
Kontraktsdokument for Hagely 

Kjøpekontraktens vedlegg:  

4.  Kontraktsdokumenter 

4.1 Kjøpekontrakten.       
4.2 Leveransebeskrivelse og romskjema, datert 07.09.2021  
4.3 Plantegning 1:100, datert 01.09.2021 (eget vedlegg) 
4.4 Etasjeplaner, dato: 01.09.2021   
4.5 Fasade- og snitt tegninger datert 05.08.2021 
4.6 Foreløpig kjellerplan, datert 10.09.21  
4.7 Salgsoppgave, datert 13.09.2021, 
4.8 Foreløpige sameievedtekter datert 21.08.2021  
4.9 Driftsbudsjett datert 18.06.2021  
4.10 Situasjonskart datert 04.05.2021  

4.11 Foreløpig utomhusplan Sameiet Hagely, datert 16.08.2021  
4.12 Bekreftelse på kjøp av parkeringsplass(er) 

 

5. Offentlige dokumenter 
 
5.1  Reguleringsbestemmelser 0325 2017008, vedtatt 07.04.2020, med reguleringskart datert  
 16.09.20.   

 

5.2  Utskrift av grunnboken for gnr. 48 bnr. 2 

 

11.  Heftelser 

11.1 Tinglyste servitutter på gnr. 48 bnr. 2.  
 
    
Kjøper erklærer ved inngåelse av Kjøpekontrakten å ha mottat og satt seg inn i overnenvte 
dokumenter, samt hatt anledning til å stille spørsmål vedr. disse. 
 
Mottatt:   Dato:  
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KJØPEKONTRAKT 
BOLIG UNDER OPPFØRING 

EIERSEKSJON lnr. <oalpha> 
 

Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom:  
 
 
Leangveien 58 AS Org nr: 919 306 718 
Høvikveien 2A 
1363 Høvik 
 
 
heretter omtalt som "Selger", og  
 
 Fnr./Org.nr. 
<bname/l> <bofid/l> 
<loadcust 2><cvadr> 
<czipc> <ccity /w> 
<loadcust> 
 

 

Mobil: <ctele/m>, E-post: <ctele/e><loadcust> 
  

 
heretter omtalt som "Kjøper",  
 
I fellesskap omtalt som "Partene". 
 
Partene har i dag inngått følgende avtale ("Kjøpekontrakten"): 
 
1 BAKGRUNN  
 
1.1 Partene er i dag blitt enige om de vilkår som følger av Kjøpekontrakten i forbindelse med kjøp 

av ny eierseksjon med andel tomt. Avtaleforholdet er ellers regulert av Lov om avtalar med 
forbrukar om oppføring av ny bustad, bustadoppføringslova (buofl.), av 13. juni 1997 nr 43. 
 

1.2 Selger står som utbygger av gnr. 48 og bnr. 2 i Asker kommune (heretter omtalt "Sameiet 
Hagely"). Eiendommen vil bli seksjonert.  
 
Sameiet Leangveien 58 vil bestå av 18 boligseksjoner fordelt på 3 bygninger med felles 
underjordisk garasjeanlegg, bodareal og tekniske rom. (Kjellereiendommen) 
 

1.3 Eier og hjemmelshaver til gnr. 48 bnr. 2; Leangveien 58 AS 
 
 
2 EIENDOMMEN 
              
 
2.1 Selger overdrar til Kjøper leilighet <oalpha>, i <oflrs>. etasje       , i Sameiet Hagely. samt 

ideell andel av eierseksjonssameiets fellesareal. Seksjonsnummer tildeles på et senere 
tidspunkt. Salgsobjektet vil være det seksjonsnummer som leiligheten utgjør etter seksjonering 
og eventuell reseksjonering, med tilhørende rettigheter og plikter. 
 

2.2 Tomten er ikke ferdig arrondert og organisert, ref. 19.2. Selger står fritt til å gjennomføre den 
organisering og arrondering av tomten og Kjellereiendommen som Selger anser som mest 
hensiktsmessig. Kjøper er forpliktet til å samtykke i delings-/ sammenslåingsprosesser og 
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reseksjoneringer i den grad Kjøpers samtykke er nødvendig. Dette skal ikke medføre justering 
av avtalt pris.  
 
Selger forbeholder seg retten til å foreta en reseksjonering av eierseksjonssameiet for blant 
annet å opprette eventuelle tilleggsdeler til den enkelte seksjon (f.eks. eksklusivt utomhusareal 
og bodareal), foreta enkelte justeringer av fellesarealene dersom dette er hensiktsmessig, 
eller gjøre andre nødvendige justeringer. Kjøper forplikter seg til å samtykke i 
reseksjoneringen i den grad Kjøpers samtykke er nødvendig. Dette skal ikke medføre justering 
av avtalt pris.  

 
2.3 Boder og parkeringsplasser til boligene ligger i kjellereiendommen. Det medfølger 1 bod pr. 

leilighet. Råderetten over boden vil defineres av valgt organiseringsform ref. pkt. 2.2 og 19.2. 
Det medfølger ikke bruksrett til parkeringsplass. (Parkering i henhold til egen avtale, pkt. 
4.12)Selger fordeler og anviser nærmere plassering av bod- og evt. parkeringsplasser.  

 
2.4 Den samlede ytelse som overdras til Kjøper etter dette punkt 2, er heretter omtalt som  

"Eiendommen". 
 
 
3 MEGLER 
 
3.1 Røisland & Co Eiendomsmegling AS er valgt som megler på oppdrag av Selger, heretter også 

omtalt som "Megler". Meglers vederlag betales av Selger. Megler har imidlertid ikke noe 
ansvar for partenes riktige oppfyllelse av denne Kjøpekontrakt. 
 

3.2 Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmeglere har 
en plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.  
 

 
4 KONTRAKTSDOKUMENTER 
 
Følgende dokumenter har blitt forelagt Kjøper og er en del av Kjøpekontrakten. 
 
4.1 Kjøpekontrakten.       
4.2 Romskjema og leveransebeskrivelse, datert 07.09.2021 
4.3 Plantegning 1:100, datert 01.09.2021 
4.4 Etasjeplan og Takplan datert 01.09.2021  
4.5 Fasade- og snitt tegninger, datert 01.09.2021 
4.6 Foreløpig kjellerplan, datert 10.09.21 
4.7 Salgsoppgave, datert 08.09.2021,  
4.8 Foreløpige sameievedtekter datert 21.08.2021 
4.9 Driftsbudsjett datert 18.06.2021 
4.10 Situasjonskart datert 04.05.2021 
4.11 Foreløpig utomhusplan Sameiet Hagely, datert 16.08.2021 
4.12 Bekreftelse på kjøp av parkeringsplass(er) 
 
Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde 
i ovennevnte rekkefølge.  
 
Kjøper er gjort kjent med at alle 3D-presentasjoner, planer, skisser, bilder i prospekt, digital modell og 
annet salgsmateriell er av illustrativ karakter, og utarbeidet før gjennomført detaljprosjektering. 
Materialet kan derfor vise bygningsvolumer, innredning, tilvalg, beplantning og detaljer mv. som ikke 
inngår i avtalen.  
 
 
 
 
5 OFFENTLIGE DOKUMENTER 
 
Følgende dokumenter har blitt forelagt Kjøper og er en del av Kjøpekontrakten: 
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5.1 Reguleringsbestemmelser 0325 2017008, vedtatt 07.04.2020, med reguleringskart datert 
16.09.20.  
 
5.2 Utskrift av grunnboken for gnr. 48 bnr. 2 datert 06.09.21 
 
Kjøper erklærer ved inngåelse av Kjøpekontrakten å ha satt seg inn i de nevnte dokumenter. 

 
6 KJØPESUM OG OMKOSTNINGER  
 
6.1 Kjøpesummen for Eiendommen utgjør 
 
 Kr  <opric>       Kroner: med bokstaver  00/100. 
 
 
6.2 I tillegg til Kjøpesummen betales de til enhver tid gjeldende omkostninger ved overtagelse, 

p.t.: 
 

* Dokumentavgift til staten, 2,5 % av  
  tomteverdi kr <oavgr>                       

 
Kr 

 
<odoca>                         

*Tinglysingsgebyr for 
panterettsdokument med attest 

 
Kr 

 
585,- 

* Tinglysingsgebyr for skjøte Kr  585,- 
  Sum omkostninger Kr             

* Det tas forbehold om endringer på størrelsen på gebyrer og avgifter som er fastsatt av 
offentlig myndighet. Kjøper har risiko for slike eventuelle endringer. 

6.3  Dersom Kjøper opptar flere lån hvor panterettsdokument skal tinglyses på Eiendommen, 
påløper ytterligere kr 585,00* pr obligasjon i tinglysingsgebyr. Det vil være mulighet for E-
tinglysing av panterettsdokument og skjøte forutsatt at kjøper har Bank ID og bank aksepterer 
dette. Gjeldende satser pt. er kr. 540 per tinglyste dokument. 
 

6.4 Omkostningene betales til Megler samtidig med sluttoppgjøret. 
 

6.5 Tilleggsbestillinger innbetales til Meglers klientkonto på bakgrunn av skriftlig avtale mellom 
Partene. Faktura med betalingsvilkår utstedes av Selger. 

 
 
7 BETALING 
  
7.1 Kjøpesummen betales på følgende måte: 
 

7.1.1 10 % betales når garanti i stilt i samsvar 
med punkt 10.3, jf. buofl. § 12 

Kr <=<opric>*0,1>,
-                     

7.1.2 Resterende betales uoppfordret innen kl 
16.00, 3 dager før overtagelse 
 

 
Kr 

 
<=<opric>*0,9>,

-                     
 
7.2 Kjøpers innbetalinger i henhold til pkt. 7.1.1 skal være fri egenkapital, det vil si at betaling ikke 

forutsetter pant i Eiendommen. Beløpet er å anse som et depositum og settes på sperret 
klientkonto i Meglers bank. Selger får disposisjonsretten over beløpet ved å stille garanti i 
medhold av buofl. § 47. Renter frem til slik garanti er stilt tilfaller Kjøper. 
 

7.3 Selger kan disponere Kjøpers innbetalinger før hjemmel til Eiendommen er overført til Kjøper, 
dersom Selger stiller en selvskyldnergaranti fra bank/forsikringsselskap til Kjøper som 
sikkerhet for det beløp som skal disponeres til fordel for Selger (jf. buofl. § 47), se pkt. 10.4. 
  

7.4  Røisland & Co Eiendomsmegling AS, eller den Megler utnevner, vil foreta oppgjøret. 
 



Kjøpekontrakt Sameiet Leangveien 58; 
oppdragsnr.:   <oonum>      Oms. nr.;  <omsno> 
Røisland & Co Eiendomsmegling AS, org. nr. 994 194 410  Side 4 av 12 

7.5 Alle innbetalinger skal betales inn fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon til klientkonto                                       
nr. <ocliacc> med KID <okidb>  i Danske Bank stillet til:  
             Røisland & Co Eiendomsmegling AS  
             Dronning Eufemias gate 16, 
             0191 Oslo 
 
7.6 Betaling anses å ha skjedd den dato pengene er disponible på Meglers konto. 
 
 
8 MISLIGHOLD 
 
8.1 Ved forsinket betaling har Selger rett til å nekte overlevering. 

 
8.2 Kjøper svarer forsinkelsesrenter til Selger i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om 

forsinket betaling hvis kjøpesummen iht. denne Kjøpekontrakten ikke er disponibel i sin helhet 
på klientkonto innen avtalte frister. Forsinkelsesrenter beregnes av hele kjøpesummen 
inklusive tilvalg og endringer. Manglende innbetaling vil stoppe hjemmelsoverføringen av 
Eiendommen, og anses som mislighold av Kjøpers forpliktelse i henhold til Kjøpekontrakten.  

 
8.3 Hvis Kjøpekontrakten misligholdes vesentlig av Kjøper, har Selger rett til å heve 

Kjøpekontrakten. Manglende oppgjør utover 30 dager etter forfall anses som vesentlig 
mislighold. Selger har i et slikt tilfelle rett, men ikke plikt, til å heve Kjøpekontrakten og foreta 
dekningssalg. Selger kan ta dekning for sitt tilgodehavende etter Kjøpekontrakten i Kjøpers 
eventuelle innbetalte depositum, herunder også renter og andre omkostninger som påløper på 
grunn av Kjøpers mislighold. Selgers krav mot Kjøper begrenser seg dog ikke til det innbetalte 
beløp. Selger har hevingsrett selv om overtakelse har funnet sted og/eller skjøte er tinglyst, jf. 
buofl. § 57, annet ledd. 
 

8.4 Hvis Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Eiendommen før fullt oppgjør har funnet sted, på 
tross av garantier, eller av andre grunner ikke presterer fullt oppgjør etter Kjøpekontrakten, 
vedtar Kjøper utkastelse fra Eiendommen uten søksmål og dom. Kjøper har da ikke rett til å 
besitte Eiendommen, jf. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd (e). Selger tar forbehold om 
at selgers hevingsrett står ved lag også etter overtakelse, jf buofl. § 57, annet ledd. 

 
 
8.5 Ved Selgers mislighold gjelder bestemmelsene i bustadoppføringslova kapittel III og IV. 

 
Kjøper kan heve Kjøpekontrakten dersom Selgers forsinkelse eller mangler ved ytelsen 
innebærer et vesentlig kontraktsbrudd. 
 
Ved forsinkelse som Selger svarer for, kan Kjøper kreve dagmulkt, heve avtalen, kreve 
erstatning eller holde tilbake vederlaget jf. buofl. § 17 flg. 
 
Ved mangler kan Kjøper holde tilbake vederlaget, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, 
eller heve og/eller kreve erstatning jf. buofl. § 29. 

 
 
9 TINGLYSING  
 
9.1 Skjøte blir utstedt av Selger når alle nødvendige opplysninger er tilgjengelige, senest i 

forbindelse med overtakelse og oppgjør, se dog punkt 9.4 nedenfor. Dokumentet oppbevares 
hos Megler inntil tinglysing finner sted. Megler gis fullmakt til å påføre eiendomsbetegnelsen i 
skjøtet så snart dette foreligger. In blanco skjøte aksepteres ikke. 
 

9.2 Etter overtakelse skal Eiendommen overskjøtes til den Kjøper som Kjøpekontrakten utpeker. 
Dette under forutsetning av at innbetaling av Kjøpesummen inkl. omkostninger og eventuelle 
tilleggsbestillinger er bekreftet disponibelt på klientkonto. 
 

9.3 Kjøper må godtgjøre at kjøpet ikke er i strid med eierseksjonsloven § 23, og utsteder en 
særskilt erklæring om dette som vedlegges skjøtet når dette sendes for tinglysing. 
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9.4 Selger er ikke ansvarlig for forsinket hjemmelsoverføring som skyldes kommunal eller annen 
offentlig saksbehandling. Det tas således forbehold om at opprettelsen av Kjellereiendommen, 
fradeling, sammenslåing eller annen tomtearrondering og den påfølgende seksjoneringen av 
Sameiet Hagely kan bli forsinket på grunn av offentlige myndigheters saksbehandlingstid. 
Såfremt tomtearronderingen og seksjoneringen av Eiendommen ikke er gjennomført ved 
overtakelse, vil overskjøting til Kjøper skje så snart det praktisk lar seg gjennomføre, uten at 
dette er å anse som en forsinkelse som gir Kjøper krav på mangels- og/eller 
forsinkelsesbeføyelser.  

 
 
10 SIKKERHET OG GARANTISTILLELSE 
 
10.1 Selger utsteder til Megler et panterettsdokument med urådighetserklæring (sikringsobligasjon) 

som lyder på minimum Kjøpesummen for Eiendommen. Obligasjonen tjener som sikkerhet for 
den del av Kjøpesummen som er betalt av Kjøper. 
 

10.2 Sikringsobligasjonen skal tinglyses på Eiendommen og slettes så snart alle formaliteter er i 
orden. Sikringsobligasjonen skal ha prioritet etter byggelån/grunninvesteringslån og 
foranstående heftelser. Selger kan ikke kreve oppgjør før sikringsobligasjonen er tinglyst. 
 

10.3 Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter Kjøpekontrakten en garanti 
på 3 % av Kjøpesummen frem til overtakelse straks etter at forbeholdene jf. pkt. 19.1 er frafalt, 
jf. buofl. § 12. Beløpet økes ved overtakelse til 5 % av Kjøpesummen (jf. buofl. § 12, 4. ledd) 
og står i 5 – fem - år etter overtakelsen jf. buofl. § 12, 4 ledd. Tilleggsbestillinger i henhold til 
kontraktens pkt. 12 vil ikke påvirke størrelsen på Selgers garanti/sikkerhetsstillelse. 

 
10.4 Dersom det skal utbetales noen del av Kjøpesummen fra Meglers klientkonto før Eiendommen 

er overskjøtet på Kjøper, skal Selger stille garanti som dekker det beløp som skal disponeres, 
jf. pkt. 7.2 og 7.3 og buofl. § 47. Garantien etter buofl. § 47 skal avsluttes når overskjøting har 
funnet sted. 

 
 
11 HEFTELSER 
 
11.1 Eiendommen overdras til Kjøper fri for panteheftelser.  

 
Kjøper er forelagt utskrift av grunnboken for gnr. 48 bnr. 2 datert 06.09.21 og har gjort seg 
kjent med disse, jf. pkt. 5, vedlegg 5.2. Kjøper er gjort kjent med følgende tinglyste heftelser 
og overtar disse slik de fremgår av grunnboken: 

 
18.11.1921 - Dokumentnr: 900696 - Bestemmelse om vannrett 

 
 

13.04.1923 - Dokumentnr: 910466 - Bestemmelse om veg 
Bestemmelse om bebyggelse 
Bestemmelse om benyttelse 
Med flere bestemmelser 

 
 

28.05.1947 - Dokumentnr: 2863 - Erklæring/avtale vedr. jordkabel 
Med flere bestemmelser 
Gjelder denne registerenheten med flere 

 
 

20.06.1978 - Dokumentnr: 9838 - Erklæring/avtale 
Bestemmelse vedr felles privat vann- og kloakkledninger 
Gjelder denne registerenheten med flere 

 
17.01.2005 - Dokumentnr: 1222 - Best. om vann/kloakkledn. 
Rettighetshaver:  Knr:3025 Gnr:48 Bnr:43 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 
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14.10.1921 - Dokumentnr: 900144 - Registrering av grunn 
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:3025 Gnr:48 Bnr:1 

 
11.06.1952 - Dokumentnr: 3598 - Registrering av grunn 
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3025 Gnr:48 Bnr:43 

 
       21.05.1974 - Dokumentnr: 7122 - Registrering av grunn 

Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3025 Gnr:48 Bnr:68 

 
      21.05.1974 - Dokumentnr: 7124 - Registrering av grunn 

Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3025 Gnr:48 Bnr:70 

 
06.07.1992 - Dokumentnr: 16982 - Sammenslåing 
Sammenslått med denne matrikkelenhet: 
Knr:0220 Gnr:52 Bnr:133 

 
01.01.2020 - Dokumentnr: 1220126 - Omnummerering ved kommuneendring 
Tidligere: Knr:0220 Gnr:48 Bnr:2 
 
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som eksempelvis 
erklæringer/avtaler. 

 
 

 
11.2 Kjøper er gjort oppmerksom på at det på Eiendommen kan eller vil bli tinglyst  

nødvendige erklæringer om bruksretter, atkomst, kostnadsdeling mv. i forbindelse med 
fradeling av arealer, etablering av sambruksarealer (arealer i sambruk mellom flere 
eiendommer) og seksjonering på Eiendommens grunnboksblad, jf. pkt. 19.2.   
 
Det vil også kunne bli aktuelt å tinglyse bestemmelser om felles rettigheter og plikter (inkl. 
kostnadsdeling) mht. bruk og vedlikehold av fellesarealer, felles grøntarealer, veier, ledninger 
mv., samt øvrige fellestiltak for de eiendommer som inngår i prosjektet og eventuelt øvrige 
eiendommer i området. De to tomannsboligene som grenser til eiendommen mot sydvest vil 
disponere søppelbeholderne i fellesskap med Eiendommen, samt ha kjørerett over tomten 
nederst i Leangveien for å kunne ha fri ferdsel til egne eiendommer. Eiendommene det gjelder 
er gnr. 52, bnr 90, 91, 109 og 110.  
 

11.3 Kjøperen kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysing av nødvendige 
erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper aksepterer videre at Eiendommen 
kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlige myndigheter 
krever det. 
 
 
 
 

12 TILLEGGSBESTILLINGER/ENDRINGER 
 
12.1 Selger utarbeider en tilvalgsliste hvor valgmulighetene for tilleggsbestillinger og endringer 

fremkommer. Kjøper er gjort spesielt oppmerksom på at dette er et prosjekt med mange 
leiligheter som gjennomføres i en planlagt serieproduksjon. Det vil derfor i alminnelighet ikke 
bli godtatt endringer eller tilleggsbestillinger utover tilvalgslisten, da dette vil gripe inn i den 
planlagte produksjonsprosessen, jf. buofl § 9, annet ledd. 
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12.2 Alle tilleggsbestillinger/endringer skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som 
fastsettes av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.  
 

12.3 Kjøper kan ikke kreve utført tilleggsbestillinger/endringer som endrer Selgers vederlag på mer 
enn 15 % av Kjøpesummen. 
 

12.4 Dersom Kjøper ønsker tilleggsbestillinger/endringer skal dette fremsettes/bestilles skriftlig. 
Selger oppgir pris og fremdriftsmessig konsekvens. Alle tilleggsbestillinger/endringer skal 
faktureres av Selger eller den Selger utpeker, og betales direkte til Meglers klientkonto. Selger 
har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. buofl. § 44. I den grad 
det tillates endringer utover tilvalgsliste, jf. pkt. 12.1, må Kjøper påregne betydelige kostnader 
til administrasjon, tegningsrevisjoner osv. 
 

12.5 Selger har rett til å foreta mindre endringer i utførelse, konstruksjon, materialvalg, 
tomtetilpasninger, rørføringer o.l. i forbindelse med detaljprosjekteringen som ikke reduserer 
Eiendommens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av avtalt pris. Selger skal så langt det er 
praktisk mulig informere Kjøper skriftlig om slike endringer. 
 

12.6 Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer som er nødvendige som en følge av 
offentlige pålegg eller endrede tekniske krav, samt endringer i inndelingen av andre seksjoner 
enn Eiendommen.  
 

 
13 FREMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE  

 
13.1 Leiligheten forventes på tidspunkt for signering av Kjøpekontrakten å kunne ferdigstilles i løpet 

av 2./3. kvartal 2023, uten at dette er å anse som bindende frist for overlevering. Overlevering 
vil kunne skje både tidligere og senere enn antatt tidsrom for ferdigstillelse. 
 
Ca. 10 uker før ferdigstillelse vil Selger skriftlig varsle Kjøper om endelig 
overleveringstidspunkt (Overtakelse).  
 

13.2 Dersom Eiendommen ikke er klar til overlevering til varslet Overtakelse og dette ikke skyldes 
forhold omtalt i pkt. 13.3 og 13.4, kan Kjøper kreve dagmulkt i henhold til buofl. § 18. Dagmulkt 
beregnes med 0,75 promille av Kjøpesummen korrigert for endringer og tillegg, og regnes for 
hver kalenderdag frem til Eiendommen overleveres. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 
100 dager. 

 
13.3 Dersom arbeidene forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har Selger krav på fristforlengelse og 

dekning av sine merkostnader jf. buofl. §§ 11 og 43. 
 
13.4 Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor Selgers kontroll har Selger krav på 

fristforlengelse jf. buofl. § 11. Selger plikter i så tilfelle å varsle Kjøper skriftlig så snart Selger 
blir oppmerksom på at dette kan skje. 

 
 
14 FORHÅNDSBEFARING 
 
14.1 Ca. 2 uker før Overtakelse innkaller Selger til en forhåndsbefaring hvor forhåndsprotokoll 

føres.  
 
 
 
15 OVERTAKELSE 
 
15.1 Når Eiendommen er ferdigstilt (gjelder både seksjonen og fellesarealer, innvendig og 

utvendig) og midlertidig brukstillatelse foreligger, skal det avholdes overtakelsesforretning. 
Sesongavhengige utendørsarbeider, samt gjenstående arbeider av ubetydelig art er ikke til 
hinder for at overtakelse kan skje. Kjøper har ikke rett til å overta Eiendommen før hele 
Kjøpesummen, inklusive endringer/tilleggsbestillinger, omkostninger og eventuelle renter i 
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henhold til pkt. 7 er innbetalt og registrert på Meglers klientkonto. 
 

15.2 Kjøper aksepterer at eierseksjonssameiets styre overtar andel fellesareal på vegne av Kjøper. 
Kjøper gir ved underskrift på denne Kjøpekontrakten styret fullmakt til å overta fellesarealer. 
Fullmakten innebærer også en rett for styret til å beslutte eventuelt tilbakehold/deponering for 
ikke fullførte eller mangelfulle arbeider på fellesarealene.  Overtakelsesforretning for 
fellesarealene kan gjennomføres før overtakelsesforretning for de enkelte seksjoner.  

 
15.3 Under overtakelsesforretningen skal Selger påse at det føres overtakelsesprotokoll som 

underskrives av begge parter. Kjøperen (representert ved sameiets styre hva gjelder 
fellesarealene) skal sørge for å protokollføre de mangler man eventuelt påberoper seg 
vedrørende Eiendommen (og fellesarealene). Det kan ikke senere påberopes mangler man 
oppdaget eller burde ha oppdaget i forbindelse med overtakelsesforretningen.  
 
 

15.4 Dersom Kjøper har krav mot Selger som følge av forsinket eller mangelfull ytelse, har Kjøper 
rett til å holde tilbake en så stor del av vederlaget som er nødvendig for å sikre kravet, buofl. 
§§ 24 og 31. Beløpet kan ikke motregnes for andre eller nye krav, feil eller mangler som 
påberopes etter overtakelsesforretningen (her gjelder alminnelige reklamasjonsregler). 
Betaling anses likevel for å ha skjedd dersom Kjøper deponerer det omtvistede beløp på 
Meglers klientkonto i medhold av buofl. § 49. Krav om deponering som er kjent på 
overtakelsestidspunktet skal fremgå uttrykkelig av overtakelsesprotokollen med angivelse av 
beløp som kreves deponert.  
 

15.5 Såfremt fullt oppgjør i henhold til Kjøpekontrakten er bekreftet disponibelt på Meglers 
klientkonto, utleveres nøkler til Eiendommen ved overtakelsesforretningen. Selger sørger for å 
innhente slik bekreftelse.  
 

15.6 Eiendommen anses for ferdigstilt på dato for overtakelsesforretning, dersom Kjøper uten 
gyldig grunn ikke møter til overtakelsesforretning. Forutsatt at Kjøper er varslet på den måte 
som fremgår av buofl. § 15, anses Eiendommen i disse tilfeller som godkjent og overtatt selv 
om Kjøper ikke har vært til stede, jf. buofl. §§ 14 og 15, forutsatt at fullt oppgjør er innbetalt. 
 

15.7 Eiendommen overleveres i byggrengjort stand. 
 
15.8 Kjøper er innforstått med at det vil finne sted byggearbeider og anleggsvirksomhet i bygget og 

de to øvrige byggene, på felles utearealer og i området for øvrig etter Overtakelse.  
 
15. 9 Eiendommen står fra dato for Overtakelse for Kjøpers regning og risiko i ethvert tilfelle. 

Eiendommens utgifter og inntekter avregnes fra dato for Overtakelse. 
 

15.10 I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel 
svinnriss i mur, mindre riss i tapet og maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som 
følge av naturlig krymping i konstruksjoner/trevirke etc. For slike forhold er Selger ikke 
ansvarlig. Skulle det være oppstått mangler hvor utbedringskostnaden er urimelig i forhold til 
den betydning manglene har for boligens bruksverdi, har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag 
svarende til verdireduksjonen i stedet for å foreta utbedring. 
 

15.11 Det er Selgers plikt å fremskaffe ferdigattest for Eiendommen. Kjøper er kjent med at denne 
normalt først foreligger lang tid etter Overtakelse. Kjøper kan således ikke gjøre mangels- 
og/eller forsinkelsesbeføyelser gjeldende på det grunnlag at det tar tid før ferdigattest er 
utstedt. 
 

16 REKLAMASJON 
 
16.1 Vil Kjøper gjøre gjeldende mangler som var eller burde vært oppdaget på Overtakelse, må det 

skriftlig reklameres så snart som mulig. Det samme gjelder ved ettårsbefaring, jf. buofl. § 30 
(3). For øvrig må Kjøper skriftlig reklamere overfor Selger innen rimelig tid etter at Kjøper 
oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.   
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16.2 Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skade på Eiendommen, har Kjøper plikt til 
å begrense skadeomfanget inntil mangelen utbedres.  
 

16.3 Kjøper har ikke anledning til å sette utbedringsarbeidene bort til andre og kreve kostnadene 
dekket fra Selger, med mindre Selger unnlater å rette mangler innen rimelig tid jf. buofl. § 32. 

 
16.4 Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter 

følgende punkter: 
 

a) Sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlige endringer og krymping av materialer, 
jf. punkt 15.10 ovenfor,  

b) Mangler som oppstår på grunn av Kjøpers mangelfulle vedlikehold og/eller uforsvarlig 
bruk av Eiendommen med utstyr, og 

c) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter Overtakelse som Selger ikke kan lastes 
eller ha ansvaret for. 

 
16.5 Eventuelle reklamasjoner og etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle boligene i 

prosjektet, så sant ikke normal bruk av Eiendommen krever at en eventuell feil utbedres 
omgående. Dersom det ikke er til ulempe for Kjøper, kan Selger kreve at retting av mangler 
som rettmessig påberopes etter overtagelse skal utstå til etter at ettårsbefaring er avholdt. 
 

16.6 En mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn 5 år etter Overtakelsen, med mindre Selger 
har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med god tro, buofl. § 30.  

 
 
17 ETTÅRSBEFARING 
 
17.1 Ca. 1 år etter overtakelsesforretning vil det fra Selgers side bli varslet om ettårsbefaring jf. 

buofl. § 16. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler 
ikke omfatter forhold nevnt i pkt. 15.10 og 16.4. Ved ettårsbefaringen skal Selger føre protokoll 
på samme måte som ved overtakelsesforretningen. 

 
17.2 Ved utbedring av eventuelle mangler forplikter Kjøper seg til å gi Selger og dennes 

representanter adgang til Eiendommen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på 
hverdager mellom kl. 07.00 og 16.30. Kjøper er forpliktet til å kvittere for arbeidene etter hvert 
som disse utføres.  

 
 
18 SÆRLIGE BESTEMMELSER  
 
 
18.1 Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger.   

Selger kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn. Det er uansett en forutsetning for Selgers 
samtykke til transport at Selgers standard transportkontrakt benyttes. Selger kan stille visse 
betingelser for gjennomføring av transport. Ved overdragelse av Kjøpekontrakten skal Kjøper i 
tillegg betale kr. 50.000,- til Selger for merarbeidet. Denne sum kan trekkes av Kjøpers 
eventuelle innbetalinger på klientkonto. Signert transportkontrakt må være Selger i hende 
innen en måned før varslet overtagelse. Kjøper er også gjort oppmerksom på at transport av 
garantien ved salg av Eiendommen i garantiperioden må godkjennes av garantisten, og at alle 
evt. kostnader som påløper til Selger eller garantisten som følge av slik transport må dekkes 
av Kjøper.  
 
Dersom denne kjøpekontrakt overdras av Kjøper før ferdigstillelse, plikter den nye kjøperen å 
tre inn i alle de avtaler som er etablert, herunder endringsavtaler og tilvalgsbestillinger. Kjøper 
gjøres dog oppmerksom på at han hefter for dette kontraktsforhold inntil ny kjøper har signert 
alle dokumenter vedrørende salget og innbetalt tilsvarende beløp som Kjøper etter denne 
kontrakt har gjort og fremlagt finansieringsbevis eller liknende for utestående del av kjøpesum, 
tilvalg m.m.. Kjøper har heller ikke anledning til å motsette seg overskjøting av leiligheten til 
seg, dersom han på overtagelsestidspunktet ikke har utpekt ny eier som har oppfylt kontrakts- 
og oppgjørsbestemmelsene i kjøpekontrakten.  
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18.2 Selger og Kjøper har ingen krav mot hverandre dersom Eiendommens areal skulle vise seg å 

være inntil 5 % mindre/større enn det oppgitte areal. 
 

18.3 Kjøper kan avbestille boligen inntil Overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer 
reglene i bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. I et slikt tilfelle skal Kjøper dekke 
hele Selgers økonomiske tap. 
 
 

 
19 FORBEHOLD 
 
19.1 Selger kan kansellere inngått Kjøpekontrakt frem til 31.03.2022 dersom ikke nødvendig 

forhåndssalg eller finansiering av prosjektering, oppføring og ferdigstillelse av Sameiet Hagely er 
oppnådd på betingelser som er tilfredsstillende for Selger. Videre kan Selger kansellere 
Kjøpekontrakten dersom styrets godkjenning, igangsettelsestillatelse eller annen nødvendig 
tillatelse fra kommunen eller annen offentlig myndighet ikke gis innen samme frist. Selger skal 
sende skriftlig varsel til Kjøper når grunnlaget for forbeholdene er bortfalt og Kjøpekontrakten 
derved er endelig, sammen med eventuell oppdatert angivelse av forventet tidspunkt for 
overlevering (Overtakelse) ref. pkt. 13.1 første avsnitt. Slikt varsel er ikke varsel om dato for 
Overtakelse ref. pkt.13.1, annet avsnitt.  

 
              Kansellering anses skjedd på det tidspunkt Selger har sendt meddelelse om dette. Dersom 

kanselleringsretten benyttes, får Kjøper tilbakebetalt eventuelt innbetalt kjøpesum inkludert 
eventuelle renter opptjent på meglers konto. For øvrig kan Kjøper ikke fremme krav mot Selger som 
følge av kanselleringen. Selger stiller garanti i medhold av buofl. § 12 straks etter at samtlige 
forbehold i dette punkt 19.1 er løftet. 

 
19.2 Det tas også forbehold om at parkeringsplassene vil kunne bli etablert som fellesareal, egne 

matrikkelenheter, og/eller at sameiets/den enkelte seksjonseiers rettigheter og plikter mht. 
bruk og vedlikehold av slike arealer vil fremkomme gjennom tinglyste erklæringer, etablering 
av realsameier, velforeninger eller annen hensiktsmessig organisering. Endelig organisering 
vil besluttes av Selger. 

 
 
19.3 Kjøper aksepterer ved signering av Kjøpekontrakten at Selger fritt kan transportere 

Kjøpekontrakten og eventuelle senere avtaler til annet selskap i Selgers konsern.  
 

19.4 Kjøper aksepterer eventuelle konsekvenser av de forbehold som fremkommer av dette punkt 
19 og kan ikke fremme krav mot Selger pga. dette. 

 
19.5 Da prosjektet fortsatt er i en prosjekteringsfase, er alle opplysninger i teknisk beskrivelse gitt 

med forbehold om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre endringer som er hensiktsmessige 
og nødvendige. Eksempelvis pga. offentlige pålegg, byggesakskrav, byggetekniske forhold og 
lignende, uten at den planlagte generelle standard forringes i nevneverdig grad.  
 
Videre kan størrelse på sjakter og veggtykkelse bli justert. Også omfang av nedforede 
himlinger eller innkassinger kan justeres ettersom detaljprosjekteringen gjennomføres. 
Plassering av vinduer og dører, samt form på disse kan avvike noe fra plantegninger og 
fasadetegninger i den enkelte leilighet, som følge av valg av leverandør, behov for tilpasninger 
og arkitektoniske utforminger av bygget. Detaljprosjektering vil også avklare endelig 
plassering og omfang av søyler.  
 
Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner, fargevalg, 
arkitektoniske løsninger, mindre endringer i planløsning og materialvalg som ikke reduserer 
boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum eller skal anses 
som en mangel. Dette gjelder også i tilfeller hvor det er angitt en konkret leverandør. Bytte av 
leverandør må være til tilsvarende eller bedre kvalitet.  
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Det tas forbehold om justeringer og endringer av utomhusplanen. Utomhusplanen er å anse 
som illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt og illustrerer tomtens planlagte opparbeidelse, 
men er ikke endelig fastsatt og kan endres i forbindelse med detaljprosjekteringen.  
 
Selger tar forbehold om Eiendommens størrelse og endelige grenser inntil evt. kart- og 
delingsforretninger gjennomført uten at Kjøper kan fremme krav som følge av dette. Det tas 
videre forbehold om justering av eiendomsgrenser for Eiendommen ved fradeling på bakgrunn 
av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, samt endelige seksjoneringstegninger i 
forbindelse med seksjoneringen, herunder også mulig reseksjonering om nødvendig. 
 

19.6 Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste, uten varsel, på usolgte boliger, og uten at 
det kan påberopes av Kjøper som grunnlag for justering av avtalt pris. 

 
19.7 Selger tar forbehold om fastsettelse av endelig antall seksjoner. 

 
 
 
20 FORSIKRING 
 
20.1 Eiendommen holdes fullverdiforsikret av Selger (eller Selgers kontraktsparter) fra byggestart 

og frem til Overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer tilført eiendommen, jf. buofl. § 13 
siste ledd. Selger inngår på vegne av sameiet og for sameiets regning avtale om forsikring av 
bygningen fra ferdigstillelse. 

 
20.2 Dersom det skulle inntreffe brann eller annen skade under byggetiden som dekkes av 

forsikringen som tegnes av Selger eller Selgers kontraktsparter, eller som skyldes forhold 
utenfor Selgerens kontroll, skal Kjøpsavtalen likevel opprettholdes fullt ut idet 
skadeserstatningen tilfaller Selger, som på sin side plikter å foreta gjenoppbygging etter 
opprinnelige tegninger innen rimelig tid. Selger vil ved tilfelle som nevnt her ikke ha noe 
ansvar for Kjøpers forsinkede innflytting jf. buofl. § 17. 
 

20.3 Kjøper tegner selv innbo- og løsøreforsikring. Dersom Kjellereiendommen organiseres som en 
anleggseiendom, må slik forsikring ha dekning for innbo og løsøre som oppbevares i bod og 
fellesareal på annen eiendom, jf. punkt 2.3. 

 
 
21 ETABLERING AV EIERSEKSJONSSAMEIE   

 
Kjøper er innforstått med at man som Kjøper av en seksjon blir sameier/seksjonseier i henhold 
til lov om eierseksjoner. Kjøper har rett og plikt til å følge den til enhver tid gjeldende 
eierseksjonsloven og de til enhver tid gjeldende vedtekter. Kjøper plikter å gi den nødvendige 
medvirkning til at endrede planer kan gjennomføres, herunder medvirkning til eventuell deling 
og reseksjonering.   

 
21.1 Kjøper plikter å betale sin forholdsmessige andel av driftsutgiftene for eiendommen fra 

overtagelsestidspunktet. Hvor store utgiftene blir, avhenger av hvor mange ytelser sameiet 
rekvirerer. Endelig budsjett og nivå på felleskostnadene vil vedtas av styret i sameie, som 
også kan beslutte en oppstartsinnbetaling for at sameie skal være i stand til å dekke sine 
løpende forpliktelser. I den utstrekning Selger forskuttere en slik oppstartsinnbetaling skal den 
refunderes av Kjøper i tillegg til Kjøpesummen.   
 

21.2 For eierseksjonssameiet er det utarbeidet foreløpige vedtekter, se pkt. 4.8. Kjøper plikter å 
rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for sameiet. Vedtektene vil bli fastsatt av 
selger i fbm seksjonering av sameiet og er gjeldende fra tinglysing av det kommunale 
seksjoneringsvedtaket. Regler for styring og drift av boligsameiet følger av Eierseksjonsloven. 
Selger innkaller til ekstraordinært sameiemøte ca. 1 måned før overtagelse av 
boligseksjonene for å velge styre til eierseksjonssameiet. Selger vil kunne være eier av og kan 
i tilfelle stemme på vegne av eventuelle usolgte seksjoner. Kjøpere av de solgte seksjonene 
har rett til å stemme på ekstraordinært sameiemøte selv om overtakelse ikke er gjennomført. 
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21.3 For at eierseksjonssameiet skal være i drift ved Overtakelsen vil Selger engasjere bl.a. 
forretningsfører og vaktmestertjeneste for sameiet og for sameiets regning. Avtalen kan tidligst 
sies opp 5 år etter det ekstraordinære sameiemøtet som avholdes i forbindelse med 
overtakelse av boligseksjonene.  

 
21.4 Kjøper er kjent med at de andre seksjonseierne har lovfestet panterett i Eiendommen for krav 

mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. I henhold til eierseksjonsloven § 31 
tilsvarer panteretten 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 

 
21.5 Selger innkaller styret til overtakelsesforretning for eierseksjonssameiets fellesarealer. Det skal 

føres protokoll og eventuelle mangler og gjenstående arbeider som skal utbedres av Selger skal 
noteres. Fremdriften og ferdigstillelse av disse arbeider skal også protokolleres. 

 
21.6 Til sikkerhet for at arbeider som skal gjøres i henhold til punkt 15.2 utføres, skal det mellom 

styret og Selger avtales et beløp som kan sperres hos Megler. Selger kan alternativt stille 
bankgaranti for hele beløpet. Ved utbedring av eventuelle mangler forplikter styret i sameiet 
seg til å gi Selger og dennes representanter adgang til de aktuelle fellesarealene og mulighet 
for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 07.00 og 16.30. Styret plikter å 
kvittere ut fortløpende for utførte arbeider i henhold til protokoll slik at tilsvarende tilbakeholdt 
beløp kan utbetales. 
 

  
22 BEFARING PÅ BYGGEPLASS 

 
22.1 Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og dette 

medfører meget redusert tilgjengelighet for Kjøper. Besøk på byggeplassen frem til 
forhåndsbefaring og Overtakelse skal derfor avtales særskilt med Selger/Megler. Selgers 
representant skal være til stede. Forespørsel om befaring kan nektes på fritt grunnlag. 

 
 
23 E-POSTKOMMUNIKASJON 
 
23.1 Partene er enige om at e-postkommunikasjon kan benyttes mellom partene og at dette regnes 

om skriftlig kommunikasjon, jf. buofl. § 6 a.  
 
24 TVISTER 
 
24.1 Partene har gjennomgått Kjøpekontrakten samt medfølgende dokumenter jf. Pkt. 4 og 5 og er 

enige om at den utgjør den fullstendige avtale mellom Partene. Diskusjoner, alternativer, 
muligheter, mv. som ikke er nærmere beskrevet i Kjøpekontrakten med bilag, er således ikke 
avtalt mellom Partene. 

 
24.2 Tvister angående forståelse av Kontrakten eller praktiseringen av denne, skal primært løses 

ved forhandlinger mellom Partene. Hvis enighet ikke oppnås, skal tvisten løses ved 
domstolsbehandling.  

***** 
 
Denne Kjøpekontrakt er undertegnet med bank ID, hvorav partene vil få tilsendt hvert sitt eksemplar. 
 
Der hvor det er mer enn én kjøper, gir disse ved denne kontrakts underskrift hverandre gjensidig 
fullmakt til å representere den/de andre i forhold til kontraktsforholdet, herunder på 
overtakelsesforretningen. 
 
  Oslo, den            
 
 Selger: Kjøper: 
 

   
Leangveien 58 AS 
v/ Hans Remi Kittelsen og Helge 
Hellebust 

 <loadcust 2:0><cname> 
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LEVERANSEBESKRIVELSE LEANGVEIEN 58 («HAGELY») 
  
 
 
GENERELT 
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner og bør leses sammen 
med plantegningen for å få et helhetlig bilde av leiligheten. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og den 
øvrige salgsinformasjonen. I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som er gjeldende. Bildebruk og 
illustrasjoner i salgsmaterialet vil kunne vise elementer som ikke er i samsvar med faktisk leveranse. Kjøkken leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning utarbeidet av kjøkkenleverandør.  
 
Leveransen er i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) og elektriske installasjoner i boliger  
(NEK 400-2018), som gjelder på tidspunkt for innsendelse av rammesøknad. Arbeidet utføres etter normale krav til 
toleranser som gjelder for bygging av boliger. Forøvrig legges offentlige lover, forskrifter og standarder til grunn for krav til 
utførelse og materialbruk. Alle komponenter og produkter som ikke er nærmere spesifisert vil være av normalt god 
kvalitet.  
 
BOLIGEN  
 
BÆRESYSTEM  
Bygningen oppføres med bærekonstruksjoner i stål og betong.  
 
YTTERVEGGER OG FASADER 
Fasadene består av isolert klimavegg med innvendig sparklet og malt gipsplatekledning, utvendig luftet beiset trekledning 
av gran.  
 
VINDUER OG BALKONGDØRER 
Vinduer og balkongdører leveres med trekarm innvendig og vedlikeholdsfri aluminiumskledning utvendig og energiglass 
iht. isolasjonskrav, mørk grå farge på karm innvendig og kobberfarge utvendig. Dør- og vindussmyg i yttervegger kles med 
gips og har ikke gerikter. Det leveres foring av gips, malt i samme farge som vegg, i bunn på vinduer med brystning. 
Utvendig solskjerming av vinduer i form av screens med elektrisk/fjernkontroll betjening kan bestilles som tilvalg. For store 
skyvedører til balkong eller andre dører som ikke er adkomst- eller rømningsvei, vil åpningskraft kunne bli mer enn 30 N.   
 
INNERVEGGER 
Innvendige vegger i boligene utføres generelt som lette isolerte skillevegger med gipsplatekledning. Betongvegger 
forekommer i en viss utstrekning i forbindelse med trapperom, heis, bærevegger og leilighetsskillevegger. Ved eventuell 
overgang mellom gips/betong på samme veggflate, vil skjøten bli levert med overgangslist. Innvendige vegger sparkles og 
males. For lyst konsept leveres fargen Kalk – NCS 1603-Y31R, og for mørkt konsept leveres fargen Sheer Grey – NCS 2102-
Y26R  
 
DØRER 
Inngangsdør til hver leilighet leveres i eikelaminat utførelse på begge sider som tilfredsstiller gjeldende brannkrav og som 
gir forskriftsmessig lydisolering til rom for varig opphold. Leveres med kikkhull. Dør leveres med FG-godkjent lås og 3 
nøkler som også̊ betjener felles inngangsdør til bygget.  
 
Innvendige hvite kompaktdører med lav terskel, type Swedoor Advance Line Stable eller tilsvarende. Hvite karmer og 
dørvridere i børstet stål. Gerikter leveres med synlige spikerhull. Standard dørterskel vil bli fargetilpasset parkett. 
 
GULV 
Gulv i alle rom unntatt entré og bad leveres med 1-stavs 180 mm hvitpigmentert eikeparkett. Kvist og noe naturlig 
fargevariasjon forekommer. Gulvlist i hvitpigmentert eik med synlige spikerhoder. 
 



I entré leveres fliser i format 60x60 cm. For lyst konsept leveres type Mirage Norr Melk og for mørkt konsept leveres 
typeMirage Norr Vit. 
 
 
HIMLINGER 
Betongtak uten synlige v-fuger, sandsparklet og malt undertak/dekke eller malte gipsplater i alle rom unntatt bad. 
Mellomrom gipshimling og vegger fuges. På bad leveres sparklet og malt gips. Samtlige tak leveres i fargen Klassisk Hvit, 
NCS S0500-N. I oppholdsrom og soverom skal himlingshøyden tilstrebes ca. 2,6 meter. I enkelte områder for leilighetene i 
3. etasje vil takhøyde være inntil ca. 3,3 meter. I gang/entré/ bad kan himlingshøyden være 2,4 meter og ikke under 2,2 
meter, og det leveres fast himling med spotbelysning. I boder kjeller kan det benyttes systemhimling.  
 
BAD  
Baderomsinnredning type HTH Focus med to skuffer og heldekkende hvit servant, type Kuma Square. For lyst konsept 
leveres innredningen i fargen Leire, og for mørkt konsept leveres fargen Koksgrå. Speil over baderomsinnredning med 
innfelt LED belysning, tilpasset innredningens bredde. 
 
Videre leveres ettgreps servantarmatur i krom fra Tapwell, type CA071, vegghengt toalett i hvitt porselen type Duravit Me 
By Starck med softclose toalettsete, flusher fra Tece i blank krom farge, ettgreps dusjbatteri og dusjarmatur i krom fra 
Tapwell. Dusjvegger i herdet glass. Gulv i dusjsone er nedsenket. 
 
På bad er det avsatt plass for vaskemaskin m/kran og avløp samt stikkontakt for tilkobling av vaskemaskin, kfr. 
kontraktstegning. 
 
På bad leveres fliser på vegger og gulv. For lyst konsept leveres type Mirage Norr Melk, og for mørkt konsept leveres type 
Mirage Norr Vit, størrelse 60x60 cm på gulv og 5x5 cm i dusjsone.  
På vegg leveres fliser i størrelse 30x60 cm. For lyst konsept leveres Vitra RAL9016 (hvit), og for mørkt konsept leveres Vitra 
RAL 7047 (lys grå). 
 
Det kan bli terskel/nivåforskjell fra bad til tilliggende rom, men innenfor gjeldende forskrifter.  
 
KJØKKEN 
Kjøkkeninnredning type HTH Focus. For lyst konsept leveres innredningen i fargen Leire, og for mørkt konsept leveres 
fargen Koksgrå. Integrerte hvitevarer fra Miele. Benkeplaten leveres som 20 mm laminat i farge Sandsten 631 med rett 
forkant. Ettgreps kjøkkenbatteri i krom fra Tapwell, type SK984. Kjøkkenvask type Blanco Dalago, i lyst konsept leveres 
fargen Trøffel, og i mørkt konsept leveres fargen Aluminium. 
 
Overskap på kjøkken leveres i standard høyde med innfelt gripelist og LED-stripe. 
 
Det vil ikke være anledning til å endre plassering av ventilator og kjøkkenvask.  
 
Det foreligger egen kjøkkentegning for hver enkelt leilighet. 
 
PORTTELEFON 
Det monteres ringetablåer ved hovedinngangsparti og callinganlegg med kamera forberedt for skjermvisning. Ringeknapp 
utenfor inngangsdøren til hver leilighet. 1 stk svarapparat med åpningsknapp i hver leilighet.  
 
FAST INVENTAR OG GARDEROBE 
Det leveres ikke garderobeskap. Dette kan bestilles i eget tilvalgsmøte med kjøkkenleverandør i angitt tilvalgsperiode. 
 
BRANNSIKRING  
Byggene leveres med boligsprinkling samt sprinkelanlegg i garasje og fellesarealer og håndholdt brannslokningsapparat i 
leilighetene. Alternativt vanntåkeanlegg. Sentralt brannalarmanlegg og røykvarslere i leilighetene iht. gjeldene krav og 
forskrifter. 
 
BOD 



Det medfølger en bod på minimum 5 m2 til hver leilighet. Boder er lokalisert i egne arealer i kjellerplan. Gulv leveres i 
støvbundet betong. Hver bod leveres med tette vegger mot fellesareal med luftespalte mot tak og gulv og dør som kan 
låses med hengelås. Det leveres nettingvegger som skillevegger mellom bodene. Sportsboden er ventilert, men ikke 
oppvarmet. Det kan forekomme inspeksjonsluke i tak eller vegg. 1 stk LED-taklampe med bryter på vegg. 1 stk dobbel 
stikkontakt ved gulv. 
 
TERRASSE 
Terrasser, markterrasser og takterrasser leveres med slett tremmegulv. Rekkverk leveres i glass med kobberfarget 
håndløper i metall på topp. Sidevegger og himling på terrasse leveres kledd i tre tilsvarende som på fasade.  
 
Terrassegulv er å anse som utvendig konstruksjon. Drypp fra overliggende terrasse, rekkverk og konstruksjoner må kunne 
påregnes ved regnvær/snøsmelting osv.  
 
OPPVARMING 
Leilighetene forsynes med varmtvann og vannbåren gulvvarme fra brønner i grunnen (geovarme). Det legges vannbåren 
gulvvarme i alle rom, foruten soverom, eventuell innvendig bod og fellesarealer. På bad leveres det elektriske varmekabler. 
Vannbåren varme i soverom kan leveres som tilvalg. Det blir egen termostat til hvert rom/sone. Det monteres fellesmåler 
for varmeanlegget. Oppvarming og varmtvann er inkludert i de stipulerte felleskostnadene på a-konto basis og avregnes 
etter forbruk.  
 
VENTILASJON 
Det leveres anlegg for balansert ventilasjon med varmegjenvinning, med eget aggregat for hver leilighet. Avtrekk på bad 
via avtrekksventiler. Avtrekk fra øvrige rom via spalte under dør, eller ventil i vegg. På kjøkken leveres kjøkkenavtrekk med 
utkast over tak. Aggregat plasseres i innvendig bod, i tak i entré eller i kjøkkenskap/ventilator.  Luftinntak i fasade og avkast 
over tak. 
 
VVS 
Innvendige vannledninger legges som rør-i-rør med fordelerskap plassert i vegg eller tak på bad, eller på vegg i bod. Hver 
leilighet vil ha egen stoppekran. Varmtvann leveres fra sentralt varmepumpeanlegg. Det vil være egen vannmåler i hver 
leilighet. Leilighetene får installert sprinkleranlegg med synlige sprinklerhoder for brannslokking plassert på øvre del av 
vegger, eller i tak der det er nedforet himling. Antall og plassering iht. forskriftskrav.  
 
ELEKTRO 
Elektro leveres iht. elektrotegning og i utførelse Elko Plus. 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 per 4 m2 gulvflate. Generelt ligger elektrisk anlegg skjult i leiligheten, bortsett fra betong- og 
lydvegger hvor det kan bli åpent anlegg. I forbindelse med tilvalgsprosessen vil det være rom for å gjøre tilvalg og 
endringer. I entré leveres det LED-downlights med dimmer - antall etter størrelse på entre (minimum 2 stk.) samt 1 
stikkontakt ved tak med bryter på vegg.  
  
I stue leveres det ett uttak m/kabel for TV/data, med 6-veiskontakt. Punktet leveres kun med rør og tomme bokser, 
blendet med hvitt lokk. Selger har anledning til å tegne abonnement for TV, internett, fibernett eller tilsvarende med inntil 
3 års binding for sameiet. I så fall vil data- og TV-punktet være ferdig tilkoblet og klart til bruk ved innflytting. På soverom 
leveres det 1 stk stikkontakt ved tak med bryter på vegg. Stikk ved gulv iht. norm. Eventuelt uttak for TV/data på soverom 
kan leveres som tilvalg. Det skal leveres minimum 1 stk utvendig lampe og 1 stk dobbel stikkontakt per leilighet på 
markterrasse/balkong. 
 
På kjøkken leveres det LED-belysning under overskap. Standard elektroleveranse for kjøkken er: 

- 1 stikkontakt for induksjonstopp 25 A 
- 1 stikkontakt for stekeovn 16A. 
- 1 stikkontakt for kjøleskap 



- 1 stikkontakt for oppvaskmaskin 
- 1 stikkontakt for ventilator, Komfyrvakt 
- 2 doble stikkontakter over kjøkkenbenk 
- 1 stikkontakt ved tak med bryter på vegg 

 
Standard elektroleveranse for bad er: 

- LED-downlights i tak med dimmer, antall avhengig av størrelse på bad. 
- 2 ekstra LED-downlights i tak over spil, som speilbelysning 
- 1 dobbel stikkontakt på vegg ved speil 
- 1 dobbel stikkontakt for vaskemaskin og tørketrommel 

 
Sikringsskap plasseres fortrinnsvis i bod eller entré.  
 
Opplegg for lademulighet til el-bil klargjøres på alle parkeringsplasser. Lader kan kjøpes som tilvalg fra valgt leverandør. 
Selger har rett til å inngå avtale på vegne av sameiet med leverandør. 
 
INNVENDIGE FELLESAREALER OG INNGANGSPARTI 
Inngangspartiene i plan 1, samt trapper og øvrige inngangssoner leveres med fliser på gulv frem til heis. Trapper bygges i 
betong. Vegger, samt undersiden av trappeløp og repos sparkles og males. Farger vil bli avklart ifbm detaljprosjekteringen. 
Spilerekkverket i trappeoppgang leveres i lakkert stål med håndløpere i eik og iht. gjeldende krav. Postkasser montert på 
vegg ved hovedinngang garasje. Spilehimling i inngangsparti. 
 
HEIS 
Alle leilighetene er tilgjengelige med heis og trapp, som også går ned til boder og parkering i kjellerplan og er dimensjonert 
for båreheis. Det leveres løfterampe/trappeheis for rullestol tilknyttet inngangspartier fra parkeringskjeller der det er 
nødvendig. 
 
SYKKELPARKERING 
Det avsettes plass til sykkelparkering i parkeringskjeller og anvist sted utomhus.  
 
PARKERINGSKJELLER 
Det bygges felles underjordisk parkeringskjeller. Det medfølger rett til å kjøpe 1 parkeringsplass. Se den til enhver tid 
gjeldende prisliste for nærmere informasjon.  
 
Til hver parkeringsplass leveres 1 stk. portåpner for åpning av garasjeport. Gulv i parkeringskjeller leveres med asfaltdekke. 
Betongvegger og betonghimling støvbindes. Fri kjørehøyde vil være minimum ca. 2,2 meter. Lokale nedforinger/ tekniske 
installasjoner vil forekomme. 
 
Kjøper av parkeringsplass må betale en forholdsmessig andel av kostnadene til drift og vedlikehold av garasjeanlegget, som 
kommer i tillegg til de alminnelige fellesutgiftene. Det leveres ikke lås i dører mellom garasjeanlegget og innvendige 
fellesarealer/trapperom.  
 
FELLES UTEAREALER 
Foreløpig utomhusplan er inntatt i prospektet. Arealet opparbeides med grønne soner, oppholdssoner med benker, 
lekeapparater, petanque bane og gangareal med fast dekke, heller eller grus. Høydeforskjeller ved murer o.l. sikres med 
gjerde med vertikale RAL-lakkerte stålbalustre der dette er krav iht. forskrifter. Naturlige høydeforskjeller eller bratte 
skråninger i terreng som ikke opparbeides sikres ikke med gjerder. Rampe til underjordisk parkeringsanlegg og støttemurer 
i utomhusanlegg utføres i stående bordforskaling. Felles utearealer skal vedlikeholdes av sameiet. 
 



Det leveres 1 stk. utekran på yttervegg ved hvert hovedinngangsparti på bakkeplan. Det leveres utvendig LED-belysning 
med sensor i fellesarealer i form av pullerter/lysmaster og lamper ved inngangspartiene og i nedkjøringen. 
 
Snøsmelteanlegg i hjulspor i bratte partier i kjørebanen til garasjeanlegget. 
 
Utomhusplanen er en illustrasjon, og enkelte endringer i utforming og materialvalg må kunne påregnes. 
 
AVFALLSHÅNDTERING 
Det etableres delvis nedgravde avfallscontainere med fraksjoner etter kommunale krav.  
 
TILVALG 
Prosjektets gjennomføringsmodell gir føringer for hvilke tilvalg og endringer som kan tillates og når disse må bestilles. Det 
vil bli muligheter for å gjøre individuelle tilpasninger gjennom valg fra en tilvalgsliste som blir sendt boligkjøperne i god tid 
før innvendige arbeider starter. Tilvalgsmuligheter vil omfatte type parkett, fliser i våtrom/entré, farger på vegg, 
kjøkkenmodell fra prosjektets leverandør, elektropunkter, m.m. Tilvalg og endringer medfører pristillegg som vil fremgå av 
tilvalgslisten. Hovedentreprenør vil beregne et påslag på 15 % for administrasjon av tilvalg. 
 
Kjøper kan ikke kreve endringer og tilvalg som utgjør mer enn 15 % av avtalt kjøpesum, jf. bustadoppføringslova § 9. 
 
Det er ikke anledning til å flytte vinduer, elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel. Se forøvrig også ytterligere 
informasjon om tilvalg gitt i salgsoppgaven. 
 
FORBEHOLD 
Alle opplysningene i salgsmaterialet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessig og nødvendig, uten 
å redusere den generelle standard. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike endringer.  
Det tas forbehold om skrivefeil/ trykkfeil i prospekt og leveransebeskrivelse. Dersom det er avvik mellom 
prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. 
Omfanget av leveransen er begrenset til denne.  
 
Alle illustrasjoner, digitale og trykte, benyttet i markedsføring av Hagely er ment å være av illustrativ karakter, og avvik kan 
forekomme. Disse kan vise elementer og tilvalg som ikke er en del av standardleveransen. Dette gjelder også viste fasader, 
utomhusarealer og innredning. Det gjøres oppmerksom på at utsikt og solforhold som er vist ikke er gjeldende for alle 
leiligheter. Salgstegninger i prospekt er illustrasjoner og omfatter ikke tilgjengelighetskrav. 
 
Det tas forbehold om synlige rør/kanalføringer. Det tas også forbehold om plassering og størrelse på sjakter, tekniske skap, 
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. Møbler som vist på salgstegninger er å anse som 
illustrasjoner, og disse inngår ikke i leveransen. Garderobeskap inngår ikke i standardleveransen, men er vist stiplet på 
salgstegningene som forslag. Det henvises til kontraktstegning og leveransebeskrivelse som beskriver detaljer ved 
leiligheten. 
 
Arealer er beregnet på grunnlag av tegninger på salgstidspunktet. Det tas forbehold om mindre arealavvik som skyldes 
nødvendige justeringer av konstruksjoner, sjakter o.l., uten å redusere boligens funksjonalitet. Salgstegninger er ikke 
gjengitt i målestokk og bør ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning eller møbler.  
 
Det tas forbehold om offentlige pålegg som ikke er kjent på salgstidspunktet som kan medføre endringer.  
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Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.
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Bygg A
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Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.
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1. ETASJE

76,8M2



96,5 m²
A-H0201

SOV 01
7,8 m² BAD

5,3 m²

SOV 3
11,4 m²

ENTRÈ
5,7 m²

SOV 2
14,1 m²

GANG
2,6 m²

KJ/STUE
40,4 m²

BAD
4,0 m²

TERRASSE
32,7 m²

WALK-IN

Leilighetsnummer:

Dato:Mål: Revisjon:

KONTRAKTSTEGNING

Prosjektnavn:

Sted, dato Signatur kjøper

0 1 2 3 4 5 m

Plan:

BRA:

N

Bygg A. Fasade sørvest

(i A3)

Leangveien 58 / Asker

Bygg A

Terrasse:

A
B

C

Merk:

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.

P-rom:
VASK

PLATETOPP

OPPVASKMASKIN

SKYVEDØR

BAD VASK

INTERIØR, FØLGER IKKE MED

NEDSENKET HIMLING

OPPLEGG FOR 
VASKEMASKIN OG
TØRKETROMMEL

1 : 100

A-H0201

01/09/21

leil A-H0201

96,5M2

32,7M2

2. ETASJE

96,5M2



73,5 m²
A-H0202

KJ/STUE
32,9 m²

ENTRE
5,2 m²

SOV 01
12,8 m²

BAD
3,7 m²

BAD
5,2 m²

SOV 02
9,7 m²

TERRASSE
24,7 m²

WALK-IN

Leilighetsnummer:

Dato:Mål: Revisjon:

KONTRAKTSTEGNING

Prosjektnavn:

Sted, dato Signatur kjøper

0 1 2 3 4 5 m

Plan:

BRA:

N

(i A3)

Leangveien 58 / Asker

Bygg A

Terrasse:

A
B

C

Merk:

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.

P-rom:

Bygg A. Fasade nordvest

VASK

PLATETOPP

OPPVASKMASKIN

SKYVEDØR

BAD VASK

INTERIØR, FØLGER IKKE MED

NEDSENKET HIMLING

OPPLEGG FOR 
VASKEMASKIN OG
TØRKETROMMEL

1 : 100

A-H0202

01/09/21

leil A-H0202

73,5M2

24,7M2

2. ETASJE

73,5M2



105,8 m²
A-H0203

SOV 01
15,6 m²

SOV 03
6,7 m²

BAD 01
5,2 m²

BAD 02
4,3 m²

SOV 02
6,4 m²

KJ/STUE
55,4 m²

ENTRE
7,1 m²

TERRASSE
24,1 m²

TERRASSE
48,7 m²

OVERLIGGENDE. ETG

OVERBYGG

PERGOLA

PERGOLA

Leilighetsnummer:

Dato:Mål: Revisjon:

KONTRAKTSTEGNING

Prosjektnavn:

Sted, dato Signatur kjøper

0 1 2 3 4 5 m

Plan:

BRA:

N

(i A3)

Bygg A. Fasade nordøst

Leangveien 58 / Asker

Bygg A

Terrasse:

A
B

C

Merk:

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.

P-rom:
VASK

PLATETOPP

OPPVASKMASKIN

SKYVEDØR

BAD VASK

INTERIØR, FØLGER IKKE MED

NEDSENKET HIMLING

OPPLEGG FOR 
VASKEMASKIN OG
TØRKETROMMEL

1 : 100

A-H0203

01/09/21

leil A-H0203

105,8M2

72,8M2

2. ETASJE

105,8M2



104,3 m²
A-H0301

SOV 03
13,4 m²

KJ/STUE
52,3 m²

BAD
5,9 m²

SOV 01
7,0 m²

SOV 02
6,8 m²

ENTRÈ
8,7 m²

BAD
4,8 m²

TERRASSE
58,7 m²

26,0 m²
A-H0301-TAKTERRASSE

Leilighetsnummer:

Dato:Mål: Revisjon:

KONTRAKTSTEGNING

Prosjektnavn:

Sted, dato Signatur kjøper

0 1 2 3 4 5 m

Plan:

BRA:

N

Bygg A. Fasade sørvest

(i A3)

Leangveien 58 / Asker

Bygg A

Terrasse:

A
B

C

Merk:

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.

P-rom:
VASK

PLATETOPP

OPPVASKMASKIN

SKYVEDØR

BAD VASK

INTERIØR, FØLGER IKKE MED

TAKHØYDE 3.3m

NEDSENKET HIMLING

OPPLEGG FOR 
VASKEMASKIN OG
TØRKETROMMEL

1 : 100

A-H0301

01/09/21

leil A-H0301

84.7M2

104,3M2

3. ETASJE

104,3M2



30,5 m²
A-H0302_TAKTERRASSE

108,7 m²
A-H0302

BAD
5,4 m²

KJ/STUE
52,8 m²

SOV 03
6,0 m²

SOV 01
22,0 m²

ENTRÉ
5,4 m²

SOV 02
6,8 m²

TERRASSE
8,2 m²

TERRASSEE
22,6 m²

BAD
5,1 m²

TERRASSE
10,0 m²

Leilighetsnummer:

Dato:Mål: Revisjon:

KONTRAKTSTEGNING

Prosjektnavn:

Sted, dato Signatur kjøper

0 1 2 3 4 5 m

Plan:

BRA:

N

(i A3)

Bygg A. Fasade nordøst

Leangveien 58 / Asker

Bygg A

Terrasse:

A
B

C

Merk:

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.

P-rom:
VASK

PLATETOPP

OPPVASKMASKIN

SKYVEDØR

BAD VASK

INTERIØR, FØLGER IKKE MED

TAKHØYDE 3.3m

NEDSENKET HIMLING

OPPLEGG FOR 
VASKEMASKIN OG
TØRKETROMMEL

1 : 100

A-H0302

01/09/21

leil A-H0302

108,7M2

71,3M2

3. ETASJE

108,7M2



100,0 m²
B-H0101

KJ/STUE
43,4 m²

SOV 03
10,0 m²

SOV 01
13,3 m²

SOV 02
6,9 m²

GANG
3,2 m²

BAD 02
4,7 m²

ENTRE
5,8 m²

BAD 01
5,0 m²

BOD
2,4 m²

TERRASSE
30,2 m²

OVERLIGGENDE. ETG

Leilighetsnummer:

Dato:Mål: Revisjon:

KONTRAKTSTEGNING

Prosjektnavn:

Sted, dato Signatur kjøper

0 1 2 3 4 5 m

Plan:

BRA:

N

(i A3)

Leangveien 58 / Asker

Bygg B

Terrasse:

A
B

C

Merk:

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.

P-rom:

Bygg B. Fasade nordvest

VASK

PLATETOPP

OPPVASKMASKIN

SKYVEDØR

BAD VASK

INTERIØR, FØLGER IKKE MED

NEDSENKET HIMLING

OPPLEGG FOR 
VASKEMASKIN OG
TØRKETROMMEL

1 : 100

B-H0101

01/09/21

leil B-H0101

1. ETASJE

96.6M2

30,2M2

100,0M2



101,2 m²
B-H0201

SOV 03
17,5 m²

SOV 01
6,8 m²

KJ/STUE
44,5 m²

SOV 02
6,7 m²

GANG
2,9 m²

BAD 02
4,5 m²

ENTRÈ
6,6 m²

BAD 01
5,8 m²

WALK-IN

TERRASSE
60,6 m²

OVERLIGGENDE. ETG

SKJERMING MOT
FELLES GANGVEI

Leilighetsnummer:

Dato:Mål: Revisjon:
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Prosjektnavn:

Sted, dato Signatur kjøper

0 1 2 3 4 5 m

Plan:

BRA:

N

(i A3)

Leangveien 58 / Asker

Bygg B

Terrasse:

A
B

C

Merk:

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.

P-rom:

Bygg B. Fasade nordvest

VASK

PLATETOPP

OPPVASKMASKIN

SKYVEDØR

BAD VASK

INTERIØR, FØLGER IKKE MED

NEDSENKET HIMLING

OPPLEGG FOR 
VASKEMASKIN OG
TØRKETROMMEL

1 : 100

B-H0201

01/09/21

leil B-H0201

2. ETASJE

60,6M2

101,2M2

101,2M2



87,7 m²
B-H0102

ENTRÉ
6,3 m²

KJ/STUE
40,3 m²

SOV 01
14,7 m²

SOV 02
10,7 m²

BAD 02
5,2 m²

BAD 01
4,7 m²

TERRASSE
23,4 m²

WALK-IN

PERGOLA

Leilighetsnummer:

Dato:Mål: Revisjon:

KONTRAKTSTEGNING

Prosjektnavn:

Sted, dato Signatur kjøper

0 1 2 3 4 5 m

Plan:

BRA:

N

(i A3)

Bygg B. Fasade nordøst

Leangveien 58 / Asker

Bygg B

Terrasse:

A
B

C

Merk:

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.

P-rom:
VASK

PLATETOPP

OPPVASKMASKIN

SKYVEDØR

BAD VASK

INTERIØR, FØLGER IKKE MED

NEDSENKET HIMLING

OPPLEGG FOR 
VASKEMASKIN OG
TØRKETROMMEL

1 : 100

B-H0102

01/09/21

leil B-H0102

1. ETASJE

23,4M2

87,7M2

87,7M2



84,3 m²
B-H0202

ENTRÉ
6,6 m²

KJ/STUE
38,3 m²

SOV 01
7,0 m²

BAD 01
6,1 m²

BAD 02
3,8 m²

SOV 02
13,2 m²

BOD
3,6 m²

TERRASSE
26,4 m²

TRAPP OPP
TIL FELLESAREAL

OVERLIGGENDE. ETG

Leilighetsnummer:

Dato:Mål: Revisjon:

KONTRAKTSTEGNING

Prosjektnavn:

Sted, dato Signatur kjøper

0 1 2 3 4 5 m

Plan:

BRA:

N

(i A3)

Bygg B. Fasade nordøst

Leangveien 58 / Asker

Bygg B

Terrasse:

A
B

C

Merk:

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.

P-rom:
VASK

PLATETOPP

OPPVASKMASKIN

SKYVEDØR

BAD VASK

INTERIØR, FØLGER IKKE MED

NEDSENKET HIMLING

OPPLEGG FOR 
VASKEMASKIN OG
TØRKETROMMEL

1 : 100

B-H0202

01/09/21

leil B-H0202

2. ETASJE

26,4M2

84,3M2

79,5M2



KJ/SPISESTUE
33,9 m²

SOV 02
5,8 m²

117,5 m²
B-H0301

SOV 01
10,4 m²

SOV 03
13,6 m²

BAD 02
4,4 m²

BAD 01
5,4 m²

STUE
28,9 m²

TERRASSE
34,1 m²

TERRASSE
25,9 m²

ENTRÈ
9,6 m²

PERGOLA

GJERDE MOT NABO
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KONTRAKTSTEGNING

Prosjektnavn:

Sted, dato Signatur kjøper

0 1 2 3 4 5 m

Plan:

BRA:
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Leangveien 58 / Asker

Bygg B

Terrasse:

A
B

C

Merk:

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.

P-rom:

Bygg B. Fasade nordvest

VASK

PLATETOPP

OPPVASKMASKIN

SKYVEDØR

BAD VASK

INTERIØR, FØLGER IKKE MED

TAKHØYDE 3.3m

NEDSENKET HIMLING

OPPLEGG FOR 
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TØRKETROMMEL

1 : 100

B-H0301
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Bygg B. Fasade nordøst

Leangveien 58 / Asker

Bygg B

Terrasse:

A
B

C

Merk:

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.
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Leangveien 58 / Asker

Bygg C

Terrasse:

A
B

C

Merk:

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.
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Leangveien 58 / Asker

Bygg C

Terrasse:

A
B

C

Merk:

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.

P-rom:

Bygg C. Fasade nordvest

VASK

Platetopp

OPPVASKMASKIN

SKYVEDØR

BAD VASK
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Leangveien 58 / Asker

Bygg C

Terrasse:

A
B

C

Merk:

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.

P-rom:

Bygg C. Fasade nordvest

VASK

Platetopp

OPPVASKMASKIN

SKYVEDØR
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Leangveien 58 / Asker

Bygg C

Terrasse:

A
B

C

Merk:

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.

P-rom:

Bygg C. Fasade nordvest

VASK

Platetopp

OPPVASKMASKIN

SKYVEDØR

BAD VASK

INTERIØR, FØLGER IKKE MED

TAKHØYDE 3.3m

NEDSENKET HIMLING

OPPLEGG FOR 
VASKEMASKIN OG
TØRKETROMMEL

1 : 100

C-H0301
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Leangveien 58 / Asker

Bygg C

Terrasse:

A
B

C

Merk:

Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med prosjektering og 
bygging må kunne påregnes, blant annet for areal, størrelse og plassering av 
tekniske installasjoner, sjakter og nedforinger og innkassing av tekniske 
føringer. Pilastre/ utstikkende søyler fra vegg kan tilkomme ifm. 
detaljprosjektering. Det vil komme ytterligere nedkassinger i himling som ikke 
vises på tegning. Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i 
leiligheten. Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
Mindre avvik fra de oppgitte arealer på de enkelte rom vil kunne forekomme.
Kjøkkentegning er laget av kjøkkenleverandør.
Ventilasjonsanlegg, sikringsskap og fordelerskap for VVS fremkommer ikke av 
tegningen plassering avklares i detaljprosjekteringen. Nordpil er veiledende.
Stiplede møbler og skap o.l følger ikke med leiligheten, men er tegnet for å vise 
muligheter.

Bruksareal (BRA) Er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende ytterveggervegger. I BRA medregnes areal av innvendige vegger, 
rør og ledninger, sjakter, søyler og innredningsenheter. Angitte romstørrelser 
på tegning er avrundet. Areal i henhold til NS 3940:2012. Areal vil kunne avvike 
noe som følge av detaljprosjektering.
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87,7 m²
B-H0102

100,0 m²
B-H0101

KJ/STUE
43,4 m²

SOV 03
10,0 m²

SOV 01
13,3 m²

ENTRÉ
6,3 m²

KJ/STUE
40,3 m²

SOV 01
14,7 m²SOV 02

6,9 m²

GANG
3,2 m²

BAD 02
4,7 m²

TERRASSE
30,2 m²

TERRASSE
23,4 m²

FELLES
0,0 m²

FELLES
17,0 m²

HEIS
4,5 m²

SOV 02
10,7 m²

TEKNISK ROM
32,0 m²

BAD 02
5,2 m²

FELLES
6,7 m²

ENTRE
5,8 m²

BAD 01
5,0 m²

BOD
2,4 m²

BAD 01
4,7 m²

TRAPP
7,0 m²

EL

PARGOLA

OVERLIGGENDE. ETG

OVERLIGGENDE. ETG
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84,3 m²
B-H0202

101,2 m²
B-H0201

ENTRÉ
6,6 m²

SOV 03
17,5 m²

SOV 01
6,8 m²

KJ/STUE
44,5 m²

TERRASSE
60,6 m²

FELLES
11,2 m²

SOV 02
6,7 m²

GANG
2,9 m²

BAD 02
4,5 m²

ENTRÈ
6,6 m²

BAD 01
5,8 m²

KJ/STUE
38,3 m²

SOV 01
7,0 m²

BAD 01
6,1 m²

BAD 02
3,8 m²

SOV 02
13,2 m²

BOD
3,6 m²

TERRASSE
26,4 m²

TRAPP
7,0 m²

HEIS
4,5 m²

EL

OVERLIGGENDE. ETG

OVERLIGGENDE. ETG

TRAPP OPP TIL FELLESAREAL
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124,4 m²
B-H0302

?
?

KJ/SPISESTUE
33,9 m²

ENTRÉ
7,0 m²

SOV 02
5,8 m²

SOV 03
14,5 m²

BAD 01
4,2 m²

TERRASSE
34,1 m²

117,5 m²
B-H0301

SOV 01
10,4 m²

SOV 03
13,6 m²

TERRASSE
25,9 m²

TERRASSE
25,8 m²

TERRASSE
41,7 m²

SOV 01
15,6 m²

SOV 02
7,1 m²

BAD 02
5,1 m²

KJ/STUE
65,3 m²

HEIS
4,5 m²

TRAPP
6,9 m²

FELLES
7,7 m²

BAD 02
4,4 m²

BAD 01
5,4 m²

STUE
28,9 m²

PARGOLA

PARGOLA
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110,1 m²
C-H0101

SOV 03
14,6 m²

BAD 02
5,3 m²

SLUSE
6,2 m²

FELLES
7,6 m²

FELLES
10,6 m²

ENTRE
7,8 m²

SOV 02
6,4 m²

BOD 16
7,8 m²

BOD 15
6,1 m²

BOD 14
5,3 m²

C+ 109.3HEIS
4,7 m²

TRAPP
7,3 m²

GANG
3,7 m²

SOV 01
10,5 m² BAD 01

6,4 m²

TERRASSE
41,7 m²

KJ/STUE
48,8 m²

EL

OVERLIGGENDE. ETG
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117,8 m²
C-H0202

SOV 02
6,7 m²

BAD 01
4,0 m²

SOV 02
12,6 m²

SOV 03
14,9 m²

KJ/STUE
56,0 m²

BAD 02
4,7 m²

BAD 01
5,0 m²

SOV 01
8,1 m²

ENTRE
11,5 m²

FELLES
7,6 m²

FELLES
14,3 m²

HEIS
4,7 m²

121,8 m²
C-H0201

KJ/STUE
61,8 m²

BAD 02
7,0 m²

SOV 01
9,4 m²

SOV 03
16,6 m²

TERRASSE
22,4 m²

ENTRE
11,9 m²

EL

TRAPP
7,3 m²

OVERLIGGENDE. ETG

SEDUM

WALK-IN

TERRASSE
42,8 m²

WALK-IN

WALK-IN

OVERLIGGENDE. ETG
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PARGOLA

ARK :

RIB :

RIV :

RIE :

RIBr :

LARK :

IARK :

BIM koordinator:

ProsjektfaseTegn.nr:

Akersgt. 16  -  0158 Oslo  -  T: 22 05 76 80  -   E: post@code.no

c o d e:   a r k i t e k t u r

Prosjektnavn:

Tegningsnavn:

Dato:

Arkitekt:

Tiltakshaver:

Tegnet av:Mål: Kontroll:

Revisjon:

Ansvarlig:

Prosjektnr.

Arkstr.:

Gnr./Bnr.:

Type prosjekt:

A31 : 100

Gnr 48 /  Bnr 2

ARK
Adresse

E-post
Telefon

IARK
Adresse

E-post
Telefon

LARK
Adresse

E-post
Telefon

RIB
Adresse

E-post
Telefon

RIV
Adresse

E-post
Telefon

RIE
Adresse

E-post
Telefon

RIBr
Adresse

E-post
Telefon

BIM Koordinator
Adresse

E-post
Telefon

C-1113

MSF

557

01/09/21

2. Etasje

L E A N G V E I E N   58

Leangveien 58 AS

NZ JL

Prosjektadresse

 Rev Endring Utført Kontr. Dato

N



98,7 m²
C-H0302

ENTRÈ
8,6 m²

KJ/STUE
53,6 m²

HEIS
4,7 m²

98,6 m²
C-H0301

KJ/STUE
53,9 m²

SOV 01
14,2 m²

TERRASSE
17,1 m²

SOV 02
10,0 m²

BAD 02
4,7 m²

FELLES
7,5 m²

SOV 02
10,3 m²BAD 02

5,8 m²

ENTRÈ
7,2 m²

SOV 01
13,4 m²

BAD 01
4,7 m²

TERRASSE
7,0 m²

TERRASSE
9,7 m²

BAD 01
3,8 m²

SEDUM

TERRASSE
38,0 m²

TRAPPEROM
7,1 m²
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GRILL

G
R

IL
L

26,1 m²
C-H0302-TAKTERRASSE

17,1 m²
H0301-TAKTERRASSE SEDUM

SEDUM

SEDUM

SEDUM

SEDUM

52,1 m²
B-H0302 - TAKTERRASSE

GRILL

SEDUM

SEDUM

SEDUM

SEDUM

SEDUM








26,0 m²
A-H0301-TAKTERRASSE 30,5 m²

A-H0302_TAKTERRASSE

1-1

1-1

C+119.4

C+119.4

HEISOPPBYGG

HEISOPPBYGG

INNKJØRING

C+116.0

C+106.0

C+109.3

C+112.6

C+117.5

PERGOLA

PERGOLA

PERGOLA

C+106.0

C+109.3

SEDUM

SEDUM
SEDUM

SEDUM

SEDUM

SEDUM

C+109.3

C+112.6

C+115.9

C+119.4

C+112.6

C+120.5

C+120.5

C+109.3

C+112.6

PERGOLA

PERGOLA

PERGOLA

PERGOLA

C+115.9

C+119.4

C+120.5

C+119.4

C+115.9

C+115.9

C+115.9

C+112.6

C+115.9

C+112.6

C+109.3

C+115.9

C+112.6

PERGOLA

PERGOLA

PERGOLA

TERRASSE 02 ETG
C+112.6

TERRASSE 02 ETG
C+112.6

HEIS-
OPPBYGG

C+116.0

C+116.0

C+117.5

C+117.5

C+119.4

C+119.4
C+119.4

C+115.9

C+120.5

C+115.9

C+120.5

C+119.4

C+119.4

C+120.5

1
6
9
0
0

1
6
2
0
0

ARK :
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RIV :

RIE :
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BYGG C

Fasade
Stående 
trekledning

Rekkverk
Glass

Gesims
C+120.5

Gesims
C+119.4

BYGG B

C+109.3

48/2

LEANGVEIEN 58

52/135

DALETOPPEN 18-28

C+114.8

Eiendomsgrense

Stiplet
kjeller

Eksisterende
terreng

C

B A

N

BYGG A

LEANGVEIEN

C+117

C+102.2

C+ 111.5

Gjennomsnittlig 
terrengnivå bygg C

C + 106.0

Plan 00 etg

C + 109.3

Plan 01 etg

C + 112.6

Plan 02 etg
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3
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3
3
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3
3
0
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3
3
0
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4
6
0
0

1
1
2
0
0
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kjeller

C+ 110.8

Gjennomsnittlig 
terrengnivå bygg A

C + 106.0

Plan 00 etg

C + 109.3

Plan 01 etg

C + 112.6

Plan 02 etg

C + 115.9

Plan 03 etg

C + 119.4

Plan tak 
(bygg A og C)

C+ 112.6

C+ 109.3

C+ 112.6

Gjerde
Gjerde

Pergola

Pergola

Fasade
Stående 
trekledning

Rekkverk
Glass

Gesims
C+119.4

Gesims
C+120.5

BYGG A

7
9
0
0

1
3
0
0

3
3
0
0

3
3
0
0

3
3
0
0

3
3
0
0

1
1
2
0
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Stående 
trekledning

Rekkverk
Glass
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C+119.4
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C+120.5

BYGG B

C+109.3

Stiplet
kjeller

C+ 108.1

Gjennomsnittlig 
terrengnivå bygg B

C + 106.0

Plan 00 etg

C + 109.3

Plan 01 etg

C + 112.6

Plan 02 etg

C + 115.9

Plan 03 etg

C + 119.4

Plan tak 
(bygg A og C)

C+112.6

C+105.5

1
3
0
0

3
3
0
0

3
3
0
0

3
3
0
0

3
3
0
0

1
1
1
0
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BYGG A

Fasade
Stående 

trekledning Rekkverk
Glass

Gesims
C+117.5

Gesims
C+116

4
7
0
0
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BYGG C BYGG B BYGG A

Fasade
Stående 

trekledning

Rekkverk
Glass
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C+120.5

Gesims
C+119.4

Gesims
C+120.5

Fasade
Stående 
trekledning
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C+120.5
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Stående 
trekledning

Rekkverk
Glass
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C+116

Stiplet
kjeller

Eksisterende 
terreng

C+112.6C+112.6

52/110

LEANGVEIEN 64

52/109

LEANGVEIEN 66

48/2

LEANGVEIEN 58

48/43

LEANGVEIEN 56

Eiendomsgrense

Eiendomsgrense

C+121.1

C+117.9

C

B A

N

Gjerde

C+117

C + 106.0

Plan 00 etg

C + 109.3

Plan 01 etg

Plan 02 etg

C + 115.9

Plan 03 etg
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Plan tak 
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3
3
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0

3
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0
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3
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BYGG A BYGG B
BYGG C

C

B A

C+117.9

52/110

LEANGVEIEN 64

52/109

LEANGVEIEN 66

 GNR/BNR 48/2

LEANGVEIEN 58

48/43

LEANGVEIEN 56

LEANGVEIEN 60-62
52/90 - 52/91

INNKJØRING
GARASJE

INNGANG
BYGG B

Fasade
Stående 

trekledning

Rekkverk
Glass

Fasade
Stående 
trekledning

Rekkverk
Glass

Fasade
Stående 

trekledning

Rekkverk
Glass

Eiendomsgrense

Eiendomsgrense

Gesims
C+120.5

Gesims
C+119.4

Gesims
C+120.5

Gesims
C+117.2

Gesims
C+117.2

Gesims
C+116

Gesims
C+120.5

Gesims
C+119.4

Gesims
C+120.5

Branntrapp

LEKEPLASS

C+106

C+112.6

C+121.1

N

INNG.
BYGG C

INNG.
BYGG A

Eksisterende 
terreng

Gjerde

Spilekledd
forsterknings-
vegg

C+102.2
C+102.5

C+109.3

C + 106.0

Plan 00 etg

C + 109.3

Plan 01 etg

C + 112.6
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C + 115.9
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C + 119.4
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C+109.3

1
1
2
0
0

1
1
1
0
0

1
1
2
0
0

1
1
1
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Salgsoppgave – Hagely 
 
 
Adresse og matrikkelnummer 
Leangveien 58 Gnr. 48, bnr 2 i Asker kommune. Endelig seksjonsnummer tildeles senere. 
 
Eier/ selger 
Leangveien 58 AS org.nr. 919 306 718. Selskapet eies 50% av Kittelsen Eiendom AS og 50% av Helge 
Hellebust AS 
 
Hjemmelshaver 
Hjemmelshaver til gnr. 48, bnr. 2 er Leangveien 58 AS 
 
Tomt og grunnareal 
Eiendommen vil få eiet tomt med tomtebetegnelse gnr. 48 og bnr 2 i Asker kommune. Tomtenes areal 
utgjør ca.  3989 kvm. Sameiets tomt har egen matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert 
 
Bebyggelse 
Hagely vil bestå av 18 boliger – fordelt på 3 hus med felless underjordisk garasjeanlegg og tilhørende 
fellesarealer.  
 
Parkering / garasje / boder 
Det vil bli etablert en felles underjordisk garasjekjeller med arealer for biloppstillingsplasser, 
tekniske rom og boder. Det følger ikke med parkeringsplasser til leilighetene, men garasjeplasser 
kan kjøpes til fast pris, se prisliste. 
 
Ansvar og samtlige kostnader ved fellesarealet, herunder kostnadene til drift og vedlikehold, 
fordeles forholdsmessig på de bruksberettigede.  

 
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre organisering av parkeringsanlegget. Dette kan bli søkt 
organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, bli lagt 
som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett eller bli organisert som separat næringsseksjon. 
Overskjøting av ideell andel i parkeringskjeller vil kunne finne sted først etter ferdigstillelse av alle 
boliger som skal ha rettigheter i p-kjeller. 

 
Det er selgers ansvar å gjennomføre overskjøtingen. Parkeringsplass anses som overtatt selv om 
hjemmel til realandel ikke er overskjøtet. Dette innebærer at utbygger forbeholder seg retten til 
å foreta en pro contra avregning for påløpte kostnader herunder offentlig gebyr, avgifter og 
eiendomsskatt. Dokumentavgift for ideell andel i parkeringskjeller kommer i tillegg til 
dokumentavgift for boligen. Garasjesameiet forutsettes å etableres samtidig med boligsameiet. 

 
Selger forbeholder seg retten til å eie og fritt disponere over alle usolgte parkeringsplasser, samt 
retten til utforming, plassering og fordeling av parkeringsplassene. 
 
Det vil bli etablert 2 gjesteparkeringer på sameiets fellesareal. 

 
Boder: 
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Det medfølger én sportsbod pr. leilighet. Bodene ligger i garasjeanlegget og vil seksjoneres som 
fellesareal for boligsameiet med eksklusiv bruksrett for den enkelte seksjonseier, alternativt som 
tilleggsdeler til overliggende seksjon eller som del av anleggseiendommen.  
 
Private utearealer/hager 
Alle leilighetene vil leveres med egne terrasser og enkelte med private takterrasser. Leilighetene på 
bakkeplan vil få egen markterrasse/uteplass. Endelig størrelse på markterrassene vil bli oppmålt på 
et senere tidspunkt og tinglyses om en tilleggsdel til den enkelte seksjonen.  
 
Tinglyste heftelser 
Det er lovbestemt panterett til sameiet. Ingen panteheftelser følger eiendommen ved salg.  
På eiendommen, gnr. 48 bnr. 2 er det tinglyst servitutter. Tinglyste heftelser fremkommer på 
grunnboksutskriften, som er et vedlegg til denne salgsoppgaven.    
 
 
 
Kjøper er gjort kjent med tinglyste dokumenter på eiendommen/leiligheten og deres hovedbøl og 
overtar disse slik de fremgår av grunnboken. 
 

- 18.11.1921 - Dokumentnr: 900696 - Bestemmelse om vannrett. 
- 13.04.1923 - Dokumentnr: 910466 - Bestemmelse om veg 

Bestemmelse om bebyggelse 
Bestemmelse om benyttelse 
Med flere bestemmelser 

- 14.10.1921 - Dokumentnr: 900144 - Registrering av grunn 
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 

-  28.05.1947 - Dokumentnr: 2863 - Erklæring/avtale vedr. jordkabel 
Med flere bestemmelser 
Gjelder denne registerenheten med flere 

- 20.06.1978 - Dokumentnr: 9838 - Erklæring/avtale 
Bestemmelse vedr felles privat vann- og kloakkledninger 
Gjelder denne registerenheten med flere 

- 17.01.2005 - Dokumentnr: 1222 - Best. om vann/kloakkledn. 
Rettighetshaver:  Knr:3025 Gnr:48 Bnr:43 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 
Knr:3025 Gnr:48 Bnr:1 

- 11.06.1952 - Dokumentnr: 3598 - Registrering av grunn 
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3025 Gnr:48 Bnr:43 

- 21.05.1974 - Dokumentnr: 7122 - Registrering av grunn 
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3025 Gnr:48 Bnr:68 

- 21.05.1974 - Dokumentnr: 7124 - Registrering av grunn 
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:3025 Gnr:48 Bnr:70 

- 06.07.1992 - Dokumentnr: 16982 - Sammenslåing 
Sammenslått med denne matrikkelenhet: 
Knr:0220 Gnr:52 Bnr:133 

- 01.01.2020 - Dokumentnr: 1220126 - Omnummerering ved kommuneendring 
Tidligere: Knr:0220 Gnr:48 Bnr:2 
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Sameiet har lovpålagt panterett (legalpant) til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den 
enkelte sameiers fellesforpliktelser. Legalpant har førsteprioritet i eierseksjonene og tinglyses 
ikke. 

  
Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av 
myndighetene.  
 
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser som 
erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke har kjennskap til slike erklæringer/avtaler 
som har innvirkning på denne eiendommen. 
 
Kopi av grunnbokutskrift og servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av megler. 
 
Utinglyste heftelser 
Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysing av nødvendige 
erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan 
påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlige myndigheter krever 
det. 
 
Byggemåte 
Bygningen oppføres med bærekonstruksjoner i stål og betong. Fasadene består av isolert 
klimavegg med innvendig sparklet malt gipsplatekledning, utvendig luftet beiset trekledning av 
gran. 
 
For ytterligere informasjon, se leveransebeskrivelse. 
 
Reguleringsplan og -bestemmelser 
Gjeldende reguleringsplan for Leangveien  58 –  ble vedtatt i Kommunestyret 8. desember 2020. 
Reguleringsbestemmelser og reguleringskart datert 16.09.2020 ligger som vedlegg til denne 
salgsoppgaven.   
 
Det foreligger godkjent rammetillatelse på prosjektet som er datert 09.07.2021. Godkjent 
rammetillatelse kan fås fra megler på anmodning.  
 
 
Videresalg/endring av eierskap 
Ved videresalg av kjøpekontrakten skal kjøper betale kr. 50 000,- til selger for merarbeidet. Denne 
summen kan trekkes fra kjøpers eventuelle innbetalinger. Det er en forutsetning at selger samtykker 
til videresalg. Selger vil stille visse betingelser for videresalg av kjøpekontrakt. Transportkontrakt må 
være selger i hende innen én måned før varslet overtagelse.  
 
Profesjonelle kjøpere har ikke adgang til å transportere kjøpekontrakten. 
 
Eventuell endring av eierskap eller navnendring fra kjøpers side etter bud/aksept vil kreve selgers 
forutgående samtykke. I den forbindelse vil det påløpe et honorar på kr. 7 500,- inkl. mva. til megler, 
som innbetales i forbindelse med endringen.  
 
Overtagelse 
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Leiligheten forventes klar i 2/3. kvartal 2023, uten at dette er å anse som bindende frist for 
overlevering. 
 
Ca. 10 uker før ferdigstillelse vil selger skriftlig varsle kjøper om endelig overtagelses-
tidspunkt (Overtagelse) 
 
Dog kan overtakelse skje inntil 4 måneder tidligere enn dato oppgitt i varsel om forbehold 
frafalt. Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor selgers kontroll har selger krav på 
fristforlengelse jf. buofl. § 11. Selger skal informere kjøper dersom det kan påregnes 
endringer i forhold til den planlagte perioden for overtagelse. 
 
Avbestilling 
Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova kapittel VI. Slik avbestilling gir 
Selger rett til økonomisk kompensasjon.  

 
Dersom Kjøper avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse, betaler Kjøper et 
avbestillingsgebyr, jf. bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 10 % av 
Kjøpesummen.  

 
Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes Selgerens krav på 
vederlag og erstatning i samsvar med bustadoppføringslova §§ 52 og 53. 
 
Konsesjon 
Kjøp av bolig i leilighet er ikke konsesjonspliktig. 
 
Ferdigattest / brukstillatelse 
Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil 
foreligge først en god stund etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved 
overtagelse, gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse. 
 
Eier- og organisasjonsform 
Boligene vil bli solgt som eierleiligheter og organisert som sameie og følger eierseksjonsloven av 16. 
juni 2017, nr. 65. Eierseksjonsloven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finnes også 
på www.lovdata.no. 
 
Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Styret skal ivareta alle saker av felles 
interesse for sameierne.  
 
Som seksjonseier vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin 
leilighet. Eneretten til bruk omfatter også tilhørende terrasse(r) eller privat markterrasse for 
leiligheter på bakkeplan. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesarealer.  

 
Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til 
sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet 
i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp. 

 
Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan 
grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før 
overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent 
med disse før det inngås avtale om kjøp. 
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For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. 
 
Fellesutgifter og driftsbudsjett 
Selger har på vegne av eierseksjonssameiet, inngått bindende forretningsføreravtale vedrørende 
løpende forvaltning, stifting, utarbeidelse av budsjett og vedtekter 
med USBL.  

 
Estimerte felleskostnader 
Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet basert på stipulerte inntekter og 
kostnader og kan fås ved henvendelse til megler. Budsjettet vil være vedlegg til kontrakt. Se 
prisliste for estimerte felleskostnader pr mnd for den enkelte seksjon.  
Budsjettet er utarbeidet av forretningsfører basert på opplysninger om eiendommen gitt av 
selger/utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer som forretningsfører forvalter.  

 
Felleskostnader dekker bl.a. , vaktmester/renhold, TV, bredbånd, a-konto varme og varmt vann, 
honorar til styret, forretningsførsel, bygningsforsikring (ikke innbo), fellesstrøm, vedlikeholdsfond 
og lignende, basert på et foreløpig budsjett utarbeidet av forretningsfører. Kostnader til drift av 
realsameienes utomhusareal og parkeringskjeller belastes også via sameiets felleskostnader. 

 
I tillegg til felleskostnader vil det påløpe andre løpende kostnader som for eksempel 
strømforbruk i den enkelte leilighet, innboforsikring, mm. Vann og avløp faktureres hver enkelt 
seksjonseier direkte fra kommunen. 
 
Strøm til lading av el-bil kommer i tillegg og vil avregnes etter individuelt målt forbruk. 

 
Ved overtakelse vil det bli innkrevd to ganger månedlige felleskostnader som startkapital til 
Sameiet. 

 
Det tas forbehold om endringer i budsjettpostene og fellesutgiftene. Kostnader med 
eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne 
etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for 
den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter 
bruksareal (BRA). Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets 
felleskostnader. Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader og 
stiftelsesomkostninger for usolgte enheter.  

 
Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall eierseksjoner, organisering av fellesområder og 
øvrige opplysninger om prosjektet som kan endre forutsetningene for budsjettforslaget.  

 
Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet og 
inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet andre eller større kostnader. Endelig fastsettelse av 
budsjett og nivå på felleskostnader vil bli foretatt av styret i boligselskapet. 

 
Oppstartsmøte 
Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte. Her vil nytt styre bli valgt, i tillegg vil det bli en 
gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og ev. husordensregler.  
 
Leverandøravtaler 
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Selger har på vegne av sameiet og realsameiet anledning til å inngå bindende avtaler med inntil fem 
års varighet vedrørende avtaler med leverandører:  
Forretningsfører (USBL)  
Strømleveranser 
Heisleverandør 
Leverandør av brannvarslingsanlegg 
Leverandør av ventilasjonsanlegg 
Leverandør av garasjeport 
Vaktmesterselskap  
Leverandør av internett/TV  
Bildelingsordning 
Leverandør av elbillading 
Avtale om skjøtsel av utomhusarealer 
Evt øvrige avtaler for fremtidig drift, service og vedlikehold av fellesarealer.  

 
 
Betalingsbetingelser 
Alle innbetalinger skal betales inn fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. 
 
Forskudd tilsvarende 10 % av kjøpesum betales til meglers klientkonto så snart kjøper har 
mottatt bekreftelse fra megler om at selger har stilt entreprenørgaranti etter 
bustadoppføringsloven (buofl) § 12 og forskuddsgaranti etter buofl § 47.  

 
Forskudd innbetalt til meglers klientkonto er selgers penger og under selgers råderett fra det 
tidspunkt selger har stilt garanti etter buofl § 47. Også avkastning av pengene er selgers fra det 
tidspunkt selger har oppfylt vilkårene for å motta forskudd. 

 
Dersom kjøper ikke har signert kjøpekontrakt eller innbetalt forskudd innen 30 dager etter aksept 
av bud, og dette ikke skyldes forhold på selgers side, er kjøper innforstått med at dette utgjør et 
vesentlig mislighold av kjøpers kontraktsforpliktelser. Dette vil gi selger rett til å heve avtalen og 
gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning. 

 
Innbetalingen av 10 % skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres 
pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av 
håndpenger. 
 
Omkostninger 
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: Ved kjøp av leilighet som ikke er tatt i bruk, 
beregnes 2,5 % dokumentavgift kun av andel tomteverdi.  
 
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi, p.t anslått til. NOK 283,- pr. kvm BRA for boligene.  
Se for øvrig informasjon i prisliste.  
Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-  
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr. 585,- 
 
Dokumentavgift utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. 
Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til 
overskjøting.  
 
En eventuell økning i offentlige tinglysings omkostninger må dekkes av kjøper. 
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Totale omkostninger for hver enkelt leilighet fremkommer i prislisten.  
 
Kommunal eiendomsskatt 
Det er p.t. ikke eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom i Asker kommune. 
 
 
Arealer definisjoner 
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet 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). NTA er arealet mellom innside 
vegger for omsluttende bygningsdel (Takstbransjens retningslinjer). 

 
P-rom areal er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet av innvendige vegger mellom disse, 
minus boder og tekniske rom (Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter innenfor 
omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA. Dette gjelder ikke sjakter i 
forbindelse med bod. 

 
Definisjoner og beregninger er basert på: 
- NS3940: 2012 
- Veileder til NS3940; "bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig" fra 2012 
 
Bustadoppføringslova / garantier 
Kjøpet følger bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Loven regulerer forhold hvor selger er 
profesjonell, og kjøper er forbruker. Iht. loven plikter selger å stille garanti som sikkerhet for 
oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakt senest ved forbehold frafalt. Garantien utgjør 3% 
av kjøpesum frem til overtakelse. Beløpet økes til 5% av kjøpesum og står 5 -fem- år etter 
overtakelsen jf. buofl. § 12, 3 ledd. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finnes 
også på www.lovdata.no. 
 
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i 
næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. 
juli 1992 nr. 93 (avhendingslova). 
 
Forbehold 
Selger kan kansellere inngått Kjøpekontrakt frem til 31.03.2022 dersom ikke nødvendig forhåndssalg, 
eller finansiering av prosjektering, oppføring og ferdigstillelse av Sameiet Hagely er oppnådd på betingelser 
som er tilfredsstillende for Selger. Videre kan Selger kansellere dersom styrets godkjenning, 
igangsettelsestillatelse eller annen nødvendig tillatelse fra kommunen eller annen offentlig 
myndighet ikke gis innen samme frist. Selger skal sende skriftlig varsel til Kjøper når grunnlaget for 
forbeholdene er bortfalt og kontrakten derved er endelig, sammen med angivelse av forventet 
tidspunkt for overlevering (Overtakelse).   
 
Kansellering anses skjedd på det tidspunkt Selger har sendt meddelelse om dette. Dersom 
kanselleringsretten benyttes, får Kjøper tilbakebetalt eventuelt innbetalt kjøpesum inkludert 
eventuelle renter. For øvrig kan Kjøper ikke fremme krav mot Selger som følge av kanselleringen. 
Selger stiller garanti i medhold av buofl. § 12 straks etter at samtlige forbehold i dette punkt er løftet. 
 
Da prosjektet fortsatt er i en prosjekteringsfase, er alle opplysninger i leveransebeskrivelse gitt med 
forbehold om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre endringer som er hensiktsmessige og 
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nødvendige, eksempelvis pga. offentlige pålegg, byggesakskrav og lignende, uten at den planlagte 
generelle standard forringes i vesentlig grad. Videre kan størrelse på sjakter og veggtykkelse bli 
justert. Omfang av nedforete himlinger eller innkassinger kan justeres ettersom 
detaljprosjekteringen gjennomføres. Plassering av vinduer og dører, samt form på disse, kan avvike 
noe fra plantegninger, fasadetegninger 3D-illustrasjoner. Dette som følge av valg av leverandør, 
behov for tilpasninger og arkitektoniske utforminger av bygget. 
 
Det tas forbehold om at seksjoneringen kan bli forsinket på grunn av offentlige myndigheters 
saksbehandlingstid. Såfremt tomtearronderingen og seksjoneringen av eiendommen ikke er 
gjennomført ved overtakelse, vil overskjøting til kjøper skje så snart det praktisk lar seg gjennomføre. 
 
Tegninger og bilder i markedsføringsmateriell er kun illustrasjoner og kan avvike noe i forhold til plan 
– og fasadetegninger som vedlegges. Selger leverer ikke; innredninger, lamper, øvrig 
belysningsutstyr, markiser / solavskjerming, tepper, møbler og annet tilbehør, med mindre det 
fremgår av leveransebeskrivelse samt kontraktstegninger. 3D er basert på skisser og regulert volum 
og kun ment som en illustrasjon. Avvik vil forekomme. 
 
Som følge av Coronaviruset gjøres det oppmerksom på at det kan oppstå utfordringer knyttet til 
leveranser og forsinkelser som følge av endrede betingelser i leverandørkjedene og nasjonale og 
internasjonale tiltak og retningslinjer/råd. Selger vil forholde seg til retningslinjer gitt av 
Folkehelseinstituttet og/eller andre relevante nasjonale instanser. Selger tar som følge av dette 
forbehold om konsekvenser for fremdrift og dato for ferdigstillelse. Selger vil varsle kjøper uten 
ugrunnet opphold dersom slike konsekvenser inntreffer.  
 
Det tas forbehold om eventuelle feil i salgsoppgaven.  
 
Følgende dokumenter er en del av denne salgsoppgaven: 

• Kjøpekontrakt 
• Romskjema og leveransebeskrivelse  
• Plantegning  
• Etasjeplan 
• Fasadetegninger 
• Reguleringsplan og -bestemmelser 
• Foreløpig sameievedtekter og driftsbudsjett 
• Situasjonskart 
• Foreløpig utomhusplan 
• Grunnboksutskrift og servitutter.  

 
 
Energiattest 
Generelt vil leilighetene få energiattest med oppvarmingskarakter mørkegrønn og ingen 
leiligheter vil få svakere energikarakter enn C. Energimerking utføres av selger og må foreligge for 
å få utstedt ferdigattest. 
Det tas forbehold for at avvik fra dette vil forekomme, dette spesielt for boliger med mye vindusflate. 
 
Likningsverdi 
Likningsverdi for boligen vil være avhengig av om den er primærbolig eller sekundærbolig. Disse 
satsene vil utgjøre henholdsvis 30 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger og 90 prosent 
for sekundærboliger. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som 
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beregnes av Statistisk sentralbyrå sine årlige kvadratmetersatser. For beregning av likningsverdi, gå 
inn på: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-
eiendom-tomt/formuesverdi/boligverdikalkulator/ 
 
Adgang til utleie 
Leiligheten kan leies ut i sin helhet.  
 
Hvitvasking 
Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Megler er pliktig å gjennomføre identitetskontroll 
av alle involverte parter. Dette innebærer at eiendomsmeglere har plikt til melde fra til Økokrim om 
eventuelle mistenkelige transaksjoner. 
 
Eiendomsmegler 
Røisland & Co Eiendomsmegling AS, org. 994 194 410 
Dronning Eufemias gate 16 
0191 Oslo 
 
Eiendomsmeglers vederlag: 
Vederlaget betales av Selger. Vederlaget er avtalt til 0,60 % + mva av total salgssum 
 
Ansvarlig og utførende eiendomsmegler: 
Ansvarlig megler i forbindelse med salget er Eiendomsmegler Ingrid Anne Fossli. Hun vil i 
selve salget bli assistert, Eiendomsmegler Per Henrik Rolfsen, Eiendomsmegler Andreas 
Øvsthus, Eiendomsmegler Lars Petter Hansrud, Eiendomsmegler Julie Bakk Mørck, 
Eiendomsmegler Lars Bratseth og Eiendomsmeglerfullmektig Harald Auensen og 
Eiendomsmeglerfullmektig Renate Rønninghaug Markussen. 
 
 
Oslo, 13.09.2021 

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/boligverdikalkulator/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/boligverdikalkulator/
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UTKAST 20.08.21 
 

 

 

 

V E D T E K T E R 
 

for 

 

Hagely Sameie, 

(org. nr. <organisasjonsnummer>) 

 

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret på årsmøtet 

<dato>. 

 

 

1. Navn 

 

1-1  Navn og opprettelse 

Sameiets navn er Hagely Sameie. Sameiet er opprettet ved seksjoneringsbegjæring 

tinglyst <dato>.  

 

1-2 Hva sameiet omfatter 

Sameiet består av 18 boligseksjoner og xx næringsseksjoner på eiendommen gnr. 48, 

bnr. 2 i Asker kommune.  

 

Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt en eller flere seksjonerte 

tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en 

bygning, med egen inngang. Seksjonerte tilleggsdeler omfatter 

• bod 

• parkeringsplasser i garasjekjeller 

• private uteplasser 

 

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal. 

 

 

2.  Rettslig disposisjonsrett 

 

2-1 Rettslig disposisjonsrett 

(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger 

av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie 

ut sin egen seksjon.  

 

(2) Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt.  

Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.  
 

(3) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved 

eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet. 

 

(4) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at 

man blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Dette gjelder 

tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap 

fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til 

hverandre, som beskrevet i eierseksjonslovens § 23. 

Disse begrensningene gjelder ikke for kjøp og erverv av fritidsboliger, erverv ved 

ekspropriasjon, arv eller forskudd på arv til livsarving eller en kreditors erverv for å 

redde en fordring som er sikret med pant i en seksjon. Borettslag, staten, 
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fylkeskommuner, kommuner samt selskaper og organisasjoner som eies eller 

kontrolleres av staten, en fylkeskommune eller en kommune, og som har til formål å 

skaffe boliger, kan erverve flere seksjoner. Det samme gjelder institusjoner eller 

sammenslutninger med samfunnsnyttig formål som har til formål å skaffe boliger, eller 

en arbeidsgiver som skal leie ut seksjonene til sine ansatte. 

 

 

3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealer  

 

3-1 Rett til bruk 

(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til 

å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som 

er i samsvar med tiden og forholdene. 

 

(2) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres 

skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. 

 

(3) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet.  

  

(4) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets 

fellesarealer og fellesanlegg uten godkjenning fra styret/årsmøtet. Dette omfatter slikt 

som installasjoner på fellesarealer, herunder oppsetting/montering av parabolantenne, 

varmepumpe, markise o.l. 

 

(5) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr nåværende eller tidligere 

seksjonseiere har montert, slik som sol/vindavskjerming, fliser og innglassinger, skal ved 

rehabilitering og andre felles tiltak belastes den seksjon installasjonen tilhører. 

 

 

3-2  Ordensregler 

(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.  

 

(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av 

eiendommen. 

 

 

 

4. Parkering 
 

4-1 Sameiets parkeringsplasser 

Sameiet/seksjonseierne disponerer 22 parkeringsplasser. Av disse ligger  

• xx som tilleggsareal 

• xx som egne næringsseksjoner 

• 2 som fellesareal 

 

PARKERING TILLEGGSDEL OG NÆRINGSSEKSJON 

 

4-2 Rettslig disposisjonsrett 

(1) Parkeringsplass kan bare selges til andre boligseksjonseiere i sameiet. Eier er i 

tilfellet forpliktet til å sørge for en reseksjonering dersom parkeringsplassen ligger som 

tilleggsdel til seksjon. 

 

(2) Utleie av parkeringsplassen krever samtykke fra styret og kan bare skje til andre 

boligseksjonseiere/beboere i seksjonssameiet. Samtykke til utleie kan bare nektes hvis 

det foreligger en saklig grunn. Styret kan gi dispensasjon dersom det foreligger særlige 

grunner. 
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4-3 Vedlikehold 

Sameiet er ansvarlig for drift og vedlikehold av garasjen, herunder rengjøring og 

vedlikehold av innvendige flater. 

 

4-4 Kostnader 

Kostnader til drift og innvendig vedlikehold av garasjen fordeles mellom seksjonseierne 

som disponerer parkeringsplass etter hvor mange parkeringsplasser hver seksjonseier 

disponerer. 

 

 

PARKERING PÅ FELLESAREAL 

 

4-5 Rettslig disposisjonsrett 

Det er to parkeringsplasser på sameiets fellesarealer i garasje. Disse eies og benyttes av 

seksjonseierne i fellesskap. 

 

4-6 Vedlikeholdsansvar 

Sameiet har ansvar for vedlikehold og drift av parkeringsplassene på sameiets 

fellesareal. 

 

4-7 Kostnadsfordeling 

Sameiet dekker kostnader knyttet til parkeringsplassene på sameiets fellesareal 

 

 

FELLES BESTEMMELSER OM PARKERING 

 

4-5 Ladepunkt for el-bil o.l. 

(1) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare 

hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som 

styret anviser. Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. 

 

(2) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte 

seksjonseier. 

 

4-6 Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne 

Personer med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en annen seksjonseier 

å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt 

funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. 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. Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke 

endres uten at samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har vetorett 

mot endringen. 

 

  



4 

 

5. Vedlikehold 

 

5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 

(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og 

andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler. Seksjonseiernes 

vedlikeholdsplikt omfatter slikt som 

 

a) inventar 

 

b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker 

 

c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat 

 

d) skap, benker, innvendige dører med karmer 

 

e) listverk, skillevegger, tapet 

 

f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk 

 

g) vegg-, gulv- og himlingsplater 

 

h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring 

 

i)  vinduer og ytterdører  

 

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.  

 

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt 

ovenfor, men ikke utskiftning av sluk, vinduer og ytterdører. Seksjonseieren er likevel 

ansvarlig for utskiftning av ødelagte vindusruter, med unntak av nødvendig utskiftning av 

isolerglass.   

 

(3) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette 

gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.  

 

(4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr.  

 

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, 

bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende 

konstruksjoner. 

 

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader 

som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. 

 

(7) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å 

utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret. 

 

(8) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert 

reparasjoner og utskiftning i henhold til denne bestemmelse. Denne plikten gjelder selv 

om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseieren.  

 

(9) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører 

andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34. 
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5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 

(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og 

felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på 

fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper 

ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte 

seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også 

reparasjon og utskiftning når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. 

 

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom 

bruksenheter, slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. 

Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke 

skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt 

omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer. 

 

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av vinduer, herunder 

nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller 

utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger 

som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.  

 

(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere 

og kontrollere installasjoner som nevnt i andre ledd. Kontroll og arbeid i bruksenhetene 

skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for 

seksjonseieren eller andre brukere.  

 

(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører 

seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.  

   

6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform 

 

6-1 Felleskostnader 

(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er 

felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter 

felleskostnadsbrøken. Felleskostnadsbrøken er fastsatt etter fordeling mellom 

sameiebrøken (60%) og likt per seksjon (40%). Dersom særlige grunner taler for det, 

kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. 

 

(2) Kostnader til tv/internett fordeles likt per seksjon. 

 

(3) Kostnader til oppvarming og oppvarming av varmt tappevann fordeles etter forbruk. 

Avregningskostnader fordeles likt per seksjon. Kostnader til varmetap og forbruk i 

fellesarealer fordeles etter felleskostnadsbrøken. 

 

(4) Kostnader til forbruk av vann faktureres etter forbruk. Avregningskostnader fordeles 

likt per seksjon. Forbruk i fellesarealer fordeles etter felleskostnadsbrøken. 

 

(5) Dersom de seksjonseierne som berøres uttrykkelig sier seg enige, kan det i 

vedtektene fastsettes en annen fordeling enn det som følger av denne bestemmelse. 

 

6-2 Betaling av felleskostnader 

Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp som 

fastsettes av seksjonseierne på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av 

felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig 

vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har 

vedtatt slik avsetning.  
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6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse 

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot 

seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens §  

31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger 

folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. 

Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en 

begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.   

   

 

6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad 

Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk. 

 

7. Pålegg om salg og fravikelse - mislighold 

  

7-1 Mislighold 

Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som 

mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt 

vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.  

  

7-2 Pålegg om salg 

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 

styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38. Advarselen 

skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Styret 

kan uten varsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid med 

eierseksjonslovens § 23. Ved erverv av aksjer eller selskapsandeler i et selskap som eier 

en eller flere boligseksjoner i eierseksjonssameiet, kan styret pålegge selskapet å selge 

boligseksjonen eller boligseksjonene i den utstrekning dette er nødvendig for å hindre 

eierskap i strid med eierseksjonslovens § 23. 

 

7-3 Fravikelse 

Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 

eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for 

eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter 

tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. 

 

8.  Styret og dets vedtak 

  

8-1 Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag 

(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha en leder. Styret skal i tillegg ha to 

medlemmer og ett varamedlemmer.  

 

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. 

Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. 

 

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene.  Styrelederen 

skal velges særskilt. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.  

 

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene for foregående 

styreperiode. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget. 

 

8-2 Styremøter 

(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller 

forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. 

 

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er 

valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder. 
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(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til 

stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står 

stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, 

må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av stemmene. 

 

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal 

undertegne protokollen. 

  

 

8-3 Styrets oppgaver 

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen 

av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.  

 

8-4 Styrets beslutningsmyndighet 

(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre 

organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av 

styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte 

tilfelle. 

 

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen 

seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

 

8-5 Inhabilitet 

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 

medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk 

særinteresse i. 

 

8-6 Styrets representasjonsadgang 

(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap. 

 

(2) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift 

i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å 

gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som 

ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende krav 

seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved 

fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.  

 

9.  Årsmøtet 

 

9-1 Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern. 

(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.  

 

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen 

seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

 

9-2 Tidspunkt for årsmøtet 

(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd 

varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som 

ønskes behandlet. 

 

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 

seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig 

oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.  

 

9-3 Innkalling til årsmøte 

(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue 

dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, 
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men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig 

melding til forretningsføreren.  

 

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. 

 

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet 

kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to 

tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.  

 

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i 

innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1).  

 

 

9-4 Saker årsmøtet skal behandle  

(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet. 

 

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet: 

• behandle styrets eventuelle årsberetning   

• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående 

kalenderår 

• velge styremedlemmer 

• behandle vederlag til styret 

 

(3) Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før 

ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal 

dessuten være tilgjengelige i årsmøtet. 

 

(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta 

beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til 

stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke 

står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret 

beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet. 

 

9-5 Hvem kan delta i årsmøtet 

(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og 

stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden til eieren av en 

boligseksjon har rett til å være til stede og uttale seg. 

 

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være 

til stede på årsmøtet og uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til 

stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall. 

 

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 

Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til 

å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. Fullmakten kan ikke angi hva 

fullmektigen skal stemme.  

 

9-6 Møteledelse og protokoll 

(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. 

Møteleder behøver ikke å være seksjonseier. 

 

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og 

alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som 

utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen 

skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.  
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9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet 

(1) I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer. 

Næringsseksjoner har ikke stemmerett. 

 

(2) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene 

likt, avgjøres saken ved loddtrekning. 

 

(3) Det kan ikke avgis stemme for boligseksjoner som er ervervet i strid med 

eierseksjonslovens § 23, og slike seksjoner skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for 

flertallsavgjørelser. 

 

 

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet 

(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke 

annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet 

på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Vedtektene kan 

ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven. 

 

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for 

å ta beslutning om 

 

 a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går 

ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet 

 

 b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 

bruksenheter 

 

 c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som 

tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige 

disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning 

 

 d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til 

annet formål eller omvendt 

  

 e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet 

punktum 

 

 g) endring av vedtektene. 

 

9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak 

(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som 

går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for 

seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, 

besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med 

seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent 

av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte 

stemmene på årsmøtet. 

 

(2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for 

enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det 

tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne 

uttrykkelig sier seg enige. 

 

9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseierne 

Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg 

enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om 
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a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen 

 

b) oppløsning av sameiet 

 

c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter 

 

d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av 

størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort 

økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere. 

 

 

9-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder 

Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder: 

• at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike 

 

• innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten 

over seksjonen 

 

• innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene 

enn det som følger av pkt. 6. 

 

9-12 Inhabilitet 

Ingen kan delta i en avstemning om 

 

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående 

 

b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet 

 

c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen 

interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser 

 

d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en 

selv eller ens nærstående. 

 

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig. 

 

 

10. Forholdet til eierseksjonsloven 

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 

16.6.2017 nr. 65. 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Utkast til budsjett første hele driftsår

Hagely Sameie

Utkastet er utarbeidet i en svært tidlig fase i prosjektet.

Det må påregnes endringer ved ferdigstillelse av prosjektet.

Dato sist revidert: 18.06.21

Konto Driftskostnader Sum

5330 Styrehonorar 20 000

5400 Arbeidsgiveravgift 2 820

6200 Strøm fellesarealer 40 000

6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste 60 000

6320 Renovasjon bolig 90 000

6329 Kommunale avgifter (felles vann) 5 000

6341 Brannalarm (tilkobling til sentral) 50 000

6361 Trappevask v/byrå 65 000

6391 Snømåking, strøing 60 000

6393 Gressklipping 60 000

6550 Lyspærer,lysrør,sikringer o.l. 2 000

6601 Vedlikehold bygninger 20 000

6611 Vedlikehold heiser (3 stk) 75 000

6617 Vedlikehold brannalarm 30 000

6621 Vedlikehold tekniske anlegg 40 000

6700 Revisjonshonorar 5 000

6710 Forretningsførerhonorar 47 500

6714 Tilleggstjenester forretningsfører 3 000

6716 HMS 6 000

6800 Kontorrekvisita 2 000

7500 Forsikring 75 000

7720 Sameiermøte 2 000

6660 Avsetning fond 100 000

7770 Betalingskostnader 1 000

7790 Andre kostnader 5 000

Sum driftskostnader: 866 320

60 % Fordeles etter areal 519 792
40 % Fordeles etter lik fordeling 346 528

Konto Kostnader som avregnes/fordeles flatt. Stipulert årskostnad :
Oppvarming, oppvarming av varmtvann og avregningskostnader 139 140

Vann og avregningskostnader 137 380

6951 Avgifter tv/bredbånd, forutsatt 199 kr pr mnd pr leilighet 42 984
Parkeringsplass 43 200



D ato s is trevid ert: 1 8 . 0 6. 2 1

S eksjon L eilighet S am eierbrøk Felleskostnader

drift/felleskostnadsbrøken

T V/Bredbånd A -kontovarm e Vann Betalepr.

m åned
A-H0101 10 0 3 97 1 199 634 626 5 429

A-H0102 7 7 3 42 7 199 48 8 48 2 4 595

A-H0201 97 3 90 0 199 615 60 7 5 321

A-H0202 7 4 3 356 199 469 463 4 48 7

A-H0203 10 6 4 113 199 67 2 663 5 647

A-H0301 10 4 4 0 66 199 659 651 5 57 5

A-H0302 10 9 4 1 8 4 199 691 68 2 5 7 56

B-H0101 10 0 3 97 1 199 634 626 5 429

B-H0102 8 8 3 68 7 199 558 551 4 994

B-H0201 10 1 3 995 199 640 632 5 466

B-H0202 8 4 3 593 199 532 525 4 8 49

B-H0301 11 8 4 397 199 7 48 7 38 6 0 8 2

B-H0302 124 4 539 199 7 8 6 7 7 6 6 30 0

C-H0101 110 4 20 8 199 697 68 8 5 7 92

C-H0201 122 4 492 199 7 7 3 7 63 6 22 7

C-H0202 11 8 4 397 199 7 48 7 38 6 0 8 2

C -H 0 30 1 99 3 948 199 62 7 619 5 393
C -H 0 30 2 99 3 948 199 62 7 619 5 393

SUM 1 830 72 193 3 582 11 595 11 448 98 819
866 320 42 984 139 140 137 380 1 185 824

Kos tnad perparkerings plas s permåned eres timerttil20 0 kr.

Ved u tarbeid els en av u tkas teterd etu avklartom bergvarme s kalavregnes etteregen målerellerinngå ifelles kos tnad ene.
D ette vilbliavklartpå ets enere tid s pu nkt.

D etforu ts ettes av vann-ogavløpfaktu reres hverenkelts eks jons eierd irekte fra kommu nen. D ette avklares på ets enere tid s pu nkt.
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BEKREFTELSE PÅ KJØP AV BILOPPSTILLINGSPLASS  
 
Leangveien 58 AS, org. nr. 919 306 718 ("Selger"), står som utbygger og selger av prosjektet "Hagely" 
i Leangveien 58, som i dag utgjør gnr. 48 bnr. 2 i Asker kommune (heretter omtalt "Hagely").  
 
[●] ("Kjøper") har inngått avtale med Selger vedrørende kjøp av leilighet [●] i [●] etasje i Hagely 
("Leiligheten").  
 
Kjøper har i denne forbindelse også avtalt kjøp av eksklusiv og evigvarende rett til [●] stk 
biloppstillingsplass(er) i kjeller beliggende under Hagely. Avtalt vederlag pr. biloppstillingsplass er 
kr 350 000,-.  
 
Selger fordeler og anviser nærmere plassering av parkeringsplassen(e).  
 
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre organisering av garasjekjelleren og parkeringsplassene. 
Det er dermed per signering av denne bekreftelsen ikke endelig avklart hvordan bruksretten til 
biloppstillingsplassen(e) vil tilordnes den enkelte kjøper. Dette kan skje gjennom ulike alternativer 
etter Selgers valg, men ikke begrenset til, vedtektsfestet eller tinglyst bruksrett. 
 
De nærmere rettigheter og plikter knyttet til biloppstillingsplassen(e) følger av sameiets vedtekter, 
og Kjøper er forpliktet til å følge disse. Det nevnes særskilt at sameiets vedtekter inneholder 
bestemmelser om bytterett knyttet til HC tilpassede p-plasser.  
 
Oppgjør for biloppstillingsplassen(e) skjer samtidig med oppgjør for Leiligheten og i henhold til 
Kjøpekontrakten. For øvrig gjelder Kjøpekontraktens bestemmelser tilsvarende for 
parkeringsplassen(e). Ved motstrid går denne bekreftelsen foran.   
 
 

 
Oslo, _____________________ 

 
 

Leangveien 58 AS v/ Hans Remi 
Kittelsen og Helge Hellebust  

 for Kjøper 

Navn:   Navn: 
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Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS

3025 Asker
Eiendom: 3025/48/2/0/0

1:1000Målestokk
Dato: 20.5.2021

0 25 50 m Kartgrunnlag: Geovekst, Norge i Bilder - 8193
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.

Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Kommune:

 

Eiendomsgrenser
Middels - høy nøyaktighet
Mindre nøyaktig
Lite nøyaktig
Skissenøyaktighet eller uviss
Omtvistet grense

Vannkant
Vegkant
Fiktiv grenselinje
Teigdelelinje
Punktfeste
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Reguleringsplankart

Adresse: Leangveien 58

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
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Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.
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Side	1	av	2

Asker	kommune
Adresse:	Katrineåsveien	20,	3440	RØYKEN
Telefon:	66	70	70	00

Utskriftsdato:	20.05.2021

Planopplysninger
EM	§6-7 Oppdragstakerens	undersøkelses-	og	opplysningsplikt Kilde:	Asker	kommune

Kommunenr. 3025 Gårdsnr. 48 Bruksnr. 2 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Leangveien	58,	1387	ASKER

Opplysningene	omfatter	gjeldende	planer	og	pågående	planarbeid	for	eiendommen.	Nærmere	opplysninger	om	den	enkelte
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Kapittel	1		

Bestemmelser	
Kommuneplanens arealdel består av kommuneplankartet, de juridisk bindende 
bestemmelsene, og tilhørende retningslinjer, boligkartet, samt temakart for flomsoner, 
erosjon, flomveier, forsenkninger og stormflo, for aktsomhetskart kvikkleire og ras, for 
støy, areal- og transport og for kulturminner og kulturmiljø. Temakartene er ikke 
uttømmende. Temakartene viser kjent kunnskap per 2017, og vil fortløpende bli 
oppdatert ved ny kunnskap. Henvisning til temakart i bestemmelsene/retningslinjene 
gjelder til enhver tid gjeldende situasjon. 
 
Juridisk bindende bestemmelser er markert med boks/bakgrunnsfarge og er hjemlet i 
plan- og bygningsloven (pbl.) av 27.6.2008. Bestemmelsene er en konkretisering av 
arealbruksformålene og hensynssonene som vist på kommuneplankartet. De øvrige 
tekstene er å betrakte som utfyllende retningslinjer og føringer for oppfølging og 
gjennomføring av kommuneplanen.  Retningslinjene (vedlegg 1) legges til grunn for 
regulering og skjønnsmessige vurderinger i dele- og byggesaker. Utdypende forklaringer 
og definisjoner følger i vedlegg 3. 
 
Kapittelnummerering er justert etter kommunestyrebehandlingen 16.06.2015. 

Hensikten	med	arealdelen	
Arealdelen med bestemmelser skal bidra til å utvikle Asker i tråd med målsettingene i 
kommuneplanen. Den langsiktige areal- og transportstrategien for Asker (vedtatt av 
kommunestyret i februar 2006) er innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel, og 
konkretisert i samfunnsdelens arealstrategi. 

 
Arealstrategien bygger på følgende forutsetninger:  

‐ Utviklingen av Asker skal baseres på prinsippene for samordnet areal- og 
transportplanlegging, med vekt på en knutepunktutvikling rundt eksisterende 
kollektive transporttilbud. 

‐ Utviklingen av Asker skal baseres på den eksisterende senterstrukturen; 
kommunesenter Asker sentrum, kommunens 4 lokalsentre; Heggedal, Holmen, 
Vollen og Dikemark, og kommunens 17 nærsentre. 

- Utviklingen av Asker skal tilpasses kommunens kapasitet på teknisk og sosial 
infrastruktur, med et særlig fokus på transportkapasiteten og skolekapasiteten. 

- Utviklingen av Asker skal sikre kommunens grønne profil og historiske forankring, 
gjennom bevaring av landbruk, landskap, naturkvaliteter og kulturmiljøer. 
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Kapittel	2	–	Bestemmelser		

Plankrav,	rekkefølgekrav	og	hjemmel	for	
utbyggingsavtaler:	
 

1. Krav om reguleringsplan (pbl. § 11-9, nr. 1) 

 Plankrav  1.1.
I områder avsatt til utbyggingsformål samt arealformål småbåthavn, kan arbeid og tiltak 
som nevnt i pbl. §§ 20-1 og 20-2 (tiltak som krever søknad og tillatelse), herunder 
opprettelse av ny grunneiendom til slike formål, ikke finne sted før området inngår i en 
reguleringsplan. Rivningssøknader som ikke omfattes av bestemmelsenes punkt 5 
(kulturminner) unntas fra det generelle plankravet. 
 
Med utbyggingsformål menes arealformål etter pbl. § 11 7 nr. 1 og 2. 
 
Asker kommune kan kreve en samlet planlegging av større områder, der dette anses 
nødvendig eller hensiktsmessig av hensyn til helheten, sett i forhold til bl.a.: 
Sentrumsutvikling(kommunesenter, lokalsenter og nærsenter), bebyggelsesstruktur, 
teknisk infrastruktur (vei, VA, energiløsninger, støyskjerming), grønnstruktur (landskap, 
friområder, lekearealer), sosial infrastruktur (barnehager, grendehus), kulturmiljøer, 
klimatilpasninger og overvannshåndtering. 

 Krav om ny reguleringsplan ved boligfortetting i 1.2.
småhusbebyggelsen 

Ved boligfortetting med konsentrert småhusbebyggelse i stedet for frittliggende 
småhusbebyggelse, skal det utarbeides ny reguleringsplan – detaljregulering. 

 Krav om ny reguleringsplan ved boligfortetting i støyutsatt område 1.3.
Ved fortetting i støyutsatte områder (gul og rød sone slik dette er definert i Retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016) som går utover gjeldende 
reguleringsplan, kreves utarbeidet ny reguleringsplan.  

 Krav om ny reguleringsplan ved riving av kulturminne 1.4.
Søknad om riving av kulturminner utløser plankrav.  

 Krav om en samlet plan for Dikemarkområdet  1.5.
For områder på Dikemark som er vist med avgrensning på kommuneplankartet, kan 
arbeid og tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1 og 20-2 (tiltak som krever søknad og tillatelse), 
herunder opprettelse av ny grunneiendom til slike formål og bruksendringer, ikke finne 
sted før det er utarbeidet ny plan, enten som kommunedelplan eller områderegulering. 

 Føringer for samlet plan 1.6.
Områder på Dikemark, som på kommuneplankartet er vist som kombinert bebyggelse og 
anleggsformål, kan planlegges for blandet formål med boliger og tilhørende anlegg, 
offentlig/privat tjenesteyting, næring, med mer, og med hensynssone(r) med angitte 
særlige hensyn.  
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2. Rekkefølgekrav (pbl. § 11-9, nr. 4) 

 Krav til sosial-, grønn- og teknisk infrastruktur 2.1.
 
For kommuneplanperioden gjelder uansett følgende rekkefølgebestemmelser: 
Når forslag til reguleringsplan fremmes skal følgende dokumenteres: 
 Barneskolekapasitet. 
 Transportkapasitet. 

 
Ved søknad om byggetillatelse gjelder følgende: 
a) Barneskolekapasitet: 

Utbygging av nye boligfelt, og nye boligprosjekter med mer enn 10 
hovedbruksenheter, kan ikke finne sted i barneskolekretsene Mellom Nes, Hofstad, 
Hvalstad, Blakstad og Arnestad, før nødvendig skolekapasitet er etablert, eller sikret 
etablert. 
Utbygging av nye boligfelt, og nye boligprosjekter med mer enn 10 
hovedbruksenheter, kan ikke finne sted innen planområdet for kommunedelplan 
Holmen – Slependen, før nødvendig skolekapasitet er etablert, eller sikret etablert. 
Ved regulering av færre enn 10 hovedbruksenheter vurderes behov for 
rekkefølgebestemmelse knyttet til skolekapasitet, i det enkelte planarbeid. 

b) Transportkapasitet: 
Utbygging av ny næringsbebyggelse over 3000 m², og nye boligfelt, og nye 
boligprosjekter med mer enn 10 hovedbruksenheter, kan ikke finne sted i 
transportkorridorene langs Slemmestadveien, langs Røykenveien og langs 
Drammensveien, før nødvendig bussframkommelighet er etablert, eller sikret 
etablert. 
Berørte regionale myndigheter skal samtykke i spørsmålet om nødvendig 
bussframkommelighet er etablert.  

 For Dikemark, samt feltene VA1, VA5, VA6 og VA8 skal det i forbindelse med 
første reguleringsarbeid som igangsettes for disse feltene, utarbeides en samlet 
transportutredning for alle feltene. Konklusjonene i utredningen skal 
implementeres i reguleringsplan for det enkelte felt. 

 Det åpnes for etappevis utvikling/utbygging av Dikemark tilpasset 
transportutredningens konklusjoner for nødvendige kollektiv-, sykkel- og 
fotgjengertiltak. Imidlertid åpnes det for etablering av 250 boliger i eksisterende 
bygningsmasse uten tiltak. Videre utbyggingstakt fastsettes gjennom 
reguleringsplan for Dikemark. 

 For feltene A9, A11 og A12 skal det utarbeides en samlet transportutredning. 
Konklusjonene i utredningen skal implementeres i reguleringsplan for det enkelte 
felt. 

c) Innenfor planområdet for kommunedelplan Holmen-Slependen gjelder 
rekkefølgebestemmelser, bl.a. for skolekapasitet og transportkapasitet, slik de er gitt 
i planbestemmelsene for kommunedelplan Holmen Slependen § 4 Rekkefølgekrav. 

d) For områder som er avsatt til utbyggingsformål samt arealformål småbåthavn tillates 
ikke inngrep i terreng eller fjerning av trær eller annen vegetasjon før tillatelse til 
tiltak er gitt. Kommunen kan kreve at det gjennomføres registrering av 
naturmangfold/biologisk mangfold.  

e) Innenfor delfelt A9, Elnes, skal det avsettes areal til offentlig formål, barnehage og 
omsorgsboliger. 
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f) Nesbru senterområde (MN12). 

 

3. Utbyggingsavtaler (pbl. § 11-9, nr. 2)  
 
Kommunens forventninger til inngåelse av utbyggingsavtale gjelder hele kommunen når 
en eller flere forutsetninger om avtaleinngåelse for øvrig er til stede.  
 

4. Forholdet til gjeldende planer 

 Forholdet til eldre kommunedelplaner (pbl. § 1-5)  4.1.
Kommunedelplan for E18-korridor i Asker, Slependen – Drengsrud, vedtatt 8.11.2016, 
med plankart datert 5.10.2016 og tilhørende planbestemmelser datert 5.10.2016, gjelder 
i sin helhet. 
 
Kommunedelplan for Holmen – Slependen, vedtatt 29.1.2013, med plankart datert 
1.11.2012 sist endret 29.1.2013 og tilhørende planbestemmelser datert 4.1.2013, 
gjelder i sin helhet. 
 
Kommunedelplan for ny Røykenvei, datert januar 1998, utfyller kommuneplanen der det 
ikke er motstrid og på punkter der kommuneplanen er taus. 

 Forholdet til eldre reguleringsplaner (pbl. § 1-5)  4.2.
Så fremt det ikke er motstrid med kommuneplanen, vil reguleringsplaner, herunder 
tomtegrenser/delegrenser mv. gjelde som vist på plankartet, og være utfyllende i forhold 
til kommuneplanen, jfr. pbl. § 1-5.  
 
Reguleringsplan for Vardåsen alpinanlegg, plan 23C, vedtatt 22.6.1989, gjelder i sin 
helhet. 
Reguleringsplaner for Hogstad golfbane, plan 38F, vedtatt 9.9.1992, og 38G, vedtatt 
29.4.1993, med bestemmelser, gjelder i sin helhet. 
 
Reguleringsplaner som er vedtatt etter 14.11.2014 gjelder i sin helhet. 
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Kulturminner	og	kulturmiljø	
 

5. Kulturminner og kulturmiljø  

 Kulturminner og kulturmiljø – generelt (pbl. § 11-9, nr. 7) 5.1.
Ved bygge- og anleggstiltak som berører bebyggelse vist på kommunens økonomiske 
kartverk fra 1950-tallet, skal det ved tiltak sendes inn nødvendig dokumentasjon av 
eksisterende bebyggelses historie. 
Før vedtak fattes, skal bebyggelsens verdi som kulturminne vurderes av kommunen. 
Endelig bevaringsverdi fastsettes ved regulering. 

 Hensynssone – viktig kulturmiljø (pbl. § 11-8, bokstav c og § 11-9, 5.2.
nr. 7)  

I områder med viktige kulturmiljøer, skal det tas spesielle hensyn til kulturlandskapet, 
spor etter tradisjonell landbruksdrift, registrerte kulturminner og kulturmiljø. Den 
kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen skal søkes bevart og områdenes særpregede miljø 
skal sikres. Veifar, kulturlandskap, landskapsrom, verdifulle trær, isdammer, bruer, 
steingjerder, brygger og lignende, skal bevares. Nye tiltak skal begrenses og tilpasses 
eksisterende kultur- og naturmiljø.  
 
I LNF-områdene skal alle tiltak lokaliseres og utformes slik at gårdsbebyggelse og 
landskapets karakter opprettholdes.  
 
Det skal legges spesiell vekt på hensynet til å opprettholde verneverdige kulturlandskap 
ved planlegging og gjennomføring av byggetiltak, jf. temakart for kulturminner og 
kulturmiljø og Asker kommunes kulturminnebase. 
  
I område B08 skal viktige kulturminneverdier ivaretas, herunder særlig tun med hage , 
våningshus og sidebygning, samt låve. 

 

 Kulturminner og kulturmiljø: Hensynssone – kulturminner fredet 5.3.
etter kulturminneloven 

For alle tiltak som kan komme til å virke inn på automatisk fredete kulturminner, må det 
søkes kulturminnemyndigheten om tillatelse etter lov om kulturminner § 8. 
 
Alle punkter vist som R på temakart Kulturminner og kulturmiljø, skal regnes som 
hensynssone. Området er fredet iht. vedtak gjort etter lov om kulturminner §§ 4, 15 og 
19, og bygningsfredningsloven av 1920. 
 
Ved utarbeiding av reguleringsplaner samt planlegging av andre offentlige og større 
private tiltak, må det tas kontakt med regional kulturminneforvaltning for å avklare om 
tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner, jfr. lov om kulturminner § 9. 

Landskap,	grønnstruktur,	vassdragssone	og	
strandsone	
6. Grønnstruktur 

 Grønne korridorer og hensyn til eksisterende grønnstruktur i 6.1.
byggesonen (pbl. § 11-9, nr. 6) 

I regulerings-, dele- og byggesaker skal aktuelle gangatkomster til overordnet 
grønnstruktur og friluftsområde sikres/gjennomføres. 
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Ved søknad om tiltak iht. pbl. §§ 20-1 og 20-2, skal det dokumenteres at store trær og 
annen verdifull vegetasjon bevares og gis gode vekstforhold og at det avsettes 
tilstrekkelig plass til rotsystem og krone. Ved søknad iht. §§ 20-1 og 20-2 skal det ved 
innsendelse av søknad redegjøres for hvordan store trær eller annen verdifull vegetasjon 
er ivaretatt. 
 
Dersom større trær fjernes eller skades, i strid med gitt tillatelse eller godkjent 
reguleringsplan, kan kommunen kreve satt opp fullverdige erstatningstrær. Jf. for øvrig 
pbl. § 32-3. Det samme gjelder for allébeplantning eller enkeltstående trær som er 
regulert for bevaring innenfor arealformålet trafikkområde eller annet formål langs 
veiene, jf. pbl. § 32-3. 
 
I område A9, A11, A12, HE16, HO2, BO8 og J9 skal prioriterte arter, viktige naturtyper, 
biologisk mangfold og særlige landskapstrekk sikres. Nødvendige hensynssoner skal 
være avklart med fylkesmannen før reguleringsplan kan fremmes for kommunal 
behandling. 

 Registreringer ved planarbeid  6.2.
Biologiske registreringer skal kreves ved alt reguleringsarbeid.  
 
Ved registrering av fremmede arter i planområdet, skal metode for bekjempelse av disse 
artene beskrives i reguleringsbestemmelsene.   
  

7. Vassdragssoner og naturmiljø 

 Hensynssone naturmiljø / vassdragssoner (pbl. § 11-8, bokstav c 7.1.
og 11-9, nr. 6)1 

Innenfor hensynssonen skal naturverdier, vannmiljø, landskap, kulturminner og 
friluftsinteresser ivaretas.  Bygge- og anleggstiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-2 og 20-
3, samt fradeling av tomt til slike formål, er ikke tillatt.  
 
Vannressurslovens § 11 om bevaring av kantvegetasjon, gjelder i disse områdene. 
  
Ved søknadspliktige tiltak innenfor hensynssonen skal konsekvenser for naturopplevelse, 
friluftsliv, natur- og landskapsverdi i og langs elveløpet dokumenteres. 
 

 
Retningslinje: 

1. Se vedlegg 1, Hensynssone naturmiljø / vassdragssoner 

 Forbudsgrense mot vassdrag (pbl. § 11-9, nr. 5 og § 11-11, nr. 5)1 7.2.
Der det langs bekker og vassdrag ikke er definert hensynssone, jf. punkt 7.1, gjelder 
følgende forbudsgrense mot bekk/vassdrag:   

 20 m avstand til hver side av bredden i LNF-områdene og i grønnstruktur-
områdene 

 10 m avstand til hver side av bredden i byggeområdene. 
 
Avstander måles horisontalt inn på land fra elve- eller bekkekant ved normal vannføring. 
 
Innenfor denne forbudsgrensen er bygge- og anleggstiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-
2 og 20-3, samt fradeling av tomt til slike formål, ikke tillatt.  
 
Vannressurslovens § 11 om bevaring av kantvegetasjon gjelder i disse områdene. 
 
Langs vassdragene skal det opprettholdes en vegetasjonssone på minst 10 meter, målt 
horisontalt inn på land fra elve- eller bekkekant ved normal vannføring.  
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Områder som i reguleringsplan er vist med særskilt angitt grense for inngrep langs vann 
og vassdrag, omfattes ikke av den generelle forbudsgrense angitt over. 
Retningslinje: 
Se vedlegg 1, Hensynssone naturmiljø / vassdragssoner 
 

8. Strandsonen  

 Generelt forbud mot tiltak i strandsonen (pbl. § 1-8 og § 11-11, nr. 8.1.
5) 

Avgrensningen av strandsonen er vist på kommuneplankartet med rød linje 
(forbudsgrense mot sjø). For områder som omfattes av reguleringsplan med særskilt 
angitt strandsonegrense, gjelder grensen i reguleringsplanen.  
 
Strandsonen omfatter arealer både på land og i sjø/vann, jf. definisjon gitt i «Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen».  
 
I strandsonen er tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 20-2 og 20-3, samt 
fradeling av tomt til slike formål, ikke tillatt. Områder som omfattes av reguleringsplaner 
med særskilt angitt grense for strandsonen og som i tillegg har bestemmelser om bygge 
og anleggstiltak i strandsonen, omfattes ikke av dette forbudet. 

 Rammer for brygge (pbl. § 1-5 og 11-9, nr. 5)1 8.2.
Der hvor rett til oppføring av brygge ikke er hjemlet i reguleringsplan, gjelder det 
generelle forbudet mot tiltak i strandsonen.   
 
I områder som omfattes av reguleringsplaner som åpner for oppføring av brygger, tillates 
det én fastbrygge på maks 10 m² per eiendom med strandlinje. Fastbrygger skal bygges 
som pelebrygge eller utkraget brygge. Molo, steinfyllinger og andre bunnmurte brygger 
er ikke tillatt. Fastbrygger som oppføres langsetter sjøkanten skal ikke ta opp mer enn 6 
meter av strandlinjen. Der hvor det er langgrunt tillates i tillegg flytebrygge ut til 
sjødybde på 1,5 meter middelvannstand. Lengden på flytebryggen må ikke overstige 10 
meter inkludert landgang, og bredden skal være maksimalt 2,4 meter. Utriggere tillates 
ikke.    
Retningslinje: 
Se vedlegg 1, Rammer for brygge 
 

9. Småbåthavner (pbl. § 11-9, nr. 1 og 11-11, nr. 5) 
 
Utvidelse og etablering av småbåthavner og fellesanlegg kan bare tillates med hjemmel i 
godkjent reguleringsplan.  
Småbåthavners landanlegg skal være åpne for allmennhetens ferdsel til fots. 
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Transport	og	parkering	
 

10. Kollektivtraséer (pbl. § 11-9, nr. 3 og nr. 8) 
 
Ved regulering og nye tiltak langs definerte kollektivtraséer, jfr. arealplanen, skal 
nødvendig areal til bussfremkommelighet/kollektivfelt sikres. 

 

11. Parkering (pbl. § 11-9, nr. 5) 
 
Parkeringsnormen for Asker, jf. Kapitel 3 - Parkeringsnorm, skal legges til grunn for all 
arealplanlegging.  
 
Der ikke annet er bestemt i den enkelte reguleringsplan vedrørende parkeringsplasser, 
gjelder parkeringsnorm for Asker for nye tiltak. Der parkeringskrav i reguleringsplan 
avviker vesentlig fra parkeringsnorm i kommuneplan (Kapittel – Parkeringsnorm), skal 
det gjøres en vurdering av behov for omregulering for bedre samsvar med 
parkeringsnormen i kommuneplan.    
 
I boligområde(r) med felles parkeringsanlegg skal: 
 parkeringsplasser (utover de som er tinglyst på den enkelte leilighet), herunder 

gjesteplasser og plasser reservert for forflytningshemmede, skal etableres som 
fellesareal for boligene de skal betjene. 

 
Ved større nye utbyggingsprosjekter (10 stk. hovedbruksenheter) med felles 
parkeringsanlegg med flere en 10 biloppstillingsplasser skal det være sikret tilstrekkelig 
strømtilførsel til at det kan etableres opplegg for ladning av el-bil på alle 
parkeringsplassene. 
 
For næringsområder kreves minimum 50 % garasjering. 
 
50 % av sykkelparkeringsplassene skal være under tak. 
Sykkelparkering skal ha god arkitektonisk- og bruksmessig kvalitet og 5 % skal være 
tilpasset ulike typer som lastesykkel og sykkelvogner etc. 

	

Handel	og	næringsområder		
 

12. Næringsområder og kjøpesentre (pbl. § 11-9, nr. 5 og nr. 8)  
 
Nye detaljvareforretninger kan bare etableres i Asker sentrum / lokalsentre/ nærsentre, 
jf vedlegg 3 – Sentrenes innhold og funksjon. 
Etablering av kjøpesentre innen detaljvarehandel med samlet bruksareal på mer enn 
3000 m² BRA tillates ikke utenom Asker sentrum, Heggedal sentrum og Holmen. 
Utenfor sentrene (Asker sentrum / lokalsentre/nærsentre) tillates forretninger med 
plasskrevende varer innenfor angitte områder i kommunedelplan for Holmen – 
Slependen, vedtatt 29.1.2013, innenfor næringsområde Drengsrudbekken, jf. 
reguleringsplan for Drengsrudbekken, vedtatt 28.9.2010, samt innenfor gbnr. 67/16, 
Svinningen gartneri i Vollen. 
Størrelse på de samlete handelsarealene skal fastsettes ved regulering, tilpasset 
tettstedets størrelse, funksjon og handelsomfang.  
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Teknisk	infrastruktur,	miljøkvalitet	og	
samfunnssikkerhet	
 

13. Dokumentasjonskrav for samfunnssikkerhet (pbl. § 11-9, nr. 8 og 
§ 11-8, bokstav a) 

 
Utbygging i områder som kan påvirke samfunnssikkerheten, jf. hensynssoner i 
kommuneplanen del 2 - Arealplankart samt temakart opplistet nedenfor, kan tillates. Det 
forutsettes at det foreligger nødvendig dokumentasjon for eventuelle sikkerhetstiltak. Det 
vises til følgende kart: 

 Flomsoner, erosjon, flomveier, forsenkninger og stormflo 
 Aktsomhetskart kvikkleire og ras  
 Støy 
 Hensynssone – faresone for høyspenningsanlegg i kommuneplanen del 2 -  

Arealplankart 
Dokumentasjonen skal vise at hensynet til fare og risiko er vurdert, og at eventuelle 
sikkerhetstiltak er gjennomført / sikret gjennomført. 

 

14. Krav til infrastruktur og tekniske løsninger (pbl. § 11-9 nr. 3) 

 Krav til lokal overvannshåndtering1 (pbl. § 11-9 nr. 3 og nr. 14.1.
6) 

Ved all arealplanlegging skal det utarbeides plan for overvannshåndtering. 
 
Håndtering av overvann skal løses lokalt. Veileder for lokal overvannshåndtering i Asker 
kommune 17.12.2014 legges til grunn for vurdering i plan- og byggesaker. 
 

Retningslinje: 
1. Se vedlegg 1, Krav til lokal overvannshåndtering. 

 Flomveier (pbl. § 11- 8, bokstav a) 14.2.
Naturlige flomveier skal i størst mulig grad bevares. Bygninger og anlegg ved flomveier 
skal utformes slik at naturlige flomveier ivaretas. Det skal avsette areal for nye flomveier 
ved planlegging og søknad om tiltak som berører eksisterende flomveier. Ved etablering 
av flomveier skal omkringliggende arealer, som bygninger og annen infrastruktur sikres 
mot flomskader.  
 

 Temakart for flomsoner, erosjon, flomveier, forsenkninger og stormflo i Asker 
kommunes kartløsning skal legges til grunn i plan- og byggesaker. 

 Lukkede bekker (pbl. § 11- 8, bokstav a) 14.3.
Lukkede bekker kan kreves gjenåpnet ved planlegging og utbygging. Det tillates ikke å 
lukke bekker. Det forutsettes at bekkeløpet og det omliggende arealet tilknyttet bekken 
avpasses en klimatilpasset flomvannføring i henhold til Norges vassdrags- og 
energidirektorats (NVE) retningslinjer for flom- og skredfare i arealplaner (nr.2/2011, 
siste revisjon). 
Ved gjenåpning av lukkede bekker forutsettes det at det foreligger nødvendig 
dokumentasjon av eventuelle konsekvenser.  Dokumentasjonen skal også inneholde en 
plan for gjennomføring av eventuelle avbøtende sikringstiltak for omkringliggende 
arealer, bygninger og annen infrastruktur.   
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 Energi (pbl. § 11-9, nr. 8)1 14.4.
Ved utbygginger som samlet utgjør over 1000 m2 oppvarmet BRA, skal det utarbeides en 
energiutredning. Energiutredningen skal dokumentere forbruk og forsyning av energi til 
stasjonær bruk.  
Energiutredningen skal fokusere spesielt på: 

 redusere behovet for «tilført energi» ved å utnytte lokal fornybar energi. 
 utveksling/sambruk av energi i området. 

 
Retningslinje: 

2. Se vedlegg 1, Energi 

 Byggegrense mot fylkesveier og jernbane (pbl. § 11-9, nr. 5) 14.5.
I områder avsatt til utbyggingsformål, der det ikke er definert byggegrense i gjeldende 
reguleringsplan/kommunedelplan, gjelder følgende: 
 
a) Mot Slependveien, Billingstadsletta, Fekjan, Slemmestadveien, Røykenveien og mot 

Drammensveien (øst for Slottsberget) er byggegrense 30 m. 
b) Mot fylkesveier for øvrig er byggegrense 20 m. 
c) Mot E18 gjelder veilovens byggegrense på 50 m. 
d) Mot jernbane gjelder byggegrense på 30 m, jf. jernbaneloven. 

 

 Krav til tekniske løsninger for kommunale veier, inkl 14.6.
veibelysning (pbl. § 11-9, nr. 3) 

Regulerte, offentlige (kommunale) veier skal bygges i henhold til kommunens 
retningslinjer for veibygging, rev. 2 november 2011, og Veibelysningsnorm for Asker 
kommune, datert oktober 2013. 

 Avkjørsel til eiendommer i utbyggingsområder (pbl. § 11-10, 14.7.
nr. 4) 

I områder avsatt til utbyggingsformål, tillates kun én avkjørsel per eiendom, med 
mindre gjeldende reguleringsplan/kommunedelplan angir annet.  
Ved regulering/etablering av ny boligtomt skal avkjørsel skje direkte fra offentlig vei 
eller fra felles boligvei. Der slik felles boligvei betjener flere eiendommer, skal arealet 
reguleres til felles boligvei og etableres som fellesareal (realsameie) for de 
eiendommene veiarealet skal betjene. 

 Hensynssone - Faresone for høyspenningsanlegg (pbl. § 11 – 14.8.
9 nr. 6 ) 

 
Høyspenningsanlegget kan generere elektromagnetiske felt utover hensynssonen. 
 
Konsekvenser for ny bebyggelse og anlegg, beregnet for personopphold, skal 
dokumenteres. Dette gjelder som berører hensynssonen for høyspenningsanlegg jf. 
kommuneplanen del 2 - Arealplankart, som kan medføre magnetfeltnivåer over 0,4 
mikrotesla. Dokumentasjonen skal gi grunnlag for å vurdere bebyggelsens og anleggets 
plassering, og eventuelle avbøtende tiltak.  
 

15. Støy og luftforurensning 

 Generelt (pbl. § 11-9, nr. 6) 15.1.
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen T-1520 og retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016, skal legges til grunn for 
planlegging av ny bebyggelse til støyfølsomt bruksformål (Boenheter, boliger, 
fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner skoler og barnehager). Grenseverdier i T-
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1442/2016, tabell 3 skal tilfredsstilles. 

 Etablering av boenhet i nåværende boligområder 15.2.
Nye boliger/boenheter tillates kun i grønn støysone(støy<55dB) slik dette er definert i 
støyretningslinjen T-1442/2016, og krav etter tabell 3. Tiltak i gul støysone kan tillates 
under forutsetning av at det gjøres avbøtende tiltak etter en støyfaglig utredning. 
 
I gul støysone skal rom med støyfølsomt bruksformål ha minimum ett vindu eller én dør 
som kan åpnes mot boligens/boenheters stille side (grønn sone). 

 Krav til støyfaglig utredning 15.3.
Ved etablering av byggetiltak med støyfølsomme bruksformål i gul og rød sone definert i 
retningslinjen(T-1442/16, tabell 1) kreves en støyfaglig utredning. Støyfaglig utredning, 
inkludert refleksjonsstøy og støy fra utendørs kilder, skal foreligge samtidig med 
reguleringsforslag, eventuelt ved søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse i 
byggesaker.  
 
Nødvendige avveininger og avbøtende tiltak skal fastsettes i reguleringsplan, 
rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Det vises til plankrav i pkt 1.3. 
 
Kommunens støysonekart for vei og jernbane, jf Asker kommunes kartdatabase, er 
grunnlag for vurdering av behov for støyfaglig utredning. 
 

 Rød støysone  15.4.
Nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i henhold til kommuneplanens definisjon1 

tillates ikke etablert i rød sone (støy>65dB) slik definert av tabell 1 i T-1442/16, med 
mindre disse tillates jfr. pkt. 15.5.  
 
Eksisterende bygninger med støyfølsomt bruksformål innenfor rød støysone kan utvides 
og påbygges, forutsatt at det ikke fører til flere boenheter. Krav til maksimal tillatt 
innendørs støy(for rom med støyfølsom bruk1) skal ivaretas i henhold til TEK; maksimalt 
30dB. 

 
Retningslinje: 
1. Se vedlegg 3, definisjoner. 

 

 Aktuelle avviksområder for støy (Sentrumsområder), jf. 15.5.
støyretningslinjen T-1442/2012 (pbl. § 11-9, nr. 6) 

Innenfor kommuneplankartets avmerkede sentrumsområder (stiplet, brun linje), kan 
etablering av nye støyfølsomme bruksformål innenfor rød sone tillates på følgende vilkår:  
Støynivå på private uteoppholdsarealer og (andel) felles uteoppholdsareal avsatt til 
lekeplass / nærmiljøanlegg skal ikke overstige Lden 55 dB fra veitrafikk. 
All bebyggelse skal ha balansert ventilasjon. 
Alle boenheter skal ha minst halvparten av oppholdsrommene og minst to soverom (ved 
to eller flere) mot en stille fasade (støynivå under Lden 55 dB utenfor fasade). 

 Stille områder /formål grønnstruktur, friområder og 15.6.
naturområder (pbl. § 11-9, nr. 1 og nr. 6) 

Ny reguleringsplan kreves utarbeidet ved planer om ny støyende virksomhet med nærhet 
til grønne områder. Støyfaglig utredning skal foreligge samtidig med reguleringsforslag. 
Nødvendige avveininger og avbøtende tiltak skal fastsettes gjennom 
reguleringsprosessen. 
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Estetikk	og	utforming		
16. Estetikk (pbl. § 11-9, nr. 6) 
 

 Estetiske krav til bebyggelse og anlegg 16.1.
Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av nye tiltak samt endringer av 
eksisterende tiltak stilles det krav til estetisk utforming.  

Bebyggelse og anlegg skal; 

 utformes i samspill med landskap, terreng, vegetasjon, kultur- og naturmiljø, 
biologisk mangfold og blågrønnstruktur. 

 ha plassering, form, volum, skala og material- og fargevalg tilpasset omgivelsene 
og kulturminner. 

 fremme gode gate og uterom, samt ta vare på og utvikle eksisterende vegetasjon 
og landskapsbilde. 
 

Alle plan- og byggesaker skal inneholde en redegjørelse og vurdering av tiltakets 
estetiske sider, både i forhold til seg selv, til omgivelsene og til fjernvirkning. 
 

 Grøntareal 16.2.
Der ikke annet er bestemt i reguleringsplan, skal alle byggeområder utenom 
sentrumsområdene ha en andel grøntareal som er minimum 30 % av netto tomteareal. 
 
Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner skal terreng og overflateutforming, 
grønnstruktur, vegetasjon og overvannshåndtering samordnes. 
 

17. Gjerde (pbl. § 11-9, nr. 6) 
 
Der annet ikke er bestemt i den enkelte plan, skal gjerde ikke være høyere enn 1,2 m. 
Gjerde utformes med åpent rekkverk og må ikke komme i konflikt med 
frisikt/frisiktsoner. 

 

18. Skilt- og reklameinnretninger (pbl. § 11-9, nr. 5) 
 
Bestemmelsen og retningslinjer for skilt 
 og reklame innretninger gjelder slik det framkommer av Bestemmelser for skilt 
 og reklameinnretninger i Asker kommune, datert 09.05.2014. 
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Bestemmelser	til	arealformål	etter	§	11‐7	nr.	1,	2,	3	og	4	(pbl.	§	11‐10)	

Boligområder	–	generelt	
 

19. Leke-, aktivitet- og uteoppholdsareal (pbl. § 11-9, nr. 5) 
 
a) Ved planlegging og utbygging av nye boliger innenfor områder avsatt til 

sentrumsformål skal det avsettes minimum 30 m² uteoppholdsareal per boenhet. For 
øvrig gjelder punkt b). 

b) Ved planlegging og utbygging av nye boligfelt for konsentrert utbygging, skal det 
avsettes 50 m2 uteoppholdsareal per boenhet i sentrale vekstområder, nærsentre og 
lokalsentre jfr. temakart for areal og transport. Ved konsentrert utbygging i øvrige 
områder skal det avsettes 80 m² uteoppholdsareal per boenhet. 
Arealet skal være egnet til lek, opphold og aktivitet for beboerne.  Minimum 25 m² av 
uteoppholdsarealet per boenhet skal opparbeides som nærmiljøanlegg/lekeplass. 
Arealet skal være fellesareal og ligge på bakkenivå.  

c) Der annet ikke er bestemt i gjeldende plan, skal det på eiendommer med frittliggende 
småhusbebyggelse avsettes egnet, privat uteoppholdsareal etter følgende norm: 
 Minimum 200 m² for enebolig 
 Minimum 150 m² per boenhet i tomannsboliger 
 Minimum 50 m² for sekundærleilighet i enebolig 

Privat uteoppholdsareal skal være egnet til lek, aktivitet, opphold og rekreasjon. 
Uteoppholdsarealet skal ligge på terreng og skal ikke være brattere enn 1:3. 
Takterrasser skal ikke medregnes i uteoppholdsareal, med unntak av takterrasser som 
grenser mot annet målbart uteoppholdsareal på terreng, og hvor det ikke er nivåforskjell 
mellom terrenget og terrassen. Areal avsatt til kjøring, parkering og lignende skal ikke 
medregnes i uteoppholdsarealet. Utforming av gode uteoppholdsarealer skal ikke 
medføre uheldig planering/oppfylling av terreng, jf. punkt 16. Ved planlegging og 
utbygging av frittliggende småhusbebyggelse, der man bygger fire eller flere boenheter 
skal det avsettes og opparbeides felles lekeareal på bakkenivå, med minimum 25 m² per 
boenhet.  

d) Ved planlegging av nye boligområder for konsentrert småhus-/blokkbebyggelse skal 
privat uteoppholdsareal ha totalt 3 timer dokumentert soltilgang i døgnet ved vår- og 
høstjevndøgn.   

 
Alt leke-, aktivitets- og uteoppholdsareal jf. punktene a-c ovenfor, skal ha støynivå under 
Lden 55dB. 
 

 

Nåværende	boligområder		
 

20. Nåværende boligområder 
 

Hensikten med bestemmelsene for nåværende boligområder er å ivareta boligområdenes 
karakter, ved en forsiktig fortetting i eksisterende boligområder. Samtidig ønsker man å 
skape større forutsigbarhet for utbyggere og naboer.  
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 Generelt (pbl. § 11- 9, nr. 5 og 6) 20.1.
 

Hensikten med boligkartet er å definere og visualisere hvor de ulike bestemmelsene for 
kategori A-C gjelder. 
 
Det vises til eget plankart som viser avgrensning av boligområder med utfyllende 
bestemmelser (heretter benevnt boligkartet), vedtatt som del av kommuneplan 2014-
2026, for avgrensing av områder angitt som kategori A, B eller C, områder med 
skravurer, samt markering av 100-metersbeltet langs sjøen.  
Innenfor områder angitt som kategori A, B eller C tillates kun småhusbebyggelse jf. 
definisjon i vedlegg 3. 
 

 Definisjoner (pbl. § 11- 9, nr. 5) 20.2.
 
Definisjonene gir oversikt over sentrale begreper som er gjort juridisk bindende gjennom 
kommuneplanen. De baserer seg på statlige føringer, herunder TEK10/17 og 
departementets veileder, «Grad av utnytting». Hensikten med definisjonene er å sikre en 
klar og tydelig begrepsbruk både for forvaltningen og for andre som har behov for å 
forstå og bruke bestemmelsene. Definisjonene legges til grunn ved utarbeidelse av 
reguleringsplan samt bygge- og delesaker. 
 
Følgende begreper er en videreføring og presisering av kommunens praksis:  
 

- Fortetting og boligfortetting, 
- Småhus, 
- Boenhet, 
- Hovedbruksenhet, 
- Frittliggende småhusbebyggelse, 
- Frittliggende bebyggelse,  
- Åpen bebyggelse, 
- Våningshus,  
- Enebolig,  
- Enebolig med integrert sekundær boenhet, 
- Enebolig med frittliggende sekundærboenhet, 
- Tomannsbolig,  
- Konsentrert småhusbebyggelse, 
- Rekkehus,  
- Kjedehus,  
- Terrassert bebyggelse, 
- Tre-/firemannsbolig,  
- Lavblokk, 
- Bebyggelse med støyfølsom bruksformål, 
- Rom med støyfølsom bruk, 
- Stille områder,  
 

Begrepene er definert i vedlegg 3 - Utdypende forklaringer og definisjoner. 
 

 Sekundær boenhet 20.3.
Det tillates sekundær boenhet1 kun i tilknytning til enebolig, med mindre annet er 
bestemt i den enkelte plan. 
Maksimal størrelse på sekundær boenhet er 80 m² BRA per fradelt tomt.  
Areal til utvendige boder for sekundær boenhet medregnes i maksimal størrelse. 
Overbygget parkering for sekundær boenhet inngår ikke i maksimal størrelse på 80 m2 
BRA. 
Retningslinje: 



18 
 

1. Se definisjon av boenhet i Vedlegg 3, Definisjoner. 
 

 Plassering av frittliggende garasje og renovasjonsbinge i 20.4.
områder med frittliggende småhusbebyggelse (pbl. § 11-9, nr. 5) 

 
Hensikten med bestemmelsen er å åpne for at frittliggende garasjer og 
renovasjonsbinger kan plasseres utenfor regulert byggegrense mot kommunal vei og 
felles atkomst/felles boligvei uten at dette krever søknad om dispensasjon.  
 
For regulert boligtomt med frittliggende småhusbebyggelse, tillates det frittliggende 
garasje plassert utenfor regulert byggegrense mot kommunal vei og fellesatkomst/felles 
boligvei, forutsatt at retningslinjer og krav gitt i kommunens vei- og gatenormal 
(4.5.2010), punkt 3.4, overholdes. Dette gjelder likevel ikke der slik plassering kommer i 
konflikt med verne- og hensynsoner, vann- og avløpsledninger, flomveier, frisikt eller 
byggegrense mot kryss. 
 
Tiltak/konstruksjon ifbm. avfallshåndtering/innsamling tillates plassert utenfor 
byggegrense mot kommunal vei og felles adkomst/felles boligvei. Slike tiltak skal ha 
maksimal størrelse 5 m² BYA, maksimal høyde 2 meter og skal plasseres min. 1 meter 
fra regulert vei og annen bygning. Tiltaket skal ikke være til hinder for frisikt. 

 Plassering av mindre støttemurer og mindre terrenginngrep 20.5.
utenfor byggegrense i områder med frittliggende 
småhusbebyggelse (pbl. § 11-9, nr. 5).  

 
Hensikten med bestemmelsen er å tillate at mindre støttemurer og mindre 
terrenginngrep, som er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven med tilhørende 
forskrifter, kan etableres utenfor regulert byggegrense uten at dette krever søknad om 
dispensasjon. 
 
For regulert boligtomt med frittliggende småhusbebyggelse, tillates det mindre 
støttemurer og mindre terrenginngrep utenfor regulert byggegrense, forutsatt at de 
mindre tiltakene ikke er i konflikt med verne- og hensynsoner, vann- og avløpsledninger, 
flomveier, frisikt eller byggegrense mot kryss. Høyde- og avstandskrav etter plan- og 
bygningsloven med tilhørende forskrifter skal ivaretas. 
 

  Frittliggende/integrert garasje (pbl § 11-9, nr. 5) 20.6.
 

Hensikten med bestemmelsen er å åpne opp for arkitektonisk frihet ved valg av 
garasjeløsning. 

 
Garasjer kan være frittliggende eller innlemmes i boligens fotavtrykk, uavhengig av hva 
reguleringsplanen angir.  
 
Hvor det i reguleringsplan fremgår at det kan oppføres frittliggende garasje på inntil 36 
m² BYA utover tillatt bebygd areal, så gjelder dette tilsvarende også hvor garasjen 
innlemmes i boligens fotavtrykk. 
 
I det tilfellet garasjen innlemmes i boligens fotavtrykk vil de høydebestemmelser som 
gjelder for boligen også gjelde for den del av bygget som utgjør garasje. 
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 Kategori A - Boligområder med spesielle kvaliteter (pbl. § 11- 20.7.
9, nr. 5, 6 og 7)1 

 
Hensikten med bestemmelsen er å ivareta boligområder med spesielle kvaliteter og 
tilrettelegge for stedstilpasset utbygging. Boligområder med spesielle kvaliteter anses 
bebyggelsesmessig som ferdig utbygget.  

 
A. Boenheter 

Område uten skravur: 
I områder som er regulert til frittliggende boliger. Der ikke annet er bestemt i den 
enkelte plan vedrørende antall boenheter2, tillates frittliggende bolig med én 
hovedbruksenhet og én integrert sekundær boenhet.3  

For boligområdet Askerveien/Asker terrasse:  

kan det åpnes for tomannsboliger og en utvidet utnyttelse i forhold til 
reguleringsplan, under forutsetning av at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter, 
bl.a. ved at byggehøyder, skala og arkitektonisk uttrykk ikke bryter vesentlig med 
eksisterende nabobebyggelse fra 1920- og 1930- tallet. 

Område med skravur:  
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende antall boenheter, tillates kun 
frittliggende bolig med én hovedbruksenhet og ingen sekundær boenhet per fradelt 
tomt. 

B. Utnyttelse: 
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende utnyttelse, skal grad av 
utnyttelse ikke overstige % BYA = 15% av tomtens nettoareal. 

Krav til biloppstillingsplasser utover garasjeplasser tillates i tillegg til angitt %-BYA, 
forutsatt at parkeringsplassene ligger på terreng og ikke er overbygd. 

I beregningen av BYA skal krav til antall garasjeplasser, jf. parkeringsnormen - 
kapittel 3, medtas med 18 m² pr. plass.  

Én renovasjonsbinge på inntil 5 m²-BYA tillates i tillegg til angitt %- BYA. 

C. Parkering 
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende garasje og 
biloppstillingsplasser og dimensjonering av parkeringsareal, gjelder punkt 12 / 
kapittel 3 parkeringsnorm. Dimensjonering/utforming av parkeringsarealene skal 
være i henhold til kommunens vei- og gatenormal (4.5.2010). 

Innenfor planer som tillater garasje på 35 m2 BYA tillates denne oppført på 36 m2 

BYA.  

Øvrige bestemmelser til den enkelte plan gjelder. 

 
Retningslinje: 
1. Se Vedlegg 1 Retningslinjer til bestemmelsene. Nåværende boligområder. 
2. Se definisjon av boenhet i Vedlegg 3, Definisjoner. 
3. Se bestemmelse 20.3 Sekundær boenhet. 
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 Kategori B - Boligområder med utfyllende bestemmelser (pbl. 20.8.
§ 11- 9, nr. 5 og 6)1 

 
Bestemmelsen har til hensikt å sikre forutsigbarhet og likebehandling med utfylling av 
gjeldende reguleringsplaner. Reguleringsplanene gjelder fortsatt, med unntak av konkret 
overstyring og/eller supplering på følgende punkter: 

 
For boligområder regulert til frittliggende bebyggelse vedtatt/stadfestet før 1.1.2005 – 
unntatt arealer regulert til spesialområde bevaring – gjelder følgende: 
 
A. Boenheter: 

Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende antall boenheter, tillates 
disse områdene bebygget med to boenheter2. Det tillates enten én enebolig med 
tilhørende sekundær boenhet3 eller én tomannsbolig.   
 
Innenfor planer som tillater sekundærleilighet tillates denne bygget som frittliggende 
sekundær boenhet.  
 
Frittliggende sekundær boenhet tillates ikke fradelt på eget gårds-/bruksnummer. 
 

B. Utnyttelse:  
Grad av utnytting skal ikke overstige %-BYA = 20 % av tomtens nettoareal. For 
områder på Nesøya som er vist med gul farge og skravur på boligkartet, skal grad av 
utnytting ikke overstige %-BYA = 15 %. 
Der gjeldende regulering angir høyere utnyttelse, vil denne utnyttelsen fortsatt 
gjelde. 
 
I beregningen av BYA/BRA skal krav til antall garasjeplasser, jf. punkt 12 / 
parkeringsnormen i kapittel 3, medtas med 18 m² pr. plass, uavhengig av om 
garasjen bygges eller ikke. 
 
Krav til biloppstillingsplasser utover garasjeplasser tillates i tillegg til angitt %-BYA, 
forutsatt at parkeringsplassen ligger på terreng og ikke er overbygd. 
 
Én renovasjonsbinge på inntil 5 m²-BYA tillates i tillegg til angitt %- BYA. 
 
Følgende planer gjelder fortsatt mht. utnyttelse: 
179H Del av Poverud Ulven Golfsenter – 1.6.2004 
55i Skustadgata – 18.11.2003 
 

C. Høyder: 
Det tillates gesimshøyde inntil 5,5 meter beregnet i henhold til TEK. Gesimshøyden 
skal likevel ikke på noe punkt overstige 7,0 m fra laveste punkt på ferdig planert 
terreng. 
 
For bebyggelse med pulttak eller flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter 
beregnet i henhold til TEK. Bebyggelse med pulttak og flate tak skal likevel ikke på 
noe punkt langs fasaden overstige 7,5 meters høyde målt loddrett ned til 
underliggende eksisterende terreng. Inntrukket toppetasje tillates når toppetasjens 
fasadeliv flukter med underliggende fasadeliv på minst 2 fasader. 
  
Med flate tak menes tak med maksimalt 4 graders takvinkel.  
 
Innenfor reguleringsplaner som har bestemmelser som tillater hus med; «høist 2 
etasjer», «inntil 2 etasjer», «inntil 2 fulle etasjer, «ikke over 2 etasjer», «2 etasjes 
hus», «2 etasjes bebyggelse», eller «maks. 2 etasjer», tillates det på tomter der 
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eksisterende terreng er flatt (maks. 0,5 meter høydeforskjell innenfor husets 
fotavtrykk) gesimshøyde inntil 6,5 meter beregnet i henhold til TEK. Mønehøyde skal 
være maksimum 8,5 meter i henhold til TEK. 
 
Regulert etasjebegrensing oppheves. 
 
Følgende planer gjelder fortsatt mht. høyde: 
180F  Del av Engelsrud v/Svinesjøen – 6.9.1995 
18J  Dæli nord – 6.9.2000 
12F  Askerbrubakken – 19.9.2001 
165G  Vollenveien 33-41 – 13.11.2002 
160A  Øvre Elnes vei – 23.9.2003 
27J  Kjonebråten – 23.9.2003 
 

D. Garasje 
For frittliggende garasjer tillates gesimshøyde på inntil 3,0 meter, beregnet i henhold 
til TEK. Gesimshøyden skal ikke på noe punkt overstige 3,5 meter målt fra laveste 
punkt på ferdig planert terreng. 
 

E. Tak:  
Regulert takform og takvinkel oppheves. 
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende ark/oppløft/innhugg i 
takflaten, tillates ark/oppløft/innhugg innenfor 1/3 av fasadens lengde per takflate 
over tillatte gesimshøyde. Dette gjelder ikke for bebyggelse med pulttak eller flate 
tak. 
 
Takterrasser tillates inntil 5,5 meters høyde målt fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. For takterrasser høyere enn 3,5 meter målt fra 
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen gjelder følgende 
begrensninger: 

 Takterrasser og rekkverk må være tilbaketrukket minimum 1,5 meter inn 
på takflaten fra gesims. 

 Samlet areal for takterrasser kan maksimalt utgjøre 30 m2. 
 

F. Parkering:  
Antall garasjeplasser og parkeringsplasser skal være i henhold til 
parkeringsnormen, jf. punkt 12 /kapittel 3 – Parkeringsnorm og 
dimensjonering/utforming av parkeringsarealene skal være i henhold til 
kommunens vei- og gatenormal (4.5.2010). 
 

Øvrige bestemmelser til den enkelte plan gjelder slik de er vedtatt. 
 

Retningslinje: 
1. Se Vedlegg 1 Retningslinjer til bestemmelsene. Nåværende boligområder. 
2. Se definisjon av boenhet i Vedlegg 3, Definisjoner. 
3. Se bestemmelse 20.3 Sekundær boenhet. 
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 Kategori C - Boligområder i 100-metersbeltet langs sjøen 20.9.
(pbl. § 11- 9, nr. 5 og 6)1 

 
Hensikten med bestemmelsen er å utfylle gjeldende reguleringsplan. Samtidig skal 
bestemmelsen ikke legge opp til en høyere utnytting enn hva gjeldende reguleringsplan 
gjør.  Ny bebyggelse og andre tiltak skal videreføre kvaliteter i området.  

 
I boligområder vist med oransje farge på boligkartet som er regulert til frittliggende 
bebyggelse – unntatt arealer regulert til spesialområde bevaring – gjelder følgende: 
 
A. Boenheter: 

Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende antall boenheter2, tillates 
disse områdene bebygget med frittliggende bolig med én hovedbruksenhet per fradelt 
tomt, samt én integrert eller frittliggende sekundær boenhet3. Sekundær boenhet 
tillates kun på eiendommer over 1200m². 
 
Frittliggende sekundær boenhet tillates ikke fradelt på eget gårds-/bruksnr. 
 

B. Utnyttelse 
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende utnyttelse, skal grad av 
utnytting ikke overstige %-BYA = 15 % av tomtens nettoareal, og samlet BYA skal 
uansett ikke overstige 200 m². 
 
I beregningen av BYA skal krav til antall garasjeplasser, jf. parkeringsnormen i 
Kapittel 3, medtas med 18 m² pr. plass uavhengig av om garasjen bygges eller ikke. 
 
Krav til biloppstillingsplasser utover garasjeplasser tillates i tillegg til angitt %-BYA, 
forutsatt at parkeringsplassene ligger på terreng og ikke er overbygd. 
 
Én renovasjonsbinge på inntil 5 m²-BYA tillates i tillegg til angitt %- BYA. 
 

C. Høyde:  
Det tillates gesimshøyde inntil 5,5 meter beregnet i henhold til TEK. Gesimshøyden 
skal likevel ikke på noe punkt overstige 7,0 m fra laveste punkt på ferdig planert 
terreng. 
 

D. Garasje 
Frittliggende garasje skal være underordnet bolighuset i høyde/volum. For 
frittliggende garasjer tillates gesims på inntil 3,0 meter, beregnet iht. TEK. 
Gesimshøyden skal ikke på noe punkt overstige 3,5 meter målt fra ferdig planert 
terreng. 

 
E. Tak:  

Regulert takform og takvinkel oppheves. 
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende ark/oppløft/innhugg i 
takflaten tillates ark/oppløft/innhugg innenfor 1/3 av fasadens lengde per takflate 
over tillatte gesimshøyde. Dette gjelder ikke for bebyggelse med pulttak eller flate 
tak. 
 
Takterrasser tillates inntil 5,5 meters høyde målt fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
For takterrasser høyere enn 3,5 meter målt fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen gjelder følgende begrensninger: 

 Takterrasser og rekkverk må være tilbaketrukket minimum 1,5 meter inn 
på takflaten fra gesims. 

 Samlet areal for takterrasser kan maksimalt utgjøre 30 m2. 
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F. Parkering:  
Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende garasje- og 
biloppstillingsplasser og dimensjonering av parkeringsareal, skal antall garasjeplasser 
og antall parkeringsplasser være i henhold til parkeringsnormen, jf. punkt 12 
/Kapittel 3 - parkeringsnorm. Dimensjonering/utforming av parkeringsarealene skal 
være i henhold til kommunens vei- og gatenormal (4.5.2010). 
 

Øvrige bestemmelser i den enkelte plan gjelder slik de er vedtatt. 
 
Retningslinje: 
1. Se Vedlegg 1 Retningslinjer til bestemmelsene. Nåværende boligområder. 
2. Se vedlegg 3, Definisjoner. 
3. Se bestemmelse 20.3 Sekundær boenhet. 

 

21. Massedeponi-områder for oppfylling/lagring av masser (pbl. § 11-
9, nr. 1, 3 og 8) 

 
Før det tillates oppfylling eller anlegg av deponier med jord og steinmasser, skal området 
inngå i godkjent reguleringsplan (§ 11-9, nr.1). Reguleringsplanen skal fastsette 
kvaliteten på tilførte masser.  
 
Atkomst til området fra nærmeste riks- eller fylkesvei, skal sikres for syklende og gående 
gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplanen dersom veien brukes som skolevei/turvei 
(§11-9 nr.3). Støyutredninger skal alltid foreligge før reguleringsplan for massedeponi 
kan vedtas (§11-9 nr.8). 
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LNF‐områder	
22. LNF-områder (pbl. § 11-11, nr. 1 og 2) 

 Generelt byggeforbud 22.1.

 Kulturlandskap (pbl. § 11-9, nr. 7) 22.2.
Opparbeidelsestiltak og skjøtsel skal tilpasses kulturlandskapsverdier som åkrer, 
slåtteenger, beitemarker, steingarder, bakkemurer, veier, stier og andre fysiske spor 
etter tradisjonell landbruksdrift. 
 
I vurdering av søknad om nydyrking, massefylling og bakkeplanering skal det tas hensyn 
til om denne vil endre eller forringe landskapskvalitetene i området.  
 

 Marka (pbl. § 11-8, bokstav d) 22.3.
Innenfor markagrensene vist på kommuneplankartet gjelder «Lov om naturområder i 
Oslo og nærliggende kommuner» som ble vedtatt av kongen i statsråd og trådde i kraft 
1.9.2009 (markaloven). 

 

Bruk	og	vern	av	sjø	og	vassdrag	med	tilhørende	
strandsone	
23. Farled (pbl. § 11-7, nr. 6) 
Det må ikke legges til rette for tiltak som kan svekke sikkerheten eller 
fremkommeligheten i farleden. 	

I landbruks- natur- og friluftsområdene er det ikke tillatt å oppføre nye bygninger eller 
andre konstruksjoner og anlegg som ikke er ledd i stedbunden næring.  Det samme 
gjelder fradeling til slike formål. (pbl. § 11-11). 
 
Unntatt fra det generelle byggeforbudet er tiltak på eksisterende boligbebyggelse som 
ikke er en del av gårdsbebyggelse (gårdsbebyggelse er bebyggelse på 
landbrukseiendom). Eiendommer med slik boligbebyggelse kan inneholde inntil én 
hovedbruksenhet, samt én integrert sekundær boenhet på inntil 80 m² BRA, og garasje. 
Areal til utvendige boder og overbygget parkering medregnes i maksimal størrelse av 
sekundær boenhet. 
 
Eksisterende uthus på under 50 m² (BRA / BYA) som tidligere var del av 
gårdsbebyggelse, kan komme i tillegg til garasje. Grad av utnytting skal ikke overstige 
%-BYA = 15 %, men skal uansett ikke overstige 200 m² BYA + eventuelt eksisterende 
uthus.  
 
Gesimshøyden skal ikke overstige 4,5 m, beregnet iht. TEK. Gesimshøyden skal heller 
ikke på noe punkt overstige 6,0 m fra laveste punkt på ferdig planert terreng til øverste 
gesims. Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende ark/oppløft/innhugg i 
takflaten, tillates ark/oppløft/innhugg innenfor 1/3 av fasadens lengde per takflate over 
tillatte gesimshøyde. 
 
Garasje skal være underordnet bolighuset i høyde/volum. For garasjer skal 
gesimshøyden på portsiden ikke overstige 2,8 m målt fra ferdig planert terreng. Det 
tillates ikke gesims på høyere nivå enn dette langs andre deler av fasaden. Garasjen skal 
for øvrig plasseres og utformes slik at den er best mulig tilpasset eksisterende terreng, 
og slik at garasjen holdes så lav som mulig. 
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Kapittel 3 – Parkeringsnorm	
 
Parkeringsnormen i kommuneplanen skal legges til grunn for alt planarbeid. 
Kommuneplanens parkeringsnorm gjelder der vedtatte arealplaner henviser til 
parkeringsnorm, samt der ikke annet er bestemt i den enkelte plan. 
I reguleringsplaner som definerer konkrete parkeringskrav skal disse vurderes opp mot 
kommuneplanens parkeringsnorm i forbindelse med byggesøknad. 
 
VIRKSOMHET ENHET ANTALL BILPLASSER Merknader   

Gjelder både minimums- og 
maksimumskrav   Min Max 

FRITTLIGGENDE 
SMÅHUSBEBYGGELSE 
(Eneboliger/tomannsboliger)  
 
Parkering på egen tomt. 

Hovedbruksenhet
 

2 
 

 Min. 2 plasser pr. hovedbruksenhet skal være 
garasjeplasser. 

Sekundærleilighet (i enebolig) med BRA mindre 
enn 80 m². 

Sekundærleilighet 1 
 

 

KONSENTRERT 
SMÅHUSBEBYGGELSE 
(Kjedet bolig, rekkehus, mv.) 
 
Med parkering på egen tomt. 

3-roms leilighet 
og større 

2 (hvorav 1 
gjesteplass) 

 
 

 Min. 1 plass pr. leilighet skal være garasjeplass.

Ved gjesteparkering i fellesanlegg kreves 0,5 P-
plass pr leilighet, hvorav 5 % skal reserveres 
forflytningshemmede. 

2 sykkelplasser pr. leilighet. 1-2-roms leilighet 2 (hvorav 1 
gjesteplass) 

 

BLOKKER OG 
KONSENTRERT 
SMÅHUSBEBYGGELSE 
(Blokker, småhus, rekkehus 
o.l.)  
 
Forutsetter felles 
parkeringsanlegg. 

3-roms leilighet 
og større 

1,7 (hvorav 0,2 
gjesteplass) 

 
 

2,7 (hvorav 0,2 
gjesteplass) 

Min. 1 plass pr. leilighet skal være garasjeplass 
som tinglyses på den enkelte leilighet (3-roms 
og større). De øvrige parkeringsplassene, 
herunder gjesteplasser og plasser reservert for 
forflytningshemmede, skal etableres som 
fellesareal.  

Min. 5 % av de øvrige plassene skal reserveres 
forflytningshemmede. 
2 sykkelplasser pr. leilighet. 

1-2-roms leilighet 1,2 (hvorav 0,2 
gjesteplass) 

1,5 (hvorav 0,2 
gjesteplass) 

KOLLEKTIVNÆRE 
OMRÅDER MED BLOKKER 
OG KONSENTRERT 
SMÅHUSBEBYGGELSE 
(Blokker, småhus, rekkehus 
o.l.)  
 
Forutsetter felles 
parkeringsanlegg. 
 
Boligfelt med inntil 2 km 
gangavstand til Asker stasjon 
inngår i denne kategorien. 

3-roms leilighet 
og større 

 

1,2 (hvorav 0,2 
gjesteplass) 

 
 

2,2 (hvorav 0,2 
gjesteplass) 

 

Min. 1 plass pr. leilighet skal være garasjeplass 
som tinglyses på den enkelte leilighet (3-roms 
og større). De øvrige parkeringsplassene, 
herunder gjesteplasser og plasser reservert for 
forflytningshemmede, skal etableres som 
fellesareal.  

Min. 5 % av de øvrige plassene skal reserveres 
forflytningshemmede. 
2 sykkelplasser pr. leilighet.  
Kollektivnære områder er definert i Vedlegg 3 - 
Utdypende forklaringer Kollektivnærhet. 

1-2-roms leilighet 1,2 (hvorav 0,2 
gjesteplass) 

1,5 (hvorav 0,2 
gjesteplass) 

BOLIGER I ASKER 
SENTRUM, HEGGEDAL, 
HOLMEN, VOLLEN, 
NESBRU, DIKEMARK,  
samt Nedre Drengsrudvann, 
(felt VA8) 
 
 

3-roms leilighet 
og større 

 

1 
 

1,5 
 

Gjelder boliger innenfor definerte 
sentrumsområder (stiplet, brun linje på 
kommuneplankartet) i tillegg til felt på Nedre 
Drengsrudvann 

Normalt skal min. 1 plass pr. leilighet skal være 
garasjeplass som tinglyses på den enkelte 
leilighet (3-roms og større). De øvrige 
parkeringsplassene, herunder plasser reservert 
for forflytningshemmede, skal etableres som 
fellesareal.  

Min. 5 % av de øvrige plassene skal reserveres 
forflytningshemmede. 
2 sykkelplasser pr. leilighet. 

1-2-roms leilighet 0,5 0,5 
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VIRKSOMHET ENHET ANTALL BILPLASSER Merknader   
Gjelder både minimums- og 
maksimumskrav   Min Max 

SENTRUMSOMRÅDER 
(Asker sentrum, Heggedal, 
Holmen, Nesbru, Vollen, 
Dikemark) 

30 m² BRA  1 Gjelder alle arealformål innenfor definerte 
sentrumsområder (stiplet, brun linje på 
kommuneplankartet), med unntak av bolig og 
kontor.  

Min. 5 % av plassene skal reserveres 
forflytningshemmede. 

1 sykkelplass pr 100 m². Det skal avsettes 
plass til parkering for sykkel og moped foran 
alle hovedinnganger. 

KONTOR 
 

90 m² BRA 
 
 
 

 1 
 

Min. 5 % av plassene skal reserveres 
forflytningshemmede.  

Sykkelparkering for minst 30 % av de ansatte.  

FORRETNING FOR 
PLASSKREVENDE VARER 
(Jf. fylkesdelplan for 
handelsvirksomhet, service 
og senterstruktur i Akershus 
fra 2001) 

100 m² BRA 1 1,5 Min. 5 % av plassene skal reserveres 
forflytningshemmede.  

Sykkelparkering for minst 30 % av de ansatte.  

FORRETNING UTENOM 
SENTRUMSOMRÅDER 

1 plass pr 30 m² 
BRA anbefales 

  Parkeringsbehov skal vurderes nærmere i hvert 
enkelt tilfelle (i forhold til kollektivnærhet). 

Min. 5 % av plassene skal reserveres 
forflytningshemmede.  

1 sykkelplass pr 50 m² forretningsareal. 

INDUSTRI/ LAGER 
Andre områder 

100 m² BRA 1  Parkeringsbehov skal vurderes nærmere i hvert 
enkelt tilfelle (i forhold til kollektivnærhet). 

Min. 5 % av plassene skal reserveres 
forflytningshemmede.  

Sykkelparkering for minst 30 % av de ansatte. 

INSTITUSJONER 
(sykehjem, omsorgsboliger, 
bo- og service o.l.) 

Senger + ansatte 0,8  For ansatte vurderes parkeringsbehov i forhold 
til kollektivnærhet 

Parkeringsbehov for besøkende skal vurderes i 
hvert enkelt tilfelle. 

Min. 5 % av plassene skal reserveres 
forflytningshemmede.  

Sykkelparkering for minst 30 % av de ansatte.  

VIDEREGÅENDE SKOLE Ansatte (årsverk)
 

 
 

0,3 For ansatte vurderes parkeringsbehov i forhold 
til kollektivnærhet. 

Sambruksparkering skal tilstrebes. 

P-norm skal vurderes i forhold til 
trafikksikkerhet og tilgjengelig anlegg for myke 
trafikanter. Ved reduksjon av norm kan gs-
anlegg kreves opparbeidet i som en del av 
skole-anlegget.  

Min. 5 % av plassene skal reserveres 
forflytningshemmede.  

Det skal etableres sykkelparkering for minst 30 
% av ansatte og elever. 

* Parkeringsplasser for moped og MC. 

Elever  0,3* 
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VIRKSOMHET ENHET ANTALL BILPLASSER Merknader   
Gjelder både minimums- og 
maksimumskrav   Min Max 

BARNE- OG 
UNGDOMSSKOLE 

Ansatte (årsverk)  0,6 For ansatte vurderes parkeringsbehov i forhold 
til kollektivnærhet.  

Sambruksparkering skal tilstrebes. 

P-norm skal vurderes i forhold til 
trafikksikkerhet og tilgjengelig anlegg for myke 
trafikanter. Ved reduksjon av norm kan gs-
anlegg kreves opparbeidet i som en del av 
skole-anlegget.  

Min. 5 % av plassene skal reserveres 
forflytningshemmede.  

Det skal etableres sykkelparkering for minst 50 
% av ansatte og elever som tillates å sykle til 
skolen. 

BARNEHAGER/ -PARKER Barn  0,3 For ansatte vurderes parkeringsbehov i forhold 
til kollektivnærhet. 

Sambruksparkering skal tilstrebes. 

P-norm skal vurderes i forhold til 
trafikksikkerhet og tilgjengelig anlegg for myke 
trafikanter. Ved reduksjon av norm kan gs-
anlegg kreves opparbeidet i som en del av 
barnehage-anlegget.  

Min. 5 % av plassene reserveres 
forflytningshemmede.  

Sykkelparkering for minst 30 % av ansatte og 
barn. Det skal tilrettelegges for parkering av 
sykkeltraller under tak. 

IDRETTSANLEGG Tilskuere, seter, 
samtidige brukere

0,3  Parkeringsbehov skal vurderes i forhold til 
kollektivnærhet . Sambruksparkering skal 
tilstrebes. 

Min. 5 % av plassene reserveres 
forflytningshemmede. 

Sykkelparkering for minst 30 % av antall 
tilskuere/ansatte/ antall samtidige brukere. 

SMÅBÅTHAVNER Båtplasser, 

inkl. bøyeplasser. 

 

0,3  Anleggets reelle parkeringsbehov skal vurderes 
i hvert enkelt tilfelle. 

Sambruksparkering skal tilstrebes. 

Min. 5 % av plassene reserveres 
forflytningshemmede. 

Sykkelparkering for minst 30 % av antall 
båtplasser. 

HOTELL Gjesterom 0,8  Parkeringsbehov skal vurderes i forhold til 
kollektivnærhet. 

Parkering for ansatte er inkludert i tallene.  

Min. 5 % av plassene reserveres 
forflytningshemmede. 

Sykkelparkering for minst 30 % av de ansatte. 

BEVERTNINGSSTEDER 
UTENFOR 
SENTRUMSOMRÅDER 

Sitteplasser 0,3  Parkeringsbehov skal vurderes i forhold til 
kollektivnærhet. 

Parkering for ansatte er inkludert i tallene.  

Min. 5 % av plassene reserveres 
forflytningshemmede.  

Sykkelparkering for minst 30 % av de ansatte + 
gjester. 
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VIRKSOMHET ENHET ANTALL BILPLASSER Merknader   
Gjelder både minimums- og 
maksimumskrav   Min Max 

FORSAMLINGSLOKALE, 
KIRKE 

Sitteplasser 0,2  Parkeringsbehov skal vurderes i forhold til 
kollektivnærhet. 

Sambruksparkering skal tilstrebes. 

Parkering for ansatte er inkludert i tallene. 

Min. 5 % av plassene reserveres 
forflytningshemmede. 

Sykkelparkering for minst 30 % av antall 
sitteplasser. 
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Vedlegg	1:	Retningslinjer	til	bestemmelsene		
Retningslinjene er utdypende forklaringer til tilhørende bestemmelser. Retningslinjene 
angir mulighetsrommet i bestemmelsene. Retningslinjene er også verktøy for 
utarbeidelse av reguleringsplaner.  
 

Plankrav,	rekkefølgekrav	og	hjemmel	for	
utbyggingsavtaler:	
 

Krav om reguleringsplan (pbl. § 11-9, nr. 1) 
	
Plankrav	
 
Helhetsplaner kan utformes som områdereguleringsplaner etter avtale med kommunen. 
 
Høyere utnyttelse kan vurderes i nærhet av senter (jfr. Temakart areal og transport samt 
Asker kommunes senterstruktur) og jernbanestasjon: 

 Innenfor sentrale vekstområder er det ønskelig med en høyere arealutnyttelse til 
boligformål enn det som gjelder fortetting i byggesonen for øvrig. Dette må 
vurderes særskilt gjennom utarbeidelse av reguleringsplan som ivaretar en 
helhetlig vurdering av området, bl.a. hensynet til landskap og topografi. 
Byggehøyden bør begrenses til tre etasjer ved fortetting i eksisterende 
boligområder. Byggehøyden bør begrenses til 4 etasjer med en tilbaketrukket 5 
etasje i boligfelt avsatt for framtidig bebyggelse. Det bør legges vekt på stedlig 
tilpasning, grønnstruktur og bevaringshensyn.  

 Innenfor de prioriterte vekstområder er det ønskelig med en høyere 
arealutnyttelse til boligformål enn det som gjelder fortetting i byggesonen for 
øvrig. Dette må vurderes særskilt gjennom utarbeidelse av reguleringsplan som 
ivaretar en helhetlig vurdering av området, bl.a. hensynet til landskap og 
topografi. Byggehøyden bør begrenses til tre etasjer, og det bør legges vekt på 
stedlig tilpasning, grønnstruktur og bevaringshensyn.  

 I nåværende boligområder for øvrig som er sentrumsnære, jfr. kommunens 
senterstruktur, og/eller kollektivnære, jf. vedlegg 3 - Kollektivnærhet, kan 
kommunen åpne for høyere boligtetthet ved utbygging med konsentrert 
småhusbebyggelse. Dette må vurderes særskilt gjennom utarbeidelse av 
reguleringsplan. Byggehøyden bør normalt begrenses til 2 etasjer, og parkering 
bør normalt være i kjeller / under terreng. Det bør legges vekt på tilpasning av 
bebyggelsen til naboskapet og på gode gangforbindelser til senter/service, 
kollektivtilbud og rekreasjonsområder. 

 
Krav 	om 	en 	samlet 	plan 	for 	Dikemarkområdet 		
 
Kommunen kan tillate bruksendringer av eksisterende bebyggelse på Dikemark, forutsatt 
at tiltaket ikke innebærer fysiske tiltak. Slik bruksendring og omdisponering skal sendes 
Akershus fylkeskommune til uttalelse.  
 
Føringer 	for 	samlet 	plan 	
 
Dikemark gårdsanlegg kan suppleres med nye anlegg/bebyggelse (f.eks. ridehall) 
innenfor avmerket område på kommuneplankartet, dersom dette er nødvendig for å sikre 
bevaring og/eller en helhetlig bruk av gårdsanlegget. Det vises for øvrig til 
retningslinjene under punkt 22 - Gårdsbebyggelse og gartneriene. 
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Krav 	til 	og	føringer 	for 	reguleringsplanarbeid 	(pbl. 	§ 	11‐9, 	nr. 	8) 	
 
Private forslag til reguleringsplaner bør være utarbeidet i tråd med Asker kommunes 
planpakke. Planpakken er tilgjengelig på www.asker.kommune.no. 
 
 

Sentrale	vekstområder		
 
Sentrale vekstområder er definert i kommuneplanens temakart for areal og transport. 
Innenfor sentrale vekstområder bør det legges vekt på høy arealutnyttelse, «grønn 
mobilitet» (kollektiv/sykkel/gange), høy miljømessig- og arkitektonisk kvalitet på 
utearealer, bebyggelse og anlegg. Det bør legges vekt på gode støy- og solforhold, 
miljøvennlig energiforsyning, sikring av kultur- og naturmiljøer, tilpasning til historiske 
miljøer og hensyn til eksisterende omgivelser.  
 
Ved videre planlegging og regulering bør nye prosjekter og tiltak avklares i en helhetlig 
sammenheng, basert på en overordnet tettsteds- og byromsstruktur, en overordnet vei- 
og gatebruksplan en overordnet blå- og grønnstruktur, en overordnet plan for overvann 
og flom. Det vil normalt være aktuelt å utarbeide reguleringsplaner i form av 
områdeplaner.  
 
Innenfor sentrale vekstområder stilles det krav om min. 50 m2 uteoppholdsareal pr. 
bolig, eksklusiv privat uteplass, med unntak av selve sentrumskjernen der min. 
uteoppholdsareal settes til 30 m2. Det bør vurderes en restriktiv parkeringsnorm. 
 

Kulturminner	og	kulturmiljø	
 

Kulturminner og kulturmiljø  
 
Kulturminner 	og 	kulturmiljø 	– 	generelt 	(pbl. 	§ 	11‐9, 	nr. 	7) 	
 
Plan for forvaltning av faste kulturminner i Asker av 2016, bør være retningsgivende for 
de kulturminner som omfattes av planen, ved all byggesaks- og planbehandling. 
Gjeldende plan omfatter kulturminner frem til ca. 1950 og avløser plan for forvaltning av 
faste kulturminner av 1994. Se utdypende forklaring om kulturminner i vedlegg 3 
utdypende forklaringer – Kulturminne. 
  
Ved eventuelle byggetiltak på verneverdige bygninger bør det legges særlig vekt på å 
opprettholde husets karakter og særtrekk. Kulturhistoriske og arkitektoniske verdier som 
knytter seg til byggverkets ytre, skal bevares. Byggets form og volum, fasadenes 
proporsjoner, material- og fargebruk, dør- og vindusutforming skal bevares. Ved 
istandsetting av verneverdige bygninger bør opprinnelige eller eldre eksteriørmessige 
detaljer som panel, listverk, vinduer, dører og taktekking bevares i så stor utstrekning 
som mulig. Opprinnelige bygningsdeler bør i størst mulig grad repareres fremfor hel 
utskifting. 
 
Hensynssone 	– 	viktig	kulturmiljø 	(pbl. 	§ 	11‐8, 	bokstav 	c 	og 	§ 	11‐9, 	nr. 	7) 		
 
Ved byggetiltak nær et kulturminne / kulturmiljø, bør det legges særlig vekt på en 
helhetsvurdering med målsetting å ivareta kulturminnets / kulturmiljøets kvaliteter. Nye 
byggetiltak bør forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og primært 
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underordnes kulturminnet / kulturmiljøet. Tilstrekkelig avstand til kulturminnet bør 
vektlegges. Vegetasjon som gamle, markante trær bør søkes bevart. 
 
 

Landskap,	grønnstruktur,	vassdragssone	og	
strandsone	
 
 
Landskap 	og 	landskapsestetikk 	 	
 
Åsrygger, høydedrag, landskaps- og vegetasjonssilhuetter er av stor verdi for 
Askerlandskapet, og hensynet til disse bør ivaretas ved regulering. 
Ny bebyggelse og nye anlegg bør underordnes viktige landskapstrekk. 
 

Grønnstruktur 
 
Grønne 	korridorer 	og 	grøntdrag 	i 	byggesonen 	(pbl.	§ 	11‐9, 	nr. 	6) 	
 
Sammenhengende grønne korridorer og grøntdrag (uavhengig av formål) i byggesonen, 
inkl. forbindelser til overordnete friluftsområder, skal sikres og videreutvikles.  Grønne 
korridorer og grøntdrag ivaretar både landskap, økologiske sammenhenger og 
ferdselsårer. Gatetrær og alléer langs veier og stier sikres gjennom reguleringsplan.  
 
Registreringer 	ved 	planarbeid 		
 
Ved all utbygging og i alt anleggsarbeid bør det sikres mot spredning av fremmede arter. 
Det kan være aktuelt å kreve utarbeidet egne miljøoppfølgingsprogram (MOP) i 
forbindelse med bygge- og anleggsvirksomhet. 
 
Hensynssone 	– 	båndlagte 	områder 	etter 	naturmangfoldloven/naturvernloven 	
(pbl. 	§ 	11‐8, 	bokstav	d) 		
 
Sonen omfatter områder vernet i medhold av naturvernloven (av 1970), nå inngått i 
naturmangfoldloven (av 2010). Alle områdene har egne forskrifter 

 
 

Vassdragssoner og naturmiljø 

 
Hensynssone 	naturmiljø 	/ 	vassdragssoner 	(pbl. 	§ 	11‐8, 	bokstav 	c 	og 	11‐9, 	nr. 	
6) 	
 
Langs alle vassdrag inkl. bekker, vann og tjern, bør det opprettholdes og om mulig 
utvikles/videreutvikles et naturlig vegetasjonsbelte som ivaretar viktige økologiske 
funksjoner, motvirker erosjon og tjener flomsikring og friluftslivet.  
 
Bygge- og anleggstiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-2 og 20-3, samt fradeling av tomt 
til slike formål, er ikke tillatt. Unntatt fra forbudet som kan tillates av kommunen etter 
særskilt søknad er følgende: 

 mindre anlegg for ferdsel og friluftsliv for allmennheten. 
 utbedringer av nødvendige samfunnsnyttige/ tekniske anlegg. 
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Strandsonen  
 
I 100-metersbeltet langs sjøen gjelder statlige planretningslinjer for ivaretakelse av 
natur- og kulturlandskap og allmennhetens interesser. Retningslinjene legges til grunn 
når søknader behandles. 

 
Det er spesielt viktig å ta vare på naturmark i strandsonen. I strandsonen oppfattes 
”vesentlig terrenginngrep” etter pbl. § 20-1, bokstav k), også å omfatte mindre 
byggetiltak som ellers er unntatt søknadsplikt, for eksempel mindre terrenginngrep, 
støttemurer, trapper og et hvert inngrep i marksjiktet der det er naturmark, herunder 
tilførsel av sand på strender. 
 
Rammer 	for 	brygge 	(pbl. 	§ 	1‐5 	og 	11‐9, 	nr.5) 	
 
Dersom reguleringsplanen åpner andre målgitte bryggestørrelser kan disse legges til 
grunn i stedet for kommuneplanens bestemmelse  
Før kommunen behandler bryggesøknader, skal søknader som ikke er i samsvar med 
reguleringsplaner vedtatt etter år 2000, være forelagt overordnet berørt statlig 
myndighet til uttalelse jf. Plan- og bygningsloven. Ved utbygging av brygger i henhold til 
reguleringsplaner fra før 2000, kan det bli krevet marinbiologiske- og marinarkeologiske 
undersøkelser før tillatelse kan gis. 
 
Tillatelse til å etablere brygge gir ingen rett til å mudre. Mudring er i utgangspunktet ikke 
tillatt, og det er fylkesmannen som behandler slike søknader.  
 

Småbåthavner (pbl. § 11-9, nr. 1 og 11-11, nr. 5) 
 
Se vedlegg «Småbåthavner og brygger i Asker kommune, datert mai 2014», for 
nærmere definisjoner av havner og brygger, samt generelle føringer for videreutvikling 
av småbåthavner.  
 
 

Transport	og	parkering	
Kollektivtraséer (pbl. § 11-9, nr. 3 og nr. 8) 
Kommuneplankartet synliggjør kollektivtraséer hvor bussens fremkommelighet må sikres 
i form av kollektivfelt eller annen kollektivprioritering. 

 

Sykkelveier  
 
Ved etablering av nyanlegg langs hovedsykkelveinettet, jf. kommunens vedtatte 
sykkelstrategi med tilhørende kart for hovedsykkelveinett datert november 2008, skal 
syklister og gående separeres (sykkelvei med fortau eller sykkelfelt). 
 

Parkering (pbl. § 11-9, nr. 5) 
 
Med parkeringsplasser menes plasser både for bil, sykkel, moped/mc og plasser reservert 
for forflytningshemmede.  
 
Innenfor sentrumsområdene bør det oppmuntres til – og legges til rette for sambruk av 
parkeringsplasser mellom ulike brukergrupper og bruksformål for å medvirke til størst 
mulig grad av brukerfleksibilitet og arealeffektivitet. 
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Ved omregulering av det regulerte parkeringsanlegget på DnB-tomten på Nesøya kan det 
åpnes for en kombinasjon parkeringshus og andre offentlige formål. 
 
 

Handel	og	næringsområder		
Næringsområder og kjøpesentre (pbl. § 11-9, nr. 5 og nr. 8)  

 
Større konsentrasjon av kontorarbeidsplasser skal lokaliseres med god tilknytning til 
kollektivtrafikk, primært rundt Asker sentrum og i Holmen - Slependenområdet.  
 
 
 
 

Teknisk	infrastruktur,	miljøkvalitet	og	
samfunnssikkerhet	
 

Krav til sikkerhetstiltak (pbl. § 11-9, nr. 8 og § 11-8, bokstav a) 
 
Flom, 	erosjon 	og 	stormflo 		
 
Temakart Flomsoner, erosjon, flomveier, forsenkninger og stormflo angir soner som kan 
være utsatt for eller medføre fare.  Sonene på aktsomhetskartet baserer seg på 
teoretiske modeller og fanger ikke opp alle områder som kan rammes av flom. Det skal 
derfor utøves stor aktsomhet både i og utenfor sonene.  
 
I forbindelse med reguleringsarbeid og søknad om tiltak iht. pbl. § 20-1, skal det 
gjennomføres nærmere kartlegging og vurdering av flom- og erosjonsfare.  ROS-analyser 
som ivaretar TEK10/17 § 7, skal være utarbeidet av fagkyndige og foreligge før det gis 
eventuelle rammetillatelser. 
 
Dersom arealer som kan være utsatt for stormflo skal bebygges, og eksisterende 
bebyggelse endres vesentlig, skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser, jf. 
plan- og bygningslovens § 4-3. ROS-analysen må inneholde vurderinger av stormflo, og 
hvilke konsekvenser dette kan gi. TEK10/17 skal legges til grunn for planleggingen og 
ROS-analysen må foreligge før det gis eventuelle rammetillatelser. 
 

Krav til infrastruktur og tekniske løsninger (pbl. § 11-9 nr. 3) 
 
Krav 	til 	vannmiljø 	og	lokal 	overvannshåndtering 	(pbl. 	§ 	11‐9 	nr. 	3 	og 	nr. 	6) 	
 
Overvann genereres fra nedbør og skal benyttes som en ressurs og som et positivt 
landskapselement i bomiljøer og bygde 
omgivelser, i forbindelse med rekreasjonsformål og for å fremme biologisk mangfold.  
 
Ved all arealplanlegging bør det så tidlig som mulig i planleggingen utarbeides en 
helhetlig plan for klimatilpasset overvannshåndtering. Planen skal etterstrebe 
ivaretakelse av vannets naturlige kretsløp og utnytte naturens selvrensingsevne. Dette 
kan oppnås ved at overvann håndteres lokalt og åpent, gjennom infiltrasjon, fordrøyning, 
eventuelle flomveier kartlegges og at overvannet utnyttes som en ressurs i planen. 
 



34 
 

Ved regulering og ved søknad om bygge- og anleggstiltak kan kommunen kreve at det 
redegjøres for alt overvann; både takvann, 
overflatevann og drensvann, og redegjørelsen skal inkludere angivelse av tiltak. 
Overvann fra forurensede områder som ikke 
tilfredsstiller kravene til vannkvalitet, må renses. Kommunen kan kreve at det videre 
redegjøres for vannforsyning med uttak for brannslokking, avløpssystem og 
overvannshåndtering. 
 

 
Energi 	(pbl. 	§ 	11‐9, 	nr. 	8) 	
 
Energiløsningene skal bidra til oppnåelse av målene i Asker kommunes energi- og 
klimaplan.  

Med referanse i målene i kommunens energi- og klimaplan og gjeldende teknisk standard 
skal behov for termisk og elektrisk energi til stasjonær bruk (all energi bruk uten om 
transport) kartlegges. Det skal utredes alternative konsepter for kilder og distribusjon for 
å dekke energibehovet til tiltaket. Det skal gjøres tekniske og økonomiske vurderinger 
rundt: 

 potensialet for bruk av solenergi (solfangere og/eller solceller) og hva som skal til 
for å utnytte potensialet (orientering, utforming, takvinkler, sol/skyggeforhold 
etc.). 

 potensialet for utnyttelse av geoenergi eller energi fra sjøvarme. 

Videre skal viktige rammebetingelser utredes. Eksempelvis fysiske konsekvenser i forhold 
til infrastruktur, og arealbehov for eventuelle energisentraler og brønnparker. 

Energiutredningen skal inneholde økonomiske vurdering basert på livsløpskostnader 
(LCC). Herunder økonomiske betraktninger rundt investering, og drift over levetiden for 
de ulike alternativene. 

 
Renovasjon 	(pbl. 	§ 	11‐9, 	nr. 	6) 	
 
Krav til avfallsløsning etter boligtetthet. Tabellen er retningsgivende. 
 

Type oppsamlingsenhet/ 
renovasjonsløsning Antall boliger 

Småbeholder på hjul < 20 

Nedgravd konteiner 20-300 boliger 

Stasjonært avfallssug* > 300 boliger 

 
*for nye boligprosjekter med mer enn 50 nye boenheter kan kommunen kreve 
tilknytning til stasjonært avfallssug dersom dette allerede er etablert og har tilstrekkelig 
kapasitet. 
 
 
Byggegrense 	mot 	fylkesveier 	og 	jernbane	(pbl. 	§ 	11‐9, 	nr. 	5) 	
 
Byggegrensene som er angitt i punkt 14.2 er ment for tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 
20-2 og 20-3.  
 
Ved regulering kan det fastsettes avvikende byggegrenser. 
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Ved utvikling av kommunesenter, lokalsentre og nærsentre kan det være aktuelt å 
fastsette byggegrense tettere på gate/vei, enn i byggeområdene for øvrig. 
 
Byggegrense måles fra senterlinje vei. Langs E18 måles byggegrense fra senterlinje 
nærmeste kjørefelt. 
 
 
Krav 	til 	tekniske 	løsninger 	for 	kommunale 	veier, 	inkl 	veibelysning 	(pbl. 	§ 	11‐
9, 	nr. 	3) 	
 
Kommunens til en hver tid gjeldende vei- og gatenormal bør legges til grunn for 
arealplanlegging som omfatter regulering av lokale veier (kommunale/offentlige eller 
private felles boligveier, fortau, gang-/sykkelvei). 
 
 
 

Støy og luftforurensning 
	
 
Generelt 	(pbl. 	§ 	11‐9, 	nr. 	6) 	
 
Det vises til www.asker.kommune.no for kommunens anvisninger for støyfaglig 
utredning. 
Det vises til punkt 15.5 for avviksområder for støy i definerte sentrumsområder. 
Temakart Støy viser gul/rød støysone (beregninger utført 2016). 
	
 
 
Stille/grønne 	områder 	(pbl. 	§	11‐9, 	nr. 	1 	og 	nr. 	6) 	
 
Grønnstruktur og naturområder, som vist på kommuneplankartet, defineres som stille 
områder.  
Angitte områder med grønnstruktur og naturområder bør bevares som stille og lite 
støypåvirkete. De grønne områdenes fremtidige kvalitet og brukbarhet, samt natur og 
kulturverdi skal sikres, dagens støynivå bør ikke økes som følge av nye støykilder, 
spesielt ikke fra veitrafikkstøy. 
Det er et mål at støygrense i kommunedelplanens definerte grønne områder ikke 
overstiger Lden 50 dB. Tillatt støygrenser bør i det enkelte tilfelle vurderes i forhold til 
områdets kvalitet, bruk og samfunnsnytte. 
	
 
Radon 	(pbl. 	§ 	11‐9, 	nr. 	6) 		
 
Det er fare for radon i hele Asker kommune. Unntaksbestemmelsen i TEK10/17 § 13-5 
punkt 3 er derfor ikke aktuell.   

 
 

Estetikk	og	utforming		
 
 
Tilgjengelighet 	og 	universell 	utforming 	(pbl. 	§ 	11‐9, 	nr. 	5) 	
 
Ved planlegging av nye områder er det et mål at gang-/sykkelatkomst er universelt 
utformet, med stigning maks 1:20. Dette gjelder ikke kjøreatkomster. Det er et mål å 
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legge til rette for flest mulige tilgjengelige boenheter. Ved arealplanlegging skal 
planbeskrivelsen redegjøre for hvordan tilgjengelighet/universell utforming planlegges 
ivaretatt. 
 
 
Høyder	
 
Reguleringsplaner hvor det i utgangspunktet tillates 1 etasje, men der det i tillegg er 
angitt at det kan tillates underetasje «hvor terrenget tillater det» eller «hvor terrenget 
gjør dette naturlig», forstås slik at man i skrånende terreng kan ta opp tomtens 
opprinnelige terrengfall innenfor husets fotavtrykk.  
Gesimshøyden på husets overside skal da ikke overskride høyden for 1 etasje iht. 
bestemmelsene, mens gesimshøyden på husets nedside kan variere avhengig av 
terrengfallet. På nedsiden skal imidlertid maks. tillatt gesimshøyde eller høyden for 2 
ordinære etasjer ikke overskrides. 
 
Reguleringsplaner hvor det er angitt at det «i hellende terreng» tillates større 
gesimshøyde på husets nedside, skal forstås slik at man i skrånende terreng kan ta opp 
tomtens opprinnelige terrengfall innenfor husets fotavtrykk. (Høyden på oversiden ligger 
fast.) 
 
	
Grøntareal 	
 
Med grøntareal menes her arealer som har naturlig eller opparbeidet grønt markdekke og 
eksisterende eller ny vegetasjon. Hensikten med krav til andel grøntareal er foruten å 
sikre visuelle og grønne kvaliteter, også å bidra til lokal overvannshåndtering.  
	
 
Bruk 	og 	utforming 	av 	uteareal	i 	sentrumsområder 	(pbl. 	§ 	11‐9, 	nr. 	5) 	
 
For møblering og etablering av uteserveringssteder og andre tiltak knyttet til 
uteaktiviteter i sentrumsområder, vises til ‘Retningslinjer for bruk og utforming av 
uteareal i Asker kommunes sentrumsområder’, datert 12.6.2012.  
 
 

Boligområder	–	generelt	
 

Bokvalitet i boligområdene (pbl. § 11-9, nr. 5 og 6) 
 
Kommunens veileder i bokvalitet, fremlagt i bygningsrådet 7.3.2012, kan legges til grunn 
for utforming av boligområder, herunder lek- og uteoppholdsarealer. Veilederen er 
tilgjengelig på www.asker.kommune.no.   
 

Leke-, aktivitet- og uteoppholdsareal (pbl. § 11-9, nr. 5) 
 
Retningslinjer til punkt 19 a): 
Arealene som avsettes til felles uteoppholdsarealer må opparbeides i henhold til godkjent 
utomhusplan. Arealene som inngår i beregningen bør ha en hensiktsmessig arrondering 
og helningsgrad, med unntak av akebakker og skjermbelter. 
Normalt bør hver boenhet også ha privat uteplass beliggende i tilknytning til boenheten. 
Slik privat uteplass skal være skjermet mot støy (jf. krav i pkt. 19 og i punkt 15) og 
direkte innsyn. Slik privat uteplass medregnes ikke i fellesarealet, men kommer i tillegg.  
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Retningslinje til punkt 19 a) og c):  
Oversikt over krav til innhold/funksjon i leke- og uteoppholdsarealer er i vedlegg 3, -
Oversikt over krav til innhold /funksjon i leke- og uteoppholdsarealer.  
 
 

Nåværende	boligområder	
 

Nåværende boligområder 
 

Generelt 
 
Hensikten med retningslinjen er å gi differensierte og stedstilpassede rammer for 
fortetting.   
Fortetting 	utover 	gjeldende 	plan 	i 	områder 	regulert 	til 	frittliggende	
bebyggelse, 	unntatt 	kat. 	A 	og	C 	
	

I områder regulert til frittliggende bebyggelse (unntatt kat. A og C) kan kommunen etter 
en konkret vurdering tillate fortetting utover det gjeldende plan angir, uten at dette 
utløser krav om ny plan, under følgende forutsetninger: 
 
 I områder med tydelig bebyggelsesstruktur, der høydedrag, veier eller andre 

landskapstrekk har vært førende for plassering av bebyggelse, forutsettes det at 
disse prinsippene videreføres.  

 Utbyggingsform (frittliggende småhusbebyggelse) forutsettes oppretthold, jf. punkt 
1.2. 

 Ytterligere fortetting må ikke være i strid med øvrige bestemmelser i kommuneplanen 
og heller ikke i strid med vernehensyn verken i kommuneplanen eller i regulerings-
/bebyggelsesplan.  

 Ytterligere fortetting vil ikke kunne anbefales:  
‐ ved manglende infrastruktur som gang- og sykkelvei, kollektivtrase, 

kryssutbedringer og avkjørselsløsninger, 
‐ i områder belastet med støy – dvs. gul og rød støysone slik dette er definert i 

støyretningslinjen T-1442/2016,  
‐ i områder belastet med forurensning,  
‐ i områder som stenger for kaldluftdrenering,  
‐ i fareområder,  
‐ i områder som er del av viktig grønnstruktur,  
‐ i visuelt og landskapsmessige sårbare områder,  
‐ i områder med viktig biologisk mangfold, eller  
‐ der det etter kommunens skjønn bør bygges mer konsentrert (200 m fra 

jernbaneknutepunkt eller i umiddelbar nærhet til sentrumsformål og nærsentre). 
‐ i Arnestad skolekrets utover gjeldende regulering eller som følge av ny regulering 

før skolekapasiteten er tilfredsstillende.  
‐ Ytterligere fortetting vil ikke kunne anbefales:  

 Ved fortetting utover gjeldende plan bør terreng- og landskapstilpasning vektlegges 
særskilt.  

 
Rammer: 
 Ved fradeling av eneboligtomt bør tomten være egnet for alminnelig boligbebyggelse 

og ha en hensiktsmessig arrondering. Tomtestørrelsen må stå i forhold til tomtens 
beliggenhet, form og beskaffenhet, vernehensyn, områdets typiske tomtestruktur, og 
hensynet til tilpasning til områdets bebyggelsesstruktur, og tomten bør ha et 
nettoareal på minimum 700 m². Tomten bør ikke være brattere enn at alminnelig 
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boligbebyggelse, med uteoppholdsareal, atkomstforhold og parkering/garasjering kan 
løses på en god måte. Normalt bør tomt ikke være brattere enn et gjennomsnittlig 
stigningsforhold på 1:3. Terreng- og landskapstilpasning bør vektlegges, og 
kommunen kan med bakgrunn i dette kreve større tomter.  
Fradeling av eneboligtomt etter disse retningslinjene forutsettes normalt behandlet 
som mindre reguleringsendring. 

 Der forholdene ligger godt til rette for det kan det, i stedet for enebolig med evt. 
Sekundærleilighet tillates en tomannsbolig per eiendom. For å kunne tillate 
tomannsbolig bør tomten ha et nettoareal på minimum 1200 m². For å kunne tillate 
tomannsbolig bør det være dokumentert at krav til estetikk, tilpasning til 
eksisterende bebyggelse og terreng, parkering, atkomst, uteoppholdsareal og andel 
grønt er tilfredsstilt på en god og helhetlig måte.  

 
 

Kategori A - Boligområder med spesielle kvaliteter (pbl. § 11- 9, nr. 5, 6 
og 7) 

 
Boligområder med spesielle kvaliteter er vist på boligkartet med rosa farge og omfatter: 

 Bebyggelsesmessig enhetlige områder. 
 Områder med bevaringsverdi.  
 Områder med spesielle kvaliteter som ønskes ivaretatt. 
 Feltutbygde områder med småhusbebyggelse. 
 Områder med blokkbebyggelse. 
 

Innen disse boligområdene åpnes det ikke for fortetting ut over gjeldende plan. Dette er 
i hovedsak begrunnet med behov for å ivareta områdenes karakter (kulturhistoriske 
verdier, arkitektur, bebyggelsesstruktur, m.m.). Hovedtyngden av disse boligområdene 
er for øvrig ferdig utbygd, og er av den grunn heller ikke aktuelle for fortetting.  
 
For å sikre bevaring av områdenes karakter i feltutbygde områder, kan kommunen 
kreve at det utarbeides retningslinjer for mindre tiltak i feltet, når tiltakene ikke er i tråd 
med gjeldende plan.  
 
Parkeringsnormens krav om to garasjeplasser, jf. punkt 12 / Kapittel 3 – 
Parkeringsnorm, kan fravikes der det ut fra tilpasnings- og bevaringshensyn vil gi en 
bedre løsning med enkeltgarasje. 
 
Høyder / tak: 
Ved nye tiltak og ny bebyggelse bør gesimshøyde og takform tilpasses eksisterende 
bebyggelse innenfor det område det naturlig hører til. 
 
Områder med skravur:  
I områder med boligblokker og konsentrert småhusbebyggelse, og i feltutbygde 
områder med eneboliger og/eller tomannsboliger, bør antall boenheter være slik det var 
da området ble utbygd. 

 

Kategori B - Boligområder med utfyllende bestemmelser (pbl. § 11- 9, 
nr. 5 og 6) 
 
Boligområder med utfyllende bestemmelser er vist på boligkartet med gul farge. Disse 
områdene omfattes av planer stadfestet/vedtatt før 1.1.2005, samt enkelte mindre 
områder/arealer i nyere planer, men der gjeldende reguleringsbestemmelser er 
stadfestet/vedtatt før 1.1.2005. 
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Disse boligområdene omfatter boligeiendommer som kan ha rom for fortetting. 
Områdene rommer også ferdig utbygde eiendommer/områder, herunder mindre 
feltutbygde områder.  

 
Frittliggende sekundærbolig må tilfredsstille generelle krav til sekundærleilighet og 
plasseringen bør ikke stride med bebyggelsesstrukturen i området.  
 
Ark og oppløft bør ligge inne på takflaten, evt. kan de ha front i flukt med 
hovedvolumets veggliv, men de bør ikke stikke lenger ut enn hovedvolumets veggliv. 
Dette gjelder også tilsvarende konstruksjoner som knyttes til ark/takoppbygget. Med 
innhugg i takflaten menes hull inne på takflaten.  

 

Kategori C - Boligområder i 100-metersbeltet langs sjøen med 
utfyllende bestemmelser  

 
Områder vist med oransje farge på boligkartet omfattes av planer stadfestet/vedtatt før 
1.1.2005. 
 
Ark og oppløft bør ligge inne på takflaten, evt. kan de ha front i flukt med 
hovedvolumets veggliv, men de bør ikke stikke lenger ut enn hovedvolumets veggliv. 
Dette gjelder også tilsvarende konstruksjoner som knyttes til ark/takoppbygget. Med 
innhugg i takflaten menes hull inne på takflaten.  

 
 
Andre 	arealformål 	område 	for 	fritidsbebyggelse 	på 	Brønnøya	(pbl. 	§ 	11‐7, 	nr. 	
1) 	
 
Det er vedtatt følgende ordlyd for Brønnøya: 
"Område for nåværende godkjente fritids- og helårsboliger, samt nye slike etter vilkår og 
kriterier som bestemmes av bygningsrådet/kommunestyret." 
 
Bygningsrådet har som en oppfølging av dette, vedtatt kriterier for behandling av 
søknader om dispensasjon fra reguleringsplan for midlertidig bruksendring av fritidsbolig 
til helårsbolig. 
 
 

Retningslinjer	til	arealformål	etter	§	11‐7	nr.	5	og	6	
(pbl.	§	11‐11)	
 
 
Grønnstruktur 	‐	arealformål 	(pbl. 	§ 	11‐9, 	nr. 	6) 		
 
Områder avsatt til grønnstruktur på kommuneplankartet omfatter regulerte friområder, 
herunder parker, badeplasser, områder for lek og uorganisert idrett, naturområder o.l. 
som er tilgjengelig for allmennheten. Tiltak for å fremme friluftslivet, lek og rekreasjon 
kan tillates dersom viktige økologiske hensyn blir ivaretatt.   
 
Dersom ikke annet er bestemt i reguleringsbestemmelser for områdene, gjelder 
følgende: 
 Eventuelle tiltak bør underordne seg landskapet og områdets naturverdier. 
 Ved terrengarbeider og planting innenfor grønnstrukturområder der naturpreget bør 

opprettholdes, bør det fortrinnsvis benyttes stedlige løsmasser og det legges til rette 
for naturlig etablering av vegetasjon. Ved evt. nyplanting benyttes stedegne arter.  
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 Trær og annen vegetasjon som etter kommunens skjønn er viktig for rekreasjon og 
lek eller biologisk mangfold bør bevares. 

	
 
 
 
 

LNF‐områder	
 

LNF-områder (pbl. §11-11, nr. 1 og2) 
 
 
Gårdsbebyggelse 	og 	gartneriene 	
 
Formålet med denne retningslinjen er å opprettholde bruksenhetene, kulturlandskapet og 
gårdsbebyggelsen i Asker. 
Det kan vurderes dispensasjon for spredt næringsvirksomhet utenom stedbunden næring 
på landbrukseiendommer dersom: 
 
1. Tiltaket ikke kommer i konflikt med landbruks-, natur- eller friluftsinteresser. 
2. Tiltaket og formålet er tilpasset omgivelsene (arkitektur og tunbebyggelsen, 

landskap, kulturminner og naboskap) 
3. Det er tilfredsstillende veistandard både for kjørende og gående. 
4. Det er tilfredsstillende vann- og avløpsforhold. 
 
Dersom ny virksomhet/nytt formål ikke tilfredsstiller kriteriene nevnt over, kan det bli 
krevd reguleringsplan før tiltaket eventuelt kan godkjennes. 
Hvis tiltaket gjelder nye bygninger eller større utendørs anlegg, kreves utarbeidet en 
reguleringsplan eller en ”disposisjonsplan” som skal sendes på høring til berørte instanser 
og godkjennes av kommunen. 
 
Det er et mål å beholde større, sammenhengende områder med dyrket mark og det bør 
utvises en streng dispensasjonspraksis i disse LNF-områdene. 
For aktive gartneribedrifter som ønsker å utvide gartnerivirksomheten på egen eiendom, 
vil dispensasjoner for å bygge på dyrket mark kunne praktiseres noe lempeligere. 
	
 
Fritidsbebyggelse 	i 	LNF‐områder 	
 
Oppføring av ny- og utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Det samme 
gjelder fradeling av tomt til slike formål.  Det kan vurderes dispensasjon fra fritidsbolig til 
helårsbolig, i vurderingen av om det kan gis dispensasjon vektlegges:  
1. Eiendommen ligger i område som overveiende består av helårsbebyggelse. 
2. Det er etablert tilfredsstillende atkomst, vann og avløp i samsvar med pbl. kap. 27. 
3. Eiendommen er uregulert, ikke støyutsatt, ligger utenfor markagrensen, 

naturvernområder, 100-metersbelte langs sjøen, vassdragssoner og naturmiljø (jf. 
punkt 7) eller andre avsatte hensynssoner i kommuneplanen, jfr. pbl. 11-8.  
 

	
Marka 	(pbl. 	§ 	11‐8, 	bokstav 	d) 	
Askers del av marka består av Vestmarka, Kjekstadmarka og Vardåsmarka, slik 
avgrensningen er vist på kommuneplankartet med egne markagrenser. Formålet med 
markaloven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. 
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Bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka. Med bygge- og anleggstiltak menes tiltak som 
nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6, for eksempel oppføring, riving, endring, herunder 
fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og 
anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom.  

 
Forbudet i første ledd omfatter ikke landbrukstiltak og tiltak som nevnt i plan- og 
bygningsloven § 1-3 annet ledd eller som inngår i vedtak etter § 6-4 tredje ledd i samme 
lov.  

 
Igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører 
Marka, krever tillatelse av departementet.  
Kommunale planer kan åpne for følgende tiltak i Marka: tiltak i landbruk, herunder 
bygninger og terrenginngrep, stier og løyper, idrettsanlegg som kan anpasses lovens 
formål og offentlige infrastrukturanlegg. 
 
Departementet er øverste forvaltningsmyndighet etter markaloven. Departementet kan 
legge nærmere angitte oppgaver etter denne lov til den enkelte fylkesmann, 
fylkeskommune, kommune eller Direktoratet for naturforvaltning.  
 
Kommunen kan gi tillatelser til tiltak som er i samsvar med planer godkjent etter 
1.9.2009. 
 
Dispensasjonssøknader skal alltid oversendes fylkesmannen. 
 
Innenfor Marka er det avsatt to områder til idrettsformål.  Det er reguleringsplan for 
Vardåsen alpinanlegg, vedtatt av kommunestyret 22.6.1989 og det andre er Solli 
skianlegg, hvor departementet har gitt tillatelse til igangsetting av reguleringsarbeid 
18.4.2012. 
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Vedlegg	2:	Utbyggingsavtaler	
 

pbl	§	11‐9	nr.	2	og	§	17‐2	
 
Plan- og bygningsloven § 17-2 innebærer at dersom en kommune skal inngå en 
utbyggingsavtale, må kommunestyret først ha fattet et generelt vedtak som angir i 
hvilke tilfeller utbyggingsavtaler er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør 
kommunens forventninger til avtalen. 
 
Nedenfor følger kommunens vedtak (som inntas som en del av kommuneplanen og 
erstatter tidligere vedtak fra forrige rullering av kommuneplanen): 
 

Bakgrunn	
 
Arealplanlegging og arealdisponering i Asker kommune er nedfelt i kommuneplan og 
reguleringsplan (område- eller detaljregulering). Grunneier/utbyggers arealdisponering 
må skje i henhold til disse planene. I visse tilfeller vil det være behov for å inngå 
utbyggingsavtaler som regulerer på hvilken måte et eller flere tiltak i en plan skal 
gjennomføres og bekostes. I tillegg kan det være behov for å inngå avtale som et 
supplement til en eller flere arealplaner. Dette vedtaket skal gi grunneier/utbygger 
oversikt over når utbyggingsavtaler kan måtte påregnes og hvilket innhold kommunen 
har forventninger om. 
 

Teknisk	og	grønn	infrastruktur	
 
I utgangspunktet må utbygger selv opparbeide og bekoste nødvendig teknisk og grønn 
infrastruktur som er hjemlet i plan- og bygningsloven (jf kap 12 og 18) eller i den 
aktuelle arealplan. Det vil i enkelte tilfeller være hensiktsmessig å inngå utbyggingsavtale 
som angir hvem som skal opparbeide ulike typer teknisk og grønn infrastruktur, inklusive 
offentlige rom (torg/plasser/parkanlegg), kvalitet og utforming, samt hvem som skal 
bekoste disse tiltakene. Teknisk infrastruktur innbefatter alle tekniske tiltak og anlegg 
som kan pålegges opparbeidet med hjemmel i plan- og bygningsloven eller i arealplan. 
Som eksempler på slike tiltak/anlegg nevnes vei (inkl. gang- og sykkelveier), 
kryss/rundkjøringer, anlegg for vannforsyning og avløp, pumpestasjoner, havn, 
parkeringsplasser og anlegg for avfallssug inkl. avfallsterminal. 
Avtalen kan også regulere fremdrift og krav til ferdigstillelse for de ulike tiltakene. Det 
kan også gjøres avtale om organisatoriske forhold for slike anlegg, i tillegg til eierskap, 
drift og vedlikehold av disse.  

 

Bygningsmessig	utforming	
 
Det kan inngås utbyggingsavtale som stiller krav til utforming som går lenger enn det 
som kan stilles i plan, bl a krav til universell utforming, livsløpsstandard, tilpasning til 
ulike brukergrupper, energieffektive og miljøvennlige løsninger, fordeling av boligtyper 
og leilighetsstørrelser, og kvalitet. Utbyggingsavtaler om bygningsmessig utforming kan 
også innebære en tilrettelegging for ulike former for bofellesskap og fellesareal-
/funksjoner. Slike tiltak vil bare være aktuelle i forbindelse med boligutbygging med 20 
eller flere boenheter. 
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Juridiske	og	organisatoriske	forhold	ved	bygg	
 

 

Kommunal	forkjøpsrett	
 
For boligutbygging med 5 eller flere boenheter, kan det inngås utbyggingsavtale om 
fortrinnsrett for kommunen eller andre for kjøp av inntil 10 % av boligene til 
markedspris. Kommunen skal ha rett til å kjøpe minimum én boenhet i de minste 
boligprosjektene, for øvrig gjelder de vanlige normer for avrunding. 

Forskuttering	
 
Det kan inngås utbyggingsavtale angående forskuttering av kommunale tiltak som er 
nødvendig for gjennomføring av planvedtak. 
 

Overdragelse	av	grunn	til	offentlige	formål	
 
Det kan inngås utbyggingsavtale om overdragelse av grunn til offentlige formål som 
trafikk, friluftsliv, offentlig bebyggelse, kommunaltekniske anlegg mv. 
 

Merverdiavgift	
 
Det kan inngås utbyggingsavtale som bidrar til å redusere merverdiavgift ved privat 
utbygging av teknisk og grønn infrastruktur som skal overføres vederlagsfritt til 
kommunen. Avtalen kan omfatte enten bruk av den såkalte «justeringsmodellen» eller 
«anleggsbidragsmodellen». Slike avtaler må inngås i tråd med gjeldende regelverk og 
hensyntatt de begrensninger som følger av særskilte kommunale vedtak. 
 

Geografisk	avgrensning	
 
Vedtaket gjelder for hele Asker kommune. 

Som et mulig virkemiddel for å ivareta boligpolitiske hensyn, kan det inngås 
utbyggingsavtale som stiller krav om organisatoriske forhold for bygg, for eksempel krav 
til minimums eller maksimumsalder for eiere/beboere og, krav om andel enheter til 
utleie.  
Det kan også inngås avtaler om kulturtiltak og andre tiltak som sikrer et godt bomiljø for 
ulike beboergrupper i området eller som ivaretar behovet for gode møteplasser for 
allmennheten. 
Som et mulig virkemiddel for å ivareta miljø- og transporthensyn og for å redusere 
behovet for parkeringsdekning, kan det inngås utbyggingsavtale som stiller krav om 
felles bilpoolordning og sykkelutleie. 
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Vedlegg	3:	Utdypende	forklaringer	og	definisjoner	

Utdypende	forklaringer		
 

Asker kommunes senterstruktur 
 
 
Kommunesenter, 	lokalsentre	og 	nærsentre 		
 
Asker kommunes senterstruktur er definert i kommuneplanen, del 1, kapittel 7 Tettsteder 
og knutepunkter. Kommunens 22 definerte sentre (Asker sentrum/kommunesenter, 4 
lokalsentre og 17 nærsentre) forutsettes å dekke det lokale service- og tjenestetilbudet, 
de skal framstå som lokale møteplasser, og de ligger knyttet til det kollektive 
transporttilbudet (tog, buss eller båt).  
 
 
Sentrenes 	innhold 	og 	funksjon	 	
 
De fem tettstedene våre, Asker sentrum, Heggedal, Holmen, Vollen og Dikemark, er 
definert som henholdsvis kommunesenter og lokalsentre, og forutsettes utviklet slik at de 
kan betjene større deler av kommunen. Kommunesenteret og lokalsentrene er vist med 
sentrumsformål på kommuneplankartet, et blandet formål som åpner for bl.a. handel, 
servering, kontor og bolig. Kommunesenteret og lokalsentrene er avgrenset som 
sentrumsområder (stiplet, brun linje). Innenfor de definerte sentrumsområdene skal det 
legges vekt på urbane kvaliteter og gatearkitektur, utadvendte fasader i 1. etasje. 
Innenfor sentrumsområdene stilles det særlige krav til uteoppholdsareal og parkering. 

 
De 17 definerte nærsentrene er vist med brun sirkel på kommuneplankartet. Også her 
kan det være aktuelt med blandede arealformål. Dette fastsettes ved regulering. 

 
Kommunesenter, lokalsentre og nærsentre er viktige lokale møteplasser. Det bør i alle 
sentre legges til rette for at lokalbefolkningen kan møtes på en godt tilrettelagt, utvendig 
oppholdsplass, i tilknytning til dagligvareforretning, kafe eller lignende. Ved lokalisering 
av møteplass bør det legges vekt på klima, støy og omgivelser. Møteplassene knyttes til 
det lokale fotgjengernettverk og bør være allment tilgjengelige. 

 
Tilgjengelighet til kollektivtilbud bør sikres for alle trafikantgrupper; gående, syklende, 
buss og bil. Omfang må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  
 
 
Kollektivnærhet 	(pbl. 	§ 	11‐9, 	nr. 	5) 	
 
Gangavstand (langs vei med allmenn ferdselsrett og vinterbrøyting) til kollektivtilbud:  

 1000 meter til Asker stasjon,  
 800 meter til øvrige stasjoner,  
 400 meter til busstopp med tilbud om minimum 6 avganger pr time i rush.  

 
Nærmere vurdering i forhold til topografi og barrierer må gjøres i hvert enkelt tilfelle, 
hvilket tilsier evt. reduserte gangavstander. 

 
Med begrepet «i kort gangavstand» menes inntil 200 m gangavstand (langs vei med 
allmenn ferdselsrett og vinterbrøyting, og minst mulig stigning). 
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Fortetting 	
 
Ved fortetting er det et mål at nye bygninger, eller andre tiltak, gjennom sin høyde, 
lengde, grunnflate, takform og materialbruk, er utformet i samspill med eksisterende 
bygninger i nabolaget. Terrenget og nærområdets bebyggelsesstruktur skal være 
retningsgivende for plassering og gruppering av ny bebyggelse, til-/påbygg og ved 
fradeling av tomter.  
For de ulike boligområdenes karakter og kvaliteter vises det til rapporten ”Fortetting i 
eksisterende boligområder i Asker – analyse og registreringer” datert mars 2006. 
 
I nåværende boligområder som ikke er kollektivnære, jfr. pkt - Kollektivnærhet, kan 
kommunen også åpne for høyere boligtetthet, dersom hensikten er: 
 å sikre et mer variert boligtilbud, 
 å sikre boliger i et lavt prisnivå,  
 å sikre kulturminner. 
Slik fortetting må være i samsvar med kommunens boligpolitikk, og skal videre være 
basert på reguleringsplan, og et kommunalt vedtak om at planarbeid kan igangsettes, jf 
§ 2.1 – plankrav. 
 
 
Oversikt 	over 	innhold/funksjon 	i 	leke‐	og 	uteoppholdsarealer: 	
 
Lekeplass	ved	inngang		
bør være synlig fra den enkelte leilighet og bør ha apparatlek, som huske, klatrestativ, 
sklie, sandlekeplass og sitteplass med bord og benker. 
 
Nærlekeplass		
bør inneholde en mindre ballbane, en ballvegg, harde flater for sykling, kul/kant/benk for 
skatebord, en liten akebakke og sitteplass med bord og benker. 

Strøkslekeplass		
bør ha fotballbane, sykkelløype, skiløype, akebakke, klatrevegg, sitteplasser med bord og 
benker og kanskje et skatebordlandskap. Den bør inngå som en del av grønnstrukturen. 
Der det er naturlig kan den også dekke funksjonen som nærlekeplass.  Strøkslekeplassen 
kan samlokaliseres med skoler, idrettsanlegg, friområder eller lignende. 
 
	
Kulturminne: 	
 
I Kulturminneloven av 1978 er kulturminner definert som ‘alle spor etter menneskelig 
virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, 
tro eller tradisjon til. Definisjonen av kulturminner tar ikke hensyn til alder, vernestatus, 
utstrekning eller forfatning’.  
 
Ved vurdering om et tiltak kan få konsekvenser for kulturminner med bevaringsverdi 
vurderes tiltaket opp mot: Sefrak-registreringer, kommunens historiske kart fra 1950 
tallet, plan for forvaltning av faste kulturminner i Asker 2016, temakart for kulturminner 
og kulturmiljø 28.08.2013 og rapport ”Fortetting i eksisterende boligområder i Asker – 
analyse og registreringer” datert mars 2006. 
 
Dokumentasjon av bygningens historie kan omfatte foto, tegning, bygningshistorie og 
byggeår, og vil bli registrert i kommunens kulturminnebase. 
 
Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet 
eller sammenheng. 
 



46 
 

Reglene om kulturminner og kulturmiljøer gjelder så langt de passer også for botaniske, 
zoologiske eller geologiske forekomster som det knytter seg kulturhistoriske verdier til. 
Ved vurdering av verneverdier kan det i tillegg legges vekt på viktige naturverdier 
knyttet til kulturminnene.  
 
  
Hensynssone 	– 	kulturminner 	fredet 	etter 	kulturminneloven 		
 
For alle tiltak som kan komme til å virke inn på automatisk fredete kulturminner, må det 
søkes kulturminnemyndigheten om tillatelse etter lov om kulturminner § 8. Slike 
søknader sendes normalt av kommunen til kulturminnemyndigheten. 

 
Alle punkter vist som R på temakart Kulturminner og kulturmiljø, skal regnes som 
hensynssone. Området er fredet iht. vedtak gjort etter lov om kulturminner §§ 4, 15 og 
19, og bygningsfredningsloven av 1920. 

 
Ved utarbeiding av reguleringsplaner samt planlegging av andre offentlige og større 
private tiltak, må det tas kontakt med regional kulturminneforvaltning for å avklare om 
tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner, jfr. lov om kulturminner § 9. 
 
 
Naturmangfoldloven 	og 	utvalgte 	naturtyper 	
 
Prioriterte arter og utvalgte naturtyper er fastlagt med egne forskrifter hjemlet i 
naturmangfoldloven. Disse er ikke særskilt vist på kommuneplankartet, men registrerte 
forekomster ligger i en viss utstrekning innenfor hensynssone naturmiljø / blå-grønn 
struktur / vassdragssoner.  
Prioriterte arter og utvalgte naturtyper skal hensyntas ved all arealplanlegging og 
byggesaksbehandling, og vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
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Definisjoner:	

	
Fortetting	og	boligfortetting:	

	
Med fortetting og boligfortetting menes etablering av nye boliger/boenheter og 
opprettelse av nye boligeiendommer i nåværende boligområder, enten i tråd med 
gjeldende plan eller eventuelt også utover det gjeldende plan angir. 
 

Småhus:		

	
Fellesbetegnelse på frittliggende og sammenbygde bolighus med inntil tre målbare plan 
over ferdig planert terreng, som gir måleverdig areal jf. NS 3940:2012, der bygningens 
høyde faller innenfor høydene som er angitt i pbl. § 29-4 (bygningshøyde fastsettes i 
reguleringsplanen eller kommuneplanen).  
 
Boenhet:	
	
En selvstendig boenhet inneholder alle nødvendige hovedfunksjoner som oppholdsrom, 
kjøkken, bad og toalett, og har egen inngang, herunder inngang via hovedbruksenhets 
rom for kommunikasjon (inkludert trapp) En selvstendig boenhet kan ha intern 
forbindelse til øvrige boenheter. Definisjonen gjelder både for nybygg og eksisterende 
bygg.  
 
 

Hovedbruksenhet:	

	
Med hovedbruksenhet menes boenhet (beregnet på én familie/husstand) i 
småhusbebyggelse.  

	

Frittliggende	småhusbebyggelse:		
	
Eneboliger, enebolig med sekundærleilighet/-bolig og horisontalt og vertikalt delte 
tomannsboliger. Bygningene skal være frittliggende, med innbyrdes avstand på minst 8 
m. 
 
Reguleringsplanene, og kommuneplanens bestemmelser om antall boenheter, gjelder 
foran definisjonen om frittliggende småhusbebyggelse. 

 Frittliggende	bebyggelse:	
Enebolig, enebolig med sekundærleilighet/-bolig og horisontalt og vertikalt delt 
tomannsbolig med inntil tre målbare plan over ferdig planert terreng, som gir 
måleverdig areal jf. NS 3940:2012.  
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 Åpen	bebyggelse:	
Se frittliggende småhusbebyggelse.		

 Enebolig:	
Frittliggende bygning som er beregnet på én hovedbruksenhet. 	
	

 Enebolig	med	integrert	sekundær	boenhet:	
Frittliggende bygning, som er beregnet på én hovedbruksenhet, men som også 
inneholder én mindre boenhet med alle nødvendige romfunksjoner. 
Sekundærboenheten er integrert i hovedbruksenheten(én bygning). 

 Enebolig	med	frittliggende	sekundær	boenhet:	
Frittliggende bygning, som er beregnet på én hovedbruksenhet, men hvor det på 
eiendommen også ligger én frittliggende mindre boenhet med alle nødvendige 
romfunksjoner. 
 

 Våningshus: 
Se enebolig med integrert sekundær boenhet, så fremt reguleringsplanen ikke 
spesifiserer antall boenheter i bestemmelsene til den enkelte plan.  
 

 Tomannsbolig:	
Frittliggende bygning (én bygning) beregnet for 2 husstander, med to tilnærmet like 
store og likeverdige boenheter.  
 
 

Konsentrert	småhusbebyggelse:	

	
Småhus, sammenbygd i kjeder eller rekker, med inntil tre målbare plan over ferdig 
planert terreng målbare plan, som gir måleverdig areal jf. NS 3940:2012, der bygningens 
høyde faller innenfor høydene som er angitt i pbl. § 29-4 (bygningshøyde fastsettes i 
reguleringsplan eller kommuneplan).  
 
Rekkehus:		

Bygning med tre eller flere selvstendige boenheter bygd i en sammenhengende rekke 
med vertikalt skille (felles skillevegg) mellom de enkelte boenhetene. Hver boenhet 
har egen inngang.  
	

 Kjedehus:	
Med kjedehus menes bygning hvor to eller flere selvstendige boenheter er bygget 
sammen med mellombygg.  
 

 Terrassert	bebyggelse:	
Bolighus i bratt terreng hvor bygningen følger helningen i terrenget. Det enkelte plan 
har terrengkontakt, med unntak av eventuelle toppetasjer.	

 Tre‐/firemannsbolig:	
Frittliggende bygning (én bygning) beregnet for 3-4 husstander, med 3-4 tilnærmet 
like store og likeverdige boenheter (sammenbygget over terreng men ikke 
sammenbygget med mellombygg, boder, garasjer e.l.) 
	

 Lavblokk	
Med lavblokk menes bolig med fire eller flere boenheter i inntil fire etasjer.  
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Bebyggelse	med	støyfølsomt	bruksformål	
Boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Lydkravene i 
byggeteknisk forskrift gjelder imidlertid også for andre typer bygninger med støyfølsomt 
bruk som kontorer og overnattingssteder. 

Rom	med	støyfølsom	bruk:	
Rom som brukes til varig opphold som for eksempel stue, soverom eller rom til annen 
støyfølsom bruk som undervisningsrom og lignende. Kjøkken vil normalt ikke regnes som 
rom til støyfølsomt bruk. Dette ut fra en vurdering av det på kjøkken kan aksepteres noe 
høyere støynivåer utenfor fasade enn for stue, soverom og andre oppholdsrom. Kjøkken 
er imidlertid regnet som rom til varig opphold etter teknisk forskrift, og krav til innendørs 
støynivå fra utendørs kilder er derfor de samme på kjøkken som for andre oppholdsrom. 

Stille	områder:	
Områder som etter kommunens vurdering er viktige for rekreasjon, natur- og 
friluftsinteresser og er ønskelig å bevare som stille og lite støypåvirkete, eller områder en 
har som mål å utvikle til stille områder.  
 
 
 
 

 
 
 

 



124 
Stadfestet 27.05.1963 
 
Skriv fra Kommunal- og arbeidsdepartementet 
 
I medhold av § 27 i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 stadfester departementet 
vedtak av Asker kommunestyre i møte den 4. september 1962 om regulering av Bondibråten i 
Asker kommune, Akershus fylke. 
Etter befaring med representanter for jordbruksmyndighetene og kommunen har en foreløpig 
unntatt fra stadfestingen et areal inntegnet med rød begrensningslinje på reguleringskartet. 
Videre har departementet i medhold av lovens § 3 stadfestet kommunestyrets vedtak samme 
dag om vedtekter i tilknytning til reguleringen. 
 
 Vedtektene lyder: 
                                                                   §1. 
 Bebyggelsen skal være åpen med våningshus på ikke over to fulle etasjer og uthus 

(garasjer) i en etasje. 
      §2. 

            Våningshusene skal plasseres som vist i reguleringsplanen. 
                                                                       §3. 
 Våningshusenes størrelse skal ikke overstige 12% av tomtens nettoareal. 
 Gesimshøyden må ikke overstige følgende: 
 For 2-etasjes hus: 6,0 m fra ferdig terreng. 
 For 1- og 1 ½- etasjes hus: 4,0 m fra ferdig terreng. 
      §4. 
 Uthusenes størrelse må ikke overstige 35 m2, og de må sammenbygges med 

våningshuset. 
      §5. 

 Takoppbygg eller nedskjæringer i takflaten tillates ikke. 
      §6. 
 For utbyggingen for øvrig er fastsatt følgende: 

Parsell nr 1, 1A: Våningshus i en etasje mot Båstadveien og inntil 2 etasjer på motsatt 
side. Takvinkel ikke over 30 grader. 
 
Parsell nr 2, 2A, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: 
Våningshus i en etasje mot syd og inntil to etasjer på motsatt side. 
 
Parsell nr 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35: 
Våningshus i en etasje. Takvinkel ikke over 30 grader. 
 
Parsell nr 41, 42, 43, 44, 45, 46:  
Våningshus i inntil to etasjer. Takvinkel ikke over 30 grader. 
 
Parsell nr 30, 31, 36, 37, 38, 39: 
Kan bebygges med vertikaldelte tomannsboliger i inntil 2 etasjer. Takvinkel ikke over 
30 grader (evt. Eneboliger). 
 
Parsell nr 40, 47, 48, 49:  
Våningshus i en etasje mot vest og inntil 2 etasjer på motsatt side. 
     §7. 

 På felt merket friareal kan oppføres et barnehagehus i en etasje. 



 
      §8. 
 Eventuelle fellesgarasjer plasseres som vist i reguleringsplanen. 

                                                           §9. 
 Bygningenes farger skal godkjennes av bygningsrådet. 
      §10. 
 Eventuelle gjerder skal oppføres som 0,8 m høyt flettverksgjerde. 
      §11. 
 Ingen tomt må beplantes med trær som kan virke sjenerende for naboer. 
      §12. 
 Parsellselger er ikke berettiget til ved privat servitutt å etablere forhold som står i strid 

med disse vedtekter. 
      §13. 

 Unntak fra disse vedtekter kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av 
bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven og de gjeldende vedtekter. 
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3025 02202018015 
Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 8. desember 2020 i medhold av  
plan- og bygningslovens §§ 12-12.  
        Asker kommune,  
        For kommunedirektøren 
        Marte H. Lie 

 

 

Reguleringsbestemmelser for Leangveien 58, Asker kommune 

 

Plankart, datert 16.09.2020 

Reguleringsbestemmelser, datert 16.09.2020 
 

 

1. Planens  hensikt 
  

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av tre 

leilighetsbygg. I tillegg legger reguleringsplanen til rette for utvidelse av 

Båstadveien med ensidig fortau, justering av krysset 

Leangveien/Båstadveien, breddeutvidelse av Leangveien samt justering av 

avkjørsel til Leangveien 58. 

 
 

2. Arealformål 

  

2.1. Arealformål 

Planområdet reguleres til følgende formål: 
 

Bebyggelse og anlegg: 

 
• Boligbebyggelse ( B) 

 
• Renovasjonsanlegg (f_BRE) 

 
• Lekeplass (f_BLK) 

 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 
• Kjøreveg (o_SKVl, f_SKV2, f-SKV3) 

 
• Fortau (o_SF) 

 
• Annen veggrunn - tekniske anlegg (SVT) 

 
• Parkeringsplass  (f_SPP) 
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Grønnstruktur: 

 
• Naturområde (f_GN) 

 
• Friområde (f_GFl, o_GF2) 

 
 

Hensynssone: 
 

• Frisikt (H140_1, H140_2) 
 

Bestemmelsesområde #1: 

 
• Parkering under terreng 

 

 

3. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
  

3.1. Overvannshåndtering 

a) Overvann skal håndteres på egen tomt, med tillatt 20 l/s påslipp til 
kommunens nett. 

 
b) Utforming av flomveier, plassering av bebyggelse, innkjøring til garasje 

og arrondering av terreng må gjennomføres slik at bebyggelsen sikres 

mot overvannsflom. Overvann som ledes ut av planområdet må ledes 

vekk fra tilliggende bebyggelse og kobles på eksisterende flomveier. 

c) Løsning for håndtering av overvann skal avklares med Asker kommune, 

vann- og vannmiljø (VOV) og dokumenteres ved søknad om 

rammetillatelse. Plan for overvannshåndtering skal ta hensyn til forventet 

økning av nedbør og overvannsmengder. 

 
3.2. Samfunnssikkerhet 

Det skal gjennomføres sikringstiltak i skrent mot sør, geoteknisk kontroll 

av utsprengt byggegrop samt kontroll og godkjenning av endelig last og 

fundamentplan, jfr. geoteknisk notat av Geokonsult, datert 27.02.2019. 

Dette skal sikre at stabilitetsforhold ivaretas både i anleggsfasen og for 

ferdige bygninger og uteområder Tidspunkt for gjennomføring av kontroll 

er fastsatt i 6.2 a-b. 

 

3.3. Fossilfri byggeplass 
Ved utbygging av bygg og anlegg skal de tilstrebes fossilfri byggeplass. 
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3.4. Dokumentasjonskrav 

3.4.1. Utomhusplan 

Utomhusplan skal inngå i søknad om rammetillatelse og godkjennes 

av kommunen. Utomhusplanen skal utformes i henhold til 

bestemmelsene i kommuneplanen. 

3.4.2. Renovasjonsløsning 

Renovasjonsløsning skal avklares med Asker kommune, vann og vannmiljø 
(VOV). 

 
3.4.3. Estetikk og utforming 

Ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for tiltakets estetiske 

og arkitektoniske kvaliteter, materialbruk, fargevalg m.m. Tiltakets 

fjernvirkning og nærvirkning skal dokumenteres med oppriss av ny 

bebyggelse sett i sammenheng med nabobebyggelse. 

 
3.5. Krav om undersøkelser før/ved gjennomføring av planen 

3.5.1. Miljøkvalitet (§ 12-7 nr. 3} 
Før igangsettingstillatelse gis for byggetiltak, skal det foreligge 

risikovurdering og plan for gjennomføring av anleggsperioden, riggplan 

og sikringstiltak for terreng og vegetasjon, myke trafikanter og hensyn 

til naboer. 

Før igangsettingstillatelse for byggetiltak gis, skal eventuell forurenset 

grunn være kartlagt og avbøtende tiltak være avklart. 

Før igangsettingstillatelse for byggetiltak gis, skal det dokumenteres i 

en miljøoppfølgingsplan hvordan aktuelle miljømål skal ivaretas 

gjennom detaljprosjektering og i anleggsperioden. 

Miljøoppfølgingsplanen skal redegjøre 

for følgende: o Håndtering av 

eventuelle forurensede masser 

o Tiltak for sikring av kolle, naturlig terreng og vegetasjon 

o Redegjørelse for tiltak for å begrense masseuttak ifm.  

 sprenging av byggegrop  

o Massetransport 

o Tiltak for bekjempelse av fremmede arter 
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4. Bestemmelser til arealformål 
  

4.1. Bebyggelse og anlegg 

4.1.1 Boligbebyggelse (B) 

Grad av utnytting (§ 12-7 nr. 1) 

Grad av utnytting skal ikke overstige BRA 2200 m2. Parkeringsareal 

under planert terreng, bod- areal og tekniske rom under terreng 

medregnes ikke i BRA. Eventuelt overdekket areal på terreng, som 

pergola, tak over sykkelparkering eller lignende, medregnes ikke i 

BRA. 

Plassering og høyder (§ 12-7 punkt 1og 2) 

a) Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser og maks høyder 

som angitt på plankartet. Overliggende etasjer skal trekkes tilbake fra 

underliggende etasjer i henhold til prinsipper vist på utomhusplanen 

datert 16.09.2020. 

b) Parkeringskjeller skal plasseres innenfor bestemmelsesgrense #1 som 
angitt på plankartet. 

 
c) Sykkelparkering, trapper, ramper, forstøtningsmurer og rampe for 

innkjøring til p-kjeller kan etableres utenfor byggegrense. 

d) Belegning og støttemurer kan etableres utenfor byggegrenser i 

forlengelse av bygningsliv, slik at man får gode uteromskvaliteter i en 

overgangssone mellom bebyggelse og terreng. 

e) Det tillates private takterrasser over øverste plan med utvendig 

adkomst fra underliggende balkong. Det tillates ikke adkomstløsning 

med heis- eller trapperom på tak. Det tillates rekkverk over maks 

gesimshøyde og som skal trekkes min. 2 meter inn fra gesims. 

f) Over maks gesimshøyde tillates tekniske rom med gesimshøyde 

inntil 1 m på inntil 20% av takflaten. Takoppbygg må integreres i 

den arkitektoniske utformingen av bebyggelsen. Takoppbygg skal 

trekkes min. 2 meter inn fra gesims. 

Estetiske krav 

Bebyggelsen skal oppføres som tre enkeltstående bygg, i tråd med 

prinsippene i illustrasjonsvedlegget til planforslag, datert 16.09.2020. 

Fasadeliv skal trekkes tilbake fra underliggende etasjes fasadeliv. 

Fasadeliv kan vekselsvis trekkes ut og inn innenfor den enkelte 
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etasje. Byggene skal i hovedsakelig kles i tre. 

Tak og installasjoner på tak 

Bebyggelsen skal ha flate tak. Taket skal behandles som en del av 

tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Det skal benyttes sedum på 

takflatene. Det kan etableres solcellepaneler på takflatene. Det kan 

etableres private takterrasser med utvendig adkomst fra underliggende 

balkong. 

Det tillates ikke pergola eller liknende på tak som gir økt høydevirkning. 

Ved etablering av takterrasser, må innsyn til naboeiendommer vurderes. 

Uteoppholdsareal og lekeplasser 

a) Det skal etableres minimum 50 m2 uteoppholdsareal på terreng per 

boenhet. Av dette skal det opparbeides minimum 25 m2 

lekeplass/nærmiljøanlegg per boenhet på terreng. Uteoppholds- areal 

på terreng skal ha en hensiktsmessig arrondering og ikke være brattere 

enn 1:3. Gang- forbindelser kan medtas i beregningen av minste 

uteoppholdsareal. 

 

b) Alle boenheter skal ha balkong, takterrasse eller direkte atkomst til privat 
uteplass på bakken. 

 

c) I skrånende terreng mot øst, vest og nord kan terrenget bearbeides og 

planeres slik at det kan etableres et kvalitativt uteareal på terreng i 

tilknytning til tilliggende boenhet. 

d) Lekeplasser skal utstyres med lekeapparater for barn med ulikt 

ferdighetsnivå, samt sittemøbler. Arealene skal være universelt 

utformet, med fast dekke frem til lekeplass og sittegrupper. 

e) Tre markert på utomhusplanen skal så langt som mulig søkes 

beholdt. Treet skal sikres i anleggsfasen. Dersom det i 

detaljprosjekteringen viser seg at treet ikke kan beholdes, må det 

redegjøres for årsakene til dette senest ved søknad om 

igangsettingstillatelse. 

Universell utforming 

Grunnet bratte stigningsforhold på eiendommen, er det ikke krav om 

universell utforming av adkomst til boliger og felles uteoppholdsarealer 

på terreng. Universelt utformet adkomst til boligene skal løses via 

parkeringskjeller, med heisadkomst som leder til boligene og til utgang til 

felles uteoppholdsareal på eiendommens søndre del. 
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Parkering og sykkelparkering 

a) Bilparkering: Det skal etableres minst 1,2 bilparkeringsplasser per 

boenhet. Av disse skal det være 2 HC-plasser og 2 gjesteplasser. 

b) Det skal være sikret tilstrekkelig strømtilførsel slik at det kan 

tilrettelegges for etablering av opplegg for lading av el-bil på samtlige 

parkeringsplasser. 

c) Sykkelparkering: Det skal etableres 2 sykkelparkeringsplasser per 

boenhet. Sykkelparkering skal ha god arkitektonisk- og bruksmessig 

kvalitet og være lett tilgjengelig. Min 50 % skal ha takover- bygg min. 5 

% skal være tilpasset ulike typer som lastesykkel og sykkelvogner etc. 

Øvrige sykkelparkeringsplasser kan plasseres i tilknytning til 

inngangspartiene eller på et annet hensiktsmessig sted i nærheten som 

ikke berører de opparbeidede utearealene. 

 
4.2 Renovasjonsanlegg 

Renovasjonsløsningen skal utformes etter Asker kommunes 

renovasjonstekniske veileder. Avvik fra krav om universell utforming 

mellom boenhet og renovasjonspunkt tillates der høydeforskjeller og 

terrengmessige forhold vanskeliggjør tilrettelegging. Renovasjonspunktet 

skal vises på utomhusplanen. 

 

4.3 Energianlegg 

a) Nettstasjon tillates integrert i bygget eller som et frittstående tiltak på 

terreng. Frittstående nettstasjon tillates plassert innenfor gnr/bnr 52/126. 

Den tillates også plassert inntil 1 meter fra eiendomsgrense og utenfor 

regulert byggegrenser. Nettstasjon skal oppføres minimum 5 meter fra 

brennbar vegg. 

b) Nettstasjon medregnes ikke i grad av utnytting. 
 

4.2 Samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur 

(§12-7 nr. 1) 

a) Felt o_SKVl og o_SF skal opparbeides i tråd med plankartet. 

 
b) Avkjørslene skal detaljprosjekteres til rammesøknad. 

 
c) I avkjørsler skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over 

tilstøtende veiers planum. Frisiktlinjer er vist på plankartet. 

Avkjørsel i felt f_SKV2 er felles for eiendommene med gnr/bnr. 52/90, 91, 
109, 110, 131. 
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4.3 Grønnstruktur 

Terreng og vegetasjon innenfor felt f_GN og o_GF2 skal så langt som mulig sikres 
i byggefasen. 

 
 

5. Bestemmelser til bestemmelsesområder 

  

5.1. Bestemmelser til bestemmelsesområde #1 

Parkeringskjeller skal plasseres innenfor bestemmelsesgrense #1 som angitt 
på plankartet. 

 

6. Rekkefølgebestemmelser 
  

6.1. Før rammetillatelse 

Før rammetillatelse gis for nye boliger, skal det dokumenteres at skolekapasitet 
er tilfredsstillende. 

 
6.2. Før igangsettingstillatelse 

a) Geoteknisk prosjektering skal kontrolleres gjennom følgende, jr. 

3.2 Samfunnssikkerhet. Kontroll av utsprengt byggegrop, samt 

kontroll og godkjenning av endelig last og fundamentplan skal 

gjennomføres før igangsetting av fundamenteringsarbeider. 

b) Langs skrent i tomtegrensen mot sør skal det etableres sikringstiltak 

som skal stoppe mindre stein som ruller ned som følge av 

sprengningsarbeidet. Sikringstiltak må være etablert før igangsetting 

av sprengningsarbeider. 

c) Sikringstiltak for tre markert på utomhusplanen må være etablert før 

igangsettingstillatelse for sprengningsarbeidene. 

d) Sikring av skogbeltet langs Leangveien (Grønnstruktur – naturområde 

GN) skal være satt opp før det blir gitt igangsettingstillatelse for 

sprengningsarbeidene. 

e) Felt o_SKVl og o_SF som ligger i Båstadveien skal opparbeides før 
igangsetting av bygninger. 

 
6.3. Før brukstillatelse 

6.3.1.   Opparbeidelse av veiarealer 

Før brukstillatelse gis, skal alle veiarealer innenfor planen være etablert i tråd 
med plankartet. 
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6.3.1.   Opparbeidelse av utomhusarealer 

Før brukstillatelse gis, skal utomhusarealer være ferdig opparbeidet iht. 

godkjent utomhusplan. Unntak gjelder beplantning dersom dette må 

utsettes til vår/sommer. Dersom ferdigstillelse av veiarealer i grensesnitt 

mot utomhusarealer berøres av sesongforsinkelser, kan også ferdigstillelse 

av disse utsettes tilsvarende. 

 
 

7. Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 

bestemmelsene 

o Geoteknisk prosjekteringsnotat, Geo Konsult, datert 27.02.2019. 



 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 48, Bruksnummer 2 i 3025 ASKER kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 06.09.2021 kl. 10.55
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 06.09.2021 kl. 10.53

Adresse(r):

Matr.
adresse:

knr: 3025 gnr: 48 bnr: 2 fnr: 0 unr: 0

Kommune: ASKER
Postkrets: 1387 ASKER

Matr.
adresse:

knr: 3025 gnr: 48 bnr: 2 fnr: 0 unr: 1

Kommune: ASKER
Postkrets: 1387 ASKER

Matr.
adresse:

knr: 3025 gnr: 48 bnr: 2 fnr: 0 unr: 2

Kommune: ASKER
Postkrets: 1387 ASKER

Gateadresse: Leangveien 58
Gatenr: 1277
Kommune: ASKER
Postkrets: 1387 ASKER

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2017/1115458-1/200 10.10.2017
21:00

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT

VEDERLAG: NOK 16 600 000
Omsetningstype: Fritt salg
LEANGVEIEN 58 AS
ORG.NR: 919 306 718
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Dokumenter av særlig interesse for salg- eller pantsettelsesadgang

2021/1070684-2/200 REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN SAMTYKKE FRA
RETTIGHETSHAVER

HEFTELSER

Eventuelle heftelser som kan ha betydning for denne matrikkelenheten, som er tinglyst på
avgivereiendommen før en arealoverføring, er ikke overført. Det samme gjelder servitutter
som ikke er overført ved tidligere fradelinger. Informasjon om disse finner du på
grunnboksutskriftene til de respektive avgivereiendommene.

Heftelser i eiendomsrett:
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Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 3



1921/900696-1/100 18.11.1921 BESTEMMELSE OM VANNRETT

1923/910466-1/100 13.04.1923 BESTEMMELSE OM VEG
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Med flere bestemmelser

1947/2863-1/100 28.05.1947 ERKLÆRING/AVTALE
vedr. jordkabel
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1978/9838-1/100 20.06.1978 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse vedr felles privat vann- og
kloakkledninger
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2005/1222-1/100 17.01.2005 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3025 GNR: 48 BNR: 43
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

2017/1115475-1/200 10.10.2017
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 15 000 000
Panthaver: BN BANK ASA
ORG.NR: 914 864 445
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2019/1207873-1/200 14.10.2019
09:34

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 100 000 000
Panthaver: BN BANK ASA
ORG.NR: 914 864 445
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  ELEKTRONISK INNSENDT

2021/1070684-1/200 31.08.2021
19:52

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 220 385 000
Panthaver: RØISLAND & CO EIENDOMSMEGLING AS
ORG.NR: 994 194 410

  ELEKTRONISK INNSENDT

2021/1070684-2/200 31.08.2021
19:52

REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN
SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER
Rettighetshaver: RØISLAND & CO EIENDOMSMEGLING AS
ORG.NR: 994 194 410

  ELEKTRONISK INNSENDT

GRUNNDATA

1921/900144-1/100 14.10.1921 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 3025 GNR: 48
BNR: 1

1952/3598-1/100 11.06.1952 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3025 GNR: 48
BNR: 43

1974/7122-1/100 21.05.1974 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3025 GNR: 48
BNR: 68
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1974/7124-2/100 21.05.1974 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3025 GNR: 48
BNR: 70

1992/16982-1/100 06.07.1992 SAMMENSLÅING
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
KNR: 0220 GNR: 52 BNR: 133

2020/1220126-1/200 01.01.2020
00:00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING

Tidligere:
KNR: 0220 GNR: 48 BNR: 2

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Servitutter:
2005/1222-2/100 17.01.2005 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

Rettighet hefter i: KNR: 3025 GNR: 48 BNR: 43
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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