båreheis).

LuFTbEHANDLING
Leiligheter leveres med balansert ventilasjon. Det installeres felles aggregater i 
teknisk(e) rom på tak.
Evt. ventilasjonsføringer/rør forbundet med kjøkken vil bli skjult ved nedforing mel-
lom himling og overskap. Det gjøres oppmerksom på at slike rørføringer enkelte 
steder vil måtte føres i deler av overskap.  

Avkast fra aggregater føres over tak. Inntak tas i fasaden. 

ELkRAFT - GENERELLE ANLEGG
Kursopplegget utføres generelt med skjult røranlegg. Det brukes innfelt hvitt utstyr. 
I sportsboder, garasjekjeller og tekniske rom kan åpent anlegg benyttes. Anlegget 
for øvrig legges skjult der dette er mulig ut i fra lyd-/konstruksjonsmessige forhold. 

FoRDELING
I hver leilighet leveres innfelte sikringsskap av stål. Målere plasseres i felles skap. 
Det leveres også svakstrømsskap der hussentralen til kabel-TV leverandøren blir 
plassert. Det leveres egen kurs for induksjonstopp.

VARmE
Bygget vil bli tilknyttet Hafslund fjernvarme for oppvarming (radiatorer) og varmt 
tappevann. Fordelingsskap i hver leilighet. Rørføringer frem til radiatorer legges 
skjult i konstruksjonen der dette er mulig ut i fra lyd-/konstruksjonsmessige for-
hold. Oppstikk fra gulv eller ut fra vegg til radiator. Baderom leveres med varme i 
gulv. Det leveres ikke individuelle målere på fjernvarme (oppvarming og varmt tap-
pevann) og kostnaden blir fordelt ut fra en arealbrøk.

SANITæR
I leiligheter legges vannledninger som rør-i-rør. Synlige rørstrekk fra vegg til utstyr 
leveres forkrommede. Det installeres stoppekraner i alle leiligheter. 

RøYkVARSLERE I LEILIGHETER
Det leveres røykvarslere i alle leiligheter.
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bRANNSLokkING
Det installeres husbrannslange under kjøkkenbenk.

DøRER
Inngangsdører til leiligheter leveres med Fg-godkjent lås.

INNERVEGGER
Lette innervegger i stål/bindingsverk kles med gips på begge sider. 

INNERDøRER
Innvendige dører leveres i hvit, glatt utførelse, ferdig behandlet fra fabrikk. Hvitmalt 
listverk med synlige spikerhull. 

kLEDNING oG oVERFLATE (INkL. INNVENDIG SIDE AV YTTERVEGG)
Belistning rundt dører/vinduer med malte tregerikter og synlige spikerhull. Malt 
listverk og foringer rundt vinduer og dører. gjærede hjørner.

HImLINGER
Ved bruk av plattendekker leveres himling med synlige V-fuger. Det monteres ikke 
taklister. I enkelte områder av leiligheten vil taket bli foret ned for å skjule tekniske 
føringer. Det vil i disse områdene bli gipshimling og redusert takhøyde. 

SpoRTSboDER / SYkkELboDER
Sportsboder får en størrelse på ca. 5m 2. Sportsboder leveres med nummerskilt. 
Sportsboder i lukket bodareal leveres med nettingvegger og dører. Der hvor netting-
dør leveres skaffer kunden selv hengelås.  
Det gjøres oppmerksom på at det i enkelte boder kommer tekniske installasjoner 
slik som ventilasjonsrør og fremføring av VA-anlegget. Det gjøres oppmerksom på 
at sportsboden kun er beregnet for oppbevaring av gjenstander som tåler tempera-
tur- og fuktsvingninger, som for eksempel bildekk, ski, sykler og lignende. 

GARASjEpoRT
Porten leveres med utvendig nøkkelbryter og innvendig snortrekk. Det leveres en 
stk fjernkontroll (portåpner) pr. parkeringsplass.

poSTkASSER
Det leveres innfelt postkasseanlegg i rustfritt stål med sylinderlåser. Disse plasse-
res innvendig ved hovedinngang.

uTomHuS
Utomhusarealer leveres ferdig opparbeidet med beplantning og tilsådd plen. Det 
blir opparbeidet lekeplasser med sandlek, huske samt felles uteoppholdsplass.
 
AVFALLSHåNDTERING
Avfallsbrønner vil bli plassert utomhus. Se utomhusplan hvor nedkast er inntegnet. 

bøTTEkoTT
Det bygges bøttekott i prosjektet (fellesarealer). 
Det leveres med rustfri utslagsvask med varmt og kaldt vann, samt sluk. Takbelys-
ning samt dobbelt stikk.

poRTTELEFoN
Det leveres porttelefon system med toveis kommunikasjon med lyd fra utvendige 
hovedinnganger, knappetablå plassert for hver inngang. Apparatet med åpner-
funksjon monteres på vegg i entré. 

kAbEL-TV/ bREDbåND/Ip TELEFoNI
Det leveres ett dobbeltuttak for tele/TV/data i stue. Det vil være mulighet til å velge 
flere uttak som tilvalg. Det legges opp til 3 års binding til signal leverandør. Måneds-
pris for tv-pakke og internett vil erfaringsvis være om lag kr. 400,- pr. mnd. med 
mulighet for utvidelse av leveransen. 

PROSJEKTBESKRIVELSE 
Og SALgSINFORMASJON 
oRIENTERING
Denne prosjektbeskrivelsen gjelder for salgstrinn 1 (heretter kalt Lillohøyden hus 2) 
av boligprosjektet Lillohøyden, et nytt boligprosjekt sentralt i Nydalen. Salgstrinn 1 
vil ved ferdigstillelse bestå av 61 selveierleiligheter som vil oppføres i ett bygge- og 
salgstrinn. Totalt vil boligprosjektet Lillohøyden bestå av 3 frittliggende bygg med 
totalt ca. 250 leiligheter.

Byggherre for prosjektet er Selvaag Bolig Lillohøyden AS, som er 100% eiet av Sel-
vaag Bolig ASA. Prosjektbeskrivelsen redegjør for hvilke materialer, arbeider og 
tjenester som inngår i leveransen, samt planlagt organisering av boliger, fellesarea-
ler og garasjeanlegg. 

EIENDommENS ADRESSE
Eiendommens adresse er i dag Sandakerveien 104 m.fl. men beskrevet heretter 
som Lillohøyden 2, 4 og 6. Det tas forbehold om adresseendring. Normalt vil det 
ikke foreligge adressevedtak fra Oslo kommune før byggearbeidene på eiendommen 
er igangsatt. 

TomTEFoRHoLD
Boligprosjektet Lillohøyden består i dag av eiendommene med matrikkelnummer 
gnr. 77, bnr. 41, 394 og deler av 111, 123, 135 og 147 i Oslo kommune. Tomtens to-
tale areal utgjør ca. 10.000 kvm. Salgstrinn 1 planlegges på eget matrikkelnummer. 
Eiendommen vil bli seksjonert og leilighetene vil således få egne seksjonsnummer. 

EIER- oG oRGANISASjoNSFoRm
Lillohøyden 2 vil bli et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven, og 
kjøper får skjøte på egen seksjon. 

Som seksjonseier i et eierseksjonssameie vil kjøper bli sameier i eiendommen med 
tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. Det tas sikte på at leiligheter med ter-
rasse på bakkeplan vil få dette arealet tinglyst som tilleggsdel til seksjon. Utbygger 
tar forbehold om annen organisering av terrassene på bakkeplan, dersom det skulle 
vise seg nødvendig eller hensiktsmessig. Seksjonseierne får felles bruksrett til 
sameiets fellesareal.
Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to boligseksjoner eies av 
en og samme fysiske/juridiske person.

EIERSEkSjoNSSAmEIE 
Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for sameierne, herunder 
sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruktur, som for eksempel veier, lys, 
brøyting, renovasjon, kommunale avgifter, forretningsførsel, strøm til fellesrom osv. 
Som del av fellesutgifter inngår også kostnader til drift og vedlikehold av arealer 
og anlegg som er felles for hele boligprosjektet Lillohøyden, se punktet om «felles 
areal/utomhus» nedenfor. Kostnader i forbindelse med sameiet vil fordeles på bak-
grunn av eierbrøk. Se punktet ”Felleskostnader til Eierseksjonssameie”.

Sameiet ledes av et styre valgt av seksjonseierne.

Selger vil på vegne av alle kjøpere/sameiet engasjere forretningsfører til å forestå 
driften av Sameiet for første driftsår. Forretningsfører har utarbeidet forslag til ved-
tekter og driftsbudsjett for eierseksjonssameiet.

FELLESAREAL/uTomHuS
Boligprosjektet Lillohøyden består av flere bygge- og salgstrinn, og vil ved ferdigstil-
lelse inneholde tre frittstående bygg. Det er i utgangspunkt tiltenkt tre boligsameier. 
Hvert enkelt sameie planlegges på eget matrikkelnummer og egen tomt. Utomhus/
fellesareal er planlagt opparbeidet felles for alle sameiene i boligprosjektet Lillo-
høyden (på tvers av eiendomsgrensene). Sameiene vil ha felles bruksrett og vedli-
keholdsplikt til fellesarealene (lekeplasser, gangveier, renovasjon, belysning m.m.). 
Det vil bli tinglyst bruksrett for hvert enkelt sameie for å sikre tilgang til fellesarea-
lene, med en tilhørende plikt til å delta i drift og vedlikehold av disse. Kostnadene 
for vedlikehold av fellesareal/utomhus dekkes gjennom sameiets felleskostnader og 
er fordelt mellom sameiene ut ifra fastsatt brøk. Det tas forbehold om annen orga-
nisering av fellesareal/utomhus dersom det er nødvendig eller hensiktsmessig.

GARASjESAmEIE/pARkERING
garasjeanlegget vil opparbeides under hus 2 og 4 (Lillohøyden 2 og 4). Det vil bli 
direkte adkomst til garasjeanlegget fra disse byggene. I tillegg vil det være adkomst 
til garasjeanlegg via trapp/heis på utomhusarealene. Det vil bli tinglyst rett til ad-
komst der det er nødvendig. garasjeanlegget planlegges utskilt med eget gnr. og 
bnr. som vil omfatte garasjearealet og enkelte tekniske rom. Det legges opp til at 
boder, trapperom og heis fra de ovenforliggende bygg skal inngå i boligsameiene. 
Hver garasjeplass vil utgjøre en ideell andel i garasjeeiendommen. I den utstrekning 
felles tekniske rom vil ligge i garasjeeiendommen vil også boligsameiene ha eier-
andel i garasjeeiendommen. Parkeringsplassene tildeles av utbygger. Eventuelle 
usolgte plasser disponeres av utbygger og kan selges til kjøpere som ikke er eiere 
av seksjoner i boligprosjektet Lillohøyden.
Det vil etableres et garasjesameie med et valgt styre bestående av representanter 
fra de forskjellige eierseksjonssameiene i boligprosjektet Lillohøyden. 
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Selger vil på vegne av alle kjøpere/sameiene engasjere forretningsfører til å forestå 
driften av garasjesameiet for første driftsår. Forretningsfører har utarbeidet forslag 
til vedtekter og driftsbudsjett for eierseksjonssameiet.

Utbygger tar forbehold om annen organisering av garasjeanlegget dersom det skul-
le vise seg nødvendig, eller hensiktsmessig.

FELLESuTGIFTER TIL EIERSEkSjoNSSAmEIE
Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dek-
ke eierseksjonssameiets ordinære driftsutgifter og avhenger av ytelsene sameiet 
rekvirerer.

Basert på utkast til budsjett som er utarbeidet av utbygger i samarbeid med forret-
ningsfører, er disse stipulert til ca. kr. 23,- pr. kvm. BRA pr. mnd.
 
Fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konsti-
tuerende sameiermøte. Felleskostnadene fordeles i henhold til vedtektene.

Det innbetales en oppstartskapital på kr. 3.000,- til sameiet. Disse pengene blir 
overført forretningsfører når sameiet er etablert og megler har fått utbetalingsan-
visning av sameiets styre.  
Beløpet er innskuddskapital til sameiet som ikke tilbakebetales.

mERk! 
Følgende kostnader tilkommer pr. mnd. i tillegg til månedlige felleskostnader nevnt 
ovenfor: 

Kostnader forbundet med TV/bredbånd/IP telefoni
Felleskostnader for garasjeplass(er) i garasjeanlegg, stipulert til kr. 200,- pr. plass 
pr. mnd.
Fjernvarme (oppvarming/varmt tappevann) stipulert til ca. kr. 10,- kr./kvm. BRA.
Stipulert kostnad for fjernvarme er basert på en energikostnad på kr 1,- pr kWt. 

VEDTEkTER
Utkast til vedtekter for sameiet og garasjesameiet er utarbeidet. Det forutsettes at 
kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag 
til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på senere 
sameiermøte.  Utkast til vedtekter er tilgjengelig hos megler, eller de kan lastes 
ned fra prosjektets hjemmeside.

SpoRTSboDER
Inkludert i kjøpesummen følger en stk. sportsbod plassert i underetasje/garasje-
plan. 

FERDIGSTILLELSE
Antatt ferdigstillelse av salgstrinn 1 vil være 4. kvartal 2014. Det presiseres at dette 
tidspunkt er basert på et foreløpig estimat og at tidspunktet bl.a. vil avhenge av 
kommunal behandling, oppstartstidspunkt for bygging og fremdrift i prosjekt og 
byggearbeid. Se for øvrig pkt. Særlige forbehold.

FoRSIkRING 
Frem til overtagelsen vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelsen 
vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Forretningsfører vil 
etablere forsikring på vegne av eierseksjonssameiet. Kjøper må selv besørge innbo-
forsikring og forsikring av evt. særskilte påkostninger. 

KJØPSBETINgELSER
pRISER
Se den til enhver tid gjeldende prisliste. Salgsprisene kan ikke justeres etter kon-
traktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst å regulere prisen på usolgte boliger.

Prislisten er ikke å anse som bindene tilbud fra selger.

kREDITTVuRDERING/DokumENTASjoN AV FINANSIERINGSEVNE
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise 
en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet.

oVERDRAGELSE/RESALG
Selger forbeholder seg rett til å nekte enhver overdragelse av rettsposisjoner i 
henhold til kjøpekontrakten før overtakelse har funnet sted. Ved selgers eventuelle 
godkjennelse av en slik transport, skal kjøper betale et administrasjonsgebyr på kr. 
30.000,- inkl. mva. til selger.  
Påkrevde endringer av garantier ved et evt. videresalg/transport bekostes ikke av 
selger/utbygger.

koSTNADER VED AVbESTILLINGER
Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved eventuell avbestilling etter bu-
stadoppføringslova. Kontakt megler for nærmere informasjon. Bestilte endrings- og 
tilleggsarbeider betales i sin helhet.

TILVALG/ ENDRINGER 
Selger eller dennes representant vil utarbeide en tilvalgsmeny med valgmulighe-
tene og priser for tilleggs bestillinger. Tillegg avtales særskilt mellom selger og 
kjøper. Prosjektet er basert på serieproduksjon, og det kan ikke påregnes endringer 
utover tilvalgsmenyen. Alle tilleggsbestillinger skal være selgers representant i 
hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets 
fremdriftsplan. Tilleggs bestillinger faktureres av selger når arbeidet er bestilt, og 
innbetales til megler innen den betalingsfrist som er angitt på fakturaen.  
Betalinger fra kjøper blir stående på meglers klientkonto inntil overtakelse, alter-
nativt kan selger kreve beløpet utbetalt fra megler mot å stille garanti i henhold til 
bufl. § 47.

Kjøper har under ingen omstendighet rett til å kreve utført endrings- eller tilleggs-
arbeid, herunder avbestillinger, som endrer selgers vederlag med mer enn 15 %, 
arbeider som vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers inter-
esse i å få utført arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider 
som berører rammetillatelsen. Det vises for øvrig til bufl. § 9.

SERVITuTTER/RETTIGHETER
Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. 
Eiendommen har følgende tinglyste servitutter:
23.05.2007 Bestemmelse om almen ferdselsrett
Det er på eiendommene tinglyst flere servitutter i tidsrommet 04.09.1899-
11.07.1961. Disse fås ved henvendelse til selger.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli tinglyst ytterligere servitutter/erklæringer 
på eiendommen. 
Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av 
øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold eller 
forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet i dette el-
ler fremtidige byggetrinn innenfor reguleringsplanen.
Seksjonen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i 
hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktel-
ser jf. lov om eierseksjoner.

AREALbEREGNING
Det oppgitte areal er BRA og P-rom. På tegningene kan det være angitt et romareal 
som er nettoareal innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik 
da beregningene er foretatt på tegninger. Angitte arealer på plantegning er basert 
på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg ret-
ten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom 
på at dette kan endre angitt totalt P-rom. 
Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale BRA er arealene avrundet til 
nærmeste hele tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.

mIDLERTIDIG bRukSTILLATELSE/FERDIGATTEST
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtagelse kan finne 
sted.
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LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt.  Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret 
etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt ”primærbolig” 
(der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller ”sekundærbolig” (alle andre boliger 
man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca 30 % 
av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekun-
dærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen 
multiplisert med boligens areal.  
Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

ENERGImERkING
Eiendommen er energimerket.
Leilighetene varierer i energimerking. Alle boenhetene er energimerket og Informa-
sjon om energimerking på den aktuelle boligen fremkommer av vedlagte prisliste.

Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv eiendommen er. 
Karakterskalaen strekker seg fra A (høyest) til g (lavest).  
Se www.energimerking.no for mer informasjon om energimerking av boliger.

SALG VED
Selvaag Bolig ASA, Orgnr. 992 587 776
Lørenveien 44, Pb 544 Økern, 0585 Oslo
Tlf. 23 23 99 99/02224

Bård Johnson  Tlf.mobil: 468 08 898
Marius Falch Orvin Tlf.mobil: 970 31 969

ANSVARLIG oppGjøRSmEGLER:
Selvaag Eiendomsoppgjør AS
Lørenveien 44, Pb 544 Økern, 0512 Oslo 
Tel: 23 13 70 00

pRISER oG omkoSTNINGER
Se vedlagte prisliste.

omkoSTNINGER 
Ved kjøp av ny bolig skal det kun betales dokumentavgift av tomteverdi og ikke av 
enhetens salgspris (2.5% av andel tomteverdi). 

Dokumentavgiften for hver enkelt bolig fremkommer av vedlagte prisliste.  
Dokumentavgift pr. garasjeplass utgjør kr. 7.370,-.

Tinglysingsgebyr for skjøte p.t. kr. 1.548,-. Tinglysingsgebyr for evt. pantedokumen-
ter utgjør for tiden kr. 2.107,- pr. dokument inkl. pantattest.
Det tas forbehold om endringer av offentlige satser/avgifter. 

bETALINGSbETINGELSER
Ved kontraktsinngåelse skal 10% av kjøpesummen være innbetalt til meglers klient-
konto som forskudd. Resten av kjøpesummen og omkostninger forfaller til betaling 
ved overtagelse. 

Ansvarlig oppgjørsmegler forbeholder seg retten til å utbetale oppgjør til selger ved 
overlevering av leilighet når midlertidig brukstillatelse foreligger.

SALGSbETINGELSER
Boligene selges etter bustadoppføringslovas bestemmelser. Utbygger stiller garanti 
etter §12 i bustadoppføringslova. Dersom utbygger stiller garanti etter bustadsopp-
føringslovas §47 kan innbetalt del av kjøpesummen utbetales til selger før overta-
gelse og tinglysing av skjøte.  
Renter opptjent på klientkonto tilfaller kjøper inntil selger stiller forskuddsgaranti 
etter bustadoppføringslovens § 47. 

kjøpEkoNTRAkT
Selger vil benytte NS 3427 standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at kjøpetilbud 
legges inn på grunnlag av denne kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis under 
samme forutsetning. 
Standard kjøpekontrakt er tilgjengelig hos megler, eller den kan lastes ned fra pro-
sjektets hjemmeside:

www. selvaagbolig.no/lillohoyden.

Salg til kjøpere som ikke er forbrukere faller utenfor Bustadoppføringslova. For 
slike kjøpere vil gjelde særskilte betingelser, blant annet vil det ikke stilles garan-
tier. Kontakt megler for kopi av kjøpekontrakt basert på bestemmelsene i Avhen-
dingslova, som benyttes ved salg til næringsdrivende. 

VIkTIG INFoRmASjoN
Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets 
generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en 
komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig til kundetegninger og kjøpe-
kontrakt med vedlegg. Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, ”møblerte” plan-
tegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan 
ikke anses som endelig leveranse. Det gjøres oppmerksom på at radiatorer (fjern-

varme) som leveres i leilighetene ikke er inntegnet på tegninger/3D animasjoner av 
leilighetene i prospektet. Inntegnet utstyr/inventar/hvitevarer  medfølger ikke, og 
det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i 
leveransen. generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmate-
riell vil ikke passe for alle leiligheter. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere 
solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende 
og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt bud inngis.
Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er 
presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom 
tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt 
med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er be-
grenset til denne.

Sjakter og VVS føringer er ikke endelig inntegnet og nedkassinger/foringer i himling 
vil stedvis kunne forekomme.

Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som 
følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget.

Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig de-
taljprosjektert og at endringer vil forekomme. Forstøtningsmurer, fallsikringer, 
lekeplasser, belysning, fordelerskap, trafoer, kummer og lignende vil bli plassert 
slik det finnes hensiktsmessig i forhold til terrenget.  
Leveranse av plen og vegetasjon vil kunne avvike i forhold til utomhusplan.

Naboeiendommen gnr. 77, bnr. 118, 120, 133 og deler av bnr. 11, 123 og 135 er eid av 
Oslo kommune som har til hensikt å etablere/bygge skole på tomten. Kontakt selger 
for ytterligere informasjon. Det gjøres samtidig oppmerksom på at det på nedsiden 
av eiendommen er prosjektert barnehage, se vedlagte utomhusplan.

Boligprosjektet Lillohøyden vil ha adkomst fra Fernanda Nissens gate som er en 
privat vei. Kostnader til drift og vedlikehold av vei- og fortau/gangarealer planlegges 
fordelt mellom de ulike boligområdene som ligger til veien. Kostnadene må dekkes 
gjennom sameiets felleskostnader. 

Det vil bli bygget gangbro over Kristoffer Aamots gate. Dersom drift og vedlikehold 
av gangbroen ikke overtas av Oslo kommune vil broen driftes og vedlikehold av 
sameiene som inngår i boligprosjektet Lillohøyden. 

Det gjøres oppmerksom på er det for nabotomten mot vest, Fernanda Nissens gate 
3, gnr. 77, bnr. 109 er fremmet forslag om omregulering til boligformål. Kontakt 
selger for ytterlige informasjon.

Ved overtagelse må det påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige 
arbeider på eiendommens fellesarealer. Dersom utomhusarbeider ikke er fullført 
og overtagelsesforretning av disse ikke er avholdt, vil kr. 10 000,- pr seksjon holdes 
tilbake på oppgjørsmeglers konto frem til overtagelsesforretning av utomhus er 
gjennomført.

Etter at styret i sameiet og garasjesameiet er etablert, og før overtagelse av de en-
kelte seksjoner, vil selger innkalle sameiets styre til overtakelse av sameiets felles-
arealer. Det gjøres oppmerksom på at overtagelse av fellesarealer vil skje etappevis 
da fellesarealene vil ferdigstilles forløpende med hvert enkelt byggetrinn. Kjøper må 
akseptere at sameiets styre skal representere alle sameierne ved overtakelse av 
fellesarealene. 

SæRLIGE FoRbEHoLD
Det foreligger godkjent reguleringsplan for området. Utbygger tar forbehold om 
endelige offentlige godkjenninger av prosjektet, herunder ramme- og igangsettel-
sestillatelse. 

Utbygger tar forbehold om at det oppnås et tilstrekkelig forhåndssalg av leilighe-
tene i Lillohøyden 2 og 4 (salgstrinn 1 og 2), ca. 60%, som utløser en tilfredsstillende 
byggelånsfinansiering og endelig beslutning om igangsetting i prosjektselskapets 
styre innen 31.12.2012. Dersom selger gjør forbehold gjeldende, skal selger tilba-
kebetale forskuddsbeløpet inklusive opptjente renter. Utover dette har partene intet 
økonomisk ansvar overfor hverandre. 

Kjøper vil innen 31.12.2012 motta melding fra selger om beslutning om igangset-
ting. Estimert gjennomføringstid er ca. 24 måneder fra melding om vedtatt bygge-
start. 
Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boli-
gene klar for overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måne-
der før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal 
gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye 
overtakelsestidspunktet.

Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21 kalenderdager dersom arbeidene 
berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 kalen-
derdager.  
Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om 
det eventuelt utføres arbeid i en ferie.
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Selger tar forbehold om å foreta endringer/omregulering av omkringliggende bebyg-
gelse, eventuell regulering av enkeltseksjoner til næringsvirksomhet og endringer av 
utomhusarealer i forhold til det som er presentert for kjøper.

Utbygger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og/eller i kon-
struksjoner uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer skal ikke redusere byggets 
tilsiktede kvalitet.  

Selger tar forbehold om å overdra rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til 
et annet selskap (for eksempel et utbyggerselskap). Kjøper aksepterer en slik eventu-
ell overdragelse.

Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de 
vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til 
samme kjøper. 

Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for 
usolgte leiligheter.

LoVGRuNNLAG
Boligene selges til forbrukere i henhold til Bustadoppføringslova.  
Boligene selges til næringsdrivende i henhold til Avhendingslova.
Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter Avhendingslova til både forbru-
kere og næringsdrivende.

ADGANG TIL uTLEIE
Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eiersek-
sjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonsei-
erne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av 
seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem 
som er ny eier/leietaker.

SELGER/oppGjøRSmEGLERS RETT TIL å STANSE GjENNomFøRING AV 
TRANSAkSjoNEN
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 
mv. er selger/oppgjørsmegler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av opp-
dragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme 
gjelder for medkontrahenten til oppdrags-giver og/eller eventuelle reelle rettighets-
havere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitima-
sjon eller selger/oppgjørsmegler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning 
til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 
147 b eller 147c kan selger/oppgjørsmegler stanse gjennomføringen av transaksjo-
nen. Selger/oppgjørsmegler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil 
kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgs-
objektet eller deres medkontrahent.

Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet.

Selvaag Bolig, mai 2012

Illustrasjonsbilde – avvik vil forekomme.



www.selvaagbolig.no/lillohoyden        
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ET TRYgT BOLIgKJØP
Selvaag Hjem er det trygge valget for deg som vil ha en bolig for livet. Solid kvalitet, velprøvde 
løsninger og et gjennomtenkt bomiljø gir gode rammer for et bekymringsfritt liv!

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prospektet.

Selvaag har bygget nær 50.000 boliger i Stor-Oslo siden det 
første huset stod ferdig i 1948. I de neste årene vil Selvaag 
ferdigstille ca 1000 boliger pr. år. Med kreativ planlegging, 
rasjonell byggeteknikk og tverrfaglig samarbeid er selskapet 
banebrytende innen boligbygging i Norge. 

Selvaags grunntanke er å være en rasjonell boligbygger som 
ved å beherske helheten i utviklings- og byggeprosessen 
finner optimale utbyggingskonsepter. Dette sikrer våre 
kunder kvalitetsboliger med høy boverdi.

Salg ved Selvaag Bolig:  

bård johnson   
Tlf: 46 80 88 98   
E-post: barj@selvaag.no 
 
marius Falch orvin   
Tlf: 97 03 19 69   
E-post: mfo@selvaag.no GPS: N 59° 56.788’ E 10° 46.190’

Visningslokale
Lillohøyden

Kart: google Maps

Fernanda N
issens gt

Innkjøring til  
visningslokalet

Velkommen til et hyggelig og trygt boligkjøp!
Hilsen Selvaag Bolig


