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N Ø K K E L I N F O R M A S J O N

• Prisantydning:  kr. 3.990.000,- 

• Omkostninger:  kr. 100.972-

• Adresse:    Fjellstuveien 50 E, 0982 Oslo

• Bydel:   Stovner

• Matrikkeldata:  Gnr: 102 Bnr: 557 Kommune: Oslo

• Byggeår:   1958 

• Hjemmelshaver(e):   Uthayakumar Sivalingam  

• Type eiendom:   Halvpart av tomannsbolig

• Eierform:   Eiet

• P-rom:   109 m2

• BRA:   137 m2

• Eiet tomt:    756,6  m2

• Antall soverom:  3

• Antall etasjer:  2 + kjeller

• Kommunale avgifter:  kr 10 329,60 pr. år (pr. 08.02.2019)

• Likningsverdi:  Primærbolig: kr 891 683 (pr. likningsår 2017)

• Parkering:   Gateparkering etter gjeldende bestemmelser.

• Oppdragsinfo:  Oppdragsansvarlig: Advokat Geir Dahlskås
    Oppdragsnr: 2018-04
    Advokatfullmektig: Kim Erik Dahlskås
    Tlf: 91 72 73 34
    Ad Boligadvokaten Geir Dahlskås
    Tlf: 93 00 20 40
    Org.nummer: 976 085 396
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Informasjon om eiendommen
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BELIGGENHET

Fjellstuveien 50 E er en innholdsrik halvpart av tomannsbolig over tre plan. Boligen ligger fint til 
i et rolig og barnevennlig boligområde på Gamle Stovner, hovedsakelig bestående av villa og 
rekkehusbebyggelse. Det er god sikt ut mot nærområdet og store solrike uteområder. Det er 
tilgang til terrasse og romslig hage fra boligens første etasje.

Boligen ligger i en lite trafikkert og enveiskjørt 
gate i et meget barnevennlig boligområde med 
nærhet til flere friluftsarealer. Området er perfekt 
for barnefamilier som ønsker en trygg og god 
oppvekst for barna i barnevennlige omgivelser.

• Barnehage og skole

Boligen passer utmerket for barnefamilier som er 
ute et trygt og godt bo-/ og oppvekstmiljø for bar-
na. Fra boligen er det kort avstand til både skoler 
og barnehager. Boligen sokner til Stovner barne-
skole (1 – 7), som ligger kun 600 m fra boligen. 
Tokerud ungdomsskole for de litt eldre barna. Det 
er videre flere barnehager i nærheten, som blant 
annet Vesthellinga barnehage og Tokerudtoppen 
barnehage. 

• Shopping

Like i nærheten finner man Stovner Senter med 
et rikt utvalg av ulike butikker og servicetilbud. 
Her finner du blant annet klesbutikker som HM, 
Dressman etc. interiør, Jernia, bokhandelen Ark 
og Norli, vinmonopol, dagligvarehandelen Meny 
m.m.  Dagligvarehandelen kan også tas på Spar 
få minutter unna boligen.

• Offentlig transport

Det er gangavstand til offentlig kommunikasjon. 
T-banestoppet på Stovner beliggende rett utenfor 
Stovner Senter, bringer deg raskt og enkelt inn til 
Oslo sentrum. Det er videre lokalbuss i nabolaget 

med linje 64 A (Furuset T - Stovner T via Høy-
bråten ) 64 B (Furuset T - Stovner T via Haugen-
stua  )og 65 (Furuset T - Stovner T via Smedstua). 
Nærmeste holdeplass innenfor et par minutters 
gange fra boligen . Det er forøvrig enkel adkomst 
til E-6 via Østre Aker Vei, som bringer deg raskt i 
retning Oslo sentrum eller mot Trondheim og Oslo 
Lufthavn Gardermoen.

• Fritid og rekreasjon

Med nærhet til flotte naturopplevelser i marka, 
er turmulighetene i nærheten av boligen mange. 
Nærområdet tilbyr videre en rekke muligheter for 
aktiviteter og rekreasjon for såvel store som små, 
gjennom hele året. På sommerhalvåret kan man 
blant annet nyte flere flotte sykkel- og turstier i 
Gjelleråsmarka. På vinterstid anbefales en tur til 
Liabakken på Tokerud, en 350 meter lang alpin-
bakke med et fall på 50 meter. Det er både heis 
og flomlys i bakken., Av andre muligheter kan man 
nyte skiturer i Gjelleråsmarka med forbindelse til 
Lillomarka.

For den treningsglade finner man treningssenteret 
Stolt treming på Stovner Senter med åpnings-
tider fra 05.00 til 01.00. Her tilbys blant annet et 
nyoppusset kondisjonsrom, bokserom, badstue 
- 1400m 2 med treningsutstyr og garderober 
fordelt på to etasjer. Like i nærheten finner du 
også Stovnerhallen idrettshall, med blant annet 
muligheter for håndball-, fotballspilling, basket, 
innebandy m.m. 
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Fjellstuveien 50 E
Nabolaget Øvre Stovner - vurdert av 78 lokalkjente

Spesielt anbefalt for

Familier med barn
Etablerere
Eldre

Offentlig transport

Øvre Fossum 2 min
Linje 120, 64A, 64B, 65 0.2 km

Stovner 9 min
Linje 4, 5 0.7 km

Høybråten stasjon 18 min
Linje L1 1.5 km

Oslo S 20 min
Totalt 24 ulike linjer 13.1 km

Oslo Gardermoen 27 min

Skoler

Stovner skole (1-7 kl.) 7 min
622 barn, 21 klasser 0.6 km

Haugenstua barne- og ung.skole (1-10 kl.) 10 min
768 barn, 30 klasser 0.9 km

Høybråten skole (1-7 kl.) 22 min
613 barn, 22 klasser 1.7 km

Rommen skole (1-10 kl.) 22 min
560 barn, 27 klasser 1.8 km

Tokerud skole (8-10 kl.) 15 min
285 barn, 11 klasser 1.2 km

Stasjonsfjellet skole (8-10 kl.) 16 min
244 barn, 9 klasser 1.3 km

Stovner videregående skole 6 min
700 barn, 45 klasser 0.5 km

Opplevd trygghet
Veldig trygt 83/100

Kvalitet på skolene
Bra 74/100

Naboskapet
Godt vennskap 68/100

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
Øvre Stovner 1 728 798

Oslo og omegn 1 028 278 505 384

Norge 5 942 390 2 682 230

Barnehager

Stovnerbakken bhg. avd. Stovner kir... 7 min

Nedre Fossum Gård barnehage (0-6 år... 7 min

Stovnerhøgda barnehage (1-6 år) 7 min
54 barn, 4 avdelinger 0.6 km

Dagligvare

Spar Stovner 7 min

Kiwi Stover 10 min

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 FinnAdmin-bestillinger kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

Nabolaget
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Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Tog/T-bane

3. Buss

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 93/100

Støynivået
Lite støynivå 92/100

Kollektivtilbud
Veldig bra 89/100

Sport

Stovner idrettshall 7 min

Stovnerbanen 8 min

Stovner Trimsenter 10 min

Condis Tr.senter Stovner 10 min

Boligmasse

29% enebolig
31% rekkehus
20% blokk
20% annet

«Rolig og trygt»

Sitat fra en lokalkjent

Aldersfordeling barn (0-18 år)

25% i barnehagealder
36% 6-12 år
17% 13-15 år
21% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 48%

Øvre Stovner
Oslo og omegn
Norge

Sivilstand
Norge

Gift 38% 34%

Ikke gift 43% 52%

Separert 10% 9%

Enke/Enkemann 9% 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 FinnAdmin-bestillinger kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

Nabolaget
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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 FinnAdmin-bestillinger kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018
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INFORMASJON OM EIENDOMMEN

INNHOLD
• 1. etasje:  
Inneholder entré, stue og kjøkken, samt lagringsrom og utgang 
til veranda. 

• 2. etasje: 
2. etasje består av tre soverom, toalettrom og baderom. 

• Kjeller: 
Vaskerom, bod og 2 disponible rom.

STANDARD

• 1. ETASJE

Entré: 

Inngangsparti med direkte adkomst via vinkeltrapp til 2. etasje, 
samt direkte inngang til stue og kjøkken. Lagringsrom, og eller 
plass til oppbevaring av ytterklær.

Stue: 

Naturlig lys stue med store vindusflater. Tilgang til kjøkken fra 
stua og utgang til veranda. Stua fremstår romslig og har god 
plass til sofagruppe og spisebord tilknyttet kjøkken. Vedfyring 
som gir god varme på sene vinterkvelder. 

Kjøkken: 

Eldre kjøkken med over- og underskap bestående av slette kjøk-
kenfronter. Belysning under overskap. Benkebeslag med nedfelt 
vask og skyllekum. Frittstående komfyr med glasskeramisk 
koketopp. Frittstående kjøleskap. Det er ellers plass til spisebord 
ved kjøkkenvinduet. 

2. ETASJE

Baderom: 

I boligens 2. etasje finner du et eldre baderom. Innredet med 
badekar, servant med togrepskran. Speil med overlys. Overflater 
bestående av fliser på gulv, delvis flislagte og malte vegger og 
malt himling. 

Toalettrom:  

Gulvmontert toalett. Overflater bestående av fliser på gulv. Vegg 
delvis flislagt og malt. Malt himling.  

Soverom: 

Boligen har tre soverom, alle beliggende i boligens 2. etasje. 
Samtlige soverom har god plass til seng og garderobeskap. 

KJELLER

I kjeller finner man vaskerom, bod og 2 disponible rom. 

• Overflater på innvendige gulv:

Gulvoverflater med parkett, teppe, epoxy og vinylbelegg. Fliser 
på bad, vaskerom og wc. 

• Overflater på innvendige vegger:

Veggoverflater med tapet, malt glassfiberstrie, malt puss, furu 
panel, malt plater og malt panel. Fliser og malte plater på bad 
og wc.

• Overflater på innvendig himling:

Himlinger med takessplater, malt panel og furupanel.

• Trapper:

Furu innertapp med sving mellom etasjene.

Utvendig betongtrapper og tretrapper til veranda.

• TOMT/ HAGE

Romslig tomt på 756,6 m2. med stor og solrik hage. Tomten er 
opparbeidet med gressplen og prydbusker. Hagen ligger godt 
skjermet.

• BYGGEMÅTE

Grunn og fundamenter: Betong antatt på fastgrunn eller stabile 
masser. 

Frittbærende dekker: Etasjeskiller i bjelkelag.

Yttervegger: Yttervegger i isolert bindingsverk, utvendig kledd 
med liggende kledning.

Takkonstruksjoner: Yttertak i trekonstruksjoner med saltak form. 
Tekket med betongstein.

Vinduer: Vinduer med isolerglass. Koblet enkeltglass vinduer i 
kjelleretasje.

Ytterdører og porter: B-30 klassifisert entrédør. Balkongdør med 
3-lags isolerglass 1954.

Innvendige dører: Finerte innerdører, furu profilerte innerdører 
og slette malte innerdører.

• Luftbehandling: Naturlig oppdriftsventiIasjon. Tilluft via 
spalteventiler i vinduskarmen.

• TOMTEAREAL: 756,6 m2. : 

OPPGRADERINGS-/ RENOVERINGSBEHOV

Interessenter gjøres oppmerksomme på at boligen bærer preg 
av omfattende elde og slitasje, både utvendig og innvendig, 
større oppgraderinger/ renovering og påkostninger må således 
påregnes. 

Det har vært synlig fuktutslag i kjeller, og enhver interessent 
gjøres forøvrig kjent med boligens alder vedrørende utvendig 
fuktsikring og drenering. Nærmere undersøkelser anbefales, 
gjerne sammen med en person med byggteknisk kompetanse. 

45FJEL LS TUVE IEN 50  E



INFORMASJON OM EIENDOMMEN

OPPDRAGSINFO

• Oppdragsnr: 2019-03
• Oppdragsansvarlig: Advokat Geir Dahlskås
• Advokatfullmektig: Kim Erik Dahlskås
• Tlf: 91 72 73 34
• Ad Boligadvokaten Geir Dahlskås
• Tlf: 93 00 20 40
• Org.nummer: 976 085 396

EIENDOMS-/ MATRIKKELDATA

• GNR: 102
• BNR: 557
• Kommune: Oslo kommune
• Adresse: Fjellstuveien 50 E 0982 Oslo

BYGGEÅR

• 1958

EIERFORM

• Eiet (Selveier)

HJEMMELSHAVER(E)

• Uthayakumar Sivalingam 

AREAL

1. etasje:

P-ROM:  46 m2

BRA:  48 m2

S-ROM: 2 m2

BTA:  54 m2

2. etasje:

P-ROM:  42 m2 
BRA:  42 m2

BTA:  46 m2

 
Kjeller:

P-ROM:  21 m2 
S-ROM:  26 m2

BRA:  47 m2

BTA:  54 m2

Totalt:

P-ROM:  109 m2

S-ROM:  28m2

BRA:  137 m2 
BTA:  154 m2

Arealoppmålingen ble gjennomført av takstmann Eduart Kryeziu 
11.01.2019. 

PRISANTYDNING

• Prisantydning: kr. 3.990.000,-

OMKOSTNINGER

Dok.avgift 2,5 %:     kr. 99.750,-
Tinglysning skjøte:    kr. 525,-
Tinglysning pr. panteobligasjon:  kr. 525,-
Attestgebyr:   kr. 172,-
Totalt:    kr. 100.972,-

Kjøpesum totalt m. omkostn.:  kr. 4.090.972,-

Evt. tillegg for valgfri boligkjøperforsikring fra HELP. Kontakt 
megler for ytterligere informasjon.

Regnestykket forutsetter salg til prisantydning og at det kun 
tinglyses én panteobligasjon.

ADKOMST/ VANN OG AVLØP

• Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og kloakk.
• Offentlig adkomst. 

KOMMUNALE AGIFTER
• Kommunale avgifter: kr 10 330 ,- pr. 2019 (pr. 08.02.2019)

EIENDOMSSKATT

• Eiendomsskatt skrives ut på faste eiendommer i Oslo 
kommune jf. forskrift om eiendomsskatt i Oslo kommune jf. 
eiendomsskatteloven § 3 bokstav a.

• Bystyret fastsetter et bunnfradrag på inntil kr 4 000 000 for 
alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke 
benyttes i næringsvirksomhet, jf. eiendomsskatteloven § 11 
annet ledd.

TINGLYSTE SERVITUTTER/ HEFTELSER

• Servitutter i grunn:

1964/9303-1/105 23.07.1964 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Bestemmelse om samvirke vedkommende vertikalt delt bolig
Kan ikke slettes uten samtykke fra Husbanken.
Med flere bestemmelser

• Heftelser i eiendomsrett:

• 1964/9303-1/105 23.07.1964 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Bestemmelse om samvirke vedkommende vertikalt delt bolig
Kan ikke slettes uten samtykke fra Husbanken.
Med flere bestemmelser
Utskrift fra infotorg.no EVRY Side 1 av 7

• 1964/9503-1/105 23.07.1964 ERKLÆRING/AVTALE
OVERENSKOMST OM SAMVIRKE VEDK. VERTIKALTDELT
BOLIG.
PRIORITET FORAN PANTELÅN. KAN IKKE SLETTES UTEN
SAMTYKKE
FRA HUSBANKEN.
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INFORMASJON OM EIENDOMMEN

• Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle 
ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. 

LIKNINGSVERDI

• Primærbolig: kr 891 683 (pr. likningsår 2017)
• Sekundærbolig: kr 3 210 058  (pr. likningsår 2017)

KONSESJON/ ODEL

• Eiendommen har ingen konsesjonsplikt, og ingen odel.

ENERGIATTEST

• Oppvarmingskarakter: .G - ORANSJE. Energiattesten 
følger som vedlegg til salgsoppgaven.

OPPVARMING

• Elektrisk oppvarming. Stråleovn på bad i 2. etasje. Vedovn 
i stue.

FERDIGATTEST

• Ferdigattest datert 23.12.1954 og 27.11.67 foreligger. Attes-
tene er inntatt i salgsoppgaven.

REGULERING

• Eiendommen er regulert til: bolig jf. reguleringsplan med ID: 
S-4220. Reguleringsplanen er vedlagt salgsoppgaven.

OVERTAKELSE

• Avtales nærmere med selger.

PARKERING

• Gateparkering etter gjeldende bestemmelser. 

 TAKSTRAPPORT
• Verdivurdering/ takstrapport ble avholdt av takstmann Edu-

art Kryeziu med befaringsdato den 11.01.2019.
• Rapporten medfølger salgsoppgaven. 

EIERSKIFTEFORSIKRING

• Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring. Selger er in-
formert om betydningen av å tegne eierskifteforsikring.

UTLEIE

• Det er i utgangspunktet adgang til full utleie av boligen. 
• Inntekter fra utleievirksomhet utløser i utgangspunktet 

skatteplikt jf. skatteloven § 7 -2.
• Nærmere regler om grensen for lovlig utleie reguleres av 

husleielovens bestemmelser. 

RADONMÅLING VED UTLEIE

• I henhold til Strålevernforskriften § 6 er det krav til radon-
måling ved utleie av boligen. Eiere av utleieboliger må 
kunne dokumentere at radonnivået oppfyller kravene i 
strålevernforskriften.

ANNET

• Internett og digital-tv via GET. 
• Brannslukning: Lovpålagt røykvarsler/brannslukningsutstyr 

medfølger.

ANDRE VIKTIGE OPPLYSNINGER

• Selger har selv ikke bebodd boligen, da denne er og har 
vært fullt utleid. 

• Interessenter oppfordres til å besiktige boligen grundig på 
forhånd, og gjerne sammen med en fagmann, før evt budin-
ngivelse finner sted.

• Interessenter gjøres oppmerksom på at boligen bærer preg 
av omfattende elde og slitasje, både utvendig og innven-
dig, større oppgraderinger og påkostninger må således 
påregnes. 

• Det har vært synlig fuktutslag i kjeller, og enhver inter-
essent gjøres forøvrig kjent med boligens alder vedrørende 
utvendig fuktsikring og drenering. Nærmere undersøkelser 
anbefales, gjerne sammen med en person med byggtekni-
sk kompetanse. 

VEDLEGG

• Alle interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i 
alle vedlegg som medfølger salgsoppgaven jf. avhl. § 3-10.

MEGLERS VEDERLAG OG UTLEGG

• Oppdragsgiver har avtalt et provisjonsbasert vederlag av 
salgssum.

• Dekning av nødvendige utlegg i forbindelse med inhent-
ing av lovpålagt informasjon, markedsføringsmateriell etc 
tilkommer.

• Fotografering av eiendommen, samt utarbeidelse av takst- 
eller tilstandsrapport faktureres direkte.  

• Dersom eiendommen ikke selges, plikter oppdragsgiveren 
å betale et rimelig vederlag for medgått tid.
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EIENDOMMEN SELGES ”SOM DEN ER”

Eiendommen selges i den stand og befatning den er, uten 
garanti eller annet løfte om tilstand enn slik den fremstår ved 
besiktigelse.

Selger har fraskrevet seg ansvar for skjulte feil og mangler jfr. 
avhendingsloven § 3-9. Det betyr at selger i utgangspunktet ikke 
er ansvarlig for feil og mangler ved eiendommen, med mindre 
selger har unnlatt å gi eller har gitt uriktige opplysninger om en 
vesentlig tilstand som selger kjente eller måtte kjenne til, og som 
har innvirket på kjøpet jfr. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. 

Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårli-
gere stand enn hva kjøper hadde grunn til å regne med, ut fra 
kjøpesummen eller andre lignende forhold jfr. avhendingsloven 
§ 3-9.

Megler oppfordrer enhver budgiver til å gjennomgå alle opplys-
ninger gitt i salgsoppgaven grundig før bindende  bud inngis. 
Samtidig oppfordres enhver interessent til å besiktige boligen 
grundig på forhånd, og gjerne sammen med en fagmann.

VILKÅR

Første bud signeres i Budskjema / Kjøpetilbud scannes evt. ts 
bilde av og sendes til følgende e-post adresse: post@boligad-
vokatene.no. Budskjemaet kan evt. også leveres til vårt kontor i 
Kristian IVs gate 15, 0164 Oslo. 

Ved innleggelse av første bud må alle budgivere legitimere seg 
ved å vedlegge kopi av gyldig legitimasjon.

Eventuelle senere budforhøyelser må også leveres skriftlig (sms 
eller e-post er tilstrekkelig). Alle innkomne bud vil bli viderefor-
midlet til selger og eventuelle andre budgivere.

Første bud kan ikke ha en akseptfrist som er kortere enn kl. 
12, første virkedag etter siste visning. BoligAdvokaten kan ikke 
videreformidle første bud til selger med en kortere frist, dersom 
bud inngis etter siste annonserte fellesvisning.

Budgiver må forøvrig klarlegge og presisere eventuelle forbehold 
ved budinnleggelse. Se ytterligere informasjon om budgivning på 
side 82.

Lov om hvitvasking og terrorfinansieringpålegger megler å 
foreta kundekontroll på grunnlag av fremvist legitimassjon. 
Eiendomsmegleren har en videre plikt til å melde fra om alle 
mistenkelige økonomiske transaksjoner, og er i enkelte tilfeller 
pålagt å stanse mistenkelige transaksjoner jf. lov om hvitvasking 
og terrorfinansiering § 19. 

BUDGIVNING

VILKÅR OG INFORMASJON OM 
BUDGIVNING
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Listen over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg når annet ikke fremgår av 

markedsføring eller er avtalt: 

 

1. HVITEVARER som er i kjøkken medfølger. Løse småapparater medfølger likevel ikke 

2. HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte 

3. VARMEKILDER, ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, uansett festemåte. Frittstående biopeiser og 

varmeovner på hjul medfølger likevel ikke. 

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med 

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG: TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner 

(dersom tuneren ikke følger med må dette særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende 

festeordning samt musikkanlegg følger ikke med 

5. BADEROMSINNREDNING: badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og 

håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning med overskap 

6. SPEILFLISER, uansett festemåte 

7. GARDEROBESKAP, selv om disse er løse, samt fastmonterte hyller og knagger 

8. KJØKKENINNREDNING medfølger. Dette gjelder også overskap, åpne hyller og eventuell kjøkkenøy 

9. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og 

liftgardiner 

10. AVTREKKSVIFTER av alle slag, og fastmonterte aircondition-anlegg 

11. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange 

12. LYSKILDER: kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte «spotlights», oppheng og skinner med spotlights samt utelys og 

hagebelysning. Vegglamper, krokhengte lamper, herunder lysekroner, prismelamper og lignende følger likevel ikke med 

13. BOLIGALARM (der denne er knyttet til en avtale forutsettes det at avtalen kan overdras til kjøper) 

14. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse 

15. POSTKASSE 

16. PLANTER, BUSKER OG TRÆR som er plantet på tomten eller i fastmonterte kasser og lignende 

17. FLAGGSTANG og fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som badestamp, lekestue, utepeis og 

lignende 

18. OLJE-/PARAFINFAT: eventuell beholdning av parafin/fyringsolje avregnes direkte mellom partene per overtakelsesdato 

19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis 

20. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende der dette er påbudt 

21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER der dette er påbudt. Det er hjemmelshavers 

og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor 

alltid følge med ved salg av eiendom. 

 

Listen er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge (tidligere Eiendomsmeglerforetakenes Forening), 

og Eiendomsadvokatenes servicekontor. 
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Adresse Fjellstuveien 50 E

Postnr 0982

Sted OSLO

Andels-
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 102

Bnr. 557

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr. 80248687

Bolignr.

Merkenr. A2019-970531

Dato 10.02.2019

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Innmeldt av Kim Erik Gauslaa Dahlskås

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
 A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Energiattesten er bekreftet og offisiell.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

S-4220
Saken gjelder: REGULERINGSPLAN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY,(SMÅHUSPLANEN).

Ny § 6, 7, 8 ,9, 10, 12, 18 og 20, vedtatt 12.6.13. Ny § 9, 4. ledd og § 10, 1. ledd andre setning,

vedtatt 17.3.15. BUK-sak 57/15.

Vedtaksdato: 15.03.2006

Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning

Lovverk: PBL 1985

Høydereferanse: OSLO LOKAL

Merknader: Se sak 200913489, endret reg.best.

Knytning(er) mot andre planer: V021012, V040711, V051114, V121214, V240614, 200401057

Saken består av 10 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00 Organisasjonsnummer:
Telefaks:23 49 10 01 971 040 823 MVA

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Internett: www.pbe.oslo.kommune.no
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OSLO KOMMUNE 
S-4220, 15.03.2006, rev. 12.06.2013 og 17.3.2015. 
 
Se endret reg.best. ,vedt. 17.11.2008 (V171108). 

Mindre vesentlig reguleringsendring for tre eiendommer (gnr.125 bnr.128, gnr.58 bnr.47 og 

gnr.27 bnr.465). Slik at arkeologisk utgravning av berørte automatisk fredete kulturminner sikres 

før søknad om tiltak kan behandles.   
 
Se endret reg.best. ,vedt.04.07.2011(V040711) 

Små reguleringsendringer for tre eiendommer, (gnr.48/ bnr.21, gnr. 48/ bnr.27, gnr.10/ bnr.281). 

Slik at det foretas arkeologisk undersøkelse, for at berørte automatisk fredete kulturminner 

ivaretas og sikres før tiltak igangsettes". 

 

Se endret reg.best., vedt.02.10.2012 (V021012) 

Små reguleringsendringer for eiendommen gnr.27/ bnr.482. Slik at det foretas arkeologisk 

undersøkelse for at berørte automatisk fredete kulturminner ivaretas og sikres før tiltak 

igangsettes. 

 

Se endret reg.best., vedt. 24.06.2014 (V240614) 

I Bergsalléen 8A, gnr 48,bnr. 331, skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte 

automatisk fredete kulturminner, id 170362, før iverksetting av byggetiltak. Det skal tas kontakt 

med Byantikvaren i Oslo umiddelbart etter søknad om tiltak har kommet inn, slik at omfanget av 

den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes. 

 

Se endret reg.best., vedt. 05.11.2014 (V051114) 

Før iverksetting av byggetiltak som berører kulturminne id 176633 i Nils Lauritssøns vei 18 skal 

det foretas arkeologisk utgravning av dette. Anleggsarbeid kan iverksettes før utgravningen 

gjennomføres i de delområder, der dette ikke er til hinder for gjennomføringen av utgravningen, 

eller utgjør en fare for å påføre kulturminne skade, jf. avmerking på kart datert 10. september 

2014.  

Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at 

omfanget av de arkeologiske granskningene kan fastsettes. 
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY  
(S-4220)  (Med endrede §§ 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18 og 20). 
 

Paragraf  1 – 20 

§ 1  Avgrensning 
 
 

Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket BOP-
200401057 (i målestokk 1:5000), datert 01.03.2004 og revidert 10.02.2006.  
 

 
§ 2  Reguleringsformål 
 
 

Området reguleres til byggeområde for boliger. Innenfor planområdet opprettholdes gjeldende 
reguleringsplaner for andre formål enn byggeområder for boliger. 
Automatisk fredete kulturminner som er avmerket på plankartet reguleres til spesialområder 
bevaring/automatisk fredete kulturminner/boliger.  
 

 
§ 3   Hensikten med reguleringsplanen 
 
 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en utvikling i planområdet med 
bebyggelse med småhuskarakter, og å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen 
skal ivareta områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og miljømessige kvaliteter 
knyttet til eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold.  
 

 
§ 4   Bebyggelsesplan 
 
 

Tiltak med 10 eller flere nye boenheter kan bare oppføres på grunnlag av godkjent 
bebyggelsesplan.   
 

 
§ 5   Utomhusplan 
 
 

Ved innsendelse av søknad om tillatelse til tiltak kreves utomhusplan. Denne skal vise både 
eksisterende og planert terreng for eiendommen og terrengtilpasning til naboeiendommene, samt 
opparbeiding av utearealene. 
 
Terrengbehandling, beplantning og annen opparbeiding i samsvar med godkjent utomhusplan må 
være utført før midlertidig brukstillatelse gis. 
 
For mindre tiltak som ikke endrer utomhusarealet kan kommunen forenkle kravet til 
dokumentasjon.  
 

 
§ 6 Plassering av bebyggelse og terrengtilpasning 
 
 

6.1  
Nærområdets landskap/terreng, grøntdrag og bebyggelsesstruktur skal være førende ved 
plassering og gruppering av ny bebyggelse og ved fradeling av eiendommer.  
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Følgende definisjoner legges til grunn: 
a. Med nærområde menes et område som omfatter tilgrensende eiendommer, eiendommer 

som er gjenboere, samt eiendommer langs begge sider av tilliggende vei/veier, som følger 
av figur 1a-c. Kommunen kan fastsette et utvidet eller redusert nærområde der det er 
naturlig at et større eller mindre område ses i sammenheng. 

 
 

 
 

b. Med bebyggelsesstruktur menes måten bygningene er plassert og gruppert på den enkelte 
eiendom, i forhold til bebyggelsen i nærområdet og i forhold til veier, ferdselslinjer, 
bekkeløp, landskap/terreng og grøntdrag.  

c. Enhetlig bebyggelsesstruktur betyr at minst 3/4 av bygningene i nærområdet har lik 
plassering og gruppering i forhold til ovennevnte elementer.  

d. Med grøntdrag menes vegetasjonsbelter som strekker seg over flere eiendommer. 
 
6.2 
Kommunen skal godkjenne tiltakets plassering. Ved plassering av tiltak skal bebyggelsesstruktur 
for eiendommer langs samme side av vei i nærområdet vektlegges. Dersom tiltaket ikke er 
lokalisert langs vei skal plassering av bebyggelse på tilgrensende eiendommer være førende.  
I områder med større bygningsvolumer i eksisterende bebyggelse skal nye boligenheter samles i 
volumer av tilsvarende størrelse. 
 
6.3 
Tiltak innenfor nærområder med enhetlig bebyggelsesstruktur skal videreføre denne. Der 
bebyggelsen i nærområdet har enhetlig avstand til vei skal denne avstanden opprettholdes.  
 
Ny bebyggelsesstruktur innenfor enhetlige områder kan tillates, dersom denne kan videreføres 
over flere eiendommer i nærområdet på en slik måte at en enhetlig bebyggelsesstruktur sikres. 
 
6.4 
I nærområder uten dominerende bebyggelsesstruktur eller ved ubebygde arealer kan bebyggelse 
plasseres i nyskapende strukturer, og disse skal binde området sammen. 
 

Figur 1a :   

Nærområde der tiltak ligger 

langs vei/gate 

Figur 1b:  

Nærområde der tiltak ligger i 

vei-/gatekryss 

Figur 1c:  

Nærområde der tiltak ligger bak  

bebyggelse langs vei/gate                                                                                               
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6.5 
Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av 
eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen 
plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for 
tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå. 
 
Følgende unntak tillates:  

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller 
skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter. 

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller 
skjæringer samlet ikke overskride 1 meter. 

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller 
skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter. 

  
Ved terrassering av terrenginngrep som nevnt i b og c skal maksimal utstrekning og minste 
avstand mellom terrenginngrepene være 6 m i terrengets fallretning.  
 
Terrengmessig overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. Det skal ikke 
etableres støttemurer, fyllinger, og/eller skjæringer med samlet høyde på mer enn 0,5 meter 
nærmere enn 4 meter fra nabogrense. 
  
Mindre avvik kan tillates for adkomst/avkjørsel og parkering. 
 
6.6 
Maksimalt 40 % av tomtens areal, inklusive bebygd areal (BYA), kan opparbeides med harde, 
vann-ugjennomtrengelige overflater. Overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom. 
 
6.7  
Nye tiltak skal plasseres slik at større trær bevares. Med større trær menes trær med 
stammeomkrets over 90 cm, målt 1 meter over terreng. Det skal avsettes plass på eiendommen i 
plan og dybde til utvikling av rotsystem og krone. Treets rotsone regnes som største omkrets for 
treets krone. Tiltak eller byggegroper innenfor denne sonen tillates ikke.  
 

 
§ 7 Utforming av bebyggelse 
 
 

Nye tiltak skal ha god bruksmessig, fysisk og estetisk kvalitet. 
 
Nye tiltak skal ha småhuskarakter og størrelse/volum tilsvarende eksisterende bebyggelse i 
nærområdet. Flertallet av følgende formingsfaktorer skal hentes fra eksisterende bebyggelse: 
Høyde, lengde/bredde, grunnflate, volumoppbygging, takform og materialbruk, hvorav takform 
og/eller materialbruk skal være et av elementene. 
 
I nærområder med i hovedsak ensartet bebyggelse skal alle ovennevnte formingsfaktorer hentes 
fra eksisterende bebyggelse.  
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§ 8 Bevaringsverdig bebyggelse 
 
 

Ved behandlingen av søknadspliktige tiltak samt ved behandling av bebyggelsesplaner skal 
spørsmålet om bevaring avklares med antikvarisk myndighet (Byantikvaren). 
Der det er enkeltbygg av særlig arkitektonisk eller historisk betydning på eiendommen, eller 
eiendommen inngår i grupper av bygninger som sammen utgjør et spesielt verdifullt kulturmiljø,  
skal nybygg plasseres slik at eksisterende bevaringsverdig bebyggelse kan bevares. 
”Moderhusets” (det eksisterende bevaringsverdige huset) ordensprinsipper og formingsfaktorer 
skal være førende for plassering og utforming av ny bebyggelse, slik at bebyggelsen på 
eiendommen samlet får en helhetlig karakter og ”moderhuset” et romslig uteareal foran sin 
hovedfasade.  
 

 
§ 9 Bevaring av strandlinje mot sjø og vassdrag 
 
 

Åpne strekninger av bekker, elver, vann, dammer og tjern skal opprettholdes. Der nye tiltak 
berører lukkede elver eller bekker skal gjenåpning av disse vurderes. 
 
Tiltak må ikke gjennomføres nærmere enn 20 m fra vannkant mot vassdrags hovedløp eller 12 m 
fra vannkant mot vassdrags sideløp. De samme avstandene gjelder også for graving, sprenging og 
andre fyllingsarbeider. Avstand måles ut fra normal vannstand. Hovedløp og sideløp defineres 
som i kommende Grøntplan i Oslo. 
 
I områder markert A på plankartet gjelder byggegrense mot bekk som vist på plankartet. 
 
I områder på Bygdøy som ikke omfattes av S-4726 ”Reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for villaområdet Huk aveny” vedtatt 12.06.2013, og som er markert B 
på plankartet, gjelder byggegrense mot sjøen som vist på kartet. I disse områdene kan det likevel 
tillates brygge, utenfor byggegrense, på inntil 8 m2 pr. eiendom. Største lengde langs strandlinje 
skal ikke overstige 6 meter. Største lengde fra strandlinje, eller største utstikk fra strandlinje ved 
normal vannstand, skal ikke overstige 6 meter. Brygger skal utformes og plasseres slik at allmenn 
ferdsel på sjøen ikke hindres. 
 

 
§ 10 Bebyggelse, høyder og grad av utnyttelse 
 
 

Det tillates inntil 24 % bebygd areal (BYA) på den enkelte tomt. Områder langs bekkedrag 
(markert A på plankartet) og områder på Bygdøy (markert B på plankartet) som ikke omfattes av 
S-4726, ”Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for villaområdet Huk aveny” vedtatt 
12.06.2013, tillates bebygd areal (BYA) inntil 18 %. 
 
Følgende høyder tillates: 

a. Gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9,0 meter. For bebyggelse med pulttak 
tillates høyeste gesims inntil 7,5 meter, laveste gesims inntil 6,5 meter. For bebyggelse 
med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter. Med flate tak menes tak med 
maksimalt 4 graders takvinkel. Alle høyder måles ut fra eksisterende terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  
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b. De tillatte gesims- og mønehøyder i pkt. a) forutsetter at tiltakets totale høyde (HT) ikke 
overstiger 10,5 meter. Tiltakets totale høyde er samlet høyde på bygning og laveste punkt 
for støttemurer, skjæringer og fyllinger maksimalt 6 meter fra fasade, og måles som vist 
på figur 2a og 2b: 

 

 
Figur 2a      Figur 2b 
 

c. Der et flertall av bygningene langs samme side av vei i nærområdet har gesims- og 
mønehøyder som overstiger de angitte høyder angitt under a) med mer enn 1 meter, kan 
kommunen ut fra disse høydene fastsette gesims- og mønehøyde for det omsøkte tiltaket 
opp til den høyde som er dominerende for området.  

 
I søknad om tiltak skal gesims- og mønehøyder, samt høyder for eksisterende og planert terreng 
angis med kotetall. 
 
Anlegg under bakken skal i hovedsak plasseres under bygningens fotavtrykk, og maksimalt 
utgjøre 30 % av tomtens areal. 
 
Parkeringsplasser på terreng, dvs. frittstående, i carport eller garasje, skal være minimum 18 m2 
per plass og medregnes i bebygd areal (BYA). Ved fire eller flere boenheter skal minimum 25 % 
av parkeringsplassene, dog minst en plass, ligge på terreng og være felles for beboerne. Felles P-
plasser på terreng skal ikke være overbygd. Ved parkeringsanlegg i kjeller skal hver plass ha en 
minstestørrelse på 2,5 x 5,0 meter.  
 

 
§ 11   Minste størrelse på boligtomter 
 
 

Minste tomtestørrelse skal være 600 m2. 
Tomter på under 600 m2 kan likevel fradeles hvis det foreligger godkjent søknad om tillatelse for 
nytt tiltak eller det ligger eksisterende bygning på eiendommen som ønskes fradelt. 
 
Slik fradeling, eller fradeling til tomter på over 600 m2, kan godkjennes hvis øvrige krav i plan- 
og bygningsloven og reguleringsbestemmelsene er oppfylt.  
 

 
§ 12 Uteoppholdsareal 
 
 

Det skal settes av uteoppholdsareal etter følgende norm.: 
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a. Minimum 200 m2 for eneboliger og 300 m2 for tomannsboliger. 
b. Minimum 100 m2 per boenhet/leilighet der BRA er lik eller større enn 55 m2 i annen 

boligbebyggelse/ boligtype enn ene- eller tomannsbolig. 
c. Minimum 50 m2 per boenhet/leilighet der BRA er mindre enn 55 m2 i annen 

boligbebyggelse/ boligtype. 
 

Arealnormen gjelder både for nye boliger og for eksisterende boliger på eiendommer hvor det 
skal gjennomføres tiltak. Arealnormen gjelder også ved endring av antall eller størrelse på 
leiligheter i eksisterende bebyggelse og ved fradeling av eiendommer. 
 
Minst 3/4 av uteoppholdsarealet skal være på terreng. Takterrasser medregnes i uteoppholdsareal. 
Arealer brattere enn 1:3 etter planering tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal.  
 
Uteoppholdsareal skal plasseres best mulig i forhold til sol og støy/andre miljøbelastninger, skal 
være egnet for aktivitet og lek og skal ligge godt tilgjengelig fra boligen. Ved 2 – 4 boenheter skal 
uteoppholdsareal på terreng innbefatte ett samlet areal med en minste størrelse på 8 x 8 meter per 
boenhet.  
 
Ved tiltak med fem eller flere boenheter skal minimum 1/4 av uteoppholdsarealet være et felles 
uteoppholdsareal på terreng med en minste størrelse på 8 x 12 meter. Felles uteoppholdsareal på 
nordsiden av bebyggelse tillates ikke.  
 
Takterrasser kan godkjennes hvis disse er trukket minimum 1 meter tilbake fra fasadelivet. 
 
Arealer som er ment å tjene som felles oppholds-, leke- eller parkeringsareal, jfr.§10, for 
eiendommen, kan ikke tillegges enkeltseksjoner som tilleggsareal dersom eiendommen blir 
seksjonert, jfr. § 20b.  
 

 
§ 13   Parkering  
 
 

Parkeringsplasser skal opparbeides i henhold til de til enhver tid gjeldende parkeringsnormer for 
Oslo kommune, åpen by.  
 

 
§ 14   Veier  
 
 

Langs veier med kapasitetsproblemer eller trafikkfarlige strekninger kan den nye bebyggelsens 
påvirkning på trafikksituasjonen kreves utredet av utbygger. 
 
Ved tillatelse til deling av eiendom eller byggetiltak kan det settes krav til veiopparbeidelse. 
 
Kommunen kan kreve oppført gjerde langs vei som betingelse for midlertidig brukstillatelse og gi 
bestemte krav til utforming, høyde, osv.  
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§ 15   Støy  
 
 

Der støyforholdene overstiger laveste grense i de til enhver tid gjeldende retningslinjer for støy, 
må plan for tiltak som dokumenterer tilfredsstillende støynivå foreligge sammen  med søknad om 
tillatelse til tiltak. Aktuelle terrengtiltak innarbeides i utomhusplanen, jfr. § 6. Alle 
støybeskyttelsestiltak skal være ferdig opparbeidede før midlertidig brukstillatelse gis.  
 

 
§ 16   Luftforurensing  
 
 

I områder der grenseverdiene for lokal luftkvalitet kan bli overskredet, skal arealer ikke fradeles 
eller bebygges uten at det gjennomføres tiltak som vil gi tilfredsstillende luftkvalitet.  
 

 
§ 17   Jordforurensning 
 
 

Arealer med forurensning i grunnen kan ikke bebygges uten at nødvendige tiltak gjennomføres.  
 

 
§ 18 Automatisk fredete kulturminner – forholdet til lov om kulturminner og  
            rekkefølgebestemmelser 
 
 

De automatisk fredete kulturminnene som er regulert til spesialområder bevaring/automatisk 
fredete kulturminner/boliger skal forvaltes i henhold til lov om kulturminner av 09.06.1978 nr. 50 
(kulturminneloven). 
 
Før tillatelse etter plan- og bygningsloven kan gis, må forholdet til automatisk fredete 
kulturminner være avklart i samsvar med kulturminneloven, jfr. kulturminneloven §§ 8, 9 og 10. 
Dette innebærer at automatisk fredete kulturminner for det samlede tiltaket må registreres. Hvor 
slike kulturminner påvises må kulturminnemyndighetene vurdere om tillatelse til inngrep kan gis 
og eventuelt fastsette vilkår for dette, jf. kulturminneloven §§ 8 og 9, og kommunen må følge opp 
med nødvendige reguleringsendringer (formål og/eller bestemmelser).  
 

 
§ 19   Strøkstjenlig virksomhet 
 
 

Ny eller utvidelse av eksisterende strøkstjenlig virksomhet samt bruksendring til disse formål 
tillates, forutsatt at kommunen finner virksomheten tjenlig for boligstrøket. Tiltaket forutsettes 
ikke å medføre vesentlig økning av miljøbelastninger på nærområdet. 
 
Med strøkstjenlig virksomhet menes tiltak som forsterker kvaliteten på området og støtter opp om 
hensikten med planen selv om tiltaket ikke inngår i reguleringsformålet.  
 

 
§ 20 Dokumentasjon 
 
 

Søknad om tiltak skal inneholde: 
 

a. Analyse og beskrivelse av nærområdets bebyggelsesstruktur med ny bebyggelse 
innplassert. 
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b. Disponering av eiendommen til bebyggelse, atkomst, parkering og uteoppholdsareal med 
vegetasjon. Ved felles uteoppholdsareal skal avgrensning av private og felles 
uteoppholdsareal og hvordan 60 % vanngjennomtrengelige arealer sikres, vises. Større, 
eksisterende trær med avsatt plass til rotsone skal inntegnes. 

c. Eksisterende og ny bebyggelses nøyaktige plassering på eiendommen i forhold til 
nabogrenser, veier, annen bebyggelse, stier, bekker med mer. 

d. Kotesatt eksisterende og planert terreng på eiendommen og tilstøtende arealer. 
e. Bebyggelsens høyder, kote- og målsatt, og utforming sammen med eksisterende 

bebyggelse på naboeiendommer i nærområdet. 
f. Analyse og beskrivelse av tiltakets innvirkning på naboeiendommer i forhold til sol ved 

jevndøgn kl. 15:00, samt miljøbelastninger, herunder lokale trafikkforhold. 
g. Tiltakets plantegninger, snitt og fasader med tilgrensende nabobebyggelse vist. 
h. Dokumentasjon som viser at tiltaket, jf. § 18, 2. ledd, ikke kommer i konflikt med 

automatisk fredete kulturminner etter kulturminneloven. 
i. Dokumentasjon som viser hvordan tiltaket hensyntar naturmangfold. 
j. Marksikringsplan som redegjør for sikring av større trær og terreng i byggeperioden.  
k. Redegjørelse for lokal håndtering av overvann. 

 
 
Der kommunen finner det nødvendig kan det kreves ytterligere dokumentasjon. 
For fradeling av eiendom, mindre byggetiltak og andre mindre anlegg kan kommunen forenkle 
kravene til dokumentasjon. 
 
  

 
 

Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser ble egengodkjent ved 
 

bystyrets vedtak av 15.03.2006, sak 80,  
 

revidert ved 
bystyrets vedtak av 12.06.2013, sak 238, 

byutviklingskomiteens vedtak av 17.03.2015, sak 57. 
 

Bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. 
 

Byrådsavdeling for byutvikling, den 06.04.2006 og 28.06.2013. 
 
 

Signy Volden, bem 
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AD BOLIGADVOKATEN GEIR DAHLSKÅS
Kruses gate
0263 OSLO

 Dato: 08.02.2019

Deres ref:                                                         Vår ref (Saksnr):                                                        Saksbehandler: Siraj, Tariq 
Bestillingsnr.: 86374366
13549 / 13549_GEIDAH11

AREALBEKREFTELSE FOR GNR.102 BNR. 557
Vi viser til bestilling av 20190207 for FJELLSTUVEIEN 50E.

GNR. 102 BNR.  557

er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den 10.12.1962.

Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er 

758 m²

Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt.

Målestokk= 1: 1000.

Eiendommen består av 1 teig.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for Geodata
Matrikkelenheten

Kristin Tveit
Enhetsleder
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Dato: 08.02.2019          Målestokk 1: 7 500 (A4)

Oversiktskart

Adr.:          FJELLSTUVEIEN 50 E

Gnr bnr :   102 / 557

Bydel :

Skolekrets (2015/2016):   STOVNER

Bydel :           STOVNER

Skolekrets (2015/2016):
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Ansvarlig: Geir Dahlskås

Advokat og eiendomsmegler
Tlf: 93 00 20 40

post@boligadvokatene.no

Advokatfullmektig: Kim Erik Dahlskås

Advokatfullmektig
Tlf: 91 72 73 34
kim.dahlskas@boligadvokatene.no

BoligAdvokatene www.boligadvokatene.no



Forbrukerinformasjon 
OM BUDGIVNING
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse  
med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendoms- 
meglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av  
blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. 

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved 
budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. 

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, 
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg. 

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 

1.  På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eien-

dommen, herunder om relevante forbehold. 

2.  Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse 

videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også 

budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. 

Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler inn-

hente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet 

til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som 

benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med 

skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som 

e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig 

også for ettertiden.   

3.  Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt 

gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finan-

sieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle 

forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av 
nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold 

bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne 

med megler før bud avgis. 

4.  Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av 

budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er 

forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere 

akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annon-

serte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette 

en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så 

langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, bud-

givere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det 

bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre 

budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart 

er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en 

forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter 

et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler 

fraråde budgiver å stille slik frist. 

5.  Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte 

bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor 

fristene i punkt 4. 

6.  Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde 

budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og 

eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig be-

krefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mot-

tatt. 

7.  Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en bud-

runde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en 

budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 

8.  Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet 

opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det 

er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet 

fremmes gjennom fullmektig. 

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1.  Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eien-

dom. 

2.  Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet inn-

holdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap 

om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da 

bind ende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med 

 mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgi-

ver får melding om at eiendommen er solgt til en annen 

(man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig 
 dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 

3.  Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og 

er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 

4.  Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen 

akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 

5.  Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte 

«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som med-

fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen 

dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Norges Eiendomsmeglerforbund - www.nef.no - firmapost@nef.no

82 FJEL LS TUVE IEN 50  E



BoligAdvokatene

BUDSKJEMA/ KJØPETILBUD

Undertegnede gir herved bud på følgende eiendom
Adresse    Fjellstuveien 50E Postnr.      0982 Poststed     OSLO

Gnr.        102102 Bnr.     557 Snr.       Kommune  OSLO

Kjøpesum
Beløp Beløp med bokstaver

I tillegg kommer vanlige omkostninger (dokumentavgift, tinglysningsgebyr og eventuelt gebyr til forretningsfører) jf. salgsoppgaven. 
Meglerprovisjon betales av selger.

Finansieringsplan

Egenkapital ved salg av bolig eller annen eiendom kr
Disponibelt kontantbeløp kr
Annet kr

Låneinstitusjon Referanse Tlf. kr

Låneinstitusjon Referanse Tlf. kr
Låneinstitusjon Referanse Tlf. kr

Ønsket overtakelse
Dato for ønsket overtakelse av eiendommen

Eventuelle forbehold

Budgiver(e)
Navn (budgiver1) Fødselsnr.(11 siffer) Navn (budgiver 2) Fødselsnr.(11 siffer)

Telefon privat Telefon arbeid Mobil Telefon privat Telefon arbeid Mobil

E-post E-post

Adresse Postnr. Poststed

Underskrift
Jeg er innforstått med at budet er bindende og aksepterer de salgsvilkår som gjelder for salget.
Sted og dato

Underskrift, budgiver 1 Underskrift, budgiver 2

Budet er gyldig frem til

Dato Klokkeslett

AD BoligAdvokat Geir Dahlskås
Kristian IVs gate 15, 0164 Oslo
Ring alltid når bud inngis 
Tlf 93002040 post@boligadvokatene.no

Kopi ID budgiver 1
(legg ID her)

Kopi ID budgiver 2
(legg ID her)
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