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Du er kun få minutter unna bykjernen, samtidig som du har 
mer lys, luft og flere grønne lunger enn i sentrumsgatene. Ulike  
leiligheter gjør at alle kan finne en som passer akkurat for seg. 
Et levende torg med kaféer, vannspeil og et mangfold av tilbud 
vil knytte de nye beboerne sammen.

Menneskelig mangfold gir rom for utveksling av erfaringer og 
skaper nye relasjoner og kreative initiativer. 

Vi bygger ca. 600 nye leiligheter fordelt på flere bygg, hvor alle 
er arealeffektive og energivennlige.

Sammen med frodige parker, et godt kollektivtilbud og  
sykkel- og gangveier skaper vi en moderne og miljøvennlig  
bydel. Ensjø Torg blir et trygt, godt og levende sted å bo hvor du 
vil være i sentrum. 

Det gode liv i byen
Der hvor ulike mennesker 
møtes blir dagene mer 
interessante. På Ensjø Torg 
vil du få det beste fra mer 
enn én verden. 

Her vil du  

bli en del av  

det nye og 

fremtidsrettede  

Oslo

UTSIKT FRA TRINN 4 HUS N 9
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Ensjø Torg er en del av byfornyelsen, her vil næringseiendom og 
gammel fabrikkvirksomhet vike for nye boliger, gode service- 
tilbud, lokale butikker og kulturaktiviteter. 

Det går sykkelstier helt inn til Østmarka, det er kort vei til ski- 
løypene i Lillomarka og T-banen tar deg enkelt til Nordmarka. 
Noen få minutter med banen og du er ikke langt fra Aker Brygge, 
der båtene går ut til noe av det flotteste Oslo har å by på, øyene 
våre. I umiddelbar nærhet har du store grøntarealer og kultur-
tilbud som Botanisk Hage, Øyafestivalen, Miniøya og Operaen.  
I tillegg finnes noen av landets beste spisesteder i gangavstand, 

for ikke å si verdens, for den som har vært så heldig å oppleve  
Maemo. Mat og drikke i alle prisklasser og fra alle verdens-
hjørner er også bare en spasertur unna, både Grünerløkka og  
Grønland har et variert og alltid oppdatert uteliv. Og du trenger 
ikke å bruke penger på taxi hjem. 

For barnefamiliene er det godt å vite at det er flere barnehager 
og grunnskoler i gåavstand fra boligene. Veien er ikke bare kort, 
den er også trygg, en gangbro tar deg til Kampen.

Velkommen som  
beboer i en av Oslos  
mest spennende bydeler. 

Bo midt i smørøyet 
uten å bo midt i trafikken

Det er ingen motsetning i å være glad i  

både tur og kultur.  
På Ensjø har du tilgang på begge deler.
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Ensjø Torg vil være en naturlig møteplass og veien fra din egen 
leilighet og ned til kaféer, butikker eller en god prat med en gøyal 
nabo, blir kort. Kort vei er det også ned til spennende Tøyen med 
sine barer, restauranter og flotte kulturtilbud. Idylliske Kampen 
ligger et steinkast unna og koselige Vålerenga er rett borti gata. 
Fra Ensjø T-banestasjon er det ca. 100 meter å gå til Kampen 
økologiske barnebondegård. Gården framstår som en liten oase 
midt i en travel by med kaniner, hest, høner, sau, ku og hund.  
På Grønland finnes det et internasjonalt matmekka, på Sørenga 
finnes det badeplasser og i Barcode arbeidsplasser. 

Å bo på Ensjø Torg vil ikke bare gi deg en bolig av høy kvalitet, det 
vil også gi deg livskvalitet. 

Hva er et godt familieliv? 
Det trenger ikke å være et rekkehus i skogkanten. Det kan 
likegodt være et hjem i sentrale omgivelser, et menneskelig 
fellesskap knyttet til ønsket om å leve der det skjer. Med kort vei 
til alle kulturtilbud, transportmidler, barnehage, skole, parker og 
grøntområder, har du og familien et perfekt utgangspunkt for en 
aktiv og innholdsrik hverdag.

I sentrum for begivenhetene
Nye og energieffektive boliger, store grøntområder og gode 
servicetilbud vil ivareta beboernes ulike behov. Ingen dager er 
like, og her kan du like lett nyte en lat dag i parken, som en travel 
arbeidsdag hvor T-banen bare bruker noen få minutter på å  
frakte deg til Oslo sentrum. Og når du trenger hvile tar banen 
deg like raskt hjem igjen, til en lettstelt, lys og moderne leilighet 
tilpasset deg og dine behov. 

Å hente en god kaffe på 
den lokale kaffebaren og 
spasere ned til sentrum 
gjennom koselige Kampen, 
det er hva vi kaller en 
god start på en vanlig 
arbeidsdag. 

Bosetter du deg på Ensjø 
Torg, vil du bo ved siden av 
andre urbane mennesker, 
være seg single, samboere 
eller barnefamilier. 

Du er i sentrum
Tilgjengelighet gir økt livskvalitet 

IL
LU

ST
RA

SJ
O

N
 ©

 B
ric

k

TRINN 1 1312



For Unge lovende, 

de som lever Side om side 

andre som ønsker nye muligheter,

eller vil ha mer tid til familien,

og den som er Helt perfekt 

LEILIGHETENE
HVA PASSER DEG?
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TRINN 1 
UTSOLGT

TRINN 2

TRINN 3
HUS I

TRINN 3
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Etter istiden lå strandlinjen for Oslofjorden akkurat her. Fra 
marka rant det bekker som førte med seg leire og på 1800- 
tallet klarte man å gjøre seg nytte av avleiringene og startet 
produksjon av tegl. To store teglverk ble etablert og senere 
også Nitedals Tændstikfabrik og Tiedemanns Tobakksfabrikk. 

Selve navnet Ensjø stammer fra gården Ensjø, som frem til 
1830-tallet het Nedre Valle. Navnet staves egentlig Endsjø og 
er antagelig oppkalt etter en slekt og en gård ved samme navn 
fra Ski kommune. 

På nye Ensjø Torg ligger fortsatt bygningen Levahn, et industri- 
bygg som opprinnelig var en motorfabrikk, for senere å huse 
både teglstein og jernbanemateriell. Hovedbygningen skal  
bevares og her skal det bygges topp moderne leiligheter bak 
den gamle og sjarmerende fasaden. 

Det var naturen selv som 
skapte det vi kjenner som 
industriområdet Ensjø. 

En naturlig utvikling

Det gamle får en naturlig plass i det nye, 

av respekt for historien, med utsikt over 

morgendagens Oslo  

TRINN 4 
HUS M

TRINN 4 
HUS N

TRINN 5

TRINN 6

TRINN 8

TRINN 7
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INNG.
ENSJØ T

Trinn 1 ferdigstilles 2018/19

Trinn 2 ferdigstilles høst/vinter 2019

Trinn 3 ferdigstilles vinter 2019/20

Trinn 4 ferdigstilles høst/vinter 2020

Trinn 5, 6, 7 og 8 kommer senere

TRINN 4
HUS N

TRINN 4
HUS M

TRINN 5

TRINN 7

TRINN 8

TRINN 6

1. Begynn med å gå på visning og snakk med salgsansvar-
lig for å bli kjent med prosjektet og boligene. Les nøye 
gjennom prospektet og kopi av kontrakten med alle ved-
legg. Det er tross alt et stort og viktig kjøp det handler 
om.

 

2. Du må ha finansieringen i orden. Snakk med banken din 
og finn ut hvilken bolig du har råd til. Når dette er avklart 
og du har bestemt deg, kan du levere kjøpstilbud.

 

3. Vi sjekker finansieringen, og sender deg et akseptbrev 
om denne er i orden. Du vil få mulighet til å signere kjø-
pekontrakten digitalt eller vi finner vi et passende tids-
punkt for kontraktsmøte. Du mottar så en faktura på for-
skuddsbetalingen.

 

4. Tilvalg (oppgradering av boligen) må gjøres innen gitte 
frister, men du vil få informasjon i god tid. Du vil få mu-
lighet til å gjøre tilvalgene digitalt, eller om du ønsker et 
møte med prosjektets kunderådgiver. Vi vil også formidle 
kontakt med kjøkkenleverandøren.

 

5. Det holdes ett eller flere informasjonsmøter for alle som 
har kjøpt bolig i prosjektet. Her får du generell informa-
sjon om eieform, forretningsfører, etablering av styret 
etc.

 

6. Minimum 90 dager før (3 mnd.) får du beskjed om hvil-
ken dag din bolig vil være klar for overtagelse.

 

7. Det arrangeres byggeplassvisning der du får komme inni 
bygget.

 

8. Noen uker før overleveringen gjennomføres det ferdigbe-
faring med en grundig sjekk av alle overflater og eventu-
elle tilvalg. Her noteres eventuelle utbedringer som skal 
gjøres før overtakelse.

 

9. Når fullt oppgjør er innbetalt, er det klart for overtakelse 
av leiligheten. Du vil få en ny gjennomgang og det gjen-
nomføres noe opplæring i bruk av leiligheten og utstyr. 
Du mottar brukerveiledning og informasjon om leveran-
dører. Du får nøklene og kan flytte inn i ditt nye hjem.

Slik foregår boligkjøpet
Her er en liten guide  
til en av livets viktigste 
avgjørelser.

Utomhusplan
Ensjø Torg
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Den store fordelen med å kjøpe ny bolig frem-
for brukt bolig er den økonomiske forutsigbar-
heten. Du slipper ville budrunder, men betaler en 
fast pris som er opplyst på forhånd. Dokument- 
avgiften er bare en brøkdel av hva den er ved kjøp 
av brukt bolig. Og ikke minst, du kan flytte rett inn 
og trenger ikke bruke ferie, feriepenger og mer til 
på oppussing. 

Alle leilighetene på Ensjø Torg er av nyeste standard 
og kvalitet, og du kan selv bestemme hvilken etasje 
du vil bo i. I en moderne bolig er isolasjonen bed-
re og dermed blir strømforbruket lavere, noe som 
kommer både lommebok og miljø til gode. Det aller 
beste er vel kanskje at en ny leilighet vil være som 
et rent lerret du kan sette farge på helt etter din 
egen smak og personlighet. 

Fordeler ved 
å kjøpe nytt

Hos Skanska er vi sterkt miljøengasjerte. Et av våre mål er å bidra til en 
bærekraftig utvikling. Det handler om å ta miljøspørsmålene på alvor 
og benytte mulighetene vi har for å påvirke utviklingen.

Vi skal minimere våre inngrep i miljøet
Hvordan vi påvirker miljøet er en av grunnsteinene i vårt miljøarbeid. 
Derfor oppretter vi en miljøplan allerede før vi begynner å bygge. Når 
vi planlegger våre områder forsøker vi å ivareta så mye som mulig av 
naturen, miljøet og menneskene som både skal jobbe og bo her. Vi har 
innført strenge restriksjoner for bruk av kjemikalier, og når det er mulig 
velger vi kun miljøvennlige alternativer. 

Vi skal utvikle energieffektive løsninger
Energispørsmål er i fokus i hele byggenæringen. Skanska tar et helhetlig 
ansvar, hvilket betyr at vi har like stort fokus på miljøet gjennom hele 
husets byggetid.

Vi skaper et sunt inneklima og en bolig  
med lave oppvarmingskostnader
Ditt hjem leveres med balansert ventilasjon, som sørger for gjenbruk 
av varme og bidrar til å redusere energiforbruk. Inneluften filtreres for 
støv og pollen. Det gir et mer behagelig inneklima, og er spesielt bra 
for allergikere. Du kan også være trygg på at hjemmet ditt er energi-
økonomisk og med lave oppvarmingskostnader

Ensjø Torg 
– et grønt alternativ På Ensjø Torg bygger vi 

• Etter myndighetenes krav til energi og miljøvennlige boliger

• Boliger som varmes i hovedsak opp med vannbåren fjernvarme via 
gulvvarme

• Boliger med individuelle målere av varmtvann, oppvarming  
og strøm for å minimere energibruken i hver bolig

• Boliger med balansert ventilasjon med gjenbruk av varmluft  
som sikrer høy luftkvalitet innendørs og smart energibruk

• Boliger som får energimerke C eller bedre

• Uteområdet som er universelt utformet

• Fasader med materiale av lang holdbarhet og som tar hensyn  
til miljøet med tanke på forurensning og ressursbruk

• Radonfrie boliger

• Boliger med sentral beliggenhet med offentlig kommunikasjon i 
umiddelbar nærhet

• God plass til innvendig sykkelparkering 

• Felles takterrasser som  bidrar til inkluderende sosial interaksjon

• Uteområder med planter og busker om ikke er allergifremkallende

• Uteområde med våtmarkssone som er et viktig leveområde for  
planter og gir oss mennesker verdifulle økosystemtjenester 

Miljøarbeid på Ensjø Torg

3130



3D
 IL

LU
ST

RA
SJ

O
N

 ©
 B

ric
k

3D
 IL

LU
ST

RA
SJ

O
N

 ©
 B

ric
k

FASADE TRINN 4, HUS M OG N UTSIKT FRA TRINN 4, HUS M



Tilhørighet
Kommune: Oslo
Bydel: Gamle Oslo
Kirkesogn: Kampen

Transport
T-banestasjon: Ensjø  0 km
Buss; Etterstadgata   0,5 km
Trikkeholdeplass: Lakkegata skole 1,7 km
Tog 
 Tøyen stasjon   1,1 km
 Oslo Sentralstasjon  2,5 km

Idrett/friluft/kultur
Jordal idrettsanlegg   0,6 km
Kampen Park   0,6 km
Fresh Fitness Ensjø   0,1 km
SATS Kampen   0,6 km
Tøyenbadet   1,0 km
Oslo Tennisarena (Hasle)  2,1 km
Munchmuseet    1,2 km

Varer/tjenester
Dagligvare: Rema 1000 og Kiwi 0,1 km 
Narvesen Ensjø T-bane     0 km
Blomsterbutikk      0 km
Apotek1 Ensjø   0,1 km
Hasle Torg: Vinmonopol  1,2 km
Etterstad Postkontor   0,9 km
Fyrstikktorget   0,9 km
Tøyen Senter   1,1 km
Shell Etterstad   0,4 km

Skoler/barnehager
Kampen skole (1-7 kl.)  0,4 km
Nyskolen i Oslo (1-10 kl.)  0,7 km
F21 - Fyrstikkaleen skole (8-10 kl.) 0,8 km
F21 - Fyrstikkaleen skole vgs  0,6 km
Veslekampen barnehage (0-6 år) 0,3 km

Alle avstander er cirkamål i luftlinje.

Nabolagsprofil

Bilder og illustrasjoner
Bilder og illustrasjoner er ment å illustrere prosjektet. De kan vise elementer og tilvalg 
som ikke er en del av standardleveransen. Farger på fasader er ikke endelig bestemt, 
og vil kunne avvike fra illustrasjoner. Det gjøres oppmerksom på at utsikt som er 
vist ikke er gjeldende for alle leiligheter. Alle opplysninger er gitt med forbehold om 
endringer som er hensiktsmessig og nødvendige, uten å redusere den generelle 
standard. Hvitevarer*, garderobeskap og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i standard-
leveransen. Tekniske installasjoner, innkassinger, rørføringer og radiatorer kan avvike 
fra og/eller er ikke vist på plantegninger. Forøvrig henvises det til kontraktstegning, 
leveransebeskrivelse og romskjema som beskriver detaljer ved leiligheten.

Det gjøres oppmerksom på at ferdigstillelsesgrad av utomhusarealer ved overle-
vering vil kunne avvike fra beskrivelser gitt i salgsmateriell. Det tas forbehold om 
offentlige pålegg som ikke er kjent på salgstidspunktet som kan medføre endringer.

* Hvitevarer er inkludert i standardleveransen fra trinn 4, hus M og N.

Generell info

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap. I Norge består  
Skanska av flere selskaper og virksomheter. Størst er entreprenøren Skanska Norge AS og  
Skanska Eiendomsutvikling. Hovedkontoret ligger i Oslo, men vi har også virksomhet i Bergen,  
Stavanger, Kristiansand og Trondheim.

Kontakt salgsansvarlig 
Ragnhild Aanrud
+47  40 00 64 16 / ragnhild.aanrud@skanska.no

Laila Bævre Tugay 
+47 40 00 64 16 / laila.tugay@skanska.no 

www.ensjø-torg.no

LAILA BÆVRE TUGAY 
+47 40 00 64 16
LAILA.TUGAY@SKANSKA.NO 

RAGNHILD AANRUD
+47  40 00 64 16
RAGNHILD.AANRUD@SKANSKA.NO
WWW.ENSJØ-TORG.NO

KONTAKT 
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OPPLAG 3 



EIENDOMMEN FRA A TIL Å 
 - BOLIG UNDER OPPFØRING

Prosjekt Ensjø Torg Hus I og J  

Hovedoppdragsnummer  
912195007 

Ansvarlig megler og kontaktperson 
Navn: Trygve Formo Hermansen 
Tittel: Eiendomsmegler  
DNB Eiendom AS avd. Nybygg 
Adresse: Dronning Eufemiasgt. 30 
0191 OSLO 
org.nr. 910 968 955 

Selger/utbygger 
Navn: Skanska Eiendomsutvikling AS 
Adresse: Lakkegata 53, 0107 Oslo 
Org.nr.: 979 476 256 

Entreprenør 
Navn: Skanska Norge AS 
Org.nr.: 943 049 467 

Eiendommen  
Oslo kommune gnr. 133 bnr. 7 
Eiendommen skal fradeles og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på 
salgstidspunktet. Arealet for hele eiendommen før fradeling er oppgitt å være 10 512 
kvm. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli 
seksjonert. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel ihht. oppdelingsbegjæringen. 
Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse. 

Eierforhold 
Selveier 

Adkomst 
Prosjektet ligger meget sentralt på Ensjø med enkel adkomst både med offentlig 
kommunikasjon og bil. Prosjektet ligger delvis over Ensjø T-banestasjon, og med 4 linjer 
som stopper her er det nærmest kontinuerlige avganger til og fra sentrum. Med bil er det 
kort vei til av/på-kjøring til både E6 og Ring 3.  

Beliggenhet 
På Ensjø bor du sentralt, men samtidig i et tilbaketrukket område på høyden over Tøyen. 
Hus I og J ligger rett ved Ensjø T-banestasjon og turen til Nationaltheatret Stasjon tar 
åtte minutter. Den korte veien til T-banen gjør det enkelt å komme seg ned til sentrum, 
men også å få besøk av venner og familie som slipper å bruke opp kart-app for å finne 
frem. 

Her vil du oppleve en enkel hverdag, med kort vei til jobb og kveldsaktiviteter. Etter endt 
arbeidsdag tar T-banen deg fra Jernbanetorget opp til Ensjø Torg på effektive fem 
minutter. Ensjø ligger 55 meter over havet med frisk luft i rolige omgivelser. Med sykkel 
triller du ned til fjorden på under 10 minutter. 



To minutter unna finner du koselige Kampen Hageby og Kampen bondegård, perfekt å 
besøke for barnefamilien. Her kan dere hilse på sauene og hønene, mate dyrene og delta 
i forskjellige fritidsaktiviteter. Skoleveien er trygg og nesten helt bilfri – bare et steinkast 
unna ligger Kampen skole. Det kommer en kommunal barnehage i nabobygningen, noe 
som gjør hverdagen for den travle småbarnsfamilien betraktelig enklere. Tildeling av 
barnehageplass skjer etter kommunale bestemmelser. Her kan du levere barna i 
barnehagen og være på T-banen kun få minutter senere. Uteområdet til barnehagen vil 
være tilgjengelig for barna i boligområdet utenfor åpningstider. 

Kort om prosjektet, innhold og standard 
Skanska Eiendomsutviklings prosjekt på Ensjø Torg vil bestå av ca. 620 boliger totalt og 
ca. 2500m2 næring samt barnehage. 

Trinn 3 (hus I og J) på Ensjø Torg, består av 45 boliger fordelt på 2-, 3- og 4-roms 
leiligheter. Her får du i de øverste etasjene solrike balkonger i et tilbaketrukket område – 
kun 5 minutter fra sentrum. Leilighetene blir liggende plassert mellom nye og gamle 
bygg, og har blant annet barnehage i bygningens to første etasjer. Her bor du helt nytt i 
et tilbaketrukket, frodig og sjarmerende område.  

- Felles takterrasse i 8. etasje 
- Trinnet inneholder blant annet Townhouse over to etasjer 

For fullstendig beskrivelse av innhold og standard, se leveransebeskrivelse og 
romskjema. 

Bebyggelsen 
Trinn 3, Hus I og J, omfatter to sammenhengende blokker med til sammen 45 leiligheter 
og en barnehage, samt et underjordisk garasjeanlegg som vil være felles for hele Ensjø 
Torg. Husene er fundamentert på fjell og bygges med bærekonstruksjoner i stål og 
betong, samt hulldekkelementer. Fasadene består av isolert klimavegg med innvendig 
gipsplatekledning, utvendig glass, tegl og platekledning i stål eller aluminium, jfr. 
fasadetegninger. Det henvises forøvrig til fremlagt leveransebeskrivelse datert 31.01.19 
og romskjema datert 21.12.18, som utgjør en del av denne salgsoppgave.  

Boder og parkeringsplasser 
Det vil være mulig for kjøpere i Ensjø Torg 2 Eierseksjonssameiet å kjøpe parkeringsplass 
til kr 400.000. Merk at antallet er begrenset. Konferer megler dersom parkeringsplass 
ønskes.  

Parkeringsplassene vil ligge i garasjekjeller som vil være felles for hele Ensjø Torg, felt 
S1 (trinn 1 og 2), B1 (trinn 3, 4 og 5), B2 (trinn 6 og 7) og K2 (trinn 8). Feltbetegnelsen 
er relatert til reguleringsplan for området mens trinn er relatert til prosjektets foreløpige 
utbyggingsrekkefølge. Prosjektets foreløpige utbyggingsrekkefølge kan bli endret 
underveis i utbyggingen. For adkomst til parkeringskjeller må man ut og gå inn en egen 
inngang på hus J. Denne adkomsten skal kunne benyttes av samtlige beboere i feltene 
S1, B1 og B2.  
Garasjekjelleren vil etableres som en anleggseiendom og organiseres som et tingsrettslig 
sameie, eventuelt realsameie, hvor man kjøper en ideell andel med rett til å disponere en 
biloppstillingsplass i garasjeanlegget. Garasjekjeller vil ligge under bakken på felt B1. Det 
vil ikke etableres faste parkeringsplasser, men tilgang til plattform i et automatisert 
parkeringsanlegg.  En standard parkeringsplassform vil være minimum 240 cm bred og 
500 cm lang, og maksimal bilhøyde er 205 cm. Plattformen vil ha vektberegning på 2,6 
tonn. Det tas forbehold om endring i vektberegning. 

Disse begrensningene gjelder ikke for HC plasser.  



Alle eiere og brukere av Garasjeeiendommen er pliktig til å gjennomføre opplæring i bruk 
av det automatiske parkeringsanlegget.  

Grunnbokshjemmel til garasjeplassene vil bli overført den enkelte kjøper ved tinglysing 
av et fellesskjøte når hele garasjeanlegget er ferdigstilt. Kjøper svarer for sin andel av 
fellesutgifter for garasjeanlegget fra overtagelse. 
De nærmere regler for Ensjø Torg Garasjesameie fremgår av vedtektene. 

Med forbehold om offentlig godkjenning er det planlagt mulighet for tilvalgskjøp av 
ladesøyle for EL bil på inntil 40 % av plassene for hvert salgstrinn. Plassene selges etter 
første mann til mølla prinsippet. Det vil være begrensning av ladestrøm ved maks 
belastning.  

Bodarealet i kjeller vil være en del av sameiets fellesareal og hver seksjon får bruksrett 
til en angitt bod. Eventuelt etableres bodene som tilleggsdeler til seksjonene. 
For de leiligheter som har innvendig bod fremgår dette av plantegning/kontraktstegning. 
Leiligheter uten innvendig bod eller bod mindre enn 3m2, blir kompensert med større 
sportsbod i kjeller. Noen få leiligheter vil få sportsbod i parkeringskjelleren eller i 
nabobygg, dette vil gjelde 3-roms i bygg J.  
Trapp, heis, korridor og tekniske rom er fellesareal i eierseksjonssameiet. Utomhus 
arealet til Sameiet er del av sameiets fellesareal med unntak av barnehagens uteareal, 
se for øvrig foreløpig utomhusplan.  

Vei, vann og avløp 
Offentlig. Vann- og avløpsledninger/rør vil ha private stikkledninger.  

Sameiet 
Området er planlagt å bestå av flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i 
forbindelse med utbyggingen). Ensjø Torg Eierseksjonssameie 2, trinn 3 (hus I og J) er 
planlagt å bestå av totalt 45 stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i 
forbindelse med utbyggingen) fordelt på 2 trappeoppganger og barnehage. Sameiet er et 
kombinasjonssameie med boligseksjoner og én næringsseksjon (barnehagen).  
Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, 
eierseksjonsloven.  

Utbygger vil, på vegne av kjøper/sameiet inngå avtaler om bl.a. forretningsførsel, 
strømleveranser, avtaler om henting av avfall, levering av fjernvarme/nærvarme, drift og 
vedlikehold av heiser, avtale om direkte varsling til brannvesenet, serviceavtaler f.eks. i 
sammenheng med FDV-dokumentasjon, vaktmestertjenester, kabel-tv/bredbånd, evt. 
fremtidig drift av sameiet og garasjeanlegget samt avtale om skjøtsel av utomhusarealer. 
Utbygger tar forbehold om at det vil kunne gjelde bindingstider på enkelte av disse 
leveransene. 

Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og 
rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i 
sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23.   

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets 
styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som 
fastsettes av årsmøtet.  

Utomhusplanen er av illustrativ karakter og avvik vil kunne forekomme.  
Det gjøres oppmerksom på at deler av utearealet ikke vil være ferdigstilt ved 
overlevering, da dette fullføres i sammenheng med et senere byggetrinn/egnet årstid. 
Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte 
byggene eller så snart årstiden tillater det.  



Ved innflytting vil det foreligge midlertidig brukstillatelse. Selger vil innhente ferdigattest 
så fort det er praktisk mulig.  

Sameiet er en del av felt B1 på Ensjø Tyngdepunktet (ref. reguleringsplanen). 
Næringsseksjonen skal benyttes til barnehage og deler av utearealet tilhørende 
barnehagen vil tillegges næringsseksjonen som en tilleggsdel. Øvrig felles grønt areal i 
sameiet er ikke tenkt benyttet av barnehagen.  
Barnehagen får eksklusiv bruksrett til inngjerdet utvendig lekeareal innenfor 
barnehagens alminnelige åpningstid. Utenfor alminnelig åpningstid skal lekearealet være 
tilgjengelig til bruk for alle. 

Inntil overtagelsesforretning av fellesarealene er avholdt, aksepterer partene at kr 
20.000 holdes tilbake på meglers konto, alternativt at 2 % av kjøpesummen holdes 
tilbake dersom særskilt beløp ikke er avtalt. Selgeren kan få utbetalt beløpet mot at det 
stilles selvskyldnergaranti fra en finansinstitusjon for hele beløpet.  

Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne 
• Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne 
kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten 
gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i 
sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten 
til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. 

• Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er 
krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne. 

Eiendommens faste, løpende kostnader 

1) Felleskostnader 
Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og 
fordeles ihht. vedtektene. Månedelige felleskostnader er stipulert til kr 27,- pr. BRA pr. 
måned for første driftsår pluss RiksTV Mini og Internett Unlimited 1000/1000 (fiber) fra 
Homenett fra ca. kr 375,-.  
Kr 27,- pr. BRA pr. måned inneholder kommunale avgifter, bygningsforsikring, strøm og 
oppvarming i fellesarealer, normale drifts- og vedlikeholds utgifter, vaktmester, 
trappevask, honorarer til styret, forretningsfører og revisor.  
Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte 
felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall.  
Utgifter til fjernvarme til oppvarming/v.vann kommer i tillegg og er anslått til 
kr. 7,- pr. BRA pr. måned.  
Kjøper tegner eget strømabonnement. Evt. eiendomsskatt faktureres den enkelte direkte.  
Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i 
utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene 
fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger vil engasjere 
forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett 
for felleskostnader. Se for øvrig driftsbudsjett for sameiet. 

Driftskostnader garasjeanlegg er ihht. driftsbudsjettet stipulert til kr 275,- pr måned for 
første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget.   

2) Kommunal eiendomsskatt  
Det er eiendomsskatt på boliger i Oslo kommune, og denne fastsettes etter ferdigstillelse 
av boligen. Se mer info om eiendomsskatt på www.oslo.kommune.no.  



Forsikring
Selgeren holder bygningene brannforsikret som bygg under oppførelse i byggetiden. Før 
innflytting av første bolig, tegner Selgeren en ordinær huseierforsikring for sameiets 
regning, som gjelder i ett år.  
Forbrukeren må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. 

Stipulert overtagelse 
Selgers siste frist for å ha boligen klar til overtagelse er senest 31.01.2020. 
Denne siste fristen gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, 
herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.  

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen 
klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det 
nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 
kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye 
overtagelsestidspunktet.  

Utomhus blir ferdigstilt til egnet årstid. Dette kan innebære at deler av utomhusanlegget 
ikke er ferdigstilt ved overlevering. Ved innflytting vil det foreligge midlertidig 
brukstillatelse. Selger vil innhente ferdigattest så fort det er praktisk mulig. 

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil 
medføre at han blir forsinket med sin utførelse.  

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. 

Utleie 
Enkelte av leilighetene har utleiedel som utgjør en del av leiligheten. Utleiedelen utløser 
ikke egne krav til parkering, bod, etc., da utleiedelen skal være del av den større 
leiligheten, og den skal ikke ha egen inngang. Dette arealet skal når som helst kunne 
innlemmes i den større boligen.  
Øvrig utleie kan skje ihht. vedtektene for sameiet. 

Heftelser/tinglyste bestemmelser 
På eiendommen er det tinglyst servitutter/rettigheter som følger av listen nedenfor, og 
disse vil følge eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver. 

Eiendommen vil bli overlevert fri for pengeheftelser med unntak av sameiets 
legalpanterett for felleskostnader og andre krav sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 
31. 

Følgende servitutter bemerkes særskilt: 
- Det er tinglyst en bestemmelse om fri ferdsel for allmenheten på gnr. 133 bnr. 14 og 
bnr. 7. 
- Det er tinglyst en avtale med Sporveien Oslo AS om blant annet grensesnitt mellom 
sameiets utskilte tomt gnr. 133 bnr. 14 og den underliggende t-bane stasjonen. Avtalen 
inneholder også en vedlikeholdsplikt av membran i dette grensesnittet for de som til 
enhver tid er eier av gnr. 133 bnr. 14. 
- Gnr. 133, Bnr. 14 og Gnr. 133 Bnr. 43 skal ha bruksrett til kjørbar atkomstvei fra Rolf 
Hofmos gate over Gnr. 133 Bnr. 7.   

*31.12.1937 - Dokumentnr: 14418 - Bestemmelse om veg 
Bestemmelse om vannledning  

*11.01.1938 - Dokumentnr: 400369 - Best. om adkomstrett 
Med flere bestemmelser  
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:20  



*29.10.1938 - Dokumentnr: 13288 - Best. om adkomstrett 
Bestemmelse om kloakkledning  
Bestemmelse om gjerde  

*25.01.1939 - Dokumentnr: 400679 - Erklæring/avtale 
Forbud mot generende bedrift   
Bestemmelse om vann/kloakkledning   
Med flere bestemmelser  
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:35  

*07.03.1939 - Dokumentnr: 401951 - Best. om vann/kloakkledn. 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen  
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:35  

*07.03.1939 - Dokumentnr: 401952 - Best. om vann/kloakkledn. 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen  
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:35  

*13.03.1939 - Dokumentnr: 402232 - Erklæring/avtale 
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk  
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:35  

*14.11.1939 - Dokumentnr: 407519 - Bestemmelse om bebyggelse 
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. lagerskur   
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet   
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:35  

*15.11.1939 - Dokumentnr: 406858 - Erklæring/avtale 
Bestemmelse om kloakkledning  
Med flere bestemmelser  
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:20  

*18.01.1940 - Dokumentnr: 400406 - Erklæring/avtale 
best om drennering   
Med flere bestemmelser  
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen  
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:20  

*11.08.1942 - Dokumentnr: 7746 - Bestemmelse om bebyggelse 

*02.08.1943 - Dokumentnr: 403821 - Bestemmelse om bebyggelse 
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. lagerskur   
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet   
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:35  

*19.09.1949 - Dokumentnr: 10683 - Bestemmelse om bebyggelse 
Gjelder denne registerenheten med flere  

20.04.1959 - Dokumentnr: 506216 - Best. om vann/kloakkledn. 
kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen   
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:35  

23.09.1960 - Dokumentnr: 11690 - Best. om vann/kloakkledn. 
Rettighetshaver:  Knr:0301 Gnr:133 Bnr:14  
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen  



10.07.1961 - Dokumentnr: 8685 - Bestemmelse om veg 
Bestemmelse om gjerde  
Bestemmelse om kloakkledning  
Vilkåret omhandler at: «Den nåværende atkomstvei godkjennes inntil videre. 
Eiendommen pålegges å anlegge avkjørselen etter gjeldende regulering når denne 
gjennomføres». 

24.09.1963 - Dokumentnr: 513923 - Bestemmelse om vannledn. samt vedlikehold. 
Rettighetshaver: Hedemargt 25   
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen  
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:20 m.fl.  
Gjelder denne registerenheten med flere  

17.12.1965 - Dokumentnr: 522198 - Erklæring/avtale 
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk som gir Oslo Lysverker tillatelse til å sette opp og ha 
stående transformatorkiosk på eiendommen.  
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:20  

13.10.1972 - Dokumentnr: 501579 - Erklæring/avtale 
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Eieren forplikter seg til 
å ikke bygge over ledningene.  
Konverteringsfeil. Korrekt dokumentnummer 15079  
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:20  

09.11.1972 - Dokumentnr: 517359 - Best. om vann/kloakkledn. 
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Eieren forplikter seg til 
å ikke bygge over ledningene.  
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:35  

12.02.1975 - Dokumentnr: 502833 - Best. om vann/kloakkledn. 
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Eieren forplikter seg til 
å ikke bygge over ledningen. 
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:20  

12.02.1975 - Dokumentnr: 502853 - Best. om vann/kloakkledn. 
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Eieren forplikter seg til 
å ikke bygge over ledningen.  
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:35  

21.07.1976 - Dokumentnr: 514189 - Erklæring/avtale 
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Eieren forplikter seg til 
å ikke bygge over ledningene. 
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:20  

03.12.1976 - Dokumentnr: 524092 - Erklæring/avtale 
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse   
av denne eiendom. 
Vilkåret omhandler at Rolf Hofmos gate opparbeides i regulert bredde langs eiendommen 
når kommunen forlanger det.    
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:35  

30.11.1979 - Dokumentnr: 521400 - Best. om adkomstrett 
bestemmelser om annlegg og vedlikehold av tekniske   
ledninger.   
Med flere bestemmelser  
Omhandler oppdelingen av eiendommen mellom tidligere seksjonseiere av eiendommen 
Østerdalsgt. 17, med flere bestemmelser.   



Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:35  

28.10.1997 - Dokumentnr: 67069 - Bestemmelse om vannledn. 
Rettighetshaver:  Knr:0301 Gnr:133 Bnr:7  
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo vann og avløpsverk   
Med flere bestemmelser  
Gjelder bl.a. rett for gnr 133 bnr 7 og gnr 237 bnr 20 til å legge overvannsledninger over 
gnr 237 bnr 35. Disse tomtene er sammenslått og består i dag av gnr 133 bnr 7.  Videre 
bestemmelser om vedlikeholdsplikt. 
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:35  

07.08.1998 - Dokumentnr: 45328 - Erklæring/avtale 
Rettighetshaver:  Knr:0301 Gnr:129 Bnr:23  
Rettighetshaver:  Knr:0301 Gnr:237 Bnr:22  
Bestemmelse om adkomstrett over Rolf Hofmos gate gnr 237 bnr 35. 
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:35  

03.01.2007 - Dokumentnr: 102948 - Bestemmelse om gjerde 
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:20  
Gjerdeplikt for eier mot parker, friareal, turareal og lignende. 

03.01.2007 - Dokumentnr: 102948 - Best. om vann/kloakkledn. 
Rettighetshaver:  Oslo Kommune  
Org.nr: 958 935 420  
Bestemmelse om bebyggelse  
Med flere bestemmelser  
Kommunen har rett til å ha liggende ledninger, kummer og lignende over ubebygd del av 
eiendommen. Kommunen har rett til adkomst til sine anlegg for vedlikehold.  
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:20  

22.02.2007 - Dokumentnr: 215750 - Best. om adkomstrett 
Gnr. 237 bnr. 35 skal ha bruksrett til kjørbar atkomstvei i eksisterende atkomst fra Rolf 
Hofmos gate over gnr. 237 bnr. 20. 
Kan ikke slettes uten samtykke  
fra Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten.   
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:20  

19.02.2015 - Dokumentnr: 154684 - Erklæring/avtale 
Rettighetshaver:  Allmenheten  
Løpenr: 13721676  
Bestemmelse om fri ferdsel for allmennheten på fremtidig del av Søndre tverrforbindelse 
på Ensjø, beliggende på del av gnr. 133 bnr. 7  
Gjelder også senere utskilte parseller eller seksjoner  
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen  

26.08.2016 - Dokumentnr: 770185 - Bestemmelse om parkering 
Rettighetshaver:  Knr:0301 Gnr:133 Bnr:14  
Rett til midlertidig parkeringsplasser for S1 på deler av felt B1 frem til parkeringsanlegget 
er etablert.   
Overført fra: Knr:0301 Gnr:237 Bnr:20 m.fl.  

26.06.2018 - Dokumentnr: 943534 - Bestemmelse om adkomstrett 
Rettighetshaver:  Knr:0301 Gnr:133 Bnr:14  
Rettighetshaver:  Knr:0301 Gnr:133 Bnr:43 Snr:1  
Rettighetshaver:  Knr:0301 Gnr:133 Bnr:43 Snr:2  
Rettighetshaver:  Knr:0301 Gnr:133 Bnr:43 Snr:3  
Rettighetshaver:  Knr:0301 Gnr:133 Bnr:43 Snr:4  



Rettighetshaver:  Knr:0301 Gnr:133 Bnr:43 Snr:5  
Rettighetshaver:  Knr:0301 Gnr:133 Bnr:43 Snr:6  
Kan ikke slettes uten samtykke fra:  Oslo Kommune  
Org.nr: 958 935 420  
Kan ikke endres uten samtykke fra Oslo kommune  
Adkomstrett med motorisert kjøretøy  
Gnr:133, Bnr:14 og Gnr:133 Bnr:43 skal ha bruksrett til kjørbar atkomstvei fra Rolf 
Hofmos gate over Gnr:133 Bnr:7.   
Rett til adkomstvei for brannbil, varelevering m.m 

03.04.2019 - Dokumentnr: 393316 - Bestemmelse om nettstasjon 
Rettighetshaver:  Hafslund Nett AS  
Org.nr: 980 489 698  
Stedsvarig rett til bygging, drift, vedlikehold og fornyelse  
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler for rettighetshaver.  
Bestemmelse om byggeforbud og beplantning som er til hinder for rettighetshavers drift 
og vedlikehold. 

Kopi av disse kan fås ved henvendelse til megler. 
* Heftelser markert med stjerne foran har megler ikke lykkes i å innhente fra 
Digitalarkivet.  

Stat, kommune, e-verk, teleselskap, antenneselskaper, sameiet, borettslag, 
vel/huseierforrening osv. har rett til å ha liggende ledninger, stolper, fordelingsskap, 
kummer og rør av enhver art, samt rett til adkomst. Utbygger innestår for at 
eiendommen selges fri for rene pengeheftelser som har begrensninger for råderetten.  
Dette med unntak av boligsameiets legalpant.  
Det kan også forekomme servitutter som ikke har begrensninger i råderetten. 

Selger kan tinglyse bestemmelser som gjelder garasjekjeller, felles utomhusareal og/eller 
felles avfallsbrønner.  

Følgende forpliktelsene vil bli tinglyst:  

Ensjø Torg 2 Eierseksjonssameie vil ha rett til adkomst over tilgrensede felt S1/Sameiet 
Ensjø Torg 1. 

Som følge av at t-banen går under Ensjø Torg er det planlagt støydempingstiltak med 
støyskjerm og demping av banelegemet. Ensjø Torg 2 Eierseksjonssameie grenser til t-
banen og eventuell fremtidig utskiftning av støydempingstiltakene vil påligge de som til 
enhver tid er sameiere i Ensjø Torg 1 og Ensjø Torg 2 Eierseksjonssameie.  

Felt S1, B1 og B2 skal ha adkomstrett til parkeringsanlegget via egen heis/trapp i bygg J. 
Tilsvarende adkomstrett gis Sporveien AS i parkeringsanlegget. 

Allmenheten har rett til ferdsel gjennom passasje i hus J og over trapp ned mot felles 
utomhus, samt adkomst via trapp på nordvestre side av hus I. 

I gjeldende reguleringsplan er det stilt krav om at barnehagens uteareal skal kunne 
benyttes av allmenheten utenom barnehagens åpningstid.  

Innenfor eiendomsgrensene for utomhus for resterende del av B1 vil det bli etablert 
avfallsdunker som betjener hele felt B1. Ensjø Torg 2 Eierseksjonssameie skal være med 
på å bekoste drift, vedlikehold/utskifting av avfallsdunkene, samt innkjøring via Søndre 
Tverrforbindelse fra Rolf Hofmosgate.  



Parkeringsanlegget skal betjene felt S1, B1, B2 og K2 på Ensjø Torg, og etableres som en 
egen anleggseiendom. Felles teknisk infrastruktur som skal betjene sameiet, vil kunne 
ligge i parkeringsanlegget.  
Felles renovasjonsløsning vil ligge på felles utomhusareal og betjene bygg M og N, bygg I 
og J (unntatt barnehage) og L og O.  

Naboeiendommen gnr. 133 bnr. 43 (felt S2) vil ha rett til å benytte garasjenedkjøringen 
fra Rolf Hofmos gate.  
Sporveien AS vil ha rett til adkomst gjennom Garasjeeiendommen til tekniske bygg. 

Det tas for øvrig forbehold om tinglysing av ytterligere servitutter som følge av den 
forestående organiseringen av Ensjø Tyngdepunktet. 

Forholdet til endelige offentlige planer 
Tomten er regulert til kombinert bebyggelse og anlegg i henhold til plan av 23.09.15 
S4858 Ensjø Tyngdepunktet.  
Tomten til hus I og J fradeles og får et nytt gårdsnummer og/eller bruksnummer. 
Rammetillatelse er gitt 16.10.17. Igangsettingstillatelse del 4 er gitt 31.10.18. 

Det er i rammetillatelsen gitt dispensasjon for plassering av bygg I, gesimshøyde på 
sokkel for bygg I og J, reduksjon av parkeringsareal, regulert arealkrav på barnehagens 
overdekkete uteareal og plassering i forbindelse med utforming av parkeringskjeller.  

Felles avfallshåndtering i avfallsbrønner for hele felt B1 ved barnehage/historisk bygg 
(Hus L, Levahns). Barnehage har egen avfallsløsning innenfor egen seksjon/uteareal.            

Skolekrets 
Se www.oslo.kommune.no for ytterligere informasjon om skolekrets. 

Kjøpesum, omkostninger og betalingsplan 
Se vedlagte prisliste og prislistevilkår. 

Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver) 
Meglers vederlag er avtalt til kr 30 000,- pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 4.000,- pr 
enhet.  

Kostnader ved avbestillinger 
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne 
retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge 
av en eventuell avbestilling.  
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- 
og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.  

Energimerking  
Energiklassen er en mørkegrønn C eller bedre.  

Selgers forbehold  
Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og 
materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring 
av avtalt kjøpesum. 

Dersom dokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder 
yngre bestemmelser foran eldre og spesielle foran generelle.  
Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran 
tegninger.  



Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen og at Selger 
kan bestemme endelig utforming av felles- og uteareal.  

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt 
av myndighetene.   

Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig 
kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt 
videresalg skjer ved transport av kontrakten. Gebyr for slik transport utgjør pr. april 
2019 kr. 40.000,-. For at utbygger skal godta slik transport må man benytte Utbyggers 
«Avtale om transport av kjøpekontrakt» som fås av megler. Transport av kontrakt 
godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse. 
For øvrig videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) 
kan ikke kontraktsposisjonen selges, jf. bustadoppføringslova § 1b. 

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. 
Selger tar forehold om endringer i off. avgifter med mer, som kan medføre at 
felleskostnadene blir høyere enn stipulert.  
Det tas forbehold om skrivefeil i oppsettet.  

Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.  
Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. 

Selger tar forbehold om at Kjøper kan bli belastet dokumentavgift ved overskjøting av 
garasjeplassen, oppad begrenset til 2,5 % av kjøpesummen, kr. 10.000,-. 

Selger har rett til å endre disponeringen av fellesarealer frem til overtagelse av 
fellesarealene, herunder å selge f.eks. ekstra bod- og parkeringsplasser til enkelte 
seksjonseiere.  

Det tas forbehold om utsatt overskjøting av både eiendommen og Garasjeeiendommen 
som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen/Statens Kartverk knyttet til 
deling/seksjonering eller at Garasjeeiendommen må bygges ut trinnvis.  
Utsatt overskjøting som følge av slike forhold regnes ikke som forsinkelse.  

Alle opplysninger i salgsmateriell er gitt med forbehold om rett til endringer som er 
hensiktsmessig og nødvendig, uten å redusere den generelle standard. Det tas forbehold 
om skrivefeil i romskjema og leveransebeskrivelse. Alle illustrasjoner benyttet i 
markedsføring av Ensjø Torg er kun ment å være av illustrativ karakter og avvik kan 
forekomme.  
Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres 
oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder 
i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, 
innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i 
leveransen. Stiplede løsninger/innredninger som ikke fremgår av 
leveransebeskrivelse/romskjema leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser 
ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse 
løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes 
som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved 
trykking/ kopiering. Det tas forbehold om synlige rør/kanalføringer. Det tas forbehold om 
plassering og størrelse på sjakter, nedforinger og innkassinger. I forbindelse med 
elektro/tv-data/sanitær/fjernvarme/ventilasjon, kan det komme inspeksjonsluker. Det 
tas forbehold om endelig utforming på innredning av kjøkken og bad. 
Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. 

Illustrasjoner og 3Der må ikke oppfattes som en eksakt presentasjon av leveransen (de 
kan delvis inneholde tilvalg f.eks. garderobeskap og hvitevarer, og også løsninger som 



ikke leveres). Dette henger sammen med at på det tidspunkt presentasjonen er laget, er 
leverandør ikke valgt, hverken for standard eller tilvalg. For den eksakte leveranse må 
«Leveranse- og romskjema» legges til grunn, samt den enkelte kontraktstegning (som 
kan fås tilsendt ved henvendelse til megler). 
Utsikt vist i VR-presentasjon i briller/og eller på pc er basert på en teoretisk beregning 
som er koblet opp mot et fotografi, og som ikke skal oppfattes som et fotografi/en eksakt 
presentasjon.  
Det oppfordres til at den enkelte kjøper setter seg inn i/tar stilling til kotehøydene vist på 
snittegning. Illustrerte perspektiv er ikke å anse som en del av kontraktsgrunnlaget.   

Selger vil ikke utdele nøkler dersom fullt oppgjør inkl. omkostninger for boligen ikke er 
på meglers klientkonto innen overtagelse.  

Skjeggkre ble først allment kjent i Norge i 2014 og utbredelsen har spredt seg raskt. 
Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre i boligen ved overlevering. For 
ytterligere informasjon se informasjonsskriv fra Boligprodusentenes Forening som kan 
mottas ved henvendelse til megler.  

Nye offentligrettslige krav som gjelder for selgerens ytelse, anses som forbrukerens 
forhold bare dersom selgeren ved kontraktsinngåelsen ikke burde ha regnet med de nye 
kravene. Selgeren skal uten ugrunnet opphold varsle forbrukeren om dette.  

Avtaler eller meldinger mv. kan gis ved elektronisk kommunikasjon. Dersom en part 
skifter representant, skal den andre parten varsles skriftlig omgående.  

Selger tar et generelt forbehold om å endre organiseringen av Garasjeeiendommen 
dersom dette viser seg hensiktsmessig, og eventuelt som følge av krav fra plan- og 
bygningsetaten. Videre tas det forbehold om midlertidig garasjenedkjøring frem til 
Garasjeeiendommen i sin helhet er ferdigstilt.  

Kjøper er innforstått med at utbyggingen av Ensjø Torg/Ensjø Tyngdepunktet vil pågå 
over flere år, og området står foran en storstilt transformering. Felt S1 på T-bane lokket 
er det første feltet som Skanska bygger, for deretter å bygge felt B1, B2 og K2. 
I tillegg skal Oslo kommune gjennomføre større infrastrukturtiltak.  

Kjøper er innforstått med, og aksepterer de ulemper som naturlig følger med ved 
utbyggingen av Ensjø Torg/Ensjø Tyngdepunktet, også etter at innflytting har funnet 
sted. 

Kjøper gjøres oppmerksom på at Skedsmogata 25, gnr. 129 bnr. 23 og gnr. 237 bnr. 22, 
er under regulering. Det legges til rette for rundt 100 boenheter og utadrettet virksomhet 
i første etasje mot Ensjø Torg. Det foreslås høyder på opp mot 8 etasjer mot T-banen i 
nordøst, som trappes ned til 6 etasjer mot Gjøviksbanen i sydvest. 

Kjøper gjøres oppmerksom på at SG1 og SG2 vil bli brukt som anleggsvei i forbindelse 
med utviklingen av felt B2 og K2 frem til 2025. Det tas forbehold at nødvendig interne og 
offentlige tillatelser blir gitt samt nødvendig salg for å holde fremdriften. 

Skanska Eiendomsutvikling AS har rett til å disponere leiligheter i sameiet som 
visningsleilighet i forbindelse med salg av leiligheter på Ensjø Torg. Denne bestemmelsen 
bortfaller uten behandling i sameiermøtet når siste bolig på Ensjø Torg er overlevert ny 
eier.  

Det tas forbehold om å endre organiseringen av prosjektet dersom dette viser seg 
hensiktsmessig, eventuelt som følge av krav fra plan- og bygningsetaten. I så tilfelle 
plikter kjøper å medvirke til alle vedtak om endring i eierseksjonssameiet. Det vil si 
reseksjonering av eierseksjoner, samt gi de underskrifter som måtte være nødvendig for 



gjennomføringen av byggetrinnene, f.eks. i forhold til Statens Kartverk og 
bygningsmyndigheter.  

Sanksjoner og restriktive tiltak er virkemidler i International politikk for å få personer, 
enheter, grupper eller stater til å endre politikk eller handlemåte ved trussel mot fred, 
sikkerhet og terror. Dersom forbruker/kjøper (eller dets eiere) blir oppført på slike lister, 
har utbygger rett til å heve kontrakten med umiddelbar virkning.  

Salgsvilkår 
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: 
1) Prisliste for Ensjø Torg hus I og J samt Prislistevilkår datert 10.04.19 
2) Leveransebeskrivelse datert 31.01.19 og romskjema datert 21.12.18 
3) Plantegning ihht. prospekt 
4) Fasadetegninger datert 29.03.17 
5) Utomhusplan datert 21.03.17  
6) Selgers prospekt 

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. 
Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. 

Salgsoppgavedato 
Dette dokumentet er sist revidert dato: 31.05.19 



VIKTIG INFORMASJON 

Lovverket 
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. 
(bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og 
kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. 
bustadoppføringslova § 12. 
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd 
i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova, evt. 
fravike fra Bustadoppføringslovas bestemmelser.  

Bebyggelsens arealer  
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det areal av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal som opptas av vegger, rør og ledninger, 
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). 
P-rom (Primærrom) er primærrommets nettoareal og arealet av innvendige vegger 
mellom disse, minus boder og tekniske rom (Veileder NS3940). Selger har inkludert alle 
sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA. Dette 
gjelder også sjakter som ligger mot bod.  

Tilvalg og endringer 
Fristen for å gjøre tilvalg og endringer i trinn 3 er utløpt og bestemmelsene nedenfor vil 
ikke lenger være mulig å gjennomføre.

Prosjektet og dets priser er basert på at det skal gjennomføres rasjonelt og med 
serieproduksjon. På denne bakgrunn har Selger utarbeidet en særskilt endringsliste for å 
bestille endringer i utførelse. Det er lagt opp til at det ikke skal gjøres endringer ut over 
endringslisten. Kjøperen gjøres dessuten oppmerksom på at endringer ut over 
endringslisten er ikke-standardiserte og forbundet med særskilte kostnader bl.a. til 
prosjektering, administrasjon mv. Selger tar forbehold om å nekte utførelse av endringer 
ut over endringslisten. 

Kjøper skal meddele tilleggs-bestillinger/endringer skriftlig. Alle meldinger skal være i 
Selgers hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til 
prosjektets fremdriftsplan.  

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng 
med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den 
avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.  
Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til 
ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller 
tilleggsarbeider.  Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, 
tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.  

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre 
vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.  

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter 
igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. 
Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og 
kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av 
utbygger/selger. 



Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan 
finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke 
overtar. 

Formuesverdi 
Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første 
likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som 
årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der 
boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man 
måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no. 

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling 
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre 
kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn 
av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til 
eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål 
og tilsiktet art.  

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet 
eller utføre transaksjonen. 

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en 
samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en 
eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere 
dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte 
tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel. 

Personopplysningsloven 
I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli 
registrert for videre oppfølging. 

Finansiering 
Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til 
konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. 
Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som 
kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.   
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av 
lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. 
Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte 
kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers 
valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB 
lånekonsulenter.  

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud: 

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig.  Megler har 
ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler 
vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres 
skriftlig.  

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke 
kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis. 

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. 
Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon 



eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du 
kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen 
oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene 
kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige 
budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. 

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til 
megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no 
eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendendelse, eks. sms eller 
epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.  

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

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, 
finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud 
med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. 

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten 
til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. 

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper 
og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør 
kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. 

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert 
budjournal. 



  

Ensjø Torg Felt B1  - Bygg I og J,  45 selveierleiligheter og barnehage 
Leveransebeskrivelse og romskjema
Oslo, 31.01.2019, versjon 7

Leveransebeskrivelse

Generelt

Prosjektets organisasjon

Salg

Adresse

Sameie

Parkering

Byggherre er Skanska Eiendomsutvikling AS, Org. Nr 979 476 256. 

Entreprenør er Skanska Norge AS, Org. Nr 943 049 467.

Hver bolig utgjør en seksjon i Eierseksjonssameie Ensjø Torg 2. Eierseksjonssameie vil være et kombinasjonssameie 

med både bolig og næringsseksjon ( barnehage )

Se for øvrig forbeholdet i leveransebeskrivelsens siste punkt.

Bodarealet i kjeller vil være del av sameiets fellesareal og hver seksjon får bruksrett til en angitt bod. Eventuelt etableres 

bodene som tilleggsdel til seksjonene. 

Trapp, heis, korridor og tekniske rom er fellesareal i eierseksjonssameiet. 

Utomhusarealet til Sameiet er del av sameiets fellesareal med unntak av barnehagens uteareal, se forøvrig foreløpig 

utomhusplan.

Skanska Eiendomsutvikling  AS gjenomfører salget av leilighetene. Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova.

Eiendommen er ikke tildelt adresser ennå. 

Skanska Eiendomsutviklings prosjekt på Ensjø Torg vil bestå av ca 520 boliger totalt og ca 2500m2 næring samt 

barnehage. Prosjektet består av 7-9 salgs- og byggetrinn. Denne beskrivelsen gjelder tredje salgstrinn omfatter to bygg 

(I og J) 45 boliger fordelt på 2 trappeoppganger og barnehage, totalt 8. etasjer.

Eiendommen vil bli skilt ut fra gnr 133 bnr 7 og 14 i Oslo kommune.

Det gjøres oppmerksom på at det må påregnes videre utbygging på området i hht. Ensjø Torg og Ensjøbyens plan for 

området samt reguleringsplaner. 

Utførelse og innredning leveres iht denne beskrivelse og kontraktstegninger. I tilhørende romskjema spesifiseres 

materialer og utrustning for hvert rom. Det gjøres oppmerksom på at tilvalg kun kan bestilles fra prosjektets tilvalgsliste 

iht. gitte frister. 

Kjøpere i Ensjø Torg 2 Eierseksjonssameiet vil få tilbud om å kjøpe parkeringsplass. Parkeringsplassene vil ligge i 

garasjekjeller som vil være felles for hele Ensjø Torg, felt S1 (Trinn 1 og 2), B1 (trinn 3, 4 og 5) og B2 (trinn 6 og 7) og 

K2 (trinn 8). Feltbetegnelsen er realtert til reguleringsplan for området mens trinn er relatert til prosjektets foreløpige 

utbyggingsrekkefølge. Garasjekjelleren vil etableres som en anleggseiendom og organiseres som et tingsrettslig 

sameie, eventulet realsameie.

Garasjekjeller vil ligge under bakken på felt B1. Det vil ikke etableres faste parkeringsplasser, men tilgang til plattform i 

et automatisert parkeringsanlegg.

Med forbehold om offentlig godkjenning er det planlagt mulighet for tilvalgskjøp av ladesøyle for EL bil på inntil 40% av 

plassene for hvert salgstrinn. Plassene selges etter første mann til mølla prinsippet. Det vil være begrensing av 

ladestrøm ved maks belastning. 

For øvrige detaljer, se kontrakt for kjøp av parkeringsplass.
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Leveransebeskrivelse - Ensjø Torg, Bygg I og J

Forretningsfører / driftsavtaler

Boder

Garderobeskap

Renovasjon

Postkasser

Grunn og fundamenter

Bæresystem

Yttervegger

Innervegger

Utbygger vil, på vegne av kjøper/sameiet inngå avtaler bl.a. om :          

- Avtale om forretningsførsel  

- Strømleveranser  

- Avtaler om henting av avfall 

- Levering av fjernvarme/nærvarme 

- Drift og vedlikehold av heiser

- Avtale om direkte varsling til Brannvesenet

- Lovpålagte serviceavtaler f.eks i sammenheng med FDV-dokumentasjon

- Avtale om vaktmestertjenester

- Avtale om kabel-tv / bredbånd 

- Evt. andre avtaler for fremtidig drift/service av både eierseksjonssameie og garasjeanlegg 

- Avtale om skjøtsel av utomhusarealer   

Utbygger tar forbehold om at det vil kunne gjelde bindingstider på enkelte av disse leveransene.                                                                               

Felles avfallshåndtering i avfallsbrønner for hele felt B1.  Barnehage har egen avfallsløsning innenfor egen 

seksjon/uteareal.

Postkasser plasseres  inne i oppgangene.

Husene er fundamentert på fjell. 

Alle leiligheter får netting sportsbod på ca 5 m2 i kjeller. I sportsboden er gulv og himling i støvbunden betong, vegger i 

betong/leca/stålnetting. Det kan forekomme tekniske føringer under himling og på vegg. Avstand til sprinkling må 

hensyntas ved lagring. De leiligheter som har innvendig bod fremgår av kontraktstegning. Leiligheter uten innvendig bod 

eller bod mindre enn 3m2, blir kompensert med større sportsbod i kjeller. Noen få leiligheter vil få sportsbod i 

parkeringskjelleren eller i nabobygg, dette vil gjelde 3 roms i bygg J.

Garderobeskap leveres ikke som standardleveranse.

Husene bygges med bærekonstruksjoner i stål og betong, samt hulldekkelementer. 

Fasadene består av isolert klimavegg med innvendig gipsplatekledning, utvendig glass, tegl og platekledning i stål eller 

aluminium. Jfr fasadetegninger.

Innvendige vegger i boligene utføres generelt som lette uisloerte skillevegger med gipsplatekledning.  Betong 

forekommer i en viss utstrekning i forbindelse med trapperom, heis, leilighetsskillevegger og bærevegger.
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Leveransebeskrivelse - Ensjø Torg, Bygg I og J

Vinduer

Himling

Dører

Generelt VVS

Luftbehandling

Elkraft / Fjernvarme

TV / internett

Porttelefon

Bad

Leilighetene leveres med ett uttak for kabel-TV / bredbånd i stue , samt i gang plan 2 Townhouse ( gjelder ikke l. nr 

I0302 og I0301 )

Det leveres porttelefonanlegg ved inngangsdør til hver blokk med svarapparat i hver leilighet. Systemet er tilrettelagt for 

kamerafunksjon (tilvalg).

Bad leveres som ferdige typegodkjente baderomsmoduler med noen få unntak der bad/WC av tekniske årsaker må 

plassbygges. Innredning, utstyr og overflater leveres iht romskjema.

Bredder på skap/servant/speil vil variere mellom de enkelte baderomstyper. 

Vinduer leveres hvitmalte (NSC S 0502 - Y) med utvendlig mantling (ytterkledning) i farget aluminium. Balkongdører 

leveres hvitmalt med utvendlig mantling (ytterkledning) i farget aluminium. Beslag leveres i forkrommet utførelse. Dør - 

og vindussmyg i yttervegger vil bestå av gipssmyg . Solskjerming av vinduer leveres iht krav fra Teknisk forskrift og 

beregninger. Omfang som angitt på fasadetegning. Manuell eller elektrisk betjening med bryter.

Leilighetene leveres med skjult røranlegg for elektro, unntatt der det er lydskillevegger eller yttervegger. Det leveres 

strømmåler for hver enkelt leilighet plassert i fellesareal. Sikringsskap plasseres i bod eller i gang. Elektriske punkter iht. 

romskjema. Oppvarming av leilighetene kommer fra felles fjernvarmesentral/veksler for sameiet, plassert i kjeller og kan 

forsyne flere sameier. Herfra føres varmerør via eget fordelerskap i leiligheten til gulvvarmesløyfer i stue/kjøkken, entre, 

soverom og bad. Plassering av fordelerskap for varme er angitt på tegning. Det installeres  egen måler for varmeforbruk 

i hver leilighet. Energikostnadene vil bli fakturert etter faktisk forbruk, samt en forholdsmessig andel av sameiets 

varmeforbruk. Energikostnadene kommer som tillegg til oppgitt felleskostnad.

Innvendige dører leveres med hvite, glatte dørblader samt hvitmalte karmer, utforinger og gerikter . Det vil være synlige 

spikerhull i geriktene.

Himlinger leveres iht. romskjema, enten som malte hulldekker med synlige v-fuger, eller som malte gipsplater. Standard 

takhøyde er ca 250 cm med unntak av baderom  som har standard takhøyde på ca 220 cm, og rom med nedsenket 

himling / innkassinger, hvor laveste takhøyde er ca 220 cm. Omfang av nedsenket himling er vist på kontraktstegning.  I 

innvendig bod vil det forekomme synlige rør og kanaler.

Innvendig vannledninger legges som rør - i - rør med fordelerskap plassert i tak på bad. Hver leilighet vil ha egen 

stoppekran plassert i vannskap på vegg. Felles varmtvann med egen måler for avlesning plassert i varmeskap på vegg i 

hver leilighet, se kontraktstegning.  Utstyr på kjøkken og bad som angitt i romskjema. Leilighetene får installert 

sprinkleranlegg med synlige sprinklerhoder for brannslokking.

Leilighetene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning  fra sentralt aggregat. Avtrekk fra kjøkken og bad. 

Tilførsel av luft skjer via ventiler i oppholdsrom.
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Leveransebeskrivelse - Ensjø Torg, Bygg I og J

Kjøkken

Utomhus/fellesarealer

Brann

Tilvalg

Spesielt  for leilighet med utleiedel

Det vil bli gitt tilvalgsmuligheter mot tillegg i pris. Det gjøres oppmerksom på at tilvalg kun kan bestilles fra prosjektets 

tilvalgsliste iht. gitte frister. Tilvalg på kjøkken og garderobeløsninger gjøres direkte med kjøkkenleverandøren. 

Plassering av vann, avløp og ventilasjon på kjøkken er iht tegning og kan ikke endres.

Utomhusplanen er av illustrativ karakter og avvik vil kunne forekomme. Det blir et utomhusareal av alminnelig god 

kvalitet. Vi gjør oppmerksom på at en del av utearealet ikke vil være ferdigstilt ved overlevering, da dette fullføres i 

sammenheng med et senere byggetrinn/ egnet årstid.

Trapp og heis går fra inngangsplan til toppetasje og til boder i begge oppgangene. Heisen får rustfri front i stål og flis på 

gulv. Det er egen inngang til felles trapp/heis  i blokk J som går ned til parkeringskjeller. Denne skal kunne benyttes av 

samtlige beboere i feltene S1, B1 og B2.

Alle innvendige vegger blir i hvitmalt betong/gips. Gulv i inngangsparti får fliser, trapper og korridorer får vinylbelegg. 

Spilerekkverket i trappoppgang leveres i lakkert stål.

Det installeres sprinkleranlegg for brannslukking, både i leiligheter og i fellesarealer iht. regelverk. I tillegg leveres  1 stk 

brannslukkingsapparat til hver leilighet.

Standard kjøkkeninnredning fra Norema type Aspekt med glatte hvite fronter eller tilsvarende kjøkken fra annen 

leverandør. 

Kjøkkenleveransen som fremgår av salgs- og kontraktstegning er veiledende og angir generell utstrekning av kjøkkenet. 

Mindre endringer i komponentplassering og eksakte mål vil kunne forekomme. Kjøkkenleverandør vil utarbeide 

spesifikke kjøkkentegninger for hver leilighet.

Kjøkkentilvalg vil skje direkte hos kjøkkenleverandør iht. prosjektets frister. Det vil ikke være anledning til å endre 

posisjon på komponenter tilknyttet vann/avløp, ventilasjon og EL.

 Det vil ikke være anlending til å få montert hvitevarer fra egen leveranse før overtakelse.

Kombinasjonsbolig med utleiedel:

En utleiedel er en del av  en større boenhet. Den utløser ikke egne krav til parkering, bod, etc, da utleiedelen skal være 

del av den store leiligheten, og den skal ikke ha egen inngang. 

Dette arealet skal når som helst kunne innlemmes i den større boligen.

Leveranseomfang:

• Vegger mot leilighetens hoveddel er betongvegg  eller isolert gipsvegg.

• Dør fra felles entre er massivdør, dør til bad lett-dør. Begge to med hvit, glatt overflate.

• Overflater gulv/vegg/himling er som beskrevet for stue i romskjema (parkett/listverk, malte gipsvegger og malte 

hulldekker/gipsnedforinger i himling).

• Varme og sanitær er som beskrevet for stue i romskjema (vannbåren gulvvarme og synlige sprinkerhoder)

• Ventilasjon er som beskrevet for stue i romskjema (Avtrekk via spalt under dør)

• Kjøkkeninnredning  Type Aspekt Hvit fra Norema (eller tilsvarende) Ventilasjonshette (volumhette) med kullfilter.

    Blandebatteri Rubitor Mix, Kjøkkenkum i stål. Hvitevarer leveres ikke.

Elektro leveres som følger:

• «Entre»: Egen ringeklokke med porttelefon, 2 stk downlights i himling og 1 dbl stikk ved gulv 

• «Oppholdsrom»:  4 dbl stikk ved gulv, 1 stikk ved tak med bryter, Uttak for kabel-TV / bredbånd og 6-veis stikk

• «Kjøkkendel»: Stikk for koketopp, kjøleskap, mikrobølgeovn og ventilator. LED-lys under overskap/micro.

  

Bad leveres som beskrevet for Bad 2 (fliser, himling, el, varme og sanitær, ventilasjon, innredning)
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Leveransebeskrivelse - Ensjø Torg, Bygg I og J

Barnehage

Prosjekteringsforutsetninger

Forbehold

Beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransen er i henhold 

til Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) som gjelder på tidspunkt for innsendelse av rammesøknad, samt NEK 

400; 2014 elektriske installasjoner i boliger. Arbeidet utføres etter normale krav til toleranser som gjelder for bygging av 

boliger. For øvrig legges offentlige lover, forskrifter og standarder til grunn for krav til utførelse og materialbruk. 

Barnehagen får eksklusiv bruksrett  til inngjerdet utvendig lekeareal innenfor barnehagens alminnelige åpningstid.

Utenfor alminnelig åpningstid skal lekearealet være tilgjengelig til bruk for alle.

Alle opplysningene i salgsmaterialet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessig og nødvendig, 

uten å redusere den generelle standard. Det tas forbehold om skrivefeil i romskjema og leveransebeskrivelse.          

Alle illustrasjoner benyttet i markedsføring av prosjekts navn er kun ment å være av illustrativ karakter og avvik kan 

forekomme. 

Det tas forbehold om synlige rør/kanalføringer. 

Det tas  forbehold om plassering og størrelse på sjakter, nedforinger og innkassinger. I forbindelse med elektro/tv-

data/sanitær/fjernvarme/ventilasjon, kan det komme inspeksjonsluker.

Det tas forbehold om endelig utforming på innredning av kjøkken og bad.

Det tas forbehold om å endre organiseringen av prosjektet dersom dette viser seg hensiktsmessig, eventuelt som følge 

av krav fra plan- og bygningsetaten. I så tilfelle plikter kjøper å medvirke til alle vedtak om endring i eierseksjonssameiet. 

Det vil si reseksjonering av eierseksjoner, samt gi de underskrifter som måtte være nødvendig for gjennomføringen av 

byggetrinnene, f.eks i forhold til Statens Kartverk og bygningsmyndigheter.

Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen/Statens Kartverk knyttet til 

deling/seksjonering. Det gjøres oppmerksom på at utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst, kan utløse 

kjøperett for leietager til redusert pris jamfør eieseksjonsloven kap 3. Dette er kjøpers ansvar. 

Skjeggkre ble første gang allment kjent i Norge i 2014 og utbredelsen har spredt seg raskt. Selger kan ikke garantere at 

det ikke er skjeggkre i boligen ved overlevering. For ytterligere informasjon se infromasjonsskriv fra Boligprodusentenes 

Forening som vedlegg til kontrakten. 
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Rom Gulv Vegger Himling Elektro *) Varme og sanitær Ventilasjon Innredning/Annet **)

Entre / 

gang

14 mm 3-stavs 

parkett eik natur, 

hvit matt lakk. 

Hvitkalket eik fotlist. 

I Townhouse (ikke l. 

nr I0302) leveres 

fliser som standard 

på inngangsplan.

Sparklet og malte 

gipsplater eller 

betong. Farge hvit 

(NCS S 0502 -Y)

Sparklet og malt gips.  

Farge hvit (NCS S 0502 -

Y)  Ingen taklister.

1 stikkontakt ved tak med bryter på 

vegg.

1 dobbel stikkontakt ved gulv.  

Porttelefon.LED Downlights, antall 

etter størrelse på entré (Minimum 2 

stk)

I 2. etasje Townhouse : Uttak for 

kabel-TV / bredbånd ( gjelder ikke l. 

nr I0302 og I0301)

Vannbåren varme med 

termostatstyring .  

Synlige sprinklerhoder 

(Delvis skjult i tak der 

det er nedforet himling).

Avtrekk via spalte 

under dør(er). 

Glatt(e) hvite dør(er).

2 stikkontakter ved tak med bryter på 

vegg.

3 doble stikkontakt (Evt. 1 stk. 6-

veiskontakt) ved TV-uttak.  Uttak for 

kabel-TV / bredbånd.

Vannbåren varme med 

termostatstyring .  

Synlige sprinkler-hoder.

Ventil for tilluft. 

Avtrekk via spalte 

under dør(er). 

Glatt(e) hvite dør(er).

Kjøkken 

****)

Stue

Standard leveranse

Ensjø Torg, Bygg I og J

Romskjema
Oslo, 21.12.2018 versjon 2

14 mm 3-stavs 

parkett eik natur, 

hvit matt lakk. 

Hvitkalket eik fotlist.

Sparklet og malte 

gipsplater eller 

betong. Farge hvit 

(NCS S 0502 -Y)

Sparklet og malte 

hulldekker i betong med 

synlige v-fuger.  Farge 

hvit (NCS S 0502 -Y)

Ingen taklister.  Lokale 

nedforinger og inn-

kassinger med gipsplater 

for tekniske føringer kan 

forekomme.

14 mm 3-stavs 

parkett eik natur, 

hvit matt lakk. 

Hvitkalket eik fotlist.

Sparklet og malte 

gipsplater eller 

betong. Farge hvit 

(NCS S 0502 -Y)

Sparklet og malte 

hulldekker i betong  med 

synlige v-fuger.  Farge 

hvit (NCS S 0502 -Y)

Ingen taklister.  Lokale 

nedforinger og 

innkassinger med 

gipsplater for tekniske 

føringer kan forekomme.

1 stikkontakt for induksjonstopp 25 A

1 stikkontakt for stekeovn 16A

1 stikkontakt for kjøleskap

1 stikkontakt for oppvaskmaskin

1 stikkontakt for ventilator, 

Komfyrvakt

LED-list 1,2 m under overskap som 

benkebelysning

2 doble stikkontakter over 

kjøkkenbenk

1 stikkontakt ved tak med bryter på 

vegg.

Vannbåren varme med 

termostatstyring .  

Kjøkkenvask i stål. 

Ettgreps svingbart 

blandebatteri m/kran for 

oppvaskemaskin, type 

RubitorMix2.

Stuss og avløp for 

oppvaskmaskin.

Synlige sprinklerhoder.

Kjøkkenventilator 

for avtrekk,  type 

Exhausto Blend 

ESL 145 med 

stålfront og lys over 

komfyr. 

Kjøkkeninnredning fra Norema 

type Aspekt  med glatte, hvite 

fronter eller tilsvarende kjøkken 

fra annen leverandør, foring til 

tak. Håndtak i stål, type Horisont 

grep eller tilsvarende.  

Benkeplate i laminat, Farge  

Betong eller tilsvarende med rett 

kant.  Dempere på skapdører og 

skuffer. Kildesortering i skuff 

under vask. Glassplate 90*45 cm 

i frostet glass over komfyr, ellers 

malte vegger mellom over- og 

underskap.
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Rom Gulv Vegger Himling Elektro *) Varme og sanitær Ventilasjon Innredning/Annet **)

Ensjø Torg, Bygg I og J

Standard leveranse

Bad 2 ***) Fliser  str. 10x10 

cm, farge grå

Fliser  str. 40*20 

cm, farge matt hvit

Nedforet himling av 

stålplater med hvit 

overflate.

Downlights i tak  med  dimmer.                                                     

Baldakin med lys over speil.

1 Stikkontakt  ved speil.             

Vannbåren gulvvarme 

med termostatstyring.

Vegghengt WC i hvit 

porselen med hvitt sete 

og lokk. Servant med 

ettgreps batteri tilpasset 

innredning. Trykkstyrt 

dusjarmatur. Synlig 

sprinklerhode.

Ventil for avtrekk i 

tak.

Spalte under dør 

for tilluft.

Servantskap med glatte hvite 

dører og speil montert på vegg.

Innvendig 

bod

14 mm 3-stavs 

parkett eik natur, 

hvit matt lakk. 

Hvitkalket eik fotlist.

Sparklet og malte 

gipsplater eller 

betong. Farge hvit 

(NCS S 0502 -Y)

Sparklet og malte 

hulldekker i betong med 

synlige v-fuger.  Farge 

hvit (NCS S 0502-Y)

1 stikkontakt ved tak med bryter på 

vegg.     

Vannbåren varme med 

termostatstyring .  

Synlige sprinklerhoder.

Avtrekk via spalte 

under dør. Ventil 

for tilluft.

Glatt hvit dør.  

Fliser  str. 10x10 

cm, farge grå

Fliser  str. 40*20 

cm, farge matt hvit

Nedforet himling av 

stålplater med hvit 

overflate.

Soverom

Bad ***)

14 mm 3-stavs 

parkett eik natur, 

hvit matt lakk. 

Hvitkalket eik fotlist.                   

Sparklet og malte 

gipsplater eller 

betong. Farge hvit 

(NCS S 0502 -Y)

Sparklet og malte 

hulldekker i betong med 

synlige v-fuger.  Farge 

hvit (NCS S 0502 -Y)

Ingen taklister.  Lokale 

nedforinger og 

innkassinger med 

gipsplater for tekniske 

føringer kan forekomme.

Downlights i tak med dimmer.                                                     

Baldakin med lys over speil.

1 Stikkontakt  ved speil.             

1 dobbel stikkontakt for vaskemaskin 

og  tørketrommel.

Vannbåren gulvvarme 

med termostatstyring.

Vegghengt WC i hvit 

porselen med hvitt sete 

og lokk.  Servant med 

ettgreps  batteri 

tilpasset innredning.  

Trykkstyrt dusjarmatur.

Kran og avløp for 

tilkobling av vaske-

maskin.  Synlig 

sprinklerhode.

Ventil for avtrekk i 

tak.

Spalte under dør 

for tilluft.

Servantskap med skuffer , hvite 

fronter. Speil innfelt i vegg-

flisene. Benkeplate i laminat, 

farge grå med nedfelt eller 

heldekkende servant. Rette 

dusjvegger i glass. 

Toalettrullholder og håndklek-

knagger. 

Fordelingsskap synlig i tak.

Glatt hvit dør

1 dobbel stikkontakt ved gulv.

1 taklampe med bryter på vegg. 

Sikringsskap og skap for 

TV/bredbånd.

Synlig sprinklerhode.

Rør i rør skap for varme

Avtrekk via spalte 

under dør eller 

ventil i vegg. 

Synlige tekniske installasjoner på 

vegg og i himling.  Glatt hvit dør. 
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Rom Gulv Vegger Himling Elektro *) Varme og sanitær Ventilasjon Innredning/Annet **)

*)

     

      
**)

***)

****)

Ensjø Torg, Bygg I og J

Standard leveranse

Vannuttak på private 

terasser for Townhouse 

og l.nr I0303 og J0301

Balkongrekkverk med stålspiler 

og håndløper i stål.

Balkonger monteres med synlige 

skråstag.

Balkongkasser ( omfang vist på 

kontraktstegning ) leveres i 

impregnert treverk med jord og 

beplatning.

BALKONG Balkongdekke 

leveres med 

ubehandlet 

betongoverflate, 

eventuelt med 

platting av 

terrassebord 

dersom nødvendig 

for å oppnå terskel 

mindre enn 2,5 cm.

Private terrasser for 

Townhouse og l. nr 

I0303 og J0301 

leveres med 

terrassebord av tre.

Under- og overside av 

balkongplate i ubehandlet 

betong  

1 lampe med innvendig bryter

1 dobbel stikkontakt

Hvitevarer fra SIEMENS er inkludert; induksjonstopp, innbyggingsovn, kombiskap og oppvaskmaskin

Elektrisk anlegg leveres i henhold til kravene i norm for tekniske installasjoner, NEK 400 : 2014. Krav til antall strømuttak er definert ut fra rommenes størrelse. 

Antall stikkontakter i rom av samme type vil derfor variere fra leilighet til leilighet. Hovedregel for stue og oppholdsrom er en dobbel stikkontakt pr 4 m2 gulvflate.

Plassering av røykvarsler avhenger av leilighetens planløsning.

Garderobeskap leveres ikke. Omfang skyvedørsgarderobe med hvite glatte fronter uten innredning iht. kontraktstegning.

Omfang og størrelse på innredning i bad vil variere mellom de enkelte baderomstyper, jfr. baderomstegninger. 

Sekundærbad og bad i kombinasjonsbolig med utleiedel vil ikke ha opplegg for tilknytning av vask/tørk.
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