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Nytt og moderne 
på Årvoll!
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ÅRVOLLVEIEN 23
4 HELT NYE LEILIGHETER 

PÅ ÅRVOLL.

PRIS
4 650 000 – 7 100 000

OMKOSTNINGER 
31 292 – 43 417

TOTALT INK. OMKOSTNINGER 
4 681 292 – 7 143 417

FELLESKOSTNADER 
1 585 – 2 556

FELLESKOSTNADENE INKLUDERER
Månedlige felleskostnader er stipu-
lert til kr 28,- pr. BRA pr. måned for 
første driftsår, hvor man har lagt til 
grunn at bl.a. kommunale avgifter, 
forsikring på bygget, strøm på fel-
lesarealer, forretningsførsel, drift og 
vedlikehold og vaktmestertjenester
som snøbrøyting og gressklipping 
er inkludert.

P-ROM 
53,6 – 88,3

BRA 
56,6 – 91,3

FAKTA OM 
EIENDOMMEN
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LEV LITT MER
HVER DAG

N rområdet

Årvoll er et veletablert, og svært populært boområde rett nord 
for Oslo sentrum. Det ligger høyt og fritt over Hovedstaden, med 
marka i umiddelbar nærhet. Dette er et ettertraktet område hvor 

det sjelden bygges nye leiligheter. Nærområdet preges av små og 
rolige villaveier med koselige hager rundt. Som nabo til Årvollveien 

23 ligger koselige Årvoll senter hvor du blant annet finner 
dagligvareforretning, apotek, frisør og en liten kafé. Tar du heisen 
ned til parkeringsetasjen kan du gå under tak direkte til senteret.

Ønsker du flere butikker eller nye kulturopplevelser er ikke 
veien ned til sentrum lang. Bussen stopper rett utenfor og tar kun 
et kvarter. Buss nummer 31 går til sentrum og tilbake hele døgnet. 

Så alle Storbyens fasiliteter er tilgjengelige til enhver tid.
I tillegg til en god infrastruktur er det en rekke skoler og 

barnehager i gangavstand. Innenfor en radius på to kilometer 
ligger for eksempel Årvoll skole, Refstad skole, 

Tonsenhagen skole og Disen skole. 

Det som allikevel gjør området helt unikt er den umiddelbare 
nærheten til marka. Om du går de knappe 500 meterne opp 

Steinbakken og videre til Stølsvegen er du i Lillomarka.
Her er det milevis med tur og sykkelstier, og om vinteren frister 

Grefsen alpinanlegg eller flere skiløyper med og uten lys. 
Eller bare rusle innover i marka med fiskestanga på ryggen. 

Du bor ved porten til ditt eget friluftsparadis.

Alt dette gjør Årvoll til et ettertraktet sted å bosette seg.
 

Her vil du trives!

MARIDALSVANNET
SØRKEDALEN

LILLOMARKA

ÅRVOLLVEIEN 23

N  rt det du trenger 
i hverdagen!
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SENTRALT MELLOM 
BYEN OG MARKA

HANDEL

REMA 100 Årvoll 0.1 km
Boots apotek Årvoll 0.1 km 

Årvoll senter 0.3 km 
Kiwi Bjerke 0.7 km

Linderud Vinmonopol 2.4 km

REISETIDER

Med bil
Årvollveien 23 - Storo Storsenter 9 min  //  4.5 km

Årvollveien 23 - Oslo S 16 min  //  7.4 km
Årvollveien 23 - Majorstua 18 min  //  8.2 km

Årvollveien 23 - Nationaltheateret 19 min  //  8.4 km

MED OFFENTLIG TRANSPORT

Årvollveien 23 - Storo Storsenter 14 min
Årvollveien 23 - Oslo S 21 min

Årvollveien 23 - Nationaltheateret 22 min
Årvollveien 23 - Majorstua 23 min

ÅRVOLLVEIEN 23 Årvoll har det meste du trenger i en travel eller rolig hverdag 
innen rimelig avstand, enten det gjelder innkjøp eller gjøremål 

andre steder i byen. Du kommer deg til de fleste destinasjoner til 
fots eller med bussen som går 100 meter fra din nye leilighet. 

Her følger noen praktiske opplysninger:

DET BESTE AV
TO VERDNER

Bjerke
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Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
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Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

GJENNOMTENKTE LØSNINGER
SKAPER EN GOD HVERDAG

Prosjektet

Prosjektet ligger i Årvollveien 23. Bygget har tilsammen 16 arealeffektive 
2- til 4-roms selveierleiligheter fra 56 kvm til 91 kvm, hvorav 12 allerede er solgt i 

salgstrinn 1. Leilighetene er lyse og gjennomgående, og alle får balkong med vidt 
utsyn. Det blir parkering i egen garasjekjeller med heisadkomst til alle etasjeplan. 

Fasaden blir hovedsakelig i lys puss og noen mørkere paneler, som harmonerer 
godt med omkringliggende bebyggelse. Området rundt består av et etablert villa 

område og lavblokker. Tomten rundt prosjektet opparbeides og beplantes med 
trær og busker, og er ment å være en god sosial møteplass for beboerne.

VELKOMMEN INN

Lyse og luftige leiligheter med godt gjennomtenkte planløsninger har vært 
arkitektens hovedfokus i dette prosjektet. Gode rom kombinert med at leilighetene 

er gjennomgående, gjør dette til lyse og fine boliger. Den åpne kjøkkenløsningen 
leveres fra HTH med fronter i hvit høytrykkslaminat. Benkeplater i laminat, og godt 

med lys under skapene - perfekt boltreplass for hobbykokken.

På badet blir det fliser på vegg og gulv i lyse farger, og dusjvegger i herdet glass. 
Det blir også et lekket servantskap med overliggende lysarmatur. I dusjsonen blir 

gulvet senket noe, og får fliser i 5cm x 5cm. Gulvet på badet får elektriske 
varmekabler. Alle andre rom får tidsriktig og elegant parkett i matt hvit eik med
lister i tilsvarende utførelse. Alle utgangsdører kommer med sikkerhetslåser og 

glassfelt. Det blir i tillegg portåpner med monitor i hver leilighet.
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Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Stilrent og 
funksjonelt!
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Plantegninger
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LEILIGHET 101
1. ETASJE
3-ROMS
BRA 73,6 KVM
P-ROM 70,6 KVM
BALKONG 8,6 KVM

LEILIGHET 102
1. ETASJE
3-ROMS
BRA 63,2 KVM
P-ROM 60,2 KVM
BALKONG 7,5 KVM

0 1 2 3 4 5

DATO

MÅL

KONTR.SIGN.

1:100 (A4)

MB

Leilighetsnr.     H0101
Antall rom:
Etasje: 1

Kontraktstegning - H0101

Stiplet innredning medfølger ikke salgsobjektet.

ES 12.05.2020
Årvollveien 23

Areal: 
BRA:       m2

P-ROM:       m2

Balkong:       m2

Årvollveien 23 0590 Oslo

Bod i underetasje/kjeller er ikke inkludert i BRA.

Innvendig bod (i leiligheten) og bod i underetasje/kjeller skal totalt utgjøre min. 8,0 m2.

For leiligheter med innvendig bod kan oppgitte totalarealer inkludere 0,4 m2 teknisk installasjon.

Disse 0,4 m2 er ikke inkludert i oppgitt bodareal og arealet kan fravike fra funksjonskrav til boligareal.

Balkong

H0101
73,4m2

WC

bod

bad

bad

17,5 m2

stue / kjøkken

sov 2

gang

sov 2

sov 1

stue / kjøkken

4,4 m2

8,8 m2

8,6 m2

Uteplass

73,6
70,6
8,6

3-roms

0 1 2 3 4 5

DATO

MÅL

KONTR.SIGN.

1:100 (A4)

MB

Leilighetsnr.     H0102
Antall rom:
Etasje: 1

Kontraktstegning - H0102

Stiplet innredning medfølger ikke salgsobjektet.

ES 12.05.2020
Årvollveien 23

Areal: 
BRA:       m2

P-ROM:       m2

Balkong:       m2

Årvollveien 23 0590 Oslo

Bod i underetasje/kjeller er ikke inkludert i BRA.

Innvendig bod (i leiligheten) og bod i underetasje/kjeller skal totalt utgjøre min. 8,0 m2.

For leiligheter med innvendig bod kan oppgitte totalarealer inkludere 0,4 m2 teknisk installasjon.

Disse 0,4 m2 er ikke inkludert i oppgitt bodareal og arealet kan fravike fra funksjonskrav til boligareal.

Balkong

H0102
63,6m2

bod

badOppbevaringsplass

stue / kjøkken

gangsov 1

sov 2

7,5 m2

Uteplass

63,2
60,2
7,5

3-roms

H0102
63,2m2

N

S

V
Ø

N

S

V
Ø

0 1 2 3 4 5

DATO

MÅL

KONTR.SIGN.

1:100 (A4)

MB

Leilighetsnr.     H0101
Antall rom:
Etasje: 1

Kontraktstegning - H0101

Stiplet innredning medfølger ikke salgsobjektet.

ES 12.05.2020
Årvollveien 23

Areal: 
BRA:       m2

P-ROM:       m2

Balkong:       m2

Årvollveien 23 0590 Oslo

Bod i underetasje/kjeller er ikke inkludert i BRA.

Innvendig bod (i leiligheten) og bod i underetasje/kjeller skal totalt utgjøre min. 8,0 m2.

For leiligheter med innvendig bod kan oppgitte totalarealer inkludere 0,4 m2 teknisk installasjon.

Disse 0,4 m2 er ikke inkludert i oppgitt bodareal og arealet kan fravike fra funksjonskrav til boligareal.

Balkong

H0101
73,4m2

WC

bod

bad

bad

17,5 m2

stue / kjøkken

sov 2

gang

sov 2

sov 1

stue / kjøkken

4,4 m2

8,8 m2

8,6 m2

Uteplass

73,6
70,6
8,6

3-roms

0 1 2 3 4 5

DATO

MÅL

KONTR.SIGN.

1:100 (A4)

MB

Leilighetsnr.     H0101
Antall rom:
Etasje: 1

Kontraktstegning - H0101

Stiplet innredning medfølger ikke salgsobjektet.

ES 12.05.2020
Årvollveien 23

Areal: 
BRA:       m2

P-ROM:       m2

Balkong:       m2

Årvollveien 23 0590 Oslo

Bod i underetasje/kjeller er ikke inkludert i BRA.

Innvendig bod (i leiligheten) og bod i underetasje/kjeller skal totalt utgjøre min. 8,0 m2.

For leiligheter med innvendig bod kan oppgitte totalarealer inkludere 0,4 m2 teknisk installasjon.

Disse 0,4 m2 er ikke inkludert i oppgitt bodareal og arealet kan fravike fra funksjonskrav til boligareal.

Balkong

H0101
73,4m2

WC

bod

bad

bad

17,5 m2

stue / kjøkken

sov 2

gang

sov 2

sov 1

stue / kjøkken

4,4 m2

8,8 m2

8,6 m2

Uteplass

73,6
70,6
8,6

3-roms

0 1 2 3 4 5

DATO

MÅL

KONTR.SIGN.

1:100 (A4)

MB

Leilighetsnr.     H0101
Antall rom:
Etasje: 1

Kontraktstegning - H0101

Stiplet innredning medfølger ikke salgsobjektet.

ES 12.05.2020
Årvollveien 23

Areal: 
BRA:       m2

P-ROM:       m2

Balkong:       m2

Årvollveien 23 0590 Oslo

Bod i underetasje/kjeller er ikke inkludert i BRA.

Innvendig bod (i leiligheten) og bod i underetasje/kjeller skal totalt utgjøre min. 8,0 m2.

For leiligheter med innvendig bod kan oppgitte totalarealer inkludere 0,4 m2 teknisk installasjon.

Disse 0,4 m2 er ikke inkludert i oppgitt bodareal og arealet kan fravike fra funksjonskrav til boligareal.

Balkong

H0101
73,4m2

WC

bod

bad

bad

17,5 m2

stue / kjøkken

sov 2

gang

sov 2

sov 1

stue / kjøkken

4,4 m2

8,8 m2

8,6 m2

Uteplass

73,6
70,6
8,6

3-roms

0 1 2 3 4 5

DATO

MÅL

KONTR.SIGN.

1:100 (A4)

MB

Leilighetsnr.     H0102
Antall rom:
Etasje: 1

Kontraktstegning - H0102

Stiplet innredning medfølger ikke salgsobjektet.

ES 12.05.2020
Årvollveien 23

Areal: 
BRA:       m2

P-ROM:       m2

Balkong:       m2

Årvollveien 23 0590 Oslo

Bod i underetasje/kjeller er ikke inkludert i BRA.

Innvendig bod (i leiligheten) og bod i underetasje/kjeller skal totalt utgjøre min. 8,0 m2.

For leiligheter med innvendig bod kan oppgitte totalarealer inkludere 0,4 m2 teknisk installasjon.

Disse 0,4 m2 er ikke inkludert i oppgitt bodareal og arealet kan fravike fra funksjonskrav til boligareal.

Balkong

H0102
63,6m2

bod

badOppbevaringsplass

stue / kjøkken

gangsov 1

sov 2

7,5 m2

Uteplass

63,2
60,2
7,5

3-roms

H0102
63,2m2
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0 1 2 3 4 5

DATO

MÅL

KONTR.SIGN.

1:100 (A4)

MB

Leilighetsnr.     H0103
Antall rom:
Etasje: 1

Kontraktstegning - H0103

Stiplet innredning medfølger ikke salgsobjektet.

ES 12.05.2020
Årvollveien 23

Areal: 
BRA:       m2

P-ROM:       m2

Balkong:       m2

Årvollveien 23 0590 Oslo

Bod i underetasje/kjeller er ikke inkludert i BRA.

Innvendig bod (i leiligheten) og bod i underetasje/kjeller skal totalt utgjøre min. 8,0 m2.

For leiligheter med innvendig bod kan oppgitte totalarealer inkludere 0,4 m2 teknisk installasjon.

Disse 0,4 m2 er ikke inkludert i oppgitt bodareal og arealet kan fravike fra funksjonskrav til boligareal.

Balkong

H0103
56,7m2

bad

Oppbevaringsplass

sov 2

gang

sov 1

bod

stue / kjøkken

7,5 m2

Uteplass

56,6
53,6
7,5

2-roms

0 1 2 3 4 5

DATO

MÅL

KONTR.SIGN.

1:100 (A4)

MB

Leilighetsnr.     H0104
Antall rom:
Etasje: 1

Kontraktstegning - H0104

Stiplet innredning medfølger ikke salgsobjektet.

ES 12.05.2020
Årvollveien 23

Areal: 
BRA:       m2

P-ROM:       m2

Balkong:       m2

Årvollveien 23 0590 Oslo

Bod i underetasje/kjeller er ikke inkludert i BRA.

Innvendig bod (i leiligheten) og bod i underetasje/kjeller skal totalt utgjøre min. 8,0 m2.

For leiligheter med innvendig bod kan oppgitte totalarealer inkludere 0,4 m2 teknisk installasjon.

Disse 0,4 m2 er ikke inkludert i oppgitt bodareal og arealet kan fravike fra funksjonskrav til boligareal.

Balkong

H0104
91,3m2

bad

bad

WC

sov 3

stue / kjøkken

bod

sov 1

sov 2

gang

sov 1

bod

8,6 m2

Uteplass

91,3
88,3
8,6

4-roms

N

S

V
Ø

N

S

V
Ø

0 1 2 3 4 5

DATO

MÅL

KONTR.SIGN.

1:100 (A4)

MB

Leilighetsnr.     H0103
Antall rom:
Etasje: 1

Kontraktstegning - H0103

Stiplet innredning medfølger ikke salgsobjektet.

ES 12.05.2020
Årvollveien 23

Areal: 
BRA:       m2

P-ROM:       m2

Balkong:       m2

Årvollveien 23 0590 Oslo

Bod i underetasje/kjeller er ikke inkludert i BRA.

Innvendig bod (i leiligheten) og bod i underetasje/kjeller skal totalt utgjøre min. 8,0 m2.

For leiligheter med innvendig bod kan oppgitte totalarealer inkludere 0,4 m2 teknisk installasjon.

Disse 0,4 m2 er ikke inkludert i oppgitt bodareal og arealet kan fravike fra funksjonskrav til boligareal.

Balkong

H0103
56,7m2

bad

Oppbevaringsplass

sov 2

gang

sov 1

bod

stue / kjøkken

7,5 m2

Uteplass

56,6
53,6
7,5

2-roms

0 1 2 3 4 5

DATO

MÅL

KONTR.SIGN.

1:100 (A4)

MB

Leilighetsnr.     H0104
Antall rom:
Etasje: 1

Kontraktstegning - H0104

Stiplet innredning medfølger ikke salgsobjektet.

ES 12.05.2020
Årvollveien 23

Areal: 
BRA:       m2

P-ROM:       m2

Balkong:       m2

Årvollveien 23 0590 Oslo

Bod i underetasje/kjeller er ikke inkludert i BRA.

Innvendig bod (i leiligheten) og bod i underetasje/kjeller skal totalt utgjøre min. 8,0 m2.

For leiligheter med innvendig bod kan oppgitte totalarealer inkludere 0,4 m2 teknisk installasjon.

Disse 0,4 m2 er ikke inkludert i oppgitt bodareal og arealet kan fravike fra funksjonskrav til boligareal.

Balkong

H0104
91,3m2

bad

bad

WC

sov 3

stue / kjøkken

bod

sov 1

sov 2

gang

sov 1

bod

8,6 m2

Uteplass

91,3
88,3
8,6

4-roms0 1 2 3 4 5

DATO

MÅL

KONTR.SIGN.

1:100 (A4)

MB

Leilighetsnr.     H0101
Antall rom:
Etasje: 1

Kontraktstegning - H0101

Stiplet innredning medfølger ikke salgsobjektet.

ES 12.05.2020
Årvollveien 23

Areal: 
BRA:       m2

P-ROM:       m2

Balkong:       m2

Årvollveien 23 0590 Oslo

Bod i underetasje/kjeller er ikke inkludert i BRA.

Innvendig bod (i leiligheten) og bod i underetasje/kjeller skal totalt utgjøre min. 8,0 m2.

For leiligheter med innvendig bod kan oppgitte totalarealer inkludere 0,4 m2 teknisk installasjon.

Disse 0,4 m2 er ikke inkludert i oppgitt bodareal og arealet kan fravike fra funksjonskrav til boligareal.

Balkong

H0101
73,4m2

WC

bod

bad

bad

17,5 m2

stue / kjøkken

sov 2

gang

sov 2

sov 1

stue / kjøkken

4,4 m2

8,8 m2

8,6 m2

Uteplass

73,6
70,6
8,6

3-roms

0 1 2 3 4 5

DATO

MÅL

KONTR.SIGN.

1:100 (A4)

MB

Leilighetsnr.     H0101
Antall rom:
Etasje: 1

Kontraktstegning - H0101

Stiplet innredning medfølger ikke salgsobjektet.

ES 12.05.2020
Årvollveien 23

Areal: 
BRA:       m2

P-ROM:       m2

Balkong:       m2

Årvollveien 23 0590 Oslo

Bod i underetasje/kjeller er ikke inkludert i BRA.

Innvendig bod (i leiligheten) og bod i underetasje/kjeller skal totalt utgjøre min. 8,0 m2.

For leiligheter med innvendig bod kan oppgitte totalarealer inkludere 0,4 m2 teknisk installasjon.

Disse 0,4 m2 er ikke inkludert i oppgitt bodareal og arealet kan fravike fra funksjonskrav til boligareal.

Balkong

H0101
73,4m2

WC

bod

bad

bad

17,5 m2

stue / kjøkken

sov 2

gang

sov 2

sov 1

stue / kjøkken

4,4 m2

8,8 m2

8,6 m2

Uteplass

73,6
70,6
8,6

3-roms

LEILIGHET 103
1. ETASJE
2-ROMS
BRA 56,6 KVM
P-ROM 53,6 KVM
BALKONG 7,5 KVM

LEILIGHET 104
1. ETASJE
4-ROMS
BRA 91,3 KVM
P-ROM 88,3 KVM
BALKONG 8,6 KVM
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Etasjeplaner
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1. ETASJE

Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

0
1

2
3

4
5

DATOMÅL

KONTR.

SIGN.

1:100

(A4)

MB

Leilighetsnr.     H0102
Antall rom:Etasje: 

1

Kontraktstegning - H0102

Stiplet innredning medfølger ikke salgsobjektet.

ES

12.05.2020

Årvollveien 23

Areal: 
BRA: 

      m2
P-ROM:

      m2
Balkong:

      m2

Årvollveien 23 0590 Oslo

Bod i underetasje/kjeller er ikke inkludert i BRA.

Innvendig bod (i leiligheten) og bod i underetasje/kjeller skal totalt utgjøre min. 8,0 m2.

For leiligheter med innvendig bod kan oppgitte totalarealer inkludere 0,4 m2 teknisk installasjon.

Disse 0,4 m2 er ikke inkludert i oppgitt bodareal og arealet kan fravike fra funksjonskrav til boligareal.

Balkong

H010263,6m2

bod

bad

Oppbevaringsplass

stue / kjøkken

gang

sov 1

sov 2

7,5 m2

Uteplass

63,2
60,2
7,5

3-roms

H010263,2m2

0
1

2
3

4
5

DATOMÅL

KONTR.

SIGN.

1:100

(A4)

MB

Leilighetsnr.     H0103
Antall rom:Etasje: 

1

Kontraktstegning - H0103

Stiplet innredning medfølger ikke salgsobjektet.

ES

12.05.2020

Årvollveien 23

Areal: 
BRA: 

      m2
P-ROM:

      m2
Balkong:

      m2

Årvollveien 23 0590 Oslo

Bod i underetasje/kjeller er ikke inkludert i BRA.

Innvendig bod (i leiligheten) og bod i underetasje/kjeller skal totalt utgjøre min. 8,0 m2.

For leiligheter med innvendig bod kan oppgitte totalarealer inkludere 0,4 m2 teknisk installasjon.

Disse 0,4 m2 er ikke inkludert i oppgitt bodareal og arealet kan fravike fra funksjonskrav til boligareal.

Balkong

H010356,7m2

bad

Oppbevaringsplass

sov 2
gang

sov 1

bod
stue / kjøkken

7,5 m2

Uteplass

56,6
53,6
7,5

2-roms

H0104 H0103 H0102 H0101
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Utomhusplan
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Utomhusplanen er av illustrativ karakter og endringer vil forekomme
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Dato rev. 06.08.2020

GENERELT
Prosjektet er per i dag ikke de-
taljprosjektert. Alle opplysninger 
om leilighetene og prosjektet er 
derfor gitt med forbehold om rett til 
endringer som er hensiktsmessige 
og nødvendige i forbindelse med 
nærmere detaljering av prosjektet 
og leilighetene. (Dette gjelder bl.a. 
planløsning). Herunder endringer 
som følge av pålegg fra myndighe-
tene, eller tiltak for å tilfredsstille ak-
tuelle forskriftskrav, eller endringer 
i disse.
Generelt står utbygger fritt til å 
velge løsninger i den grad det ikke 
forringer den generelle standarden 
på prosjektet.

KONSTRUKSJON
Bygningen utføres med bærekon-
struksjon hovedsakelig i betong 
og stål. Fasadeveggene utføres i 
hovedsak med isolert bindingsverk, 
men med enkelte vegger i betong 
som er isolert med mineralull. Det 
kan bli synlige V-fuger i innvendige 
tak ved platedekkeskjøter.
Rekkverk hvor det er påkrevet opp-
føres iht. forskriftene. Utbygger står 
fritt til å velge materialer og utførel-
se. Balkongdekker og svalganger 
leveres i støvbundet betong, og er å 
anse som en utvendig konstruksjon.  

STANDARD INNVENDIG 
Det presiseres at salgsprospektet 

ikke er bindende for leilighetens 
detaljutforming og farger. Opplys-
ninger gitt i salgsoppgaven kan 
fravikes dersom selger anser det 
som nødvendig eller ønskelig, men 
endringene skal ikke ha innvirkning 
på forutsatt standard.

INNVENDIGE OVERFLATER
Gulv: Lys eikeparkett.  Fliser på bad. 
Vegger: Malt. Fliser på bad
Himling: Malt.

INNVENDIG TAKHØYDE
Takhøyde innvendig vil være ca 2,5 
m. Enkelte steder vil det være bæ-
rebjelker i himling og steder som er 
senket pga. ventilasjon eller andre 
tekniske føringer. Dette innebærer 
redusert takhøyde. 

NEDFORET HIMLING / INNKASSING
Tekniske rørføringer og ventila-
sjonskanaler vil i varierende grad 
bli montert i taket og langs vegger 
i innkassinger. Nedforinger/innkas-
singer i oppholdsrom som en følge 
av rør-/kanalføringer, vil bli utført 
med gipsplater eller prefabrikerte 
L-profiler. Disse vil bli overflatebe-
handlet som en del av overflaten 
der konstruksjonene blir montert.

UTSTYR

KJØKKEN
Det leveres moderne, hvit glatt 
kjøkkeninnredning fra HTH med 

overskap og laminat benkeplate. 
Det leveres oppvaskbenk med 
nedfelt stålbeslag, ettgreps blande-
batteri. Det leveres ikke hvitevarer 
som standard. Tegninger og illustra-
sjoner i prospektet viser nødvendig-
vis ikke den reelle leveransen. 

GARDEROBE
Det leveres 1 m standard takhøye 
garderobeskap per sengeplass i 
soverom.

BAD
Det leveres vegghengt WC og 
dusjarmatur montert på vegg. 
Dusjvegger leveres som glassdø-
rer. Det leveres servantskap med 
skuffer og speil med overliggende 
lysarmatur. Downlight leveres, antall 
iht NEK400. Det er avsatt plass 
for vaskemaskin og tørketrom-
mel (forutsetningen er at det kun 
benyttes kondenstørketrommel). 
Det leveres keramiske fliser på gulv 
og vegger. Det blir forskriftsmessig 
terskel med nivåforskjell fra bad til 
tilliggende rom. Det leveres prefa-
brikkerte våtromsmoduler. Det er fra 
selgers side gjort ulike tilvalg tilpas-
set den enkelte leilighet. Nærmere 
opplysninger ved henvendelse 
megler.
 
VINDUER/VINDUSDØRER
Det leveres vinduer og karmer, fer-
digbehandlet fra fabrikk. 

LEVERANSEBESKRIVELSE

INNVENDIGE DØRER
Det leveres hvite dører med hvite 
karmer. Dørene, type massive, leve-
res ferdig behandlet fra fabrikk, med 
dørhåndtak i stål/børstet utførelse.

YTTERDØR TIL LEILIGHET
Hovedinngangsdør leveres i glatt 
utførelse med ulik farge innvendig 
og utvendig. Ytterdøren leveres 
med glassfelt og med elektronis-
ke nøkkelbrikke som også går til 
fellesareal.

GULVLISTER/GERIKTER/TAKLISTER
I rom med eikeparkett leveres eik 
gulvlister. Alle utforinger/gerikter 
rundt vinduer og dører leveres fer-
dig hvitmalte fra fabrikk. Det vil bli 
synlige spikerhoder eller skrueho-
der i listverk, gerikter og utforinger. 
Taklister leveres ikke.

DIVERSE UTSTYR
Det leveres brannslukningsutstyr 
iht. forskrifter. Husbrannslange på 
kjøkken, alternativt brannsluknings-
apparat. 
Porttelefon leveres med kamera.

BALKONGER
Utforming i glass og standardløs-
ninger i aluminium. Glasset avslut-
tes i underkant av balkongdekker 
og nederste ca. 20 cm av glass skal 
ha frostet utseende i laminatfolien. 
Rekkverk på balkong. Balkongdør 
leveres som foldedør, så hele vegg-
parti mot balkong kan åpnes.

BODER
Det leveres 1 stk. sportsbod til 
hver leilighet. Boden ligger i felles 
bodanlegg i kjeller. Bodene leveres 
med systemvegger i netting og 
klargjort for kjøpers egen montering 
av hengelås.

TEKNISKE ANLEGG

VENTILASJON
Det leveres separate balansert 
ventilasjonsanlegg med varmegjen-
vinning. 

ELEKTRISK
Elektrisk anlegg installeres iht 
forskriftskrav. Fortrinnsvis benyttes 
skjult anlegg, men åpent anlegg må 
påregnes i enkelte tilfeller. Elektris-
ke punkter fremkommer av egen 
elektrotegning. 
Komfyrvakt leveres til hvert kjøkken. 
 
SANITÆR
Det monteres ett-greps blandebat-
terier. Det monteres opplegg for 
oppvaskmaskin i kjøkkenbenk med 
lekkasje stopper og opplegg for 
vaskemaskin som anvist på tegning.
Det leveres vegghengt WC.

OPPVARMING
Leilighetene leveres med oppvar-
ming med radiatorer fra vannbårent 
varmeanlegg (fjernvarme).
Badegulv leveres med gulvvarme. 
Alle leiligheter vil ha egne separate 
energimålere. 

TV, TELEFON OG BREDBÅND
Leilighetene leveres med 2 stk. 
uttak for kabeltv/bredbånd i hver 
leilighet, ett i stue og ett i hovedso-
verom.  Utbygger vil på vegne av 
sameiet tegne en 2-5 års kontrakt 
for signalleveranse og kollektiv 
grunnpakkeavtale for TV og Inter-
nett til alle leilighetene.
Den enkelte kjøper kan selv ta 
kontakt med aktuell leverandør og 
abonnere på/betale for ytelser 
utover det som inkluderes i den 
”kollektive grunnpakken”.

TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG
Tekniske anlegg og fremføringer til 
disse blir ikke inntegnet på tegnin-

ger som omfattes av kjøpekontrakt. 
Endelig plassering av rørføringer 
bestemmes av hva som er hensikts-
messig og nødvendig.
Det blir levert sprinkleranlegg. 
Sprinkelrør ligger i dekke eller vil bli 
kasset inn.

FELLESAREAL

INNGANGSPARTI
Inngangspartiene til blokken skal 
hellelegges fra asfaltert internvei og 
skal kantes med betongkantstein 
mot grøntareal. Trapp i felles areal 
leveres i støvbundet betong. Gulv 
i inngangsparti og trapperepoer er 
med fliser m/sokkel. Ringeklokke på 
utsiden av hver ytterdør i tillegg til 
porttelefon med kamera.

HEIS
Heis direkte opp fra parkeringseta-
sje til alle boligetasjer.

PARKERINGSETASJE
Leveres med støvbundet overflater 
og oppmerkede parkeringsplasser.
Det etableres p-plasser for utleie i 
parkeringskjeller som vil være mulig 
å leie.
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HOVEDOPPDRAGSNUMMER
912180950

KONTAKTPERSON
Navn: Julian Alexander Hahn, 
telefon 992 24 078
Tittel: Eiendomsmegler

ANSVARLIG MEGLER
Navn: Bente Stubberud, 
telefon 913 39 949
Tittel: Eiendomsmegler

DNB Eiendom AS, 
avd. Oslo Nybygg
Adresse: Dronning Eufemias gate 30
Org.nr. 910 968 955

SELGER/UTBYGGER
Navn: Ing. Arve Eid ANS
Adresse: Borgenveien 14 C, 
0370 Oslo
Org.nr.: 888 352 562

ENTREPRENØR
Navn: Bunde Bygg AS
Adresse: Postboks 6445 Etterstad, 
0605 Oslo
Org.nr.: 962 383 149

FELLESAREAL/UTOMHUS/
INFRASTRUKTUR
Oslo kommune gnr. 87 bnr. 50.
Eiendommen skal fradeles/gren-
sejusteres, og eiendomsgrensene 
er ikke endelig fastsatt eller oppmålt 
på salgstidspunktet. Sameiets tomt 
skal opprettes med egen matrikkel, 
og eiendommen vil bli seksjonert. 

Sameiets tomteareal er oppgitt fra 
selger å bli ca. 1.180 kvm.
Hver seksjon vil bestå av en 
sameieandel iht. oppdelingsbegjæ-
ringen.
Foreløpig adresse er Årvollveien 
23A-G. Endelig adresse vil bli 
fastsatt før overtagelse.

EIERFORHOLD
Selveier

BOLIGTYPE
Leilighet

TOMTETYPE
Eiet tomt

ADKOMST
Fra sentrum: Følg Trondheimsvei-
en oppover og ta avkjørselen mot 
Bjerke. Ta til venstre i første rund-
kjøring og kjør rett igjennom den 
andre. Følg så Årvollveien oppover. 
Prosjektet ligger på høyre hånd rett 
etter Årvoll Senter med adkomst 
direkte fra Årvollveien. Innkjøring til 
garasjeanlegg vil bli fra Bård Skole-
mesters vei/Årvoll senter.

BELIGGENHET
Årvoll er et veletablert, og svært 
populært boområde rett nord for 
Oslo sentrum. Det ligger høyt og 
fritt over Hovedstaden, med marka 
i umiddelbar nærhet. Dette er et 
ettertraktet område hvor det sjelden 
bygges nye leiligheter. Nærområdet 
preges av små og rolige villaveier 

med koselige hager rundt. Som 
nabo til Årvollveien 23 ligger koseli-
ge Årvoll senter hvor du blant annet 
finner dagligvareforretning, apotek, 
frisør og en liten kafé. Tar du heisen 
ned til parkeringsetasjen kan du gå 
under tak direkte til senteret. Årvoll 
har det meste du trenger i en travel 
eller rolig hverdag innen rimelig 
avstand, enten det gjelder innkjøp 
eller gjøremål andre steder i byen.

OM PROSJEKTET
Prosjektet vil bestå av totalt 16 flotte 
selveierleiligheter beliggende høyt 
og fritt på Årvoll samt 3 nærings-
seksjoner. Alle leilighetene har egen 
privat uteplass og mulighet for leie 
av parkeringsplass i garasjekjeller 
med heisadkomst til alle etasjeplan. 
Fasaden blir hovedsakelig i lys puss 
og noen mørkere panelfelt, som 
harmonerer godt med omkringlig-
gende bebyggelse.
Området rundt består av etablert 
villa område og lavblokker. Tomten 
rundt prosjektet opparbeides og 
beplantes med trær og busker, og er 
ment å være en god sosial møte-
plass for beboerne. Dette prosjektet 
vil ligge vegg i vegg med eksis-
terende bebyggelse mot øst. Deler 
av eksisterende bebyggelse eies i 
dag av Boligbygg Oslo KF.

BEBYGGELSEN
Salgstrinn 2 omfatter de 4 siste 
leilighetene, som ligger i byggets 1. 
etasje.

EIENDOMMENS A TIL Å

I byggets kjelleretasje 1 etableres 
treningssenter og legesenter. I 
byggets kjelleretasje 2 etableres 
tekniske rom, mulig vaskeanlegg for 
bil og parkeringsareal med p-plas-
ser. Disse pplassene vil ha adkomst 
under Årvoll senter, fra Bård Skole-
mesters vei.
Deler av dekke over parkeringshus 
skal gis en parkmessig bearbeiding 
med beplantning, sitteplasser og 
lekeareal. Trerekke mot Årvollveien 
skal etableres.
Bygget utføres hovedsakelig med 
bærekonstruksjon i stål og betong 
og fasadeveggene vil være med 
isolert bindingsverk, men med 
enkelte vegger i betong isolert med 
mineralull. Det henvises forøvrig 
til fremlagt leveransebeskrivelse 
datert 06.08.2020.

INNHOLD OG STANDARD
Hver leilighet får sin egen private 
uteplass og det blir opparbeidet 
hyggelige omgivelser rundt
leilighetsbygget. Leilighetene vil 
blant annet leveres med lys eikepar-
kett, varme i gulv på bad/wc, 1 meter 
garderobeskap pr. sengeplass i 
soverom og downlights på bad/wc. 
Det vil også leveres moderne, hvit 
kjøkkeninnredning fra anerkjente 
leverandører og komfyrvakt til hvert 
kjøkken. For mer informasjon om 
standard/ innhold vises det til leve-
ransebeskrivelse datert 06.08.20.

BODER OG PARKERINGSPLASSER
Det leveres innvendig bod samt 
1 stk. sportsbod til hver leilighet. 
Sportsboden ligger i felles bod 
anlegg i kjeller, ev. i kjeller i na-
bobygg. Sportsbodene leveres 
med systemvegger i netting og er 
klargjort for kjøpers egen montering 
av hengelås.
Parkeringsplass i parkeringskjeller 
kan leies, se prisliste for nærmere 
info.

Konferer megler om tilgjengelige 
plasser.
Det vil være tilrettelagt for el-bil 
parkering/ladestasjon.

Selger forbeholder seg retten til å 
avgjøre hvordan organisering av 
sportsboder og uteareal utenfor bo-
liger i 1. etasje/2.etasje vil bli. Dette 
kan bli søkt organisert som til-
leggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, 
skilles ut som en egen eiendom, 
eller bli lagt som fellesareal med 
vedtektsfestet bruksrett.

VEI, VANN OG AVLØP
Prosjektet vil bli tilknyttet offentlig 
vei, vann og avløp via private stikk-
ledninger.
Vi gjør oppmerksom på at private 
stikkledninger vedlikeholdes for 
sameiets regning og dette kan bli 
tinglyst på eiendommen.

SAMEIET
Området er planlagt å bestå av ett 
eller flere boligselskap (antallet 
boligselskap kan bli justert i forbin-
delse med utbyggingen). Sameiet 
er planlagt å bestå av totalt 16 stk. 
boligseksjoner og 3 stk. nærings-
seksjoner, totalt 19 stk. seksjoner 
(antallet seksjoner kan ev. bli justert 
i forbindelse med utbyggingen). 
Den daglige driften vil bli organisert 
som seksjonssameie iht. lov av 
16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.

Hver seksjon utgjør en sameieandel 
med tilknyttet enerett til bruk av en 
bruksenhet og rett til bruk av samei-
ets fellesarealer. Areal utenfor boliger 
i 1. etasje er planlagt organisert med 
vedtektsfestet bruksrett. Se vedtekte-
ne for mer informasjon.
Styret bestemmer hvordan felles-
arealene skal brukes, dog bestem-
mer næringsseksjonene bruk av 
fellesarealer i U1 og U2 (etasjene 
med næringsseksjoner), samt felles 

inngangsparti.
Boligseksjonene bestemmer bruk 
av svalgang foran boligseksjonene. 
Næringsseksjonen kan sette opp 
skilt og reklame i felles inngangs-
parti og i felles adkomstveier mv.

Det er fra 01.01.2020 forbudt å 
erverve mer enn 2 boligseksjoner i 
samme sameie. Denne begrensnin-
gen gjelder også indirekte erverv, 
herunder kjøp via aksjer eller an-
deler i et selskap. Erverv er forbudt 
dersom det medfører at flere enn 
to av boligseksjonene eies av noen 
som har «tilknytning til hverandre».
Dersom bestemmelsen brytes 
vil blant annet styret i sameiet 
uten forutgående varsling, kunne 
pålegge salg av seksjonene som er 
ervervet ulovlig. Videre vil man ikke 
kunne stemme på årsmøtet, og man 
vil ikke tas med i beregningsgrunn-
laget for flertallsavgjørelser.

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

Utomhusarealene på området fer-
digstilles samtidig med ferdigstillel-
se eller så snart årstiden tillater det.

PARKERINGSPLASSER FOR PER-
SONER MED NEDSATT FUNK-
SJONSEVNE
• Har en seksjonseier, leietaker eller 
en i husstanden nedsatt funksjons-
evne, kan denne kreve at styret 
pålegger en annen seksjonseier 
å bytte parkeringsplass. Bytteret-
ten gjelder bare dersom den som 
krever bytte, allerede disponerer en 
parkeringsplass i sameiet. Styret 
bør tilstrebe at bytteplassen ligger i 
nærheten av søkers seksjon. Retten 
til å bruke en tilrettelagt plass varer 
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så lenge et dokumentert behov er 
til stede.

• Retten gjelder bare parkerings-
plasser som i vedtak etter plan- og 
bygningsloven er krevet opparbei-
det til bruk av personer med nedsatt 
funksjonsevne.

EIENDOMMENS FASTE, LØPEN-
DE KOSTNADER

FELLESKOSTNADER
Felleskostnader vil avhenge av hvil-
ke tjenester sameiet ønsker utført i 
felles regi, og fordeles iht. vedtek-
tene. Månedlige felleskostnader er 
stipulert til kr 28,- pr. BRA pr. måned 
for første driftsår, hvor man har lagt 
til grunn at bl.a. kommunale avgifter, 
forsikring på bygget, strøm på 
fellesarealer, forretningsførsel, drift 
og vedlikehold og vaktmestertje-
nester som snøbrøyting og gress-
klipping er inkludert. Oppvarming, 
varmtvann og strøm for hver enkelt 
leilighet kommer i tillegg. Selger kan 
bestille abonnement på TV/bred-
bånd med bindingsperiode med 
anerkjente leverandører på vegne 
av sameiet. Pris for dette er ikke 
inkludert i felleskostnadene.
Endelig budsjett fastsettes på 
årsmøte. Det tas forbehold om 
endringer i stipulerte felleskostna-
der, da dette er basert på erfarings-
tall. Fordelingsnøkkel for fordeling 
av kostnader reguleres i sameiets 
vedtekter, og bygger i utgangs-
punktet på sameierbrøk. Enkelte 
elementer i budsjettet kan i ved-
tektene fastsettes til fordeling likt 
på alle seksjoner, eller etter forbruk. 
Selger vil engasjere forretningsfører 
for sameiet for første driftsår. Kost-
nader for dette er tatt inn i budsjett 
for felleskostnader.

INFO EIENDOMSSKATT
Det er i følge kommunen eiendoms-
skatt på boliger i Oslo kommune 
pr. 2020, og denne fastsettes etter 
ferdigstillelse av boligen.
For boliger er eiendomsskatten 3 
promille av eiendomsskattegrunnla-
get minus bunnfradraget.
Bunnfradraget for 2020 er på inntil 4 
millioner kroner.

FREMDRIFTSPLAN OG FERDIG-
STILLELSE
Siste frist for overlevering er satt til 
03.05.2021.
Dette er å regne som en frist iht. 
Bustadoppføringslova.

Selgeren kan kreve overtagelse 
inntil fire måneder før den avtalte 
fristen til å ha boligen klar til overta-
gelse. Selgeren skal skriftlig varsle 
om dette minimum to måneder før 
det nye overtagelsestidspunktet. 
Det eksakte overtagelsestidspunk-
tet skal gis med minst 14 kalender-
dagers skriftlig varsel. Det beregnes 
dagmulkt fra det nye overtagelses-
tidspunktet.

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

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

Selger tar forbehold om at endelig 
innflyttingsdato kan endres som 
følge av manglende arbeidskraft, 
forsinket levering av nødvendige 
leveranser til prosjektet og lignende 
som følge av sykdomsfravær ved 
f.eks. større virusutbrudd.

UTLEIE
Boligen kan leies ut iht. bestemmel-
sene i eierseksjonsloven og ev. ved-

tektene, dvs. utleie med varighet på 
over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie:
Kortidsutleie av hele boligseksjonen 
i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. 
Med korttidsutleie menes utleie 
i inntil 30 døgn. Grensen på 90 
døgn kan fravikes i vedtektene og 
kan i så fall settes til mellom 60 og 
120 døgn. Slik beslutning krever et 
flertall på minst to tredjedeler av de 
avgitte stemmene på årsmøtet.
Boligen har ingen egen utleieenhet.

HEFTELSER/TINGLYSTE BE-
STEMMELSER
Boligen selges fri for pengeheftel-
ser med unntak av boligsameiets 
legalpant i hver seksjon jf. lov om 
eierseksjoner. På eiendommen er 
det tinglyst følgende servitutter/ret-
tigheter som vil følge eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny 
hjemmelshaver:

19.01.1998 - Dokumentnr: 2972 - 
Erklæring/avtale
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde – eieren 
plikter å flytte gjerdet vederlagsfritt 
dersom veien skal utvides. Oslo 
kommune har rett til å brøyte snø 
inn på dette areal. Gjerdeplikt mot 
kommunale friarealer, parker, turare-
aler etc.
Bestemmelse om vann/kloakkled-
ning - kommunen har rett til å legge, 
ha liggende og vedlikeholde lednin-
ger, kummer og lignende. Kommu-
nen har også rett til adkomst.
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med 
flere.

03.12.2019 - Dokumentnr: 1448932 - 
Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Oslo Kommune
Org.nr: 958 935 420
Adkomstrett for drift og vedlikehold 

av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med 
flere
Servitutten omhandler Oslo 
kommune ved Vann- og avløpse-
taten (VAV) sin rett til å legge og 
ha liggende hovedledninger med 
kummer på eiendommen. VAV gis 
fri adgang til eiendommen inkludert 
adgang til kulvert/garasje/kjeller for 
å foreta tilsyn med ledningene og å 
foreta nødvendig vedlikehold.
Boligsameiet Årvollveien 23 bygger 
og eier kulvert/garasje/kjeller og har 
drifts- og vedlikeholdsansvar for de 
samme kontruksjonene.
VAV eier de kommunale hovevann- 
og avløpsledninger som går i/
gjennom kulvert/garasje/kjeller, inkl. 
nødvendig opphengs- og feste- 
utstyr, og har drifts og vedlike-
holdsansvar for det samme utstyret.

Rettigheter:

21.10.1996 - Dokumentnr: 59172 - 
Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:12
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
Kan ikke slettes uten samtykke fra 
Oslo vann-og avløpsverk
Overført fra: Knr:0301 Gnr:87 Bnr:50
Servitutten omhandler overens-
komst mellom gnr. 87 bnr. 50 og 
gnr. 87 bnr. 12 vedr. stikkledninger 
for vann- og avløp gjennom annen 
eiers grunn.

27.02.1997 - Dokumentnr: 12683 - 
Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:43
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser.
Kan ikke endres/slettes uten sam-
tykke fra Plan- og bygningsetaten.
Overført fra: Knr:0301 Gnr:87 Bnr:50
Servitutten omhandler gnr. 87, bnr. 

50 sin bruksrett til kjørbar atkomst-
vei i regulert felles avkjørsel fra År-
vollveien over gnr. 87, bnr. 43 frem til 
parkeringslasser for handicappede.
Servitutten omhandler også allmen-
hetens frie ferdsel fra Årvollveien 
over gnr. 87, bnr. 43 i regulert felles 
avkjørsel.

27.02.1997 - Dokumentnr: 12683 - 
Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:53
Rett til bruk av grunn for reparasjo-
ner
Kan ikke slettes uten samtykke fra 
Plan- og bygningsetaten
Overført fra: Knr:0301 Gnr:87 Bnr:50
Servitutten omhandler gnr. 87, bnr. 
50 sin rett til bruk av nødvendig 
grunn på gnr. 87, bnr. 53 for repara-
sjoner og vedlikehold av nordøstre 
del av bygningen.

29.12.1997 - Dokumentnr: 81306 - 
Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:12

Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:51 Snr:21

Bestemmelse om garasje/parke-
ring - Seksjonseierne i Årvollveien 
23, gnr. 87, bnr. 50 har anledning til 
å leie parkeringsplasser på gnr. 87, 
bnr. 51 av Sameiet Årvollveien 31/33 
som disponerer parkeringsarealet.
Kommunen har rett til å legge, ha 
liggende og vedlikeholde ledninger, 
kummer og lignende.
Kommunen har også rett til ad-
komst.
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde - Eieren 
plikter å flytte gjerdet vederlagfritt 
dersom veien skal utvides. Oslo 
kommune har rett til å brøyte snø 
inn på dette areal. Gjerdeplikt mot 
kommunale friarealer, parker, turare-
aler etc.
Med flere bestemmelser
Kan ikke slettes uten samtykke fra
Gjelder denne registerenheten med 
flere.

19.02.2019 - Dokumentnr: 208597 - 
Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:31 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:31 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 



ÅRVOLLVEIEN 23ÅRVOLLVEIEN 23

4 0 4 1

Bnr:31 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:31 Snr:4
Gjelder denne registerenheten med 
flere
Servitutten omhandler adkomstrett 
gjennom p-hus.

19.02.2019 - Dokumentnr: 208680 - 
Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:87 
Bnr:31 Snr:2
Servitutten omhandler at adkom-
strett gjennom seksjonen (nærings-
parkering) avgis fra Avgiver, Lille 
Borgen AS, til Rettighetshaver, Oslo 
kommune.

I forbindelse med fradeling av 
tomten vil tiltakshaver tinglyse nød-
vendige rettigheter, herunder blant 
annet nødvendig adkomstveier, 
anleggelse av fjernvarme med mer.
Nabobyggene, dvs. eksisterende 
Årvollveien 23 og planlagt bygge-
trinn 2, skal ha adkomstrett til felles-
arealene. Denne retten kan tingly-
ses og sameiet plikter å medvirke til 
slik tinglysing.

FORHOLDET TIL ENDELIGE OF-
FENTLIGE PLANER
Eiendommen er regulert til hoved-
formål bebyggelse og anlegg i 
kommuneplan 2015 – Oslo mot 
2030, vedtatt 23.09.2015.
Eiendommen består av to regu-
leringsplaner, S-4547, vedtatt 
17.11.2010 og S-4827, vedtatt
25.03.2015. Begge planene regulerer 
til underformål kombinert institu-
sjon (omsorgsbolig) og annen off. 
eller privat tjenesteyting (trenings-
senter). Reguleringsplan S-4827 har 
vertikalnivå under grunnen.

Igangsettingstillatelse 4 for prosjek-
tet er mottatt 22.04.20.

VELFORENING
Selger er ikke kjent med pliktig 
medlemskap i velforening på om-
rådet.

SKOLEKRETS
Se kommunens hjemmesider.

KJØPESUM, OMKOSTNINGER 
OG BETALINGSPLAN
Se egen prisliste.

MEGLERS VEDERLAG OG UT-
LEGG (BETALES AV SELGER)
Meglers vederlag er avtalt til kr 
35.000,- inkl. mva. pr. enhet ved 
salgsstart og kr 40.000,- inkl. mva. 
pr. enhet etter salgsstart.
Oppgjørstjenester: Kr. 3.750,- pr 
enhet. I tillegg betaler oppdragsgi-
ver kr 6.000,- pr. enhet i tilretteleg-
gingsgebyr.
Selger dekker følgende utlegg til 
megler:
Innhenting av opplysninger fra 
kommune/offentlige instanser, ev. 
forretningsfører mv.: Ca. kr. 500,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift

KOSTNADER VED AVBESTILLINGER
Kjøp etter bustadoppføringslova 
innebærer en avbestillingsrett for 
kjøper. Dersom denne retten be-
nyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig 
for selgers merkostnader og tap 
som følge av en eventuell avbestil-
ling. Kontakt megler for nærmere 
informasjon dersom avbestilling 
vurderes.
Bestilte endrings- og tilleggsar-
beider betales i slike tilfeller i sin 
helhet.

ENERGIMERKING
Energimerking av boligen skal utfø-
res av selger men dette er pr. dags 
dato ikke utført.

SELGERS FORBEHOLD
Selger har rett til å gjøre mindre 
endringer i konstruksjon, tekniske 
installasjoner og materialvalg som 
ikke reduserer boligens kvalitet, 
uten at dette gir kjøper rett til end-
ring av avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom pro-
spekttegninger og beskrivelser, 
gjelder beskrivelser foran tegninger. 
Det tas forbehold om justeringer og 
endringer av fasader og utomhus-
planen.

Selger kan tinglyse bestemmelser 
som vedrører sameiet, naboforhold 
eller forhold pålagt av myndighe-
tene.

Kjøper er kjent med at kjøpekon-
trakten ikke kan transporteres uten 
etter samtykke av selger.
Videre forutsetter selger at skjøte 
tinglyses på den/de kjøper(e) som 
har fått aksept på sitt bud. Kjøper 
har anledning til å be om samtykke 
til transport eller direkteoverskjø-
ting, men selger står helt fritt til å 
avslå eller akseptere en slik fore-
spørsel. Et eventuelt samtykke vil
medføre gebyr til selger på 
kr 50.000,-.
Kjøpere som ikke regnes som for-
brukere iht. loven vil ikke ha anled-
ning til å transportere kontrakten, og 
vil kun ha anledning til å videreselge 
iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til 
endring av prisliste uten varsel på 
usolgte boliger.
Selger forbeholder seg retten til å 
fordele boder og eventuelle parke-
ringsplasser som kjøper ønsker å 
leie.
Selger tar forbehold om antall sek-
sjoner i sameiet.

Selger kan ikke garantere at det ikke 
er skjeggkre eller perlekre i boligen 
ved overlevering.

Selger må rette seg etter eventuelle 
offentlige pålegg i byggesaken. Det 
gjøres oppmerksom på at frihånd-
stegninger, perspektiver, utom-
husplan, plantegninger og bilder i 
prospektet er av illustrativ karakter 
og inneholder derfor detaljer som 
farger, innredninger, møblering, be-
plantning og arkitektoniske detaljer 
m.v. som ikke inngår i leveransen. 
Ev. stiplede løsninger/ innredninger 
som ikke fremkommer i leveranse-
beskrivelsen leveres ikke.
Plantegninger og illustrasjoner som 
viser ulike innredningsløsninger er 
ment som illustrasjoner for mulige 
løsninger. Disse løsningene inngår 
ikke i standardleveransen. Tegnin-
gene i prospektet bør ikke benyttes 
som grunnlag for nøyaktig møbel-
stilling, da målestokkavvik kan 
forekomme ved trykking/ kopiering. 
Det tas forbehold om at sjakter og 
føringsveier for VVSinstallasjoner 
kan bli endret. Entreprenøren har 
ansvaret for oppfølging av gjelden-
de krav, lover og forskrifter.

Selger opplyser om at det vil foregå 
arbeider med rehabilitering på 
eksisterende bygg mot øst.
Estimert oppstart er høst 2021, men 
slikt arbeid skal ikke ha nevneverdig 
påvirkning på boliger i nybygg med 
tanke på støy etc.
Selger tar forbehold om nytt bygge-
trinn vest på eiendommen.
Sameierne er kjent med at seksjon 2 
blant annet skal benyttes til trenings-
senter. Eier av seksjon 2 skal påse at 
det ikke blir mer støy enn hva det er 
normalt å forvente for slik virksomhet.

Dersom takterrasse fremkommer 
i bilder/illustrasjoner/beskrivelser 
medfølger ikke dette til prosjektet.

SALGSVILKÅR
Kjøp i prosjektet baseres på nærvæ-
rende dokument, samt følgende:
1) Prisliste opprettet 12.06.20 med 
siste reviderte dato
2) Utstyrsliste bad levert av Probad
3) Kjøkkentegninger fra HTH sist 
revidert 21.02.20 (type 1-2), 18.05.20 
(type 3) og 06.05.20 (type 4)
4) Leveransebeskrivelse sist revidert 
06.08.20
5) Kontraktstegning datert 12.05.20
6) Fasade-, snitt- og etasjetegninger 
datert 22.08.19 og 09.03.20
7) Situasjonsplan/Utomhusplan sist 
revidert 09.03.20
8) Utkast sameievedtekter datert 
07.06.20 (fås ved henvendelse til 
megler)
9) Utkast budsjett datert 12.06.20 
(fås ved henvendelse til megler)
10) Salgsprospekt
11) Reguleringsplan m/bestemmel-
ser (fås ved henvendelse til megler)
12) Matrikkelbrev (fås ved henven-
delse til megler)
13) Grunnboksutskrift og servitutter 
(fås ved henvendelse til megler)
14) Infoskriv vedr. Skjeggkre fra Bo-
ligprodusentenes forening /fås ved 
henvendelse til megler)

Ved avvik mellom informasjon gjel-
der dokumentene i den rekkefølge 
som er nevnt over.
Lovpålagte opplysninger om eien-
dommen er ufullstendig uten alle 
ovennevnte dokumenter/vedlegg.

SALGSOPPGAVEDATO
Dette dokumentet er sist revidert 
dato: 18.08.20
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BYGGETRINN 2 OG KONVERTE-
RING FRA NÆRING TIL BOLIG
Sameiet og hver enkelt seksjon 
samtykker til at næringsseksjonene 
kan omgjøres til boligseksjoner, og 
plikter å medvirke til gjennomfø-
ring av dette, herunder medvirke til 
reseksjonering.
Sameiet og hver enkelt seksjon 
samtykker til at næringsseksjon (snr. 
2) har vederlagsfri rett til å bygge 
ut eiendommen med byggetrinn 
2 vest på eiendommen, bl.a. over 
eksisterende næringsseksjoner. 
Godkjennelsen omfatter at snr. 2 har 
vederlagsfri rett til å fradele og få 
overført til seg tomt mellom vestre 
gavl i boligetasjene og inn til grense 
mot Årvollveien 17-21.
Alternativt kan nye bolig- og næ-
ringsseksjoner innlemmes i sameiet 
ved reseksjonering.
Byggetrinn til vil medføre ny 
regulering av tomten, sameiet og 
den enkelte sameier samtykker til å 
medvirke til ny regulering, herunder 
endring av ute- og oppholdsareal. 
Kostnader tilknyttet søknadspro-
sesser mv. skal dekkes av utbygger.
I forbindelse med planen for 
utvidelse av antall boligseksjoner 
og byggetrinn 2, er det vurdert å 
etablere takterrasse på nabobygget 
i Årvollveien 23. Dersom dette gjen-
nomføres aksepterer boligseksjo-
nene å påta seg fremtidig drifts- og 
vedlikeholdsansvar for dette arealet, 
så fremt arealet også kan benyttes 
av disse seksjonene.

Nærmere informasjon fremgår av 
stiftelsesmøtet for sameiet datert 
12. februar 2019.
Sameiet og hver enkelt seksjon 
plikter å medvirke til prosessen i 
dette punkt.

LOVVERKET
Kjøpet reguleres av Lov om avtale 
med forbrukar om oppføring av ny 
bustad m.m. (bustadoppføringslo-
va) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor 
selger er profesjonell og kjøper er
forbruker. Dette innebærer blant 
annet at kjøper har krav på garantier 
ihht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell 
iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør 
kjøpet som ledd i næringsvirksom-
het, kan selger kreve at avtalen 
reguleres av avhendingslova.

BEBYGGELSENS AREALER
Arealer pr bolig fremkommer i egen 
prisliste. Arealet er angitt hhv. som 
bruksareal(BRA) som er arealet 
innenfor boligens yttervegger inklu-
sive evt. boder, samt P-ROM som 
er BRA fratrukket innvendig bod/
sekundærrom. På tegningene kan 
det også være angitt et romareal 
som er nettoarealet innenfor om-
sluttende vegger. Det tas forbehold 
om mindre avvik for de oppgitte 
arealer, da beregningene er foretatt 
på tegninger.

TILVALG OG ENDRINGER
Kjøper gjøres oppmerksom på at 

tidsfrister for tilvalg og endringer er 
utgått. Kjøper er oppfordret til å ta 
forbehold i kjøpetilbudet dersom 
kjøper har krav på tilvalg/endring 
som kjøper forutsetter skal være 
mulig å få levert av utbygger.

Prosjektet og dets priser er basert 
på at utbyggingen gjennomføres 
rasjonelt og med delvis seriepro-
duksjon i form av systematisering 
av tekniske løsninger og valg av 
materialer. Dette gir begrensninger 
for hvilke tillegg og endringer som 
kjøper kan forvente å få gjennomført 
og innenfor hvilke tidsrom disse 
arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalg-/en-
dringsmeny som angir aktuelle 
muligheter for endringer og til-
leggsarbeider. Priser kan inneholde 
påslag til selger for merarbeid 
knyttet til administrering av tilvalg 
og endringer fra underleverandører.

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

VIKTIG INFORMASJON

Selger har rett til å ta seg betalt for 
utarbeidelse av pristilbud, tegninger 
m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å 
utføre endringer eller tilleggsarbei-
der som vil endre vederlaget med 
mer enn 15 % jf. Bustadoppførings-
lova § 9.

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

FERDIGATTEST ELLER MIDLER-
TIDIG BRUKSTILLATELSE
Ferdigattest eller midlertidig bruk-
stillatelse skal foreligge skriftlig før 
overtagelse kan finne sted. I motsatt 
fall anbefaler megler at overtagelse 
utsettes og at kjøper ikke overtar.

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

BESTEMMELSER TILTAK MOT 
HVITVASKING / KJØPERS INN-
BETALING
I henhold til lov om hvitvasking og 

terrorfinansiering har megler plikt til 
å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor 
kunder. Dette innebærer å bekrefte 
kunders identitet på bakgrunn av 
fremvist gyldig legitimasjon. Videre 
innebærer det å få bekreftet identi-
teten til eventuelle reelle rettighets-
havere, og å innhente opplysninger 
om kundeforholdets formål og 
tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan 
gjennomføres kan megler ikke 
etablere kundeforholdet eller utføre 
transaksjonen.
Kjøper oppfordres til å innbetale 
kjøpesummen som ikke kommer fra 
låneinstitusjon, i en samlet innbeta-
ling fra egen konto i norsk bank.

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

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN
I henhold til personopplysnings-
loven gjør vi oppmerksom på at 
interessenter kan bli registrert for 
videre oppfølging.

FINANSIERING
Som et av landets største finans-
konsern tilbyr DNB Bank ASA alle 
typer banktjenester til konkurran-
sedyktige priser. Banken kan gi 
deg lånetilbud til finansiering av 
eiendommen. Våre meglere kan 
opprette kontakt mellom deg og 
en kunderådgiver i banken, og som 
kunde hos oss lover banken en 
hurtig behandling av din lånefore-
spørsel.
DNB Eiendom mottar formidlings-

provisjon fra DNB Bank ASA for 
formidling av lånekunder.
Dette gjelder kun personer som 
har samtykket til å bli formidlet til 
banken. Provisjonen er en internav-
regning mellom enheter i konsernet 
som ikke gir økte kostnader for 
kunden. Den enkelte megler mottar 
ingen godtgjørelse relatert kjøpers 
valg av finansiering, og mottar heller 
ingen godtgjørelse for formidling av 
kontakt til DNB lånekonsulenter.

FORBRUKERINFORMASJON VED 
INNGIVELSE AV KJØPETILBUD:
Alle kjøpetilbud og relatert kommu-
nikasjon med megler skal foregå 
skriftlig. Megler har ikke anledning 
til å formidle opplysninger om 
kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. 
Megler vil likevel gi deg opplysnin-
ger og råd underveis i prosessen. 
Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

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

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB 
Eiendom sitt kjøpetilbudskjema 
påført din signatur. Samtidig må du 
legitimere deg. Det kan gjøres ved 
at du laster opp kopi av legitimasjon 
eller bruker bankID når du legger inn 
elektronisk kjøpetilbud på dnbei-
endom.no, eller du kan vise legiti-
masjon direkte/personlig til megler 
som sørger for kopi. Annen over-
sendelse, eks. sms eller epost, er 
forbundet med en viss risiko for at 
opplysningene kommer på avveie. 
Dersom dere er to eller flere som 
skal kjøpe sammen, må samtlige 
budgivere undertegne kjøpetilbudet
og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når 
du skal sende kjøpetilbud; levere 
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På mange måter er det 
tryggere å kjøpe ny 
bolig fordi det stilles 
krav om at boligen skal 
leveres i 100 prosent 
teknisk stand.

LAVE OMKOSTNINGER
Når du kjøper en brukt bolig  betaler 
du dokumentavgift til staten på 
2,5 prosent av kjøpesummen. 
Ved å  kjøpe nytt eller bolig under 
 oppføring, beregnes dokumentav-
giften kun av tomteverdien. Dette gir 
vesentlig lavere kjøpsomkostninger. 

FORUTSIGBARHET 
OG GARANTI
Ved å kjøpe nytt eller ved kjøp 
av  bolig under oppføring, må 
 budstadoppføringsloven følges. 
Kjøper har med dette en lovfestet 
garanti på 5 år og dermed bedre 
rettsvern enn ved kjøp av brukt bolig.

BEDRE STANDARD 
OG MINDRE VEDLIKEHOLD
Ved kjøp av ny bolig får du en høyere 
byggeteknisk standard enn for bare 
noen år siden.  Gjennom tekniske 
 forskrifter bygges det med bedre 
isolasjon, balansert  ventilasjon, 
vann båren varme, flere el-uttak, 
større heisrom og høyere krav til 
brann sikkerhet m.m. 

Det er også krav til tilgjengelighet 
for rullestol. 

Ved kjøp av helt nytt trenger du 
ikke bruke tid på oppussing og 
vedlikehold på mange år. Med god 
 plan legging av din nye bolig, får 
du en bolig som passer perfekt for 

deg! Det avholdes befaringer før 
 overtagelse, ved  overtagelse og ett 
år etter overtagelse. Eventuelle feil 
som avdekkes vil bli rettet. Dette gir 
også en ekstra trygghet som du ikke 
vil ha ved kjøp av en brukt bolig.

Å STARTE MED BLANKE ARK 
ER ALLTID SMART
Følelsen ved å flytte inn i din egen, 
splitter nye bolig er trolig langt mer 
verdt enn du tror. Ingen skavanker, 
hakk i parketten eller spikerhull i veg-
gene - du og din nye leilighet starter 
med blanke ark, sammen!

TENK NYTT!
FORDELER VED Å KJØPE NY BOLIG

direkte/personlig til megler eller 
benytte budknappen til DNB Eien-
dom som du finner i annonsen på 
finn.no eller på prosjektets side på 
dnbeiendom.no. Annen oversen-
dendelse, eks. sms eller epost, er 
forbundet med en viss risiko for at 
opplysningene kommer på avveie.

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

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

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

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

Andre som har levert inn kjøpetil-
bud på samme bolig kan få utlevert 
anonymisert budjournal.
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Transport Varer og tjenester

Sport og trening

Oslo Gardermoen 44.5 km

Oslo S 6.2 km
Grefsen stasjon 1.8 km

Sinsen T-banestasjon 2.1 km

Disen 1.6 km

Årvollveien 0.1 km

Årvoll Idrettsplass 0.7 km
Tonsenhagen fotballbane 1.4 km
Puls Bjerke 0.7 km
Fitness24Seven Bjerke 0.7 km

Rema 1000 Årvoll 0.1 km
Kiwi Bjerke 0.7 km
Årvoll senter 0.3 km
Linderud Senter 2.4 km
Boots apotek Årvoll 0.1 km
Apotek 1 Bjerke 0.7 km
Linderud Vinmonopol 2.4 km
Storo Vinmonopol 3.3 km

Befolkning

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

Område Personer Husholdninger
Kommune: Oslo 666 759 353 639

Bydel: Bjerke 28 824 13 891

Grunnkrets: Årvoll 2 308 1 109

Blokk 78% Annet 5%

Rekkehus 18%

Boligmasse

Opplevd trygghet

Veldig trygt 9.1

Naboskapet

Godt vennskap 7.4

Kvalitet på skolene

Veldig bra 8.3

Skoler, barnehager Nivå Klasser Kapasitet Avstand
/avd (barn)

Årvoll skole 1-10 KL 29 KL 705 0.6 km

Refstad skole 1-7 KL 30 KL 692 1.2 km

Tonsenhagen skole 1-7 KL 14 KL 372 1.2 km

Disen skole 1-7 KL 20 KL 530 1.3 km

Bjerke videregående skole - - 464 2.1 km

Kuben videregående skole - - - 4.4 km

Årvoll barnehage 1-6 ÅR 2 AVD 27 0.5 km

Årvollveien estetiske barnehage 1-6 ÅR 3 AVD 58 0.5 km

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjøre-/gåavstand.
Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, Geodata AS
eller DnB Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: SSB, Statens Kartverk, Nabolag.no, Geodata m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS
2018

Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunene tilbyr mer oppdaterte
kart for dette formålet. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018
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NABOLAGSPROFIL
ÅRVOLLVEIEN 23 A,
0590 OSLO

Årvollskogen
Vurdert av 138 lokalkjente

Opplevd trygghet:  9,1 /10

Veldig trygt

Naboskapet:  7,4 /10

Godt vennskap

Kvalitet på skolene:  8,3 /10

Veldig bra

TRANSPORT

Oslo Gardermoen 44.5 km

Oslo S 6.2 km
Grefsen stasjon 1.8 km

Sinsen T-banestasjon 2.1 km

Disen 1.6 km

Årvollveien 0.1 km

SPORT
Årvoll Idrettsplass 0.7 km
Tonsenhagen fotballbane 1.4 km

Puls Bjerke 0.7 km
Fitness24Seven Bjerke 0.7 km

VARER/TJENESTER
Årvoll senter 0.3 km
Linderud Senter 2.4 km

Meny Vollebekk 1.9 km
Coop Mega Linderud 2.4 km

Boots apotek Årvoll 0.1 km
Apotek 1 Bjerke 0.7 km

Linderud Vinmonopol 2.4 km
Storo Vinmonopol 3.3 km

Rema 1000 Årvoll 0.1 km
Kiwi Bjerke 0.7 km

Lofthus Kiosk 0.1 km
En til Pizza 0.7 km

Circle K Bjerke 0.6 km

SKOLER, BARNEHAGER NIVÅ KLASSER ELEVER KM
/AVD /BARN

ÅRVOLL SKOLE 1-10 KL 29 KL 705 0.6 km

REFSTAD SKOLE 1-7 KL 30 KL 692 1.2 km

TONSENHAGEN SKOLE 1-7 KL 14 KL 372 1.2 km

DISEN SKOLE 1-7 KL 20 KL 530 1.3 km

BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE - - 464 2.1 km

KUBEN VIDEREGÅENDE SKOLE - - - 4.4 km

ÅRVOLL BARNEHAGE 1-6 ÅR 2 AVD 27 0.5 km

ÅRVOLLVEIEN ESTETISKE BARNEHAGE 1-6 ÅR 3 AVD 58 0.5 km

TONSENJORDET BARNEHAGE (MIDLERTIDIG) 1-6 ÅR 2 AVD 30 0.7 km

BEFOLKNING
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Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre
(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

OMRÅDE PERSONER HUSHOLDNINGER
Kommune: Oslo 666759 353639

Bydel: Bjerke 28824 13891

Grunnkrets: Årvoll 2308 1109

For kilder og annen info om Nabolagsprofil se neste side. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

Bjerke består blant annet av boligområdene Tonsen, Årvoll, Refstad, Vollebekk og Linderud.

Skihoppanlegget Linderudkollen, med sin markastue bør også nevnes i forbindelse med Linderud, selv

om det ligger nærmere Grefsen, ligger det på det som var stølen til Linderud gård. Linderud har

offentlig transport til sentrum og til Grorud, Stovner og Vestli ved T-banelinje 5 (ofte kalt Grorudbanen).

SPESIELT ANBEFALT FOR
Familier med barn
Etablerere
Husdyreiere
Godt voksne

ÅRVOLLSKOGEN
Vurdert av 138 lokalkjente

KVALITET PÅ BARNEHAGENE

8,1
Dårlig Varierende Bra Veldig bra

STØYNIVÅET

9,1
Støy dag og natt Støynivå om dagen Lite støynivå

VEDLIKEHOLD VEIER

8,0
Lite velholdt Nokså velholdt Godt velholdt

VEDLIKEHOLD HAGER

8,3
Lite velholdt Nokså velholdt Godt velholdt

KOLLEKTIVTILBUD

9,0
Dårlig Ikke så bra Bra Veldig bra

GATEPARKERING

8,1
Vanskelig Varierende Vanskelig til tider Lett

TURMULIGHETENE

9,9
Kun langs veiene På gang/sykkelveier Nærhet til skog og mark

AKTIVITETSTILBUD

8,3
Dårlig Bra Meget bra

SERVERINGSTILBUD

7,9
Dårlig Bra Meget bra

SHOPPINGUTVALG

8,0
Dårlig Bra Meget bra

DEMOGRAFI

27% er gift

38% er barnefamilier

55% har høyskoleutdanning

30% har inntekt over 500.000

91% eier sin egen bolig

8% eier hytte

63% har bolig mellom 60-120 kvm

49% av boligene er eldre enn 20

år

78% bor i terrassehus, bygård

eller blokk

97% av eiendommene har pris over

kr. 2,5 mill

FAMILIESAMMENSETNING Nabolag Norge
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Flerfamilier Par m/barn Par u/barn Enslig m/barn Enslig u/barn

LIVSSTIL (Årvoll grunnkrets)

Aktiviteter: Kultur, mat og uteliv, sport
Interesser: Musikk, politikk, IT, mat og drikke, fritid og reiser, helse og

velvære, u-land, miljøvern
Radio & TV-vaner: Næringsliv, økonomi, debattprogrammer, kulturprogrammer,

politikk, utenriksnyheter
Lesevaner: Finansaviser/blader på papir og nett, IT-nyheter
Forbruk: Bøker, aviser, kino, uteliv, helsestudio, humanitære formål
Ferievaner: Bilferie, interrail, storbyferie, aktive ferier, temareiser,

sightseeing
Bilmerker: Volkswagen, Toyota, Skoda, Audi, Mercedes Benz

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje).
Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Livsstilsbeskrivelsene er levert av
InsightOne som har delt Norges befolkning inn i Mosaic(tm)-grupper etter demografiske kjennetegn. De er basert på offentlig statistikk, i hovedsak fra SSB (Statistisk
sentralbyrå) samt spørreundersøkelser om holdninger, forbruk, medievaner osv. Eiendomsprofil AS eller Ambita AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
dataene. Kilde: InsightOne, SSB 2016, Norsk Eiendomsinformasjon 2012, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

DITT NABOLAG DITT NABOLAG
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BENTE STUBBERUD
Ansvarlig Megler

JULIAN HAHN
Prosjektmegler

DNB EIENDOM - NYBYGG OSLO

bente.stubberud@dnbeiendom.no
91 33 99 49

julian.hahn@dnbeiendom.no
99 224 078

www.årvollveien23.no
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Det er lett å trives 
på Årvoll!


