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Midt i idylliske Drøbak
7 sentrale leiligheter ved sjøen 
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Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.



S T O R G ATA  1 8

5



S T O R G ATA  1 8

6



S T O R G ATA  1 8

7

INNHOLD

Et mangfold av tilbud  9

Bo i sentrum 13

Tankene bak prosjektet 15

Velkommen inn 19

Plantegninger 22

Etasjeplaner og fasader 30

Utomhusplan/kart  34-35

Leveransebeskrivelse 37

Andre opplysninger 41

DESIGN / LAYOUT / FOTO 
Voice Reklamebyrå  

www.voice.as

3D BILDER 
EVE images

www.eve-images.com



S T O R G ATA  1 8

8



S T O R G ATA  1 8

9

ET MANGFOLD
AV TILBUD

Midt i Drøbak

Drøbak, med sine 13.000 innbyggere, er en trive-
lig og sjarmerende småby som ligger ved vann-
kanten i Oslofjorden. Her er det Sørlandsidyll 
med trivelige små bakgater og smug som snir-
kler seg mellom trehusbebyggelsen. Her finnes 
en rekke spennende spisesteder i alle prisklas-
ser, og i bysentrum finner man alt man trenger 
av butikker, vinmonopol, post og andre tjenes-
ter.
 
Byen har et koselig torg som danner et midt-
punkt, og her er det yrende liv, spesielt om som-
meren. Ta et lite glass og nyt folkelivet. Rett 
nedenfor torget, ligger Drøbak havn. Velkjent 
for alle båtfolk. Her kan du rusle bryggelangs, 
og kjøpe ferske reker rett fra fiskebåten.... om de 
har fått fangst. 

Fra Skipperstua midt i havnen kan du sitte å se 
danskefergene sige forbi i kveldssola. Det er også 
et lite akvarie på bryggekanten som gir et godt 
innblikk i hva som lever under havflaten i Drø-
baksundet, populært for store og små.
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LUKTEN AV 
SALTVANN
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BO I SENTRUM
En pulserende by

Storgata 18 ligger så sentralt i Drøbak at man 
kan delta i det urbane rett utenfor døra, samtidig 
som man kan trekke seg tilbake i leiligheten og 
nyte roen eller utsikten fra terrassen.
 
I umiddelbar nærhet er det etablert en ny flott 
gjestehavn med en god restaurant på bryggekan-
ten, eller om man rusler litt nordover fra sen-
trum, kommer man til badeparken hvor kanskje 
en dukkert frister.
 
Drøbak er en liten by i vannkanten, med hygge-
lig sørlandspreg, bare 45 minutter fra Oslo med 
en av de mange ekspressbussene.
 
Drøbak - drømmen om det gode liv!
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PROSJEKTET OG 
LEILIGHETENE

Midt i Drøbak
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PROSJEKTET
Tankene bak 

Storgata 18 er opprinnelig et næringsbygg hvor 3. og 4. etasje i disse 
dager omgjøres til 7 flotte nye moderne leiligheter med en helt unik 
sentrumsnær beliggenhet. Eiendommen ligger kun 100 m fra havna 
i Drøbak sentrum. Her har man godt utsyn mot Oslofjorden.

Prosjektet blir liggende over næringsarealer i 1. etasje og i 2. etasje. 
Bebyggelsens hovedmateriale vil være en kombinasjon av treverk 
og puss med balkonger i stål og med Kebony gulv. De solrike bal-
kongene er i byggets fulle bredde og ligger vendt mot vest. 

Utearealet er åpent mot Storgata og avgrenses med plantekasser i 
bestandig og tøft Cortenstål. Atriet blir beplantet med egnede bus-
ker og stauder og 3 mindre trær. Det blir også frittstående benker 
og sykkelstativ i Cortenstål, samt enkelte kampesteiner å sitte på 
om man ønsker å være ute i det fri. I 3. etasje får sameiet et hyggelig 
privat usjenert fellesareal. Innvendig fellesarealer vil også preges av 
solid materialbruk. 

Arkitekt og byggherre har sammen ønsket og forme et særpreget 
bolig anlegg med gode bokvaliteter.
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Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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OPPGRADERT 
MED MODERNE 
JUSTERINGER
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Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Kjøper av leilighetene 
får 2 timer med 

interiørveiledning.
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VELKOMMEN INN
Smarte løsninger

De syv 3- og 4-roms leilighetene blir fra 79 til 
126.5 kvm BRA, og alle får balkong eller terrasse 
vendt mot fjorden med kveldsol der du kan nyte 
late kvelder i solgangsbrisen. 

Det er gjennomgående god standard inspirert 
av Skandinavisk design. Gulvene blir i Karela eik    
living 3 stavs matt parkett, og veggene blir malt 
i lyse farger. Kjøkkenet er fra Sigdal av typen 
Uno med hvite under- og overskap, og skuffer 
med soft-close system. Benkeplaten får innfelt                  
oppvaskkum med stål avtrekksvifte over. Inte-
grerte hvitevarer fra Siemens og lyslist under 
overskap gir god stemning, og merk at takhøyde 
på kjøkkenet er på hele 269 cm, noe som gir et 
åpent, luftig og eksklusivt preg.

Selvsagt er det vannbåren gulvvarme og balan-
sert ventilasjon med varmegjenvinning. Behage-
lig og ikke minst økonomisk.
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Leilighetens åpne kjøkkenløsning bidrar til å 
skape en både lys og luftig leilighet, samtidig 
som stuen føles ekstra romslig. Den gjennomgå-
ende bruken av tidsriktige materialer og farger 
gir et moderne og helhetlig innrykk. Fra stuen 
er det direkte utgang til vestvendt balkong eller 
terrasse med utsyn mot fjorden. 

Pene flislagte bad med eksklusiv innredning fra 
Villeroy&Boch og Hans Grohe med detaljer som 
bla. dusjhjørne med takdusj og soft-close sete på 
toalettet.

 Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

 Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Alle leilighetene får åpen 
stue/kjøkkenløsning med 
direkte utgang til solrik 

balkong/terrasse.

 Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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PLANTEGNINGER, ETASJE-
PLANER OG FASADER
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302
3-roms, 3. etg

BRA 79,0 m2

P-ROM 74,0 m2

Balkong 16,5 m2
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303
3-roms, 3. etg

BRA 94,5 m2

P-ROM 90,5 m2

Balkong 16,5 m2

LEILIGHET 303
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P-ROM 90,5 m2
BALKONG 16,5 m2
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304
4-roms, 3. etg

BRA 116,5 m2

P-ROM 111,5 m2

Balkong 16,5 m2
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305
3-roms, 3. etg

BRA 81,0 m2

P-ROM 77,5 m2

Balkong 10,0 m2
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401
3-roms, 4. etg

BRA 105,5 m2

P-ROM 101,5 m2

Balkong 33,0 m2
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402
3/4-roms, 4. etg

BRA 126,5 m2

P-ROM 123,0 m2

Balkong 141,0 m2
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4. ETG

401 402

ETASJEPLANER
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Fasade vest

Fasade sør

FASADER
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STORGATA

Fasade øst

Fasade nord

FASADER
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Utomhusplan
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LEVERANSEBESKRIVELSE 
OG ANDRE OPPLYSNINGER
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GENERELT
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om 
bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner og 
representerer ikke nødvendigvis en endelig beskrivelse 
av den faktiske leveranse. Enkelte illustrasjoner i teg-
ningsmaterialet kan vise forhold som ikke er i samsvar 
med leveranse. Dette kan blant annet være møblering, 
fargevalg, dører og vindusform, bygningsmessige kon-
struksjoner og detaljer på fasader fellesarealer, materi-
alvalg, beplantning etc. Videre kan vindusplassering og 
størrelse i den enkelte leilighet avvike fra de generelle 
planer, som følge av den arkitektoniske utformingen 
av bygget.

Prosjektet er bygget i henhold til Forskrift om tekniske 
krav til byggverk av 2010.

Leilighetene selges etter Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om 
avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. 
(bustadoppføringslova).

KONSTRUKSJON
Bygningen er fundamentert til fjell.

Bærekonstruksjon i betong, stål og limtredragere.

Tak i plan 3 er i betong. Tak i plan 4 er en kombinasjon 
av lettak og trekonstruksjon.

Yttervegger i betong og isolert bindingsverk kledd ut-
vendig med trekledning og/eller pussystem. Innvendig 
er de kledd med gips.

Balkonger i stål. Gulv av kebony og himling av tette 
stålplater. Balkonger er som en utvendig konstruksjon 
å anse og mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne 
oppstå på gulvflaten etter regnvær. Det samme vil gjel-
de drypp fra overliggende balkong og rekkverk.

STANDARD OG TILVALG

KJØKKEN
Sigdal UNO hvite over- og underskap, NCS 1002Y, glans 
35. Soft- close i skap og skuffer og bestikkskuff i tre. 
Enkelte kolonialskuffer.

Benkeplate i laminat farge drivved 40 mm tykkelse. 
Innfelt oppvaskkum, Intra Universo. Avtrekk over 
komfyr med ventilator Flexit Brasserie i stål. Hans 
Grohe Focus 240 Jeg kjøkkenbatteri med uttrekk og av-
stengning for oppvaskmaskin, krom. I noen leiligheter 
leveres det fritthengende ventilator av type Swegon 
Casa Rock/Swing PRE-90.

Lyslist under overskap. 2 stikk blir montert på vegg 
under overskap. Siemens keramisk platetopp, Siemens 
Stekeovn stål, Siemens helintegrert oppvaskmaskin og 
integrert kjøle-/fryseskap.

Det presiseres at kjøkken og antall skap leveres iht. 
egen kjøkkentegning.

Gulv:  
Karelia Eik Living Matt parkett, 3-stavs. Eik gulvlist 
med synlige skruer/stifter.
 
Vegger:  
Sparklet og malt i NCS S 500 N.
Alle leiligheter kan fritt velge ønsket farge utover stan-
dardfarge. Maksimalt tre farger per leilighet.

Tak:  
Hvitmalt gipshimling i NCS S 500N, ikke taklist. 

BAD
Villeroy&Boch 2DAY2 servantskap m/servant – 5 for-
skjellige farger – dybde 47 cm. Fås i breddene 60 – 80 – 
100 cm, samt 130 cm med dobbeltservant bestående av:
100 cm servantskap m/2 skuffer 100 cm porselensser-
vant 100 cm speil m/lampett. Bredde og spesifikasjon 
på innredning varierer og leveres iht baderomstegning 
som vil foreligge ifm tilvalg. H. Grohe Metris ser-
vantbatteri. H. Grohe Crometta S240 1jet showerpipe 
takdusj komplett. Takdusj med termostat og hånddusj. 
INR Linc Angel 90x90 cm dusjhjørne, høyde 2 meter. 
Fås i 3 forskjellige profiler (sølv, mattsølv eller hvit), 4 
forskjellige typer glass (klart, frostet, stripe eller grått), 
og i bredde fra 70 cm til 100 cm.

Vegghengt toalett type Villeroy&Boch Subway 2.0 di-
rect flush veggskål m/softclose toalettsete.  LED-spot-
belysning i tak. Det er avsatt plass for vaskemaskin 
og tørketrommel (forutsetter kondenstørketrommel) 

LEVERANSEBESKRIVELSE
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med ferdig opplegg iht. tegning. Det kan bli terskel-/
nivåforskjell fra bad til tilliggende rom. Desentralisert 
varmtvannsløsning med forvarming av varmtvann via 
felles spiralbereder og varmepumpe. Luker for vann 
og varmetekniske installasjoner til leiligheten kan bli 
synlige i bad og i leiligheten ellers.

Gulv: 
Flis type Cinza floor 200 mmx200mm, lys grå eller grå, 
impregnerte fuger.

Vegg: 
Flis type Cotto WT Gloss white 200mmx400mm, im-
pregnerte fuger.

Tak: 
Hvitmalt gipshimling i NCS S 500N, ikke taklist.
 
WC-ROM 
Villeroy&Boch 2DAY2 servantskap m/servant – 5 for-
skjellige farger – dybde 47 cm inkl speil m/lampett.
H. Grohe Metris servantbatteri. Vegghengt toalett type 
Villeroy&Boch Subway 2.0 direct flush veggskål m/
softclose toalettsete.  LED-spotbelysning i tak.
Det leveres ikke membran.

Gulv: 
Flis type Cinza floor 200 mm x 200 mm, lys grå eller 
grå, impregnerte fuger.

Vegg: 
Flis type Cotto WT Gloss white 200 mm x 400 mm, im-
pregnerte fuger.

Tak: 
Hvitmalt gipshimling i NCS S 500N, ikke taklist.

STUE, SOVEROM, GANG/ENTRÉ, BOD
Gulv: 
Karelia Eik Living Matt parkett, 3-stavs. Eik gulvlist 
med synlige skruer/stifter.

Vegg: 
Sparklet og malt i NCS S 500N. Alle leiligheter kan fritt 
velge ønsket farge utover standardfarge. Alle leilighe-
ter kan fritt velge ønsket farge utover standardfarge. 
Maksimalt tre farger per leilighet.

Tak:     
Hvitmalt gipshimling i NCS S 500N . Ikke taklist og ikke 
listverk rund vinduer. 

GARDEROBE
Det leveres garderobeskap iht. plantegning type Opti-
ma, høyde 2062.

GASSEPEIS
I leilighet 401 og 402 leveres gasspeis type Trio RCE

HIMLINGER
Innvendig tak består generelt av gipshimlinger. Det vil 
til dels bli nedsenkede himlinger, dels innkassing av 
kanaler og rør der hvor tekniske installasjoner kre-
ver dette. Overflatene blir sparklet og malt gips, eller 
tilsvarende. Takhøyde generelt blir ca. 2,40 meter i alle 
rom foruten stue/kjøkken hvor takhøyden vil være ca. 
2,70 meter.

DØRER
Hovedinngangsdør med lakkert overflate. Brann- og 
lydklassifisert iht. forskriftene med FG-godkjent sy-
linderlås. Hvite, glatte innvendige massive dører med 
laminat med vridere i stål. Hvite karmer og gerikter. 
Gerikter er fabrikkmalt med synlige stiftehoder.
I plan 2 og 3 vil alle balkongdører være skyvedører 
med glassfelt. I plan 4 vil dør til takterrasse være folde-
dører med glassfelt.

VINDUER/VINDUSDØRER
Vinduer iht. krav i teknisk standard med utvendig 
aluminiumsbeslag. Enkelte vinduer er faste og kan ikke 
åpnes. Disse vinduene må pusses fra terrasse, balkong 
eller fra vindusfelt ved siden av. Listfri montasje av 
vinduer.

VENTILASJON
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning med 
desentralisert tilluft/avtrekk.

ELEKTRISK
Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten. 
El-installasjoner blir utført iht. NEK400- 2014.

Alle leiligheter leveres med downlights, type LED hvit, 
i entré og gang i tilknytning til entré.

OPPVARMING
Vannbåren gulvvarme fra varmepumpeanlegg på alle 
rom foruten boder.

TV/INTERNETT
1 stk. uttak i stuen for TV/radio og 1 stk uttak i ho-
vedsoverom. Trådløs ruter med 2 stk. datauttak leveres 
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ved siden av el-skap. Leiligheten leveres ferdig til-
knyttet tv- og datasignaler. Selger tegner på vegne av 
Sameiet en 5 års kontrakt for signalleveranse med en 
kollektiv grunnpakke fra anerkjent leverandør.

Fast analog telefonlinje inngår ikke. Kjøper kan bestille 
bredbåndstelefoni direkte fra signalleverandør etter 
innflytting.

BRANNSIKRING
Det leveres pulverapparat til hver leilighet. Felles 
brannalarmanlegg for hele bygget. Leiligheter, og 
fellesarealer sprinkles. Bygningen brannsikres etter 
forskriftenes krav.

ENERGIMERKE
Bygningen vil få energiklasse B. Leilighetene blir levert 
med energisertifikat og klassen på den enkelte lei-
ligheten blir avgjort ved beregninger før innflytting. 
Ved senere salg av leiligheten er det energibruken til 
hver enkelt seksjonseier som avgjør hvilken klasse den 
kommer i.

BALKONGER/TERRASSER
El-installasjoner på balkong/terrasse blir utført iht. 
NEK400-2014. Balkonger og terrasser leveres gulv av 
type kebony eller tilsvarende kvalitet. Rekkverk på bal-
kongene vil være av type glass med rustfristål ramme. 
Skillevegger mellom terrasse og balkonger blir i mørk 
tre utførelse. Endelig utforming/materialvalg avgjøres 
av selger (ref. pkt. om Utomhus).
 

FELLESAREAL

INNGANGSPARTI
Ringetablå og calling-anlegg med automatisk låsåpner. 
Gulv: Fliser
Vegg: Malte betong.
Tak: Hvitmalt i NCS S 500N.

TRAPPER/TRAPPEROM/KORRIDOR
Trappene er i betong.
Gulv: Fliser. 
Vegg: Malt betong.
Tak: Hvitmalt i NCS S 500N.

HEIS
Heis betjener alle boligetasjer.

SØPPEL
Det vil være 2 stk avfallsbrønner på området, jfr. fore-
løpig utomhusplan.

PARKERINGSHUS/DEKKER
Utførelse primært i betongkonstruksjon med støv-
bundne overflater. Dekke i p-etasje utføres i type 
Deckshield. 

Tilgang til parkeringsplasser plan 2 er via bilheis.

UTOMHUS
Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet og er 
på dette tidspunkt kun utarbeidet for illustrasjon, jfr 
foreløpig utomhusplan. Endelig utomhusplan vil bli 
utarbeidet i forbindelse med videre utvikling av pro-
sjektet. Selger forbeholder seg her retten til å bestem-
me endelig utforming og materialvalg på fellesareal, 
fasader etc. Uteareal vil bli ferdigstilt i den grad det er 
mulig i forhold til årstid og utbygging av området i sin 
helhet.

SPORTSBODER
Alle leiligheter vil få privat sportsbod på min 5 kvm.
Sportsbod leveres med nettingvegger og dører av 
type torax. Gulv og tak leveres med malt/støvbundet 
betong. Sportsboden ligger i kjellerplan.

VALGMULIGHETER / ENDRINGER
I prosjektet skilles det mellom valgmuligheter og 
endringer. Endringsarbeider refererer seg til alle 
ønsker utover listen over valgmuligheter. Endringer 
kan medføre at selger, leverandører og arkitekter må 
vurdere ønskene, og vil få en faktisk kostnad for utred-
ningen alene. Endringer kan kun gjennomføres dersom 
det ikke berører rammetillatelse/igangsettingstillatel-
se  og ikke gir forsinkelser i prosjektet.

Tilvalgene reduseres i forhold til prosjektets fremdrift.
Det vil kun være mulig å velge fra prosjektet sine leve-
randører. Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller 
tilleggsarbeider som endrer vederlaget (kjøpesum) 
med mer enn 15 %, jfr. Bustadoppføringslova §9.

FORBEHOLD
Denne informasjonen er gitt med forbehold om skrive-
feil. Alle opplysninger er gitt med forbehold om:
1. Rett til mindre endringer som er hensiktsmessige 

og/eller nødvendige. Kjøper aksepterer at selger 
har rett til å foreta slike endringer.

2. Mindre endringer av oppgitt areal på leiligheter og 
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balkonger/terrasser/hage. Dette som følge av at 
endelig detaljering av prosjektet ikke er avklart pr. 
dato, som f.eks. endelig plassering av sjakter/kana-
ler.

3. Mindre endringer som følge av krav fra offentlige 
instanser.

4. Mindre endringer som følge av branntekniske eller 
forskriftsmessige krav.

5. Selgers rett til endelig å bestemme utforming og 
materialvalg på fellesareal, fasader etc.

Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik 
mellom leveransebeskrivelsen og tegninger i prospekt, 
annonse eller på hjemmeside, er det den endelige leve-
ransebeskrivelsen som gjelder.
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LOVGRUNNLAG
Leilighetene selges i henhold til Lov om bustadoppfø-
ring som regulerer kjøpers rettigheter og plikter ved 
avtale om oppføring av bolig, og kjøp av fast eiendom 
der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. 
Loven regulerer forhold der selger er profesjonell og 
kjøper er forbruker. I de tilfeller hvor kjøper ikke er 
forbruker, men er en profesjonell part, vil handelen 
reguleres etter Avhendingslova. Selger plikter å stille 
garantier jf. Bustadoppføringslova §12 på 3% av kjø-
pesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år 
etter overlevering av leilighetene. For øvrig gjelder lov 
om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av 
dette.

SELGER/UTBYGGER/HJEMMELSHAVER
Storgaten 18 Drøbak AS – Org.nr. 915 185 916

ENTREPRENØR
Veidekke Entreprenør AS – Org.nr. 984 024 290

ARKITEKT
Drøbak Arkitektkontor AS

ADRESSE
Storgata 18, 1440 Drøbak

EIERFORM/MATRIKKEL
7 leiligheter (selveier). Gnr. 86, Bnr. 18 i Frogn kommu-
ne. Eiet tomt 2005 kvm. Leilighetsbygget blir seksjo-
nert, seksjonsnummer vil foreligge før overtagelse. 

BEBYGGELSE
Storgata 18 er et kombinert bolig- og næringsbygg 
over 4 etasjer pluss kjeller med boder og garasje i 
tilknytning til byggets 1. og 2. etasje mot øst. Bygget er 
opprinnelig fra 1970. Leilighetene som nå selges ligger 
i byggets 3. og 4.etg. 

PRISANTYDNING
Prisantydning og omkostninger fremgår av vedlagte 
prisliste. Leilighetene selges etter budrunde. Se eget 
informasjonsskriv om budprosessen.  Prisene er faste 
etter bud/aksept og vil ikke bli gjenstand for indeks-
regulering. Selger står til enhver tid fritt til å endre 
prisene på leiligheter som ikke er solgt uten foregå-
ende varsel. Det tas forbehold om endringer i av de 

offentlige gebyrene som f.eks dokumentavgift, tinglys-
ningsgebyr og mva.

BUDGIVING/KJØPETILBUD
Kjøpetilbud inngis skriftlig på vedlagte skjema merket 
”Kjøpetilbud”, og behandles i åpningstiden. Gjennom-
føring av budprosessen er beskrevet i eget vedlegg – 
”Budprosessen”.

BETALINGSBETINGELSER
10 % forskudd av kjøpesum skal innbetales til  meglers 
konto innen 10 virkedager etter kontrakts underskrift 
og garantier etter Buofl. §12 foreligger. Renter på 
forskudd tilfaller kjøper frem til selger har garantier 
etter Buofl. §47. Resterende kjøpesum, omkostninger, 
startkapital og tilvalg betales senest en uke før overta-
gelse av boligen. Overskjøting av seksjonen skjer etter 
overtagelse og fullt innbetalt oppgjør. 

FELLESUTGIFTER 
Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men 
stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære 
driftsutgifter. Hvor store kostnadene blir, vil avhenge 
av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Erfarings-
messig vil dette beløpe seg til ca. kr 32,- pr. kvm BRA/
mnd. I tillegg til fellesutgiftene skal hver eierseksjon 
innbetale et à-konto beløp pr. kvm BRA/mnd. for geo- 
varme. Beløpet er estimert  til kr 7,-. Hver leilighet vil 
ha separat måler for oppvarming og varmtvann. 
Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fel-
lesutgifter vedtas på sameiets konstituerende general-
forsamling. Selger vil stå ansvarlig for fellesutgiftene 
på eventuelt usolgte leiligheter ved ferdigstillelse. 

SAMEIET 
Eierseksjonene vil tilhøre et sameie som også omfatter
garasjeanlegg, og 5 næringsseksjoner. Antall seksjoner 
bolig/næring kan bli justert i forbindelse med utbyg-
gingen. Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i 
forbindelse med seksjoneringen. Sameiet vil ivareta
forvaltning av fellesarealer og felles installasjoner
innenfor eiendommen. 

Utkast til vedtekter medfølger som bilag til kjøpekon-
trakt.

Seksjon 12 og 4 (plan 2) er næringsseksjoner ved opp-

ANDRE OPPLYSNINGER
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start av sameiet. Eier(e) av disse seksjonene kan uten 
resterende seksjonseieres samtykke og styrets samtyk-
ke reseksjonere disse seksjonene og endre formålet for 
seksjoner i denne etasjen til boligformål. Se forøvrig 
utkast til vedtekter (fås ved henvendelse til megler og 
vil medfølge kjøpekontrakten.

Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon. Det 
gjøres oppmerksom på at evt. utleie før seksjonsbe-
gjæring er tinglyst, kan utløse kjøperett for leietaker 
til redusert pris. Jfr. Eierseksjonsloven kap.III. Dette 
bærer ikke selger ansvaret for. 

Som seksjonseier blir kjøper eier av ideel andel av tom-
tearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, 
som fastsettes iht. boligens størrelse (BRA). 

FORRETNINGSFØRER
Det er inngått en 3 års avtale med USBL om forret-
ningsførsel av sameiet. 

PARKERING
Parkeringsanlegget vil omfatte parkering for bolig og 
næring. Hver leilighet vil få tildelt 1 parkeringsplass. 
Det vil være mulig å leie ekstra parkeringsplass. 

Selger fastsetter i vedtekter bestemmelser som er bin-
dende for de som har parkeringsplass. Sameiet styre 
vil ha rett til å omfordele tildelte parkeringsplasser 
dersom det foreligger saklig grunn (f.eks. funksjons-
hemmede kan få benytte HC-plass), se bestemmelser i 
vedtektene.

FERDIGSTILLELSE/INNFLYTNING
Antatt ferdigstillelse/innflytting vil være medio no-
vember 2017. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper 
ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer 
at endelig overtagelsesdato blir varslet senest 6 uker 
før overtagelse.

Ved overtagelse vil hver kjøper få tildelt en FDV-rap-
port som viser hvilke materialer, produkter og farge-
valg som er benyttet i leiligheten, og i tillegg adresse-
lister med oversikt over kontaktpersoner/firma som er 
ansvarlig for de forskjellige arbeider og vedlikehold.

FORSIKRING
Bygg og eiendom vil være forsikret av selger/utbygger 
frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring 
gjennom eierseksjonssameiet. Kjøper må selv tegne 
innbo- og løsøreforsikring.

LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi er foreløpig ikke fastsatt. Ligningsverdi-
en vil normalt være på ca. 25-30% av boligens markeds-
verdi.

TINGLYSNING HEFTELSER
Seksjonene overdras fri for pengeheftelser med unntak 
av lovpålagt panterett til Sameiet. Megler vil tinglyse 
sikringsobligasjon med urådighetssperre. Dette som 
sikkerhet for kjøpers innbetalinger for hjemmelsover-
gang til kjøper blir tinglyst. Den vil være pålydende 
prosjektets samlede salgssum med sikkerhet i samtlige 
av eiendommens seksjoner. Denne heftelsen skal ved 
hjemmelsovergang til kjøper slettes for eiendommens 
grunnbok. 

TINGLYSTE FORPLIKTELSER/RETTIGHETER
Grunnbok og servitutter kan fås ved henvendelse til 
megler. Vil være vedlegg til kjøpekontrakt. Kjøper må 
akseptere tinglysning av eventuelle avtaler som er 
nødvendig med utbygningen av prosjektet. 

REGULERING
Eiendommen er regulert til kombinert bolig- og 
næringsformål (butikk/kontor/forretning). Leilighe-
tene vil ha upersonlig boplikt. Eiendommen ligger i 
antikvarisk spesialområde for Drøbak sentrum og er 
underlagt egne kommunale bestemmelser. Ny område-
reguleringsplan er under utarbeidelse. Henvend deg til 
megler for ytterligere opplysninger.

Det er sendt inn forslag til Frogn kommune om rivning 
av eksisterende bygg på naboeiendommen mot nord 
(Storgata 14-16) og etablering av nytt kombinasjons-
bygg med parkering i plan U, næring i plan 1 og boliger 
i de tre øvre etasjene.

VEI/VANN/KLOAKK
Offentlig.

AREALDEFINISJON
Boligarealet i dette prospektet er oppgitt som bruksa-
real (BRA) iht. Norsk standard NS 3940. Det vil si inn-
vendig målt med boligens omsluttende vegger. I tillegg 
kommer balkong/terrasse, garasjeplass og sportsbod 
i garasjekjeller. I tillegg opplyses P-rom i prislisten. 
Arealene angitt i markedsføringsmaterialet er ikke å 
betrakte som eksakte areal. Partene har ingen krav 
mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å bli 5% 
mindre eller større enn markedsført.
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VIDERESALG FØR OVERLEVERING
Salg av kontraktposisjonen er kun tillatt etter godkjen-
ning fra selger. Selger kan uten nærmere begrunnelse 
nekte slik godkjenning. Ved selger samtykke kan kjø-
per transportere sin kjøpekontrakt, inkl. tilleggsavta-
ler vedrørende tilvalg og endringer, før overtagelse av 
leiligheten har funnet sted. Transportkontrakten må 
sendes selger i original for underskrift og godkjenning. 
Det påløper et administrasjonsgebyr på kr 50 000,- inkl. 
mva. Administrasjonskostnaden forfaller til betaling, 
så snart transportkontrakten er godkjent og skal inn-
betales uten opphold. 

EIENDOMSKATT
Det er pt. ikke eiendomsskatt på bolig i Frogn 
 kommune. 

MEGLERS VEDERLAG
Selger kr 62 500,- + oppgjør.

FORBEHOLD OG PRESISERING
Dette prospektet er ment som en orientering om 
boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljer-
te utformingen, material- og fargevalg av prosjektet. 
Plantegninger og skisser i denne salgsoppgaven er ikke 
i målestokk. Alle frihåndstegninger som perspektiv, 
møbelplaner, 3D-illustrasjoner og bilder i prosjektet 
er av illustrativ karakter og inneholder innredning og 
detaljer mv. som ikke inngår i avtalen. 

Utomhusplanen er av en slik karakter at den ikke 
kan ansees som et kart, men er en illustrasjonsskisse. 
Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens 
planlagte opparbeidelse. 

Eiendomsmegler er underlagt Lov om hvitvasking. 
 Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å 
melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjo-
ner. 

Salgsoppgaven er kun komplett med vedlegg som 
prisliste, kjøpetilbud og informasjon om budprosessen. 
Vedtekter kan fås ved hendvendelse til megler. Det 
tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelsen og 
salgsoppgave.
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Megler Kate Sandø
kate.s@fossco.no · 41 45 45 69

FOSS & CO 

www.storgata18.no


