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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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På toppen av
Frysjaparken
14 unike toppleiligheter med solrike 
takterrasser.



Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.

SIDE 12



SIDE 13



Velkommen 
opp!
14 er et eksklusivt boligprosjekt på toppen av 
Frysjaparken med kvaliteter og utforming som 
skiller seg ut fra mengden. Beliggenheten er 
unik – rett ved naturskjønne Akerselva og i 
skogkanten opp mot Nordmarka. 

Prosjektet består av 14 særegne toppleiligheter med stilfull arkitektur, 
gjennomgående gode løsninger og materialer fra øverste hylle. 

Hver leilighet har sin egen identitet, og ingen er like. Samtlige 
boliger har likevel et fellestrekk: store og solrike takterrasser. Flere 
av leilighetene har pergola, utekjøkken og flott utsyn over byen og 
marka!

Toppleilighetene er fordelt på borettslagene Stilla og Ager i 
Frysjaparken. Området blir et levende nabolag med butikker, kaféer, 
grønne møteplasser, turmuligheter og godt kollektivtilbud.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Boliger med 
egenart og 
identitet
Arkitektkontoret Arcasa har tegnet prosjektet, og 
intensjonen har vært å skape moderne, lyse og 
funksjonelle toppleiligheter i grønne omgivelser. Det 
er fokusert på at boligene utføres i materialer av høy 
kvalitet, og at alle leilighetene får hver sin unike egenart 
og identitet. De private takterrassene blir fantastiske 
med flere soner for hyggelige kvelder med venner og 
familie, eller for avslapping på solfylte dager. 

Arkitekturen består av volumer oppbygget av flere separate bygg, delvis 
forskjøvet i forhold til hverandre og ytterligere oppdelt med ulikt fasadeuttrykk 
i tegl, plater og tre. De største takterrassene er på hele 100 m2. I tillegg har alle 
leilighetene 1–2 ekstra balkonger eller takterrasser.

Arcasa Arkitekter er et av Oslos største arkitektkontorer. Kontoret er engasjert i 
spennende  byutviklingsoppgaver, komplekse næringsbygg og boligprosjekter.
Arcasa Arkitekter står blant annet bak boligprosjekter om Eufemias hage i 
Bjørvika, samt Rolfsbukta og Hundsund på Fornebu.

De fleste av oss tilbringer det meste av tiden vår hjemme og på arbeid, og Arcasa 
har som mål å tilføre hvert eneste prosjekt kvalitet, egenart og identitet. Dette i 
seg selv vil gjøre tiden vi tilbringer hjemme mer verdifull.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Der byen 
møter marka
Det er flust av aktiviteter og turopplevelser i ditt eget 
nabolag. Storbypuls, hvilepuls eller løpepuls på 190? 
Frysja gir deg alle muligheter!



Marka som 
nabo
Frysjaparken er perfekt for deg som liker 
å benytte deg av det naturen har å by på. 
Beliggenheten er helt unik, med nærhet til både 
Nordmarka, Maridalsvannet og sentrum.

Nordmarka er Oslos rekreasjonsområde nummer én. Disse fantastiske 
omgivelsene kan utforskes gjennom hele året, og hele området er 
tilrettelagt for at du skal kunne nyte et lite stykke villmark. Her kan du 
dra på sykkeltur til Ullevålseter, spasere en runde rundt Maridalsvannet 
eller ta deg en skitur i preparerte løyper på vinterstid. Nordmarka er et 
vinterparadis med et fantastisk løypenett. 

Når sommeren endelig kommer kan du ta en forfriskende dukkert i 
Brekkedammen, også kalt «Stilla». Denne badeplassen er kjent for å 
ha et av Oslos reneste vann, og ligger bare noen hundre meter unna 
toppleilighetene i 14. 

Kanskje du foretrekker en gåtur på en av de mange stiene, eller lett 
padling nederst i Akerselva? Frysjaparken er et flott utgangspunkt for 
gode trenings- og turmuligheter både sommer og vinter, men mange 
vil oppleve at bare det å være ute i naturen i seg selv gir ny energi og 
glede.
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1 — Ta styrketreningen ute, eller finn den perfekte motbakken 
for bakketrening. Her er det bare fantasien som setter 
grenser. Snart kommer det også en tuftepark til området, med 
treningsapparater som passer for alle.

2 — Det er lite som slår en skitur i solskinn eller en kveldstur med 
hodelykt.

3— Det er milevis med skiløyper i Nordmarka.

4 — Vi anbefaler alle turglade mennesker å ta turen innom noen 
av Nordmarkas populære turisthytter! Turistforeningen har både 
betjente og ubetjente hytter du enkelt kan benytte deg av.

 1

 2

 3
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Lev livet ute 
Områdene rundt Frysjaparken byr på fantastiske 
naturopplevelser året rundt. I marka får du i tillegg til 
treningen flotte naturopplevelser: skog, lysninger og 
skogsvann.
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Lev livet ute 
Områdene rundt Frysjaparken byr på fantastiske 
naturopplevelser året rundt. I marka får du i tillegg til 
treningen flotte naturopplevelser.
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Bo der 
byen møter
marka
Kort vei til mye! I tillegg til det som finnes 
av tilbud i Frysjaparken, kan du ta turen til 
Oslos største kjøpesenter på Storo, kjøpe 
kortreist honning på Skjerven gård og 
oppleve kunst på Frysja kunstsenter. 
For å nevne noe.
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Kjelsås stasjon (trikk) – 1 km

Kjelsås stasjon (buss/tog) – 1 km

Norsk teknisk museum – 750 meter

Brekkedammen badeplass – 650 meter

Rema 1000 – 650 meter

Tur–/Skiløyper Maridalen – 700 meter

Fiskeplass – 700 meter

Turvei langs Akerselva – 400 meter

Nydalsdammen – 1,3 km

Storo Storsenter – 2,6 km

Nydalen med flere kafeer og spisesteder – 2 km

Tur–/Skiløyper Lillomarka – 1,6 km

Odeon – 2,6 km

Grefsenkollen restaurant – 4,3 km
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Storbypuls eller 
hvilepuls?
Frysjaparken ligger i skjæringspunktet mellom 
det urbane og landlige livet. Her vil du finne alt 
du trenger for å ha en enkel hverdag. Den unike 
beliggenheten gjør dette til et levende område 
med gode aktivitets- og kulturtilbud.

Frysjaparken er nabolaget for deg som setter pris på kort avstand 
til bylivet i sentrum, samtidig som du ønsker deg et grønt nærmiljø 
og kort vei til aktiviteter og turopplevelser. Her kan du flytte inn i et 
moderne nabolag hvor det urbane og landlige møtes, med en rekke 
attraktive fasiliteter som gjør hverdagen din litt enklere. 

Populære Teknisk Museum, Frysja Kunstsenter og Skjerven gård ligger 
like i nærheten. Har du behov for en større shoppingrunde er det kort 
vei til Storo Storsenter. Dette er Oslos største kjøpesenter med over 
130 butikker, restauranter og tjenester. Som nærmeste nabo av senteret 
finner du Odeon Kino, Norges største kinosenter.

Er du blant dem som jobber i byen? Du har tilgang til både buss, trikk 
og tog like ved nabolaget. Det er også planlagt et nytt busstopp rett 
ved Frysjaparken. Det gode kollektivtilbudet sikrer at du lett og raskt 
kommer deg til og fra sentrum. 
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1 — Populære Teknisk Museum, er kun en av mange 
attraktive fasiliteter i området.

2 — Frysja er et moderne nabolag hvor det urbane og 
landlige møtes.

3 — Kort vei til mye! Du kan shoppe på Storo-senteret, 
kjøpe kortreist honning på Skjerven gård og oppleve 
kunst på Frysja kunstsenter. 

4 — Fra skogens ro til byens dur i en fei. Toget fra 
Kjelsås tar deg til Oslo S på kun 13 minutter, og trikken 
tar deg til sentrum på cirka 23 minutter.

 1  2

 4
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Brekkedammen og Stilla 
Den populære badeplassen Brekkedammen, er kjent for  å ha et av Oslos 
reneste badevann. Rett nedenfor ligger den gamle badeplassen Stilla 
Begge har flott beliggenheten langs Akerselva og kun noen 100 meter 
fra Frysjaparken.
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Hvorfor flytte til 14?
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1
Du har et helt nettverk av skiløyper som venter på deg 

rett utenfor døra. Med en romslig felles smørebod i 
parkeringskjelleren blir det enkelt å preppe for optimal glid.

2
Det er flust av aktiviteter og turopplevelser i ditt eget 

nabolag. Storbypuls, hvilepuls eller løpepuls på 190? Frysja 
gir deg alle muligheter!

3
Du vil få en rekke urbane fasiliteter i ditt eget nabolag, men 

veien er også kort til by- og caféliv i sentrum.

4
Fra skogens ro til operaens klang i en fei. Toget fra Kjelsås 
tar deg til Oslo S på kun 13 minutter, og trikken tar deg til 

sentrum på cirka 23 minutter.

5
Ullevålseter, Kobberhaughytta, Tryvannstua, Kikutstua, 

Skjennungstua, Sinober sportsstue, Trollvannstua, 
Fuglemyrhytta, Tømtehyttene og Røverhula. God tur!

6
Toppleilighetene leveres med godt utstyrt kjøkken. 

Innredning fra HTH, helintegrerte hvitevarer fra Miele
og solide detaljer. Harmonisk og stilsikkert.

7
Frysjaparken har sitt eget torg med butikker, restaurant og 

kaffebar som nærmeste nabo. Er du en morgenfugl? På 
Frysja Torg får du din essensielle kaffe for å kickstarte dagen.

8
Avslappende kosetur blant snødekte trær eller en ordentlig 

treningsøkt? Du får vintermagi rett utenfor døra, løypene 
ligger der og venter på deg.

9
Kort vei til mye! Du kan shoppe på Storo-senteret, kjøpe 
kortreist honning på Skjerven gård og oppleve kunst på 

Frysja kunstsenter. For å nevne noe.

10
Interiørarkitekten har ikke spart på noe, og alle topp-

leilighetene blir levert med flotte kvaliteter og utsøkte detaljer.

11
Å komme hjem er en deilig følelse. Dn nye toppleilighet 

får rene linjer og et moderne uttrykk – tilrettelagt for et fint 
samspill med dine egne møbler og din personlige stil.

12
Det å være ute i naturen i seg selv gir mye energi og glede. 

En stubbe å sitte på og litt fuglekvitter er kanskje alt du 
trenger for å finne ro og harmoni. Velkommen til skogs.

13
Den 13 kilometer lange runden rundt Maridalsvannet gir deg 

fantastisk utsikt over innsjøen og kulturlandskapet rundt. Det 
er bare å knyte på seg skoene og løpe ut. God tur!

14
Alle toppleilighetene får romslige private takterrasser med 

flott utsyn. De aller fleste får pergola og utekjøkken.
Her kan du nyte livet på deilige, solrike dager!

14 gode grunner!
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Frysja Torg 
Rett uten for døren vil du finne:
• Frisør
• Meny
• Pitstop Kafe/bakeri
• Apotek
• Treningssenter
• Naboalgsrestaurant
• Delikatessebutikk/vinbar
• Sushi
• Blomsterforretning
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Ditt eget
nærmiljø
Frysjaparken får sitt eget torg med butikker og 
spisesteder. Her møtes folk tidlig og sent for å nyte en 
morgenkaffe, handle, spise med familie og venner, eller 
nyte et glass vin med kjæresten. Det du trenger finner 
du her, i ditt eget nærmiljø.

Frysja Torg blir sentrum i nabolaget med liv og aktivitet på gateplan, og 
planlegges for å kunne tilby alt du trenger. I tillegg til dagligvarebutikk og 
restaurant planlegges det apotek, blomsterforretning, treningssenter, kaffebar 
og mer. Sittebenker og utvendig sjakkbrett bidrar til at torget blir en god 
møteplass for både barn og voksne. 

En stor Meny-butikk er under planlegging. Den vil ha et rikt utvalg av mat, 
drikke og dagligvarer av høy kvalitet – alt du trenger for å lage et deilig måltid 
på ditt nye kjøkken kjøkken.

Frister det mer med et utemåltid er bydelsrestauranten et godt valg. 
Restauranten vil bli en naturlig møteplass både tidlig og sent. Her får 
morgenfuglene sin essensielle kaffe og her kan alle med hjemmekontor 
møtes til lunsj. Her plukker du opp en matbit på vei hjem etter jobb, og 
her kan en deilig sommerkveld nytes sammen med gode venner.
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Rett i 
nærheten
Frysjaparken har sitt eget torg med 
butikker, restaurant og kaffebar som 
nærmeste nabo. På Frysja Torg får du 
det essensielle du trenger i hverdagen.
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Bussholdeplass, Svensenga

Barnehage (kommer)

Lekeområde

Boliger kommer for salg (kommer)

Brekkeparken

Grøntområde

Allmenning

Meny (kommer)

Frysja Torg

Kikut sameie

Grøntområde

Frysjalia borettslag

Joker

Bussholdeplass, Frysja

BREKKEDAMMEN
BADEPLASS

BARNEHAGE

TURVEI
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Frysjaparken tar form 
Store deler av Frysjaparken står allerede ferdig med flotte uteområder, 
beplantning, benker og lekeplasser,
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Du vil få en 
rekke urbane 
fasiliteter i ditt 
eget nabolag, 
men veien er 
også kort til 
by- og caféliv i 
sentrum.
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Med himmelen 
som tak
Materialvalg som innbyr 
til ro og harmoni.



Velkommen
inn!
Lys og romslighet er viktige faktorer for deg 
som skal bo i leilighet. Derfor har alle de 14 
toppleilighetene gjennomgående god takhøyde 
og rause vindusflater. Dette gir masse lysinnslipp 
og en åpen og luftig opplevelse av boligen. 

Interiørarkitekten har ikke spart på noe, og alle boligene får solide 
kvaliteter både innvendig og utvendig. Fargepaletten er naturlig og 
harmonisk med lyse toner som møter mørkt treverk. Uttrykket blir 
sofistikert og tidløst. 

Størrelsene varierer fra 93 til 141 kvm, og alle leilighetene har gode 
planløsninger med svært romslige stue- og kjøkkensoner. Både 
innredning, overflater og særegne detaljer gir boligene en enestående 
atmosfære og standard. 

Toppleilighetene er spekket med topp kvaliteter. Takterasser med 
utekjøkken og pergola, 1-2 ekstra balkonger, plassbygd bad, kjøkken 
med helintegrerte hvitevarer fra Miele, én-stavs eikeparkett og 
skreddersydd lysplan. For å nevne noe.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Badet er et rom for 
velvære, harmoni og 
ro. De store flisene 
har referanse til 
katalansk kalkstein, 
og innredningen 
er naturlig og 
delikat. Uttrykket er 
sofistikert, klassisk 
og uavhengig av 
tidens trender.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Harmonisk 
og naturlig 
med raffinerte 
detaljer

Interiørkonseptet til 14 er inspirert av vår nordiske natur 
og organiske former. Vi har fokusert på materialvalg 
som innbyr til ro og harmoni, og som står seg over tid. 
Uttrykket er nedtonet, enkelt og gjennomtenkt.

Når du åpner døren til ditt nye hjem på toppen av Frysjaparken 
blir du møtt av harmoniske farger og materialer av høy 
kvalitet. De skandinaviske, lyse tonene møter mørkt treverk. 
Vindusinnrammingen i eik bringer inn naturen utenfor, og står 
som et elegant designelement i rommet.

Alle innvendige vegger kommer i en lys, nøytral tone som står 
fint til de mørkere tresortene. For å ikke få de store avbrekkene i 
innredningen leveres dører og dørlister i samme farge som vegg, 
slik at alt flyter sammen til en rolig helhet.
 
Minimalisme, kvalitet, rene linjer og funksjonalisme har vært 
retningsangivende når vi har utformet leilighetene. Alt er nøye 
gjennomtenkt. Form og farger spiller sammen for en avdempet og 
rolig innredning, alt for å skape et hjem som er godt å leve i.

— Gitte Rimstad

1 — De 14 toppleilighetene på taket av Frysjaparken er 
utformet i samarbeid med interiørarkitekt Gitte Rimstad i 
RCO Interiørdesign. 

2 — Alle leilighetene i 14 får vinduer, balkongdører og 
vindusinnramminger i eik.

3 — Minimalisme, kvalitet, rene linjer og funksjonalisme har 
vært retningsgivende i utformingen av de 14 lyse leilighetene.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.

Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Bad
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Rom for velvære

Kom inn og senk skuldrene. Badet er et rom for velvære, 
harmoni og ro. Badet blir innredet med lyse fliser i stort format 
på gulv og vegg. Flisene har referanser til katalansk kalkstein 
som gir en varm og naturlig følelse. Et stort, rundt speil med 
integrert belysning bidrar til en lun og behagelig stemning. 
Den ene veggen på badet er belagt med fliser med et hamret, 
subtilt mønster. Dette gir rommet en raffinert karakter uten å 
miste det minimalistiske uttrykket. 

1 — Lunt og lekkert med mørke detaljer. Kraner og armaturer 
i matt bronse fra Tapwell.

2 — Baderomsinnredning fra HTH i sort eikefinér med 
heldekkende servant.

3 — Rundt speil med integrert belysning over servanten. 
Størrelse på speil og innredning tilpasses de ulike 
baderomstypene.

 1

 2

Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Kjøkken
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Der hjertet 
slår
Dette er toppleilighetens hjerte og naturlige 
midtpunkt. Kjøkkenet leveres med den nye 
modellen Nordic Atmosphere fra HTH, som med 
sitt rene, nordiske uttrykk og riflede glassfronter 
skaper en elegant atmosfære. Dette er et kjøkken 
som utstråler ro og harmoni – og som inspirerer 
til nærvær og samvær.

1 — Designkonseptet består av mange variasjoner og kvaliteter. Disse kan settes 
sammen på flere ulike måter, og interiørarkitekten har plukket ut de aller fineste 
detaljene og skapt en helt egen sammensetning til 14. Kjøkkenet leveres med 
helintegrerte hvitevarer fra Miele.

2 — Overskapene har riflede glassfronter med en elegant sort matt ramme. 
Disse står i fin kontrast til de øvrige kjøkkenfrontene i en nøttebrun, slett eikefiner. 

3 — Frontene kommer i vakker brunbeiset eik med stående finèr som gir liv til kjøkkenet. 

4 – Hver leilighet er unik, og innredningen er tilpasset hvert kjøkken uavhengig av 
størrelse og utforming. Benkeplatene er i vakker steinkompositt som forsterker det 
naturlige, nordiske preget.   

 1  3

 2

Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Lys opp 
dagen
Det nordiske lyset er magisk. Det har stor 
variasjon og dynamikk gjennom døgnet og 
året. Vi har lange perioder hvor naturens lys 
gir oss energi, inspirasjon og glede – men 
vi har også perioder hvor mørket er det 
dominerende. Derfor spiller lyset en viktig rolle 
for stemningen og atmosfæren i hjemmet.

Alle toppleilighetene i 14 er tegnet med rause vindusflater som gir 
godt lysinnslipp. I tillegg har vi fra starten samarbeidet med egen 
lysdesigner, Stokkan Lys, for å få optimal og helhetlig belsyning 
både innvendig og utvendig. Lyspakken er individuelt tilpasset hver 
leilighet, og gir moderne belysning som skaper en lun atmosfære. Det 
er valgt kvalitetsprodukter med rene linjer og minimalistisk design.

Stokkan Lys vil være disponible i etterkant av overtakelse for å 
optimalisere lyspakken og for å gjøre eventuelle tilvalg.

1  — Kjøkken leveres med stilrene Inline-skinner 
med spoter og pendler. 

2 — Balkonger og terrasser lyssettes med elegante Orbit led.

3 — Det leveres spoter av typen Mini Deep Ringo på bad. 
De elegante spotene kan justeres mot ønskede objekter.

4 – Enna Wall er valgt som leselys ved seng på soverom.

5 – Også i stue kommer stilrene Inline-skinner med spoter. 

Stokkan Lys er, med over 50 års erfaring, ledende på å skape 
kreative lystekniske løsninger med funksjon, design, estetikk 
og miljø som hovedfokus. 

 2  3  4

 1
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 5

Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Tak-
terrasse
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Din helt egen
takterrasse

1 — Alle leilighetene får en egen lysplan og takterrassene blir 
levert med utelys og ledlister for hyggelige kvelder med venner 
og familie.

2 — De aller fleste leilighetene får sitt eget utekjøkken med 
vann, utslagsvask og strømuttak. 

3 — De aller fleste leilighetene får to eller tre takterrasser eller 
balkonger. Her kan du skape dine egne soner og alltid finne den 
perfekte plassering med tanke på sol, vind og utsikt.

 2

 1

På toppen av Frysjaparken kan du nyte gode 
solforhold og hyggelig utsyn over nærområdet. 
Felles for alle uteplassene er at de innbyr til 
avslappende og hyggelige sommerkvelder 
med god plass til deg, familie og venner. 

12 av 14 leiligheter er godt utstyrt med toppmoderne utekjøkken 
og pergola. Utekjøkkenet kommer med utslagsvask, innlagt vann, 
og strømuttak. Flere får pergolaer, blomsterkasser og beplanting 
som skaper gode og lune soner. De aller fleste av leilighetene får 
takterrasser eller balkonger i flere himmelretninger slik at at du kan 
nyte solen hele dagen.
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 3

Illustrasjoner. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjoner og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Takterrasser

N

De aller fleste leilighetene får 
utekjøkken med strømuttak 

for kjøleskap, vann og 
utslagsvask. 

Utekjøkken
Solide terrassebord med råtebestandighet, 

god formstabilitet, mindre flising og 
sprekking og lang levetid.

et behagelig
underlag

Flere av leilighetene får flere 
takterrasser. Disse går over to 
plan og er forbundet med en 

utvendig trapp.

over flere
plan

Takterrassene vil ha flere soner 
for hyggelige kvelder med venner 
og familie, eller for avslapping på 

solfylte dager.

flere soner

Alle leilighetene får private og 
skjermede takterrasser.

Privat

Din private takterrasse blir på taket av 
Frysjaparken med flott utsyn.

utsyn

Leilighet 1 til 5 ligger på taket
av Ager borettslag.

AGER
borettslag

1

2
3

4
5
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Områdene utenfor 
takterrassene vil få sedumtak 

for et hyggelig utemiljø.

SedumtakHøyt, fritt og solrikt på toppen 
av Frysjaparken.

solrikt

Mange av takterrassene får 
plantekasser med rikelig beplantning.

plantekasser

De aller fleste takterrassene får 
pergola for et lunt og trivelig 

utendørsliv.

pergola

6
7

9
8

13 12
14

1011

Mange av takterrassene får 
praktisk utvendig utstyrsbod.

Utstyrsbod

Leilighet 6 til 14 ligger på
taket av Stilla borettslag.

Stilla
borettslag
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14 gode grunner 
til at det er smart 
å kjøpe en ny 
leilighet!

4
God teknisk standard 
Alle nye boliger møter de stadig høyere kravene til materialer 
og byggemetoder. Dette er med på å gi boligene bedre 
inneklima, isolasjon og generelt høyere kvalitet. Våre boliger 
bygges alltid etter gjeldende forskrifter og standarder. 

5
Godt miljø i borettslag  
Prinsippet om at du som eier leiligheten også bor i den, gjør 
borettslag til en god boform. Det skaper stabile bomiljøer og 
gode nabolag. Beboerne har egeninteresse av å ta vare på 
sin egen bolig og området rundt. Ofte har de også et 
langtidsperspektiv på hvor lenge de blir boende.

6
Forutsigbare faste kostnader 
Gode energiløsninger er bra for både miljøet og lommeboken. 
Dagens forskrifter og standarder gjør at du ikke behøver å 
bekymre deg for kalde vintre med høye strømpriser. Nye 
borettslag og sameier har også større forutsigbarhet i felles 
driftskostnader og utgifter til vedlikehold. Alt er jo nytt!

7
Fem års reklamasjonsrett 
Du har fem års reklamasjonsrett på boligen i henhold til 
Bustadoppføringslova. Ett år etter overtakelsen tilbys en 
gjennomgang av boligen sammen med deg, for å kontrollere 
at alt er i orden.

1
Ingen stressende budrunder 
Våre nye boliger selges til fastpris. Ingen stressende bud- 
runder, ingen mobiltelefoner som går varme av budvarsler på 
SMS og ingen prisantydninger som bommer med millionen. 
Du vet hva boligen koster og hva du må forholde deg til.

2
Du trenger ikke pusse opp 
En helt ny bolig kan du flytte rett inn i, uten å tenke på 
oppussing på mange, mange år. Du trenger heller ikke å 
bekymre deg for ubehagelige overraskelser som kan følge 
med der noen har bodd før deg, som skjulte fuktskader eller 
gamle elektriske anlegg. 

3
Tilpass interiøret etter din smak 
Kjøper du bolig tidlig i byggeprosessen får du større mulig-
heter til å sette ditt eget personlige preg på boligen ved å 
gjøre innredningsvalg på blant annet gulv, bad og kjøkken.
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8
Gunstig finansiering 
Du får ekstra god rente på lån til ny bolig i våre 
boligprosjekter. Med OBOS Nyboliglån fra OBOS-banken 
kan du låne inntil 85 prosent av kjøpesummen og få 
mellomfinansiering til samme lave rente som på boliglånet. 

9
Tryggheten ved å kjøpe fra 
anerkjente utbyggere 
Stor-Oslo Eiendom og OBOS er erfarne, kunnskapsrike og 

seriøse. Vi har til sammen bygget godt over 100 000 hjem, 

og vi sørger for forsvarlig forvaltning og drift av de ferdige 

boligene, og at alle bor godt og trygt i sine nye hjem.

(Les mer om oss på side 186.)

10
God tid til å planlegge frem 
til overtakelse 
Du trenger ikke å forhaste deg. Du får god tid til å legge opp 

salget av eksisterende bolig, og god tid til å legge en plan for 

innredningen av det nye hjemmet.

11
Bra for miljøet 
Det er satt visse miljøkrav for alle nye bygg som bygges. 

Nye boliger har derfor mer miljøvennlige standarder enn 

bruktboliger.

12
Et moderne hjem
Smarte, moderne og tidsriktige løsninger på utforming og 
planløsning er en selvfølge. Høy komfort gir et godt liv.

13
Handlingsfrihet
Borettslagene har IN-ordning (individuell nedbetaling av 
fellesgjeld). IN-ordningen åpner for at den enkelte andelseier 
helt eller delvis kan nedbetale boligens andel av fellesgjeld. 
En innbetaling innenfor IN-ordningen gir andelseieren 
reduserte månedlige felleskostnader tilsvarende 
reduksjonen i renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld.

14
Wow-følelsen 
Tenk deg den unike følelsen når du står med nøklene til den 
splitter nye toppleiligheten i hånda, og du skal låse deg inn 
for første gang. Ubeskrivelig!
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Plantegninger
leilighet 1 til 14



0/14
Leilighetsoversikt
14 fantastiske
toppleiligheter

• Kontraktstegning gjelder foran prospekt.
• Byggene er ikke ferdig detaljerte og endringer i forbindelse med prosjektering og bygging må kunne påregnes. I
 tillegg kan tekniske føringer og installasjoner medføre utforinger, innkassinger og nedforinger som ikke er vist på tegningene.
• Kjøkken er veiledende og leveres i henhold til egen kjøkkentegning.
• Endringene skal ikke forringe den generelle standarden i leiligheten. 
• Det tas forbehold om myndighetspålagte endringer.
• Areal i henhold til NS3940:2012
• Bruksareal for en bruksenhet er arealet av bruksenheten og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger.
• Bruksareal (BRAs): BRA-arealet angir leilighetens areal innenfor omsluttede vegger inklusiv bod og sjakter innenfor bruksenheten.
• Primærrom( P-rom - nettoareal primære rom) angir nettoareal av alle primære rom i boligen innvendig, inklusiv innvendige vegger og sjakter.
• Balkong- og Terrasseareal er regnet fra dekkestørrelse.
•  Oppgitt romareal er netto romareal.
• Brystningshøyde er angitt som ca. høyde og kan variere noe.
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01/14 — 109 m2 —————————————————————side 094

02/14 — 119 m2 —————————————————————side 100

03/14 — 114,5 m2 ———————————————————side 106

04/14 — 116 m2 —————————————————————side 112

05/14 — 119 m2 —————————————————————side 118

06/14 — 114 m2 —————————————————————side 124

07/14 — 135 m2 —————————————————————side 130

08/14 — 95 m2 ———————————————————————side 136

09/14 — 94 m2  ———————————————————————side 142

10/14 — 94 m2  ———————————————————————side 148

11/14 — 141 m2 —————————————————————side 152

12/14 — 101 m2 —————————————————————side 158

13/14 — 129 m2 —————————————————————side 162

14/14 — 121 m2 —————————————————————side 168
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1/14
Treroms med 
tre takterrasser

N

Fasade nord

Stilla
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Ager
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0 1 2 3 4 5 m

7. et.109 m2 BRA / 104 m2 P-ROM

27 + 36,5 + 99 m2 takterrasse

Plan 1
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Privat takterrasse på 99 m2 8. et.
Plan 2

0 1 2 3 4 5 m
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Leiligheten har stue og kjøkken på hele 
49 kvm som det er lett å dele i flere soner 

for hygge med venner og familie. Takhøyde 
på 2,6 meter. Utgang til flott takterrasse.

Romslig takterrasse på 27 m2 med 
trapp opp til takterrasse 2. Stor entré.

Hovedsoverom med god plass 
til garderobe og eget bad med 

badekar. Soverom 2 har god plass 
til dobbeltseng og garderobeskap.

Takhøyde på 2,6 meter.

Utendørs redskapsbod på 
takterrassen.

Stor takterrasse på 36,5 m2.

To romslige og 
delikate bad.

kjøkken og stue

Takterrasse 1
Velkommen inn

2 Soverom
praktisk bod

Bod

Kott

Takterrasse 1

2 bad

1/14
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Trapp ned til takterrase 1.

Stor takterrasse på hele 99 m2 
med flere soner for hygge og uteliv. 

Rikelig beplantet plantekasse for et 
hyggelig utemiljø.

Pergola over utekjøkken med plass
 til sittegrupper og spisebord.

Praktisk utekjøkken med strømuttak, 
vann og utslagsvask.

Sedumtak utenfor takterrassen
for hyggelig utemiljø.

Trapp

Takterrasse 2Plantekasse

Pergola

UtekjøkkenSedum

plantegningen er ikke i målestokk

N
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Flott 3-roms med 
to takterrasser

N

Fasade nord

Stilla

Ager
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N

7. et.119 m2 BRA / 115,5 m2 P-ROM

52,5 + 74 m2 takterrasse

Plan 1

0 1 2 3 4 5 m
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N

Privat takterrasse på 74 m2 8. et.
Plan 2

0 1 2 3 4 5 m
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2/14

Leiligheten har stue og kjøkken på hele 
51 m2 som det er lett å dele i flere soner 

for hygge med venner og familie. Takhøyde 
på 2,6 meter. Utgang til flott takterrasse.

Stor entré med 
inngang til praktisk 

bod.

Romslige soverom med god plass 
til dobbeltseng og garderobeskap.

Takhøyde på 2,6 meter.

Praktisk vaskerom i tilknytning til 
soveromsavdelingen.

Stor takterrasse på 52,5 m2 med 
trapp opp til takterrasse 2.

Praktisk redskapsbod
under trapp.

To romslige og 
delikate bad, 

det ene badet 
blir levert med 

badekar.

kjøkken og stue
Velkommen inn

2 Soverom

Vaskerom

Bod

Takterrasse 1

Utvendig bod

2 bad
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plantegningen er ikke i målestokk

N

Trapp ned til takterrasse 1.

Stor takterrasse på hele 74 m2 
med flere soner for hygge og uteliv. 

Pergola over utekjøkken med plass
 til sittegrupper og spisebord.

Praktisk utekjøkken med strømuttak, 
vann og utslagsvask.

Sedumtak utenfor takterrassen
for hyggelig utemiljø.

Trapp

Takterrasse 2

Pergola

UtekjøkkenSedum
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Stor 3-roms 
hjørneleilighet

N

Fasade nord

Stilla

Ager
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N

7. et.114,5 m2 BRA / 114,5 m2 P-ROM

33 + 76,5 m2 takterrasse

Plan 1

0 1 2 3 4 5 m
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N

Privat takterrasse på 76,5 m2 8. et.
Plan 2

0 1 2 3 4 5 m
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3/14

Leiligheten har stue og kjøkken på hele 
51 m2 som det er lett å dele i flere soner 

for hygge med venner og familie. Takhøyde 
på 2,6 meter. Utgang til flott takterrasse.

Romslige soverom med god plass 
til dobbeltseng og garderobeskap.

Takhøyde på 2,6 meter.

Praktisk vaskerom i tilknytning til 
soveromsavdelingen.

Stor takterrasse på 33 m2 med 
morgensol. Trapp opp til takterrasse 2.

To romslige og 
delikate bad.

kjøkken og stue2 Soverom

Vaskerom Takterrasse 1

2 bad
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plantegningen er ikke i målestokk

N

Trapp ned til takterrasse 1.

Stor takterrasse på hele 76,5 m2 
med flere soner for hygge og uteliv. 

Pergola over utekjøkken med plass
 til sittegruppe/spisebord.Praktisk utekjøkken med strømuttak, 

vann og utslagsvask.

Sedumtak utenfor takterrassen
for hyggelig utemiljø.

Trapp

Takterrasse 2

Pergola
Utekjøkken

Sedum
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Lekker 4-roms 
leilighet
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Fasade nord
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7. et.116 m2 BRA / 113 m2 P-ROM

8,5 m2 balkong, 76,5 + 108 m2 takterrasse

Plan 1

0 1 2 3 4 5 m
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Ager borettslag4/14
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N

Privat takterrasse på 108 m2 8. et.
Plan 2

0 1 2 3 4 5 m
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To romslige soverom med plass til 
dobbeltseng og garderobe. 

Takhøyde på 3,15 meter.

To delikate og romslige bad.
Takhøyde på 2,65 meter.

Stort soverom med god plass til 
garderobe. Inngang til eget delikat 

bad med badekar. Takhøyde på 
3,15 meter.

Solrik balkong på 8,5 m2.

Leiligheten har stue og kjøkken på hele 
44 m2 som det er lett å dele i flere soner 

for hygge med venner og familie. Takhøyde 
på 3,15 meter. Utgang til flott takterrasse.

soverom 2 og 3

2 bad

Master
bedroom

sørvestvendt balkong

stue og kjøkken

4/14
Praktisk vaskerom i tilknytning til 

soveromsavdelingen.

Redskapsbod under
trapp.Vaskerom
Bod

Stor takterrasse på 76,5 m2 med 
trapp opp til takterrasse 2.

Takterrasse 1
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Trapp ned til takterrasse 1.

Pergola over praktisk 
utekjøkken med strømuttak, 

vann og utslagsvask og plass
 til sittegruppe/spisebord.

trapp til 
takterrasse

pergola og
utekjøkken

Sedumtak utenfor takterrassen
for hyggelig utemiljø.

sedum

plantegningen er ikke i målestokk

N

Stor takterrasse på hele 108 m2 
med flere soner for hygge og uteliv. 

Takterrasse 2Rikelig beplantet plantekasse for et 
hyggelig utemiljø.

Plantekasse
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Romslig 3-roms 
endeleilighet 

N

Fasade nord
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7. et.119 m2 BRA / 119 m2 P-ROM

32 + 89 m2 takterrasse

Plan 1

0 1 2 3 4 5 m
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Ager borettslag5/14
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Privat takterrasse på 89 m2 8. et.
Plan 2

0 1 2 3 4 5 m
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Leiligheten har romslig stue på hele 
30 m2 og takhøyde på 3,15 meter.

Utgang til stor takterrasse. 

Stor takterrasse på 32 m2 med 
trapp opp til takterrasse 2.

Stort kjøkken på 27 m2  med god plass til 
spisebord i egen skjermet avdeling.

Takhøyde på 3,15 meter.

Stort soverom med god plass til 
garderobe og takhøyde på 3,15 meter.

Inngang til eget delikat bad med 
takhøyde på 2,65 meter.

kontor
stue

Takterrasse 1

kjøkken og spiseplass master bedroom

5/14

Soverom 2 samt
ekstra bad.

ekstra
bad og sov    

Praktisk separat vaskerom.

Vaskerom
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Leiligheten har stue og kjøkken på hele 
89 m2 som det er lett å dele i flere soner 

for hygge med venner og familie. 

Pergola over praktisk utekjøkken med strømuttak, vann 
og utslagsvask og plass til sittegruppe/spisebord.

Sedumtak utenfor takterrassen
for hyggelig utemiljø.

takterrasse

pergola og utekjøkken

sedum

plantegningen er ikke i målestokk

N

Trapp ned til takterrasse 1.

trapp til 
takterrasse

Rikelig beplantet plantekasse for et 
hyggelig utemiljø.

Plantekasse
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Lekker 3-roms 
endeleilighet 

N
Fasade nord allmenningen

Stilla
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7. et.114 m2 BRA / 114 m2 P-ROM

24,5 + 41 + 45 m2 takterrasse

Plan 1

0 1 2 3 4 5 m
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Privat takterrasse på 86 m2 8. et.
Plan 2

0 1 2 3 4 5 m
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Særdeles god planløsning med adskilt kjøkken/
spisestue. Takhøyde på 3,15 meter. Utgang til stor 

takterrrasse. 

Leiligheten har to soverom med 
god plass til garderobeløsning og takhøyde på 3,15 

meter. Hovedsoverom har inngang til eget bad 
med takhøyde på 2,65 meter.

2 lekre bad hvor det ene 
er tilknyttet leilighetens 

hovedsoverom. Takhøyde 
på 2,65 meter.

kjøkken

2 Soverom

2 bad

6/14
Praktisk vaskerom i tilknytning til 

soveromsavdelingen.

Vaskerom

Stor takterrasse på 24,5 m2 med 
trapp opp til takterrasse 2.

Takterrasse 1 Leiligheten har romslig stueavdeling
på hele  28,5 m2. Takhøyde på 3,15 meter.

stue
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En herlig takterrasse på totalt 
86 m2 hvor du kan nyte fantastiske 
solforhold og hyggelig utsyn over 

nærområdet. 

Trapp ned til takterrasse 1.

Takterrassen får en praktisk utebod for 
ekstra lagring og som gir god skjerming.

Det legges sedum/grønt tak på 
sydsiden av takterrassen for et

hyggelig utemiljø. 

stor 
Takterrasse

trapp til 
takterrasse

praktisk bodsedum

plantegningen er ikke i målestokk

N

Pergola over praktisk utekjøkken med strømuttak, vann 
og utslagsvask og plass til sittegruppe/spisebord.

pergola og utekjøkken
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7/14
Romslig og innholdsrik 
3-roms leilighet

N
Fasade gårdsrom mot sør

Stilla

Ager
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7. et.135 m2 BRA / 130 m2 P-ROM

21 m2 balkong, 69 + 84 m2 takterrasse

Plan 1

0 1 2 3 4 5 m
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Stilla borettslag7/14
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N

Privat takterrasse på 84 m2 8. et.
Plan 2

0 1 2 3 4 5 m
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7/14 To romslige soverom med plass 
til dobbeltseng og garderobe. 

Takhøyde på 3,15 meter.

To delikate og romslige bad.
Takhøyde på 2,65 meter.

Leiligheten har stue og kjøkken på hele 54 m2 som det 
er lett å dele i flere soner for hygge med venner og 

familie. Takhøyde på 3,15 meter. Utgang til både flott 
takterrasse og balkong.

2 bad

sørvestvendt 
balkong

stue og kjøkken

Praktisk vaskerom 
i tilknytning til sove-

romsavdelingen.

Redskapsbod 
under trapp.

Vaskerom

Bod
Stor takterrasse på 69 m2 med 

trapp opp til takterrasse 2.

Takterrasse 1

soverom 2 og 3
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plantegningen er ikke i målestokk

N

Trapp ned til takterrasse 1.

Pergola over praktisk utekjøkken med 
strømuttak, vann og utslagsvask og 

plass til sittegruppe/spisebord.

trapp til 
takterrasse

pergola og
utekjøkken

Sedumtak utenfor takterrassen
for hyggelig utemiljø.

sedum

Stor takterrasse på hele 84 m2 
med flere soner for hygge og uteliv. 

Takterrasse 2
Rikelig beplantet plantekasse 

for et hyggelig utemiljø.

Plantekasse
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8/14
Flott 3-roms
leilighet

N
Fasade gårdsrom mot sør

Stilla

Ager
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7. et.95 m2 BRA / 91,5 m2 P-ROM

9 m2 balkong, 53,5 + 62 m2 takterrasse

Plan 1

0 1 2 3 4 5 m
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Stilla borettslag8/14

St
ill

a 
bo

re
tts

la
g

Ag
er

 b
or

et
ts

la
g

Fr
ys

ja
ve

ie
n

N

8/14

SIDE 138



N

Privat takterrasse på 62 m2 8. et.
Plan 2

0 1 2 3 4 5 m
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8/14

Leiligheten har stue og kjøkken på 
37 m2 som det er lett å dele i flere soner 

for hygge med venner og familie. Takhøyde 
på 3,15 meter. Utgang til flott takterrasse.

Romslige soverom med god plass 
til dobbeltseng og garderobeskap.

Takhøyde på 3,15 meter.

Praktisk redskapsbod
under trapp på 4 m2.

Stor takterrasse på 53,5 m2 med 
trapp opp til takterrasse 2.

To romslige og 
delikate bad 
hvor det ene 
er tilknyttet 
leilighetens 

hovedsoverom.

kjøkken og stue

sørvestvendt balkong

2 SoveromUtebod

Bod

Takterrasse 1

2 bad

Vaske-
rom
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plantegningen er ikke i målestokk

N

Trapp ned til takterrasse 1.

Stor takterrasse på hele 62 m2 
med flere soner for hygge og uteliv. 

Pergola med plass til 
sittegrupper og spisebord.

Praktisk utekjøkken med strømuttak, 
vann og utslagsvask.

Sedumtak utenfor takterrassen
for hyggelig utemiljø.

Trapp

Takterrasse 2

Pergola

UtekjøkkenSedum
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9/14
Smart 3-roms
hjørneleilighet

N

Stilla

Ager

Fasade nord allmenningen
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7. et.94 m2 BRA / 94 m2 P-ROM

22 + 75 m2 takterrasse

Plan 1

0 1 2 3 4 5 m
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Stilla borettslag9/14

St
ill

a 
bo

re
tts

la
g

Ag
er

 b
or

et
ts

la
g

Fr
ys

ja
ve

ie
n

N

9/14

SIDE 144



N

Privat takterrasse på 75 m2 8. et.
Plan 2

0 1 2 3 4 5 m

SIDE 145



9/14

Leiligheten har stue og kjøkken på hele 
39 m2 som det er lett å dele i flere soner for 
hygge med venner og familie. Takhøyde på

3,15 meter. Utgang fra kjøkkenet til flott 
takterrasse.

Ekstrasoverom med plass til seng, 
pult og garderobe. Skyvedør fra kjøkkenet til takterrasse 

på 22 m2. Trapp opp til takterrasse 2.

Romslig og delikat bad med 
takhøyde på 2,65 meter.

kjøkken og stue

soverom
Takterrasse 1

bad

Stort soverom med god plass til 
garderobe og takhøyde på 3,15 meter.

Inngang til eget delikat bad med 
takhøyde på 2,65 meter.

master bedroom

Praktisk vaskerom.

Vaskerom
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plantegningen er ikke i målestokk

N

Trapp ned til takterrasse 1.

Stor takterrasse på hele 75 m2 
med flere soner for hygge og uteliv. 

Pergola over utekjøkken med plass
 til sittegruppe/spisebord.

Praktisk utekjøkken med strømuttak, 
vann og utslagsvask.

Sedumtak utenfor takterrassen
for hyggelig utemiljø.

Trapp

Takterrasse 2

Pergola

Utekjøkken

Sedum
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10/14
Fin 3-roms 
hjørneleilighet

N

Stilla

Ager

Fasade sør
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6. et.94 m2 BRA / 90 m2 P-ROM

11 m2 balkong + 47 m2 takterrasse

0 1 2 3 4 5 m
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10/14

Stor takterrasse på hele 47 m2 
 

Takterrasse

sørvestvendt
balkong

Leiligheten har stue og kjøkken på hele 
40 m2 som det er lett å dele i flere soner for 

hygge med venner og familie. Takhøyde på 2,6 
meter. Utgang fra kjøkkenet til flott takterrasse.

kjøkken og stue
Praktisk vaskerom.

Flott balkong på 
11 m2. 

Vaskerom
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plantegningen er ikke i målestokk

N

Stort soverom med god plass til 
garderobe og takhøyde på 2,6 meter.

Inngang til eget delikat bad med 
takhøyde på 2,65 meter.

master bedroom
Stort soverom 2 
samt ekstra bad.

ekstra
bad og sov    

Sedumtak utenfor takterrassen
for hyggelig utemiljø.

plantekasse

Sedum
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11/14
Stor og lekker 3-roms 
hjørneleilighet

N
Fasade sør

Stilla

Ager

Fr
ys

ja
ve

ie
n

SIDE 152



N

141 m2 BRA / 137 m2 P-ROM

19,5 m2 balkong + 75 m2 takterrasse 7. et.
Plan 1

0 1 2 3 4 5 m
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Stilla borettslag11/14
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Privat takterrasse på 75 m2 8. et.
Plan 2

0 1 2 3 4 5 m
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11/14
Soverom med plass til 

dobbeltseng og garderobe.

To delikate bad.
Takhøyde på 2,65 meter.

Leiligheten har stue og kjøkken på hele 
64,5 m2 som det er lett å dele i flere soner 

for hygge med venner og familie. Takhøyde 
på 3,15 meter. Utgang til balkong på 19,5 m2.

bad 1 og 2

sørvestvendt 
balkong

Bodstue og kjøkken

Vaskerom

soverom 2

Stort soverom med god plass til 
garderobe og takhøyde på 3,15 meter.

Inngang til eget delikat bad med 
takhøyde på 2,65 meter.

master bedroom
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N

Pergola over praktisk utekjøkken med 
strømuttak, vann og utslagsvask og 

plass til sittegruppe/spisebord.

pergola og
utekjøkkenSedumtak utenfor takterrassen

for hyggelig utemiljø.

sedum

praktisk Bod

Rikelig beplantet plantekasse 
for et hyggelig utemiljø.

Plantekasse

plantegningen er ikke i målestokk

Trapp ned.

trapp til 
takterrasse

Stor takterrasse på hele 75 m2 
med flere soner for hygge og uteliv. 

Takterrasse
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Stor og smart 
4-roms

N

Stilla

Ager

Fasade sør
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6. et.101 m2 BRA / 98 m2 P-ROM

8 m2 balkong + 85 m2 takterrasse

0 1 2 3 4 5 m
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12/14

sørvestvendt 
balkong

Bod

Stor privat takterrasse på hele 85 m2 
med flere soner for hygge og uteliv. 

Praktisk redskapsbod på 5 m2 

Takterrasse
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plantegningen er ikke i målestokk

N

To ekstra soverom på
henholdsvis 12 og 7,5  m2..

To delikate og
romslige bad.

Leiligheten har stue og kjøkken på hele 
35,5 m2 som det er lett å dele i flere soner 

for hygge med venner og familie. Takhøyde 
på 2,6 meter. Utgang til balkong på 8 m2 og 

stor privat takterrasse på 85 m2.

2 bad

kott

stue og kjøkken

soverom 1 og 2

Romslig entré på 
14,7 m2. med god 

plass til garderobe. 

Velkommen inn

Stort soverom med god plass til 
garderobe og takhøyde på 2,6 meter.

Tilstøtende bad og garderobeløsning.

master bedroom
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13/14
3-roms med smart 
planløsning

N
Fasade sør

Stilla

Ager
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129 m2 BRA / 121,5 m2 P-ROM

7,5 + 17 m2 balkong, 64 m2 takterrasse 7. et.
Plan 1

0 1 2 3 4 5 m
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Stilla borettslag13/14
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Privat takterrasse på 64 m2 8. et.
Plan 2

0 1 2 3 4 5 m
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13/14 Stort soverom med god plass til garderobe 
og arbeidsbord og takhøyde på 3,15 meter.

Tilstøtende bad.

Delikat og romslig bad.
Takhøyde på 2,65 meter.

Leiligheten har romslig stue på hele 
25 m2 og takhøyde på 3,15 meter.

Utgang til stor balkong. 

Stort kjøkken på 36 m2  med god plass 
til spisebord i egen skjermet avdeling. 

Takhøyde på 3,15 meter.

bad 2

sørvestvendt 
balkong

stue kjøkken

vestvendt
balkong med trapp
til takterrasse

Vaske-
rom

soverom 2

Stort soverom med god 
plass til garderobe og 

takhøyde på 3,15 meter.
Inngang til eget romslig 

bad med dobbeltvask samt 
inngang til stor 
walk-in-closet.

master
bedroom
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plantegningen er ikke i målestokk

N

Sedumtak utenfor takterrassen
for hyggelig utemiljø.

sedum

praktisk Bod

Stor takterrasse på hele 64 m2 
med flere soner for hygge og uteliv. 

Takterrasse

Pergola over utekjøkken med plass
 til sittegruppe/spisebord.

Pergola
Praktisk utekjøkken med strømuttak, 

vann og utslagsvask.

Utekjøkken
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14/14
Flott 3-roms
hjørneleilighet

N
Fasade sør

Stilla

Ager
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121 m2 BRA / 115 m2 P-ROM

27 + 100 m2 takterrasse 5. et.
Plan 1

0 1 2 3 4 5 m
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Stilla borettslag14/14
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N

Privat takterrasse på 100 m2 6. et.
Plan 2

0 1 2 3 4 5 m
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14/14 Med plass til seng og garderobe.

Delikate og romslige bad.
Takhøyde på 2,65 meter.

bad 2

stue og kjøkken

soverom 2

Kontor

Stort soverom med takhøyde 
på 3,15 meter. Inngang 

til eget delikat bad med 
takhøyde på 2,65 meter.

I tilknytning til master 
bedrom ligger et romslig rom 
som kan benyttes som privat 

TV-stue eller kontor.

Stort walk-in-closet med 
inngang fra master bedroom.

master 
bedroom

walk-in-closet

Leiligheten har stue og kjøkken på hele 
47 m2 som det er lett å dele i flere soner 

for hygge med venner og familie. Takhøyde på 
3,15 meter. Utgang til takterrasse på 27 m2.

Takterrasse på 27 m2 med 
trapp opp til takterrasse 2.

Takterrasse 1



plantegningen er ikke i målestokk

N

Sedumtak utenfor takterrassen
for hyggelig utemiljø.

Praktisk redskapsbod.
sedum plantekasse Bod

Pergola over praktisk utekjøkken med 
strømuttak, vann og utslagsvask og 

plass til sittegruppe/spisebord.

pergola og
utekjøkken

trapp ned til 
takterrasse 1

Stor takterrasse på hele 100 m2 
med flere soner for hygge og uteliv. 

Takterrasse 2
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Viktige
opplysninger



GENERELT
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes 
viktigste bestanddeler og funksjoner. 

Beskrivelsen suppleres av rombehandlingsskjema som redegjør 
spesielt for overflater og utstyrsleveranse for leilighetene. 
Dersom det skulle forekomme at denne prosjektbeskrivelsen og 
rombehandlingsskjema er i motstrid, har rombehandlingsskjema 
forrang.

Alle opplysningene i denne beskrivelsen er gitt med forbehold 
om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten 
vesentlig å forringe den generelle standard.

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

Salgs-/Kontraktstegninger viser kun omfanget av kjøkkeninnredning, 
dvs. samlet lengde på underskap og overskap. Endelig planløsning 
kan variere fra tegninger.

Prosjektet er rammesøkt i henhold til teknisk forskrift av 2017

PROSJEKTETS ORGANISASJON
Utbygger er Frysjaparken Eiendom AS v/Stor-Oslo Eiendom AS. 

Prosjektselgere fra OBOS Nye Hjem AS vil forestå salget av boligene.

Oppgjør forestås av Megleroppgjør AS. 
Arkitekt for prosjektet er Arcasa Arkitekter AS. 

Byggingen gjennomføres i form av totalentreprise. Entreprenør er 
Veidekke ASA.

BEBYGGELSEN
Utbyggingsfeltet (felt B) består av felt B1 (Stilla brl.) og B2 (Ager Brl.) 
med felles underliggende konstruksjon i kjeller og plan 1 som delvis 
ligger under terreng. Den blir organisert som to separate borettslag. 
Felt B er delt i to byggetrinn, ett trinn for felt B1 og et for felt B2. 

Det er i alt 306 leiligheter på felt B. 

Det er skrånende terreng som medfører at næringsarealene med 
tilhørende parkering, og boder til leilighetene, i hovedsak vil ligge 
under terreng. Utadrettede næringsarealer i plan 1 vil ha fasader 
og direkte adkomst ut mot fortau tilhørende Frysjaveien, og ut 
mot torg. For næringsseksjonene er det parkeringskjeller på plan 1.  
Sportsboder, sykkelparkering, tekniske rom, trafo og parkering for 
boligene, er plassert i kjeller, U1. Adkomst til parkering for næring, 
og kjeller via felles innkjøring fra Frysjaveien. Det blir adkomst til alle 
etasjer fra kjeller via heiser og trapper.

EIENDOMMEN
Eiendommen har (foreløpig) gnr. og bnr 59/237 i Oslo kommune. 

Med opprettelsen av nytt borettslag, vil tilhørende eiendom til 
borettslaget fradeles, tildeles eget gårds- og bruksnummer, og få 
opprettet ny adresse (adressevedtak).

UTOMHUS
Utomhusplanen er av illustrativ karakter. Utomhusarealet vil få 
alminnelig god kvalitet. Arealet i gårdsrommet eies i sin helhet 
av borettslaget. Men med tinglyst allmenn rett for ferdsel på 
interngangvei – dette er veien mellom feltene B1 og B2.

«Allmenningen» mellom felt B og felt C (Kikut Sameie), og naturaksen 
(grøntdraget) mellom felt B og felt A skilles ut som egne eiendommer, 
og skal ved endelig ferdigstillelse overleveres til kommunen. Begge 
arealene vil være offentlig tilgjengelig. Aksen mellom felt C (Kikut 
Sameie) og felt B utvikles som torg og gågate.

PARKERING
Parkering finner sted i felles parkeringskjeller. Det blir totalt 
ca. 85 parkeringsplasser i B1, og ca. 79 i B2. Endelig antall og 
fordeling avklareres i detaljprosjektering. I tillegg blir det ca 40 
parkeringsplasser ifm næringsseksjonene på gateplan i B1 

Utbygger vil fremforhandle avtale på selvbetjente biler på deling, 
«bilpool», på vegne av Frysjaparken. Plassering av bilpool avklares 
nærmere innflytting, og kan bli etablert i Felt B, eller i tilstøtende 
boligfelter. Avtale er betinget av interesse og behov.  Frafaller tilbyder 
eller Utbygger avtalen, forbeholder utbygger seg retten til å selge de 
reserverte p-plassene for bilpool fritt, sammen med øvrige p-plasser.

Parkeringskjeller får adkomst fra Frysjaveien. Gulv i parkeringskjeller 
leveres uten sluk. Det må påregnes tidvis noe vann på gulvet som 
følge av bl.a. snøsmelting fra biler.

RENOVASJON
Nedsenkede brønner for restavfall og papp/papir plasseres inne i 
gårdsrom ved interngangvei mellom B1 og B2 med oppstilling for 
renovasjonsbil. Kapasiteten er i samsvar med Oslo Kommunes 
renovasjonsvedtekter. Plassering fremkommer på landskapsplan.

BODER OG SYKKELPARKERING
Leiligheter leveres med innvendig bod for oppbevaring der dette 
er tegnet.  I tillegg leveres én sportsbod på ca. 5 m2 pr. leilighet.  
Boder er lokalisert i kjeller, og på plan 1. Sportsboder leveres med 
nettingvegger og nettingdør med feste for hengelås. Sportsboder er 
plassert i adskilt rom fra parkeringskjeller.

Sportsboder er ikke beregnet for lagring av bøker, klær og annet 
som normalt lagres tørt i leiligheten. Det etableres innvendig 
sykkelparkering i plan 1, samt i kjeller, og i tilliggende felt B1. Det 
leveres et felles hobbyrom for reparasjon av sykler og ski – plassering 
er ikke endelig avklart. I tillegg tilrettelegges for vask av sykler.

INNVENDIGE FELLESAREALER
Inngangsparti med trapper, heiser og korridorer er fellesarealer. Det 

Leveransebeskrivelse

SIDE 176



leveres låsbare postkasser tilpasset låssystem innenfor ytterdør i 
felles trappeoppgang iht. Posten Norge sine krav. 

Trappeoppganger og fellesganger leveres med malte vegger, 
enhetlig belysning, dørstoppere og etasjeanvisning i stilren 
utforming, valgt av arkitekt. På gulv legges gulvbelegg.

Inngangspartiene (frem til heis) oppgraderes med representativ 
belysning, innfelte postkasser og flis på gulv.

HEIS/TRAPP
Hver oppgang leveres med heis og trapp som dekker samtlige 
etasjer, inkludert parkeringskjeller. Heis leveres med toveis 
kommunikasjon til alarmsentral. 

BÆRESYSTEM OG YTTERVEGGER
Bygget oppføres med bæresystem hovedsakelig utført i stål 
og betong. Etasjeskiller planlagt levert som betongelementer. 
Yttervegger og fasader utføres hovedsakelig av bindingsverk med 
kledning som angitt i avsnitt under.

FASADER OG BALKONGER
De sammenhengende bygningsvolumene er brutt opp med sprang 
i fasaden og nedtrapping av høyden. Ulike materialer understreker 
nedbrytningen av bygningsvolumene. Det benyttes ulike varianter og 
farger av tegl, puss og platekledning, samt tre

Alle balkonger leveres som betongelementer med tregulv. Avrenning 
skjer mellom terrassebord og føres ut over balkongkant. Undersiden 
av balkong leveres som ubehandlet betong. Balkongen og terrasse er 
å anse som en utvendig konstruksjon. Mindre ansamlinger av vann vil 
derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær

Det tas forbehold om at omramming på balkonger kan endres. 
Rekkverk utføres i flere forskjellige varianter – spilerekkverk, glass i 
kombinasjon med stålrammer, og glass i kombinasjon med tette felt.

Franske balkonger, leveres med rekkverk i glass.

Enkelte balkonger kan leveres med lydabsorbenter i tak over 
balkong og/eller skjerming i sidefelt. Aktuelle balkonger avklares i 
detaljprosjekteringsfasen, da detaljerte beregninger for akustikk og 
omfang lydreduksjon ikke er utført.  

På takterrasser føres enten fasader (parapet) helt opp og utgjør 
rekkverket. Ellers varieres med rekkverk av glass eller spiler.  

GRUNN OG FUNDAMENTER
Bygget er fundamentert til fjell.

VINDUER/DØRER
Vinduer leveres med aluminiumskledning utvendig og 
vindusomramning og utforinger i eik innvendig. Dørhåndtak og 
nøkkelskilt leveres i matt sort. Glattkant gerikter rundt dører. Gerikter 

leveres uten synlige spikerhoder, flekksparkles og males i en grålig 
lys tone. Farge på gerikt skal følge farge på døren.

Til hovedbalkonger og takterrasser leveres skyvedør med glass. 
Enkelte leiligheter leveres med slagdør til balkong. Franske balkonger 
leveres med slagdør. Leilighetsdør leveres med glatt overflate og FG-
godkjent lås og ringeklokke.

GULV
Gulv på baderom og separat WC leveres med 60cm x 60 cm lys 
grå flis. Det leveres jevnt fall mot sluk på hele badet, og derfor 
ikke nedsenk i dusj sone. Man vil derfor kunne forvente noe 
vannansamling utenfor dusjvegg ved bruk.

Øvrige gulv i leiligheter leveres med 1-stavs eikeparkett med en lys 
grålig tone. Overflate mattalakkert.

I fellesareal, hovedtrapp med gangareal, leveres gulv med linoleum 
eller tilsvarende belegg. I inngangsparti og heisstol leveres 
betongfliser.

VEGGER
Baderomsvegger leveres med 60 cm x 60 cm lys grå flis. Fondvegg 
leveres bak servant og legges med mønstret flis.

Øvrige vegger i leiligheten leveres i gips eller betong malt i lys farge.

I fellesareal, hovedtrapp med gangareal, leveres malte betongvegger.

HIMLING
Himlinger leveres som hvitmalt betong/gips uten synlige V-fuger.  

I fellesareal, hovedtrapp med gangareal, leveres himling i hvitmalt 
betong og/eller akustisk himling ved behov.

I gangareal med nedforet himling benyttes systemhimling.

NEDFORINGER OG INNKASSINGER
I entré/gang og i deler av leilighet blir det nedforet gipshimling 
og innkassinger med høyde ca. 2,20 m i den utstrekning dette 
er nødvendig for ventilasjonskanaler og tekniske installasjoner, 
brannisolering o.l.

LISTVERK
Det leveres rettkant fotlister i eik og med synlig innfesting. Taklister 
leveres ikke, og overgang tak og vegg fuges.

KJØKKEN
Øy, høyskap og benkeskap leveres fra HTH i modell DE Focus Mørk 
Eik.

Enkelte overskap har vitrinedører med sortlakkert aluminiums 
ramme og rillet glass. Skapene med glassdører er helfinert i mørk eik. 
Overskap leveres med gripelist og innfelt LED stripe.

Leveransebeskrivelse
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Kjøkken leveres med Miele eller tilsvarende, integrerte hvitevarer. 
Induksjonstopp i svart utførelse. Benkeplate i kompositt sten. 
Tykkelse 20 mm. I enkelte leiligheter erstattes noen overskap med 
hyller.

Kjøkken ventilator, type Røroshetta Mantica eller tilsvarende, 
farge Mocca. Leiligheter med kjøkkenøy, får ventilator integrert i 
kjøkkenøy.

Underlimt vask. Kildesortering i 3 fraksjoner i skap under vask.

UTEKJØKKEN
Utekjøkken leveres i henhold til omfang illustrert på salgstegning. 
Det leveres benkeplate med underskap og utslagsvask, med 
blandebatteri tilkoblet frostsikker kran, begrenset til kaldt vann.

TAKTERASSER
Private takterrasser leveres med pergola der det er illustrert på
salgstegning. Pergola leveres uten tett tak. Takterrasser som deler 
takplan blir adskilt med levegger og plantekasser o.l. for å skape en 
barriere og privatisering mellom terrassene.

BAD
Bad leveres plassbygget. Dusjvegger og innredning iht. romskjema. 

VENTILASJON
Leilighetene leveres med balansert ventilasjon, desentraliserte 
anlegg planlagt plassert i bod, eller i himling i korridor der dette er 
formålstjenlig. 

FARGER
Farger i henhold til rombehandlingsskjema

OPPVARMING
Hovedoppvarming via brønnpark og varmepumpe. Spisslast dekkes 
av El-kjele.

Brønnpark med varmepumpe er forberedt for forsyning og utveksling 
mellom feltene. Drift og eierskap av tilleggssystemet kan settes 
bort til eksternt selskap med forpliktelse om forsyning til sameiet på 
markedsmessige vilkår. 

Elektriske panelovn(er) i stue og soverom etter behov 
(energiberegninger etter bransjenorm, forskrifter ol). Varmbåren 
gulvvarme på bad.

Endelig løsning for gulvvarme øvrige rom, avklares i 
detaljprosjekteringen. Måleranlegg for hver leilighet enten inne i 
leiligheten eller i tavlekott i felles trapperom.

VARMTVANN
Varmt forbruksvann leveres fra varmeanlegget i kjeller. Fordelerskap 
etterstrebes plassert distré i sekundærareal, slik som bod/walk in 
closet

ELEKTRO / TV / TELEFON
El-installasjoner utføres iht. NEK400:2018.

Leilighetene leveres med skjult anlegg for elektro i den utstrekning 
det er praktisk mulig, men det vil kunne forekomme synlige 
utenpåliggende kabler på lydskillevegger og betongvegger. 
Det leveres sikringsskap til hver leilighet. Hver leilighet får egen 
strømmåler plassert i fellesareal. 

Det leveres anlegg med IKT-kontakt i stue for kabel-TV/bredbånd i 
hver leilighet. 

Tilknytningsavgift er inkludert.

På vegne av sameiet inngås egnet abonnementsavtale på leveranse 
av tv og bredbånd. Grunnpakken vil være inkludert i månedlige 
felleskostnader. 

Månedlige utgifter faktureres over felleskostnadene.

Tjenesteleverandør/-er vil tilby tilleggstjenester på TV og 
bredbåndshastighet utover grunnpakken.
Dette faktureres den enkelte beboer direkte. 

Tjenesteleverandør til sameiet avgjøres av utbygger i løpet av 
byggetiden. Utbygger tar forbehold om bindingstid på 1 - 3 år fra 
ferdigstillelse. 

Den enkelte kjøper må selv bestille abonnement for eventuell 
fasttelefon.

PORTTELEFON
Det leveres porttelefonanlegg ringetablå med 2-veis kommunikasjon 
ved hver inngang. Hver leilighet leveres med svarapparat plassert i 
entré.

BRANN- OG RØYKVARSLING
Det leveres forskriftsmessig brannvarsling for bygget. Leilighetene 
får integrert sprinklingsanlegg i tak, eventuelt øverst på vegg. 

Det leveres brannslukningsapparat til hver leilighet. Nærmere 
beskrivelse og brukerinstruks vil fremgå av brukerhåndbok som hver 
kjøper får ved overlevering av leiligheten.

TILVALG
Det blir utarbeidet en tilvalgsliste med oversikt over mulige endringer 
av parkett, innvendige dører, skapfronter på kjøkken, hvitevarer, fliser 
på bad, elektro m.m. Det vises til denne tilvalgslisten for nærmere 
opplysninger. Det kan ikke bestilles tilvalg/endringer etter at 
tilvalgsfristen har utløpt.

KRIGSHANDLINGER
Krigshandlinger i Europa med tilhørende handelssanksjoner 
medfører en uoversiktlig situasjon mht. leveringstid og -pris på 

Leveransebeskrivelse
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ulike byggevarer. Dette kan medføre at det blir nødvendig å endre 
utførelse/materialvalg underveis i prosjektet, også slik at det påvirker 
den angitt standard. Dersom utførelsen blir endret slik at det blir en 
standardreduksjon, skal Kjøper gis en kompensasjon som svarer til 
en forholdsmessig andel av den besparelse Selger ville oppnådd 

dersom den reduserte standarden var valgt ved inngåelse av 
kontrakt med utførende totalentreprenør, tillagt normalt påslag. Med 
forholdsmessig andel, menes den del av besparelsen som naturlig 
faller på Kjøpers bolig. En standardreduksjon som generelt påvirker 
prosjektet, fordeles forholdsmessig etter boligenes bruksareal.

Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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Illustrasjon. Det vil kunne forekomme avvik mellom illustrasjon og leveranse. 
Se romskjema for detaljert leveransebeskrivelse.
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO

Gang / Entre 1-stavs eikeparkett med en 
lys grålig tone. Overflate 
mattlakkert.

Rettkant fotlister i eik med 
tilsvarende fargenyanse som 
gulv. Synlige spikerhoder.

Sparklet og malt gips 
NCS S1002-Y.

Sparklet og malt betong/ gips.
Farge Klassisk 
Hvit NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, 
Elko Plus sort.

Det skal leveres belysning i tak 
iht egen lysplan.

Kjøkken 1-stavs eikeparkett med en 
lys grålig tone. Overflate 
mattlakkert.

Rettkant fotlister i eik med 
tilsvarende fargenyanse som 
gulv. Synlige spikerhoder.

Sparklet og malt gips 
NCS S1002-Y.

Sparklet og malt betong/ gips.
Farge Klassisk Hvit 
NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, Elko 
Plus sort.

Det skal leveres belysning i tak 
iht egen lysplan.

Stue/
Spisestue

1-stavs eikeparkett med en 
lys grålig tone. Overflate 
mattlakkert.

Rettkant fotlister i eik med 
tilsvarende fargenyanse som 
gulv. Synlige spikerhoder.

Sparklet og malt gips 
NCS S1002-Y.

Sparklet og malt betong/ gips.
Farge Klassisk 
Hvit NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, 
Elko Plus sort. 

TV-punkt.

Det skal leveres belysning 
i tak iht. egen lysplan.

Soverom/
Master

1-stavs eikeparkett med en 
lys grålig tone. Overflate 
mattlakkert.

Rettkant fotlister i eik med 
tilsvarende fargenyanse som 
gulv. Synlige spikerhoder.

Sparklet og malt gips/betong
NCS S1002-Y.

Sparklet og malt betong/ gips.
Farge Klassisk 
Hvit NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, Elko 
Plus sort. 

TV-punkt på hovedsoverom.

Det skal leveres belysning i tak 
iht egen lysplan.

Romskjema
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO

Gang / Entre 1-stavs eikeparkett med en 
lys grålig tone. Overflate 
mattlakkert.

Rettkant fotlister i eik med 
tilsvarende fargenyanse som 
gulv. Synlige spikerhoder.

Sparklet og malt gips 
NCS S1002-Y.

Sparklet og malt betong/ gips.
Farge Klassisk 
Hvit NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, 
Elko Plus sort.

Det skal leveres belysning i tak 
iht egen lysplan.

Kjøkken 1-stavs eikeparkett med en 
lys grålig tone. Overflate 
mattlakkert.

Rettkant fotlister i eik med 
tilsvarende fargenyanse som 
gulv. Synlige spikerhoder.

Sparklet og malt gips 
NCS S1002-Y.

Sparklet og malt betong/ gips.
Farge Klassisk Hvit 
NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, Elko 
Plus sort.

Det skal leveres belysning i tak 
iht egen lysplan.

Stue/
Spisestue

1-stavs eikeparkett med en 
lys grålig tone. Overflate 
mattlakkert.

Rettkant fotlister i eik med 
tilsvarende fargenyanse som 
gulv. Synlige spikerhoder.

Sparklet og malt gips 
NCS S1002-Y.

Sparklet og malt betong/ gips.
Farge Klassisk 
Hvit NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, 
Elko Plus sort. 

TV-punkt.

Det skal leveres belysning 
i tak iht. egen lysplan.

Soverom/
Master

1-stavs eikeparkett med en 
lys grålig tone. Overflate 
mattlakkert.

Rettkant fotlister i eik med 
tilsvarende fargenyanse som 
gulv. Synlige spikerhoder.

Sparklet og malt gips/betong
NCS S1002-Y.

Sparklet og malt betong/ gips.
Farge Klassisk 
Hvit NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, Elko 
Plus sort. 

TV-punkt på hovedsoverom.

Det skal leveres belysning i tak 
iht egen lysplan.

SANITÆR/ RØR VENTILASJON INNREDNING ANNET

Gulvvarme. Balansert ventilasjon. Garderobe leveres ikke som 
standard.

Innvendige kompaktdører med klart glass mellom 
stue og entrè Døren leveres i farge NCS S1002-Y

Glattkant gerikter rundt dører.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, 
flekksparkles og males i farge NCS S1002-Y.

Dørhåndtak og nøkkelskilt i matt sort.

Leilighet 7019 & 7017 leveres med mørk 
skyvedører mellom kjøkken og gang/entre i 
enten sort smijern eller sort treverk. Materialvalg 
avgjøres i detaljprosjektering

Kjøkkenbatteri Tapwell ettgreps 
batteri i farge Bronze.

Aquastopp.

Gulvvarme.

Balansert ventilasjon.

Kjøkkenventilator Røroshetta 
Mantica i farge Mocca.

Der koketopp er plassert på 
kjøkkenøy leveres koketopp 
med integrert ventilator med 
kullfilter type Røros One.

Øy, høyskap og benkeskap 
leveres fra HTH i modell DE 
Focus Mørk Eik.

Enkelte overskap har vitrinedører 
med sortlakkert aluminiums 
ramme og rillet glass. Skapene 
med glassdører er helfinert i 
mørk eik. Overskap leveres med 
gripelist og innfelt LED stripe.

Grep på benkeskap, høyskap og 
øy leveres i beiset eik. Bredde 
6,4 cm.

Benkeplate i kompositt sten 
type Cæsarstone Clamshell. 
Tykkelse 20 mm.

Underlimt vask type Blanco 
Subline Tartufo 500.

Foring over kjøkkenskap utført 
i gips malt i samme farge som 
vegg .

Det leveres demping 
på alle skap og skuffer. 
Søppelsortering i skuff under 
vask og rundell i hjørneskap.
Bestikkinnlegg i en skuff.

Helintegrerte hvitevarer fra Miele.

Kombiskap, induksjon platetopp, komfyr 
med pyrolyse og oppvaskmaskin.

Mikro som vist på illustrasjon er ikke en del 
av standard leveranse, men kan bestilles i 
tilvalgsprosessen.

Gulvvarme. Balansert ventilasjon. Innvendige kompaktdører leveres i farge 
NCS S1002-Y.

Glattkant gerikter rundt dører.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, 
flekksparkles og males i farge NCS S1002-Y.

Dørhåndtak og nøkkelskilt i matt sort.

Vindusomramning og fremtrukne utforinger 
i eik.  

Gulvvarme. Balansert ventilasjon Avsatt plass til garderobe, det 
leveres ikke garderobe.

Innvendige kompaktdører leveres i farge 
NCS S1002-Y.

Glattkant gerikter rundt dører.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, 
flekksparkles og males i farge NCS S1002-Y.

Dørhåndtak og nøkkelskilt i matt sort.

Vindusomramning og fremtrukne utforinger 
i eik.

Utbygger forbeholder seg retten til å endre produkt til et med likeverdig kvalitet.
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Romskjema
ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO

Soverom 
2/3

1-stavs eikeparkett med en 
lys grålig tone. Overflate 
mattlakkert.

Rettkant fotlister i eik med 
tilsvarende fargenyanse som 
gulv. Synlige spikerhoder.

Sparklet og malt gips/betong
NCS S1002-Y.

Sparklet og malt betong/ gips.
Farge Klassisk 
Hvit NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, 
Elko Plus sort.

Det skal leveres belysning i tak 
iht. egen lysplan.

Bad/WC* Fliser Living Ceramics, 
Bera&Beren
Light grey, 60x60 cm.

Fliser Living Ceramics, 
Bera&Beren
Light grey, 60x60 cm. 

Fondvegg bak servant 
Living Ceramics, Bera&Beren, 
Six 30x90 cm.

Sparklet og malt gips
Farge Klassisk 
Hvit NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, 
Elko Plus sort.

Det skal leveres belysning i 
tak iht. egen lysplan .                   
                                        

Vaskerom Rako Extra DAR26720
20x20 cm med sokkelflis.

Sparklet og malt gips i farge 
Klassisk Hvit NCS S0500-N.

Sparklet og malt betong/ gips.
Farge Klassisk Hvit 
NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, Elko 
Plus sort.

Downlights i tak med 
inntrukken lyskilde og dim to 
warm funksjon.

Soverom/
Master

1-stavs eikeparkett med en 
lys grålig tone. Overflate 
mattlakkert.

Rettkant fotlister i eik med 
tilsvarende fargenyanse som 
gulv. Synlige spikerhoder.

Sparklet og malt gips/betong
NCS S1002-Y.

Sparklet og malt betong/ gips.
Farge Klassisk 
Hvit NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, Elko 
Plus sort. 

TV-punkt på hovedsoverom.

Det skal leveres belysning i tak 
iht egen lysplan.
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO

Soverom 
2/3

1-stavs eikeparkett med en 
lys grålig tone. Overflate 
mattlakkert.

Rettkant fotlister i eik med 
tilsvarende fargenyanse som 
gulv. Synlige spikerhoder.

Sparklet og malt gips/betong
NCS S1002-Y.

Sparklet og malt betong/ gips.
Farge Klassisk 
Hvit NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, 
Elko Plus sort.

Det skal leveres belysning i tak 
iht. egen lysplan.

Bad/WC* Fliser Living Ceramics, 
Bera&Beren
Light grey, 60x60 cm.

Fliser Living Ceramics, 
Bera&Beren
Light grey, 60x60 cm. 

Fondvegg bak servant 
Living Ceramics, Bera&Beren, 
Six 30x90 cm.

Sparklet og malt gips
Farge Klassisk 
Hvit NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, 
Elko Plus sort.

Det skal leveres belysning i 
tak iht. egen lysplan .                   
                                        

Vaskerom Rako Extra DAR26720
20x20 cm med sokkelflis.

Sparklet og malt gips i farge 
Klassisk Hvit NCS S0500-N.

Sparklet og malt betong/ gips.
Farge Klassisk Hvit 
NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, Elko 
Plus sort.

Downlights i tak med 
inntrukken lyskilde og dim to 
warm funksjon.

Soverom/
Master

1-stavs eikeparkett med en 
lys grålig tone. Overflate 
mattlakkert.

Rettkant fotlister i eik med 
tilsvarende fargenyanse som 
gulv. Synlige spikerhoder.

Sparklet og malt gips/betong
NCS S1002-Y.

Sparklet og malt betong/ gips.
Farge Klassisk 
Hvit NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, Elko 
Plus sort. 

TV-punkt på hovedsoverom.

Det skal leveres belysning i tak 
iht egen lysplan.

SANITÆR/ RØR VENTILASJON INNREDNING ANNET

Gulvvarme. Balansert ventilasjon. Avsatt plass til garderobe, det 
leveres ikke garderobe som 
standard.

Innvendige kompaktdører leveres i farge 
NCS S1002-Y.

Glattkant gerikter rundt dører.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, 
flekksparkles og males i farge NCS S1002-Y.

Dørhåndtak og nøkkelskilt i matt sort.

Vindusomramning og fremtrukne utforinger i eik.

Gulvvarme. 

Servantbatteri Tapwell 
ARM071i farge Bronze. 
Uten oppløftventil.

Tapwell pop-up ventil til 
vask i bronze.

Tabell TVM7200 takdusj 
med trykk- og termostatstyrt 
dusjbatteri i farge Bronze. 
Der badekar er vist på tegning 
leveres badekarmatur fra 
-Tapwell i fare bronze.

Vegghengt toalett med 
innebygget sisternen Duravit 
Me By Starck. Sete med 
softclose.

Rennesluk med innfelt flis

Geberit Sigma20 
betjeningsplate, farge sort.

Dusjvegger i herdet glass
måltilpasset med beslag i sort.

Der badekar er vist på tegning 
skal det leveres frittstående 
ovalt badekar.

Opplegg for vaskemaskin og 
tørketrommel på bad der dette 
fremkommer på plantegning.

Balansert ventilasjon. Baderomsinnredning HTH i 
sort eik finér med heldekkende 
servant.

Rundt speil over vask med 
backlight belysning. Størrelse 
på speil og innredning tilpasses 
de ulike baderomstypene.

Innvendige kompaktdører leveres i farge NCS 
S1002-Y

Glattkant gerikter rundt dører.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, 
flekksparkles og males i farge NCS S1002-Y 

Dørhåndtak og nøkkelskilt i matt sort.

Gulvvarme.

Sluk 20x20 cm Nordic Tools 
klassisk.

Armatur til vask med 
uttrekksfunksjon. Overflate 
i krom.

Opplegg for vaskemaskin og 
tørketrommel.

Innredning HTH modell 
Stockholm farge: beige

Laminat benkeplate modell 
Sandsten 631, tykkelse 20 mm. 

Grep Line Eloxert brun, 20 cm

Vask i stål. 

Innvendige kompaktdører leveres i farge 
NCS S1002-Y.

Glattkant gerikter rundt dører.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, 
flekksparkles og males i farge NCS S1002-Y

Dørhåndtak og nøkkelskilt i matt sort.

Vindusomramning og fremtrukne utforinger i eik.

Gulvvarme. Balansert ventilasjon Avsatt plass til garderobe, det 
leveres ikke garderobe.

Innvendige kompaktdører leveres i farge 
NCS S1002-Y.

Glattkant gerikter rundt dører.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, 
flekksparkles og males i farge NCS S1002-Y.

Dørhåndtak og nøkkelskilt i matt sort.

Vindusomramning og fremtrukne utforinger 
i eik.

Utbygger forbeholder seg retten til å endre produkt til et med likeverdig kvalitet.
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Romskjema
ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO

Bod/ Walk-
in-closet

1-stavs eikeparkett med en 
lys grålig tone. Overflate 
mattlakkert.

Rettkant fotlister i eik med 
tilsvarende fargenyanse som 
gulv. Synlige spikerhoder.

Sparklet og malt gips 
NCS S1002-Y.

Sparklet og malt betong/ gips.
Farge Klassisk 
Hvit NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, 
Elko Plus sort.

Det skal leveres belysning i 
tak iht egen lysplan.

Balkong/
Terasser

Terrassebord type Møre Royal 
Uno. Eller likeverdig.

Fasadematerialet varierer for 
respektive oppganger. 
Dvs. enten tegl, puss, fasade-
plater og/eller trepanel.

Ubehandlet betong.

Enkelte balkonger kan få 
akustiske himlinger ved behov. 
Avklares i detaljprosjektering 
ifm. produksjon.

Lampe og 1 dobbel stikkontakt.
Stikk plasseres i forbindelse 
med utelampe.

Se egen lysplan.

Trappe-
rom/ 
gangareal

Linoleum. Farge vil bli valgt av 
utbygger i samråd med arkitekt. 

Hvite gulvlister. Synlig 
spikerhode.

Malt betong. Farge valgt av 
utbygger i samråd med arkitekt.

Hvitmalt betong og/eller 
akustisk himling ved behov.

I gangareal med nedforet 
himling benyttes 
systemhimling.

Belysning i enhetlig 
produktserie, valgt av 
byggherre i samråd med 
arkitekt. 

Inngangs-
partier

1-stavs eikeparkett med en 
lys grålig tone. Overflate 
mattlakkert.

Rettkant fotlister i eik med 
tilsvarende fargenyanse som 
gulv. Synlige spikerhoder.

Inntrukne inngangspartier 
leveres kledd utvendig med 
spileverk i tre og gjerdede 
hjørner.

For inngangsparti trukket ut av 
fasade, kles innvendig felt med 
spileverk, og utvendig vertikale 
overflater i båndtekking.

Inntrukne inngangspartier 
leveres kledd utvendig med 
spileverk i heltre. 

Belysning i enhetlig 
produktserie, valgt av 
byggherre i samråd med 
arkitekt.

Branntavle o.l. monteres på 
vegg. 

Utvendig, leveres LED 
belysning innfelt i himling, og/
eller vegg.

P-kjeller/
garasje/
sykkel-
parkering

Betongdekke med oppmerkede 
p-plasser.

Hvitmalt betong eller 
tilsvarende.

Isolert garasjehimling der dette 
er nødvendig. Det blir synlig 
tekniske installasjoner. Taket 
blir støvbundet.

Kabelbroer med elektriske 
føringer i tak.

Sports-
boder

Støpt dekke støvbundet Gittervegg skal gå fra gulv til 
himling (dog m/nødvendig spalte 
av hensyn til brann og tekniske 
føringer. Referanse-type: Troax 
gittervegg.  

Gitterdør med feste for hengelås. 
Tette vegger mellom bod og 
garasje.

Betongvegger i hvitmalt 
støvbinding.

Malt betonghimling.
Rør og føringer vil forekomme 
i tak

Nødvendig belysning med 
bevegelsessensor.

En stk dobbelt stikk ved 
inngang til bod areal (ikke en 
stk pr bod, med ved inngangen 
til bodene).

Utebod Terrassebord type Møre Royal 
Uno. Eller likeverdig.

Trepanel Trepanel Lampe og 1 dobbel stikkontakt

Utekjøkken Stikk til kjøleskap

*WC i kun én leilighet.
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO

Bod/ Walk-
in-closet

1-stavs eikeparkett med en 
lys grålig tone. Overflate 
mattlakkert.

Rettkant fotlister i eik med 
tilsvarende fargenyanse som 
gulv. Synlige spikerhoder.

Sparklet og malt gips 
NCS S1002-Y.

Sparklet og malt betong/ gips.
Farge Klassisk 
Hvit NCS S0500-N.

Ingen synlige v-fuger.

Ingen taklister overgang 
mellom tak og vegg fuges.

Dimmere og stikk type, 
Elko Plus sort.

Det skal leveres belysning i 
tak iht egen lysplan.

Balkong/
Terasser

Terrassebord type Møre Royal 
Uno. Eller likeverdig.

Fasadematerialet varierer for 
respektive oppganger. 
Dvs. enten tegl, puss, fasade-
plater og/eller trepanel.

Ubehandlet betong.

Enkelte balkonger kan få 
akustiske himlinger ved behov. 
Avklares i detaljprosjektering 
ifm. produksjon.

Lampe og 1 dobbel stikkontakt.
Stikk plasseres i forbindelse 
med utelampe.

Se egen lysplan.

Trappe-
rom/ 
gangareal

Linoleum. Farge vil bli valgt av 
utbygger i samråd med arkitekt. 

Hvite gulvlister. Synlig 
spikerhode.

Malt betong. Farge valgt av 
utbygger i samråd med arkitekt.

Hvitmalt betong og/eller 
akustisk himling ved behov.

I gangareal med nedforet 
himling benyttes 
systemhimling.

Belysning i enhetlig 
produktserie, valgt av 
byggherre i samråd med 
arkitekt. 

Inngangs-
partier

1-stavs eikeparkett med en 
lys grålig tone. Overflate 
mattlakkert.

Rettkant fotlister i eik med 
tilsvarende fargenyanse som 
gulv. Synlige spikerhoder.

Inntrukne inngangspartier 
leveres kledd utvendig med 
spileverk i tre og gjerdede 
hjørner.

For inngangsparti trukket ut av 
fasade, kles innvendig felt med 
spileverk, og utvendig vertikale 
overflater i båndtekking.

Inntrukne inngangspartier 
leveres kledd utvendig med 
spileverk i heltre. 

Belysning i enhetlig 
produktserie, valgt av 
byggherre i samråd med 
arkitekt.

Branntavle o.l. monteres på 
vegg. 

Utvendig, leveres LED 
belysning innfelt i himling, og/
eller vegg.

P-kjeller/
garasje/
sykkel-
parkering

Betongdekke med oppmerkede 
p-plasser.

Hvitmalt betong eller 
tilsvarende.

Isolert garasjehimling der dette 
er nødvendig. Det blir synlig 
tekniske installasjoner. Taket 
blir støvbundet.

Kabelbroer med elektriske 
føringer i tak.

Sports-
boder

Støpt dekke støvbundet Gittervegg skal gå fra gulv til 
himling (dog m/nødvendig spalte 
av hensyn til brann og tekniske 
føringer. Referanse-type: Troax 
gittervegg.  

Gitterdør med feste for hengelås. 
Tette vegger mellom bod og 
garasje.

Betongvegger i hvitmalt 
støvbinding.

Malt betonghimling.
Rør og føringer vil forekomme 
i tak

Nødvendig belysning med 
bevegelsessensor.

En stk dobbelt stikk ved 
inngang til bod areal (ikke en 
stk pr bod, med ved inngangen 
til bodene).

Utebod Terrassebord type Møre Royal 
Uno. Eller likeverdig.

Trepanel Trepanel Lampe og 1 dobbel stikkontakt

Utekjøkken Stikk til kjøleskap

SANITÆR/ RØR VENTILASJON INNREDNING ANNET

Gulvvarme. Avsatt plass til garderobe, det 
leveres ikke garderobe som 
standard.

Glattkant gerikter rundt dører.
Gerikter leveres uten synlige spikerhoder, 
flekksparkles og males i farge NCS S1002-Y.

Dørhåndtak og nøkkelskilt i matt sort.

Vindusomramning og fremtrukne utforinger i eik.

Det er arkitektoniske variasjoner i 
balkongutforming.

Enten ved spilerekkverk, spilerekkverk i 
kombinasjon med tette sidefelt, glassrekkverk 
eller glassrekkverk i kombinasjon med tett 
sidefelt.

Enkelte balkonger kan få akustiske sidefelt. 
Avklares i detaljprosjektering ifm. produksjon.

Synlige sprinkelhoder. Skilt for etasjeanvisning, fastmonterte 
dørstoppere o.l. velges av byggherre i samråd 
med arkitekt.

1 stk. postkasser til hver leilighet monteres ved 
hovedinngang for hvert bygg. Forbehold om 
godkjennelse av Posten.

Hoveddør med glass og aluminiumprofil.

Synlige sprinkler – der 
sprinkling er påkrevd 
(forskriftskrav).
Synlige tekniske føringer.

Synlige tekniske føringer i tak, 
og langs vegg der dette er 
nødvendig.

Synlig tekniske føringer vil forekomme, 
hovedsakelig i tak.

Tekniske rom og sports- og sykkelboder skal ha 
støvbundet betong.

Det leveres kun kaldt vann til 
utekjøkken gjennom frostsikker 
kran.

Det leveres innredning med 
nedfelt vask, og skap under 
vask.Kjøkkenet tilpasses for 
kjøleskap under benk.

Omfang fremkommer på 
salgstegning.

Utbygger forbeholder seg retten til å endre produkt til et med likeverdig kvalitet.
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SALG 
Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova. (Lov om avtaler 
med Forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). Dersom kjøper 
ikke er forbruker benyttes Avhendingslovens bestemmelser.
 
EIENDOMMEN OG GRUNNAREALER
Eiendommen har følgende matrikkelnummer: Gnr. 59 bnr. 237 i 
Oslo kommune. Tomten er en eiet tomt på ca. 6.280 kvm BRA. 
Prosjektet vil bestå av flere gårds- og bruksnummer som vil bli 
fradelt gnr. 59 bnr. 237. Det tas forbehold om endelig oppdeling 
og tomtens størrelse inntil endelig organisering er besluttet og 
oppmålingsforretning er gjennomført. Endelig matrikkelnummer 
tildeles senere. 

ADRESSE
Tomtens nåværende adresse er Frysjaveien 40, 0884 Oslo. 
Borettslagets endelige adresse vil bli tildelt av Oslo kommune senest 
innen overtakelse. 

HJEMMELSHAVER / EIER / SELGER 
Frysjaparken Eiendom AS – Org. nr. 979 876 475.

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. Garantien utgjør 3 % av 
kjøpesum frem til overtakelse. Beløpet økes til 5 % av kjøpesum og 
står 5 år etter overtakelsen jfr. bufl. § 12, 3. ledd.

Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til salgsansvarlig. 
Loven finner du også på www.lovdata.no.

EIER- OG ORGANISASJONSFORM 
Leilighetene planlegges organisert som borettslagsandeler i 
«Ager Borettslag» og «Stilla borettslag» (borettslagenes navn kan 
bli endret ved registrering). Borettslagene er en del av «felt B» i 
byggeprosjektet Frysjaparken, som er planlagt å inneholde cirka 306 
boliger, et underjordisk garasjeanlegg, næringslokaler, varmesentral 
for geovarme, samt utomhusarealer på bakkeplan mellom byggene. 
Utbyggingen i «felt B» gjennomføres i flere byggetrinn.

Ager borettslag: 
Gjelder for følgende leiligheter: B-7042, D-7047, D-7049, H-7061 
og H-7063. 

Ager borettslag er planlagt å inneholde totalt cirka 140 andeler. 
Borettslaget skal eie eller ha bruksrett til anslagsvis 78 
parkeringsplasser i underjordisk garasjeanlegg, og det legges opp til 
at plassene vil ligge i borettslagets fellesareal. Det tas forbehold om 
antall parkeringsplasser, og om måten garasjekjelleren organiseres 
på. Antall parkeringsplasser kan endres dersom borettslaget ikke 
blir bestående av cirka 140 andeler, men også om det selges ekstra 

parkeringsplasser til andelseierne i borettslaget eller leiligheter 
selges uten parkeringsplass. Selger forbeholder seg retten til å eie, 
selge og fritt disponere over alle usolgte parkeringsplasser og boder, 
også etter at borettslagets eiendom og andeler er overskjøtet til 
borettslaget og andelseierne.

Stilla Borettslag: 
Gjelder for følgende leiligheter: A-7002, A-7004, C-7008, C-7010, 
F-6017, F-6019, F-7017, F-7019 og G-5022. 

Stilla borettslag er planlagt å inneholde totalt cirka 166 andeler, 
og det tas sikte på at boligene vil inngå i en samleseksjon for 
boligene i eierseksjonssameiet borettslaget inngår i sammen med 
næringsseksjonen(e). Borettslaget skal eie eller ha bruksrett til 
anslagsvis ca. 70 parkeringsplasser i underjordisk garasjeanlegg. Det 
tas forbehold om antall parkeringsplasser. Antall parkeringsplasser 
kan endres dersom borettslaget ikke blir bestående av cirka 
166 andeler, men også om det selges ekstra parkeringsplasser 
til andelseierne i borettslaget eller leiligheter selges uten 
parkeringsplass. Selger forbeholder seg retten til å eie, selge og fritt 
disponere over alle usolgte parkeringsplasser og boder. 

Leilighetene i Ager Borettslag og Stilla Borettslag inngår i 
byggeprosjektet Frysjaparken, et byggeprosjekt som er planlagt 
å inneholde cirka 1000 boliger, flere garasjeanlegg, samt flere 
næringslokaler fordelt på flere delfelt (felt A, felt B (Stilla Borettslag 
og Ager Borettslag), felt C (Kikut Sameie) og felt D (Frysjalia 
borettslag). Utbyggingen gjennomføres i flere byggetrinn over 
flere år, og det vil bli en kombinasjon av borettslag og sameier.

REGULERINGSFORHOLD
Frysjaparken er del av et større transformasjonsområde, der bilbasert 
industri- og lagervirksomhet endres til et nytt byområde med stor 
andel boliger, skole, rekreasjon og nærmiljøkvaliteter som parker, 
gater, forbindelser, torg og møteplasser. 

Oslo kommune har utarbeidet en Veiledende Plan for Offentlige Rom 
(VPOR) som ivaretar overordnet plan for de offentlige rommene for 
hele området. VPOR inkluderer eiendommene med gårdsnr. 59 og 
bruksnummer 237, 310, 323-325, 327-328, 331, 338-339, 344, 351-352, 
374, 417,726 og 732.

Utbygging av de enkelte eiendommene fremmes i form av private 
reguleringsforslag av de enkelte grunneierne enten alene eller samlet. 
Utnyttelser, herunder høyder, fremgår av det enkelte planinitiativ og 
reguleringsforslag. 

For orientering om hva som skjer på naboeiendommene, henvises det 
til saksinnsyn på Oslo kommune, Plan og bygningsetatens nettsider. 
For de mest nærliggende eiendommene vises det til følgende 
plansaker: 
• 201916401 – Frysjaveien 29 (Finerfabrikken) 
• 201709746 – Frysjaveien 31 (Ny skole) 
Det tas forbehold om at denne listen ikke er uttømmende. 

Salgsoppgave
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Det gjøres oppmerksom på at flere omkringliggende tomter de siste 
årene har hatt oppstart av plansaker, som senere har blitt avsluttet. 
Det må likevel forventes at eiendommene rundt Frysjaparken utvikles 
videre i fremtiden. 

Reguleringsplan for Frysjaparken ble vedtatt i bystyret 21. Juni 2017. 

Rammetillatelse for felt B foreligger ved salgsstart. Det tas forbehold 
om evt. endringer prosjektet må gjøre, for å imøtekomme krav fra 
offentlig myndighet.

AREALER UTOMHUS 
Boliger på bakkeplan som har eksklusiv bruksrett til deler av 
utearealet, skal for egen regning vedlikeholde dette utearealet. 
I borettslagets vedtekter vil det bli fastsatt at eier må ha styrets 
samtykke før det kan foretas endringer av utearealet (sette opp 
gjerde eller andre faste innretninger, legge heller, plante busker etc.). 
Prosjektets uteareal blir trinnvis ferdig opparbeidet. Vi oppfordrer alle 
til å sette seg inn i utomhusplanen og tar uttrykkelig forbehold om at 
endelig tilpasning av terreng og endelig utforming av fellesarealer og 
privatiserte parseller i forbindelse med utbyggingen naturlig vil føre 
til endringer i forhold til illustrasjonen. De øvrige utomhusarealer for 
hvert borettslag på tomten, dvs. utomhusarealene med unntak av de 
som disponeres av boligene på bakkeplan, disponeres i fellesskap 
av alle boligene i hvert av borettslagene. Kostnadene til drift og 
vedlikehold av utomhusarealene dekkes i fellesskap mellom boliger 
og næringsarealer. 

I henhold til reguleringsbestemmelsene skal Selger, som en del 
av utbyggingen på Frysja, bygge ut et tilstøtende parkdrag til 
borettslagets eiendom i sør. Parkdraget fradeles og gis eget gårds- 
og bruksnummer som vil bli overskjøtet til Oslo Kommune. 
Parkdraget skal være offentlig tilgjengelig. Drift og vedlikehold 
besørges av Selger inntil overtakelse har funnet sted. Tidspunkt 
for ferdigstillelse av parkdraget er iht. avtale mellom Selger og 
Oslo kommune, og fremgår av reguleringsbestemmelsene, samt 
med prosjektets tilhørende tillatelse til tiltak utsted av Plan- og 
bygningsetaten i Oslo kommune. 

Sør for parkdraget vil det bli oppført boliger i det som foreløpig er 
kalt «felt A», en tomt som også vil bli utviklet av Frysjaparken 
Eiendom AS. 

På den tilstøtende eiendommen i nord, skal Selger bygge ut 
allmenning (gågate) og torg. Allmenningen og torget vil bli 
overskjøtet til Oslo Kommune etter ferdigstillelse. Vest for 
eiendommen ligger et eksisterende næringsbygg, samt at det vil bli 
etablert en gangvei mellom prosjektets tomt, og næringsbygget.

NÆRINGSLOKALER 
På bakkeplan mot Frysjaveien og mot Allmenningen/ Frysja Torg 
under Stilla Borettslag vil det bli etablert næringslokaler. Det er ikke 
avklart hva slags virksomhet som vil komme her. Det vil ikke bli 
etablert næringslokaler under Ager Borettslag. 

Det må påregnes at det kan bli servering eller annen type nærings-
virksomhet som kan være til sjenanse. Potensielle leietakere 
skal informeres skriftlig om begrensninger og forventninger i 
forhold til støy, bruk av arealet til arrangement og bruk av uteareal 
m.m. som kan påvirke beboere. Leietakere skal forplikte seg til å 
overholde gjeldende forskrifter ift. åpningstider. Lokalene vil bli 
næringsseksjoner i sameiet som altså blir nabo til Ager borettslag. 
Det må også påregnes at det vil bli varelevering til næringslokalene.

BETALINGSBETINGELSER – AGER 
Betalingsbetingelser for leilighetene i Ager borettslag: 
Kr 100 000,- betales ved kontraktsinngåelse. 
Ved beslutning om igangsetting av prosjektet skal det 
betales 10 % av totalprisen fratrukket de allerede innbetalte 
kr 100 000,-. 

Betalingsforpliktelser for leilighetene i Stilla borettslag:
Byggestart er vedtatt. 10% av totalpris betales ved kontrakts-
inngåelse.

Forskuddsbetalingen må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det 
ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen 
av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. 
Beløpet kan for eksempel ikke innbetales med forbehold om at 
megler avgir inneståelseserklæring overfor kjøpers bankforbindelse. 
Restbeløp innskudd/egenkapital, samt omkostninger betales etter 
regning før overtakelse. Det kreves fremlagt finansieringsbevis 
på totalpris (dvs. innskudd og fellesgjeld) før kontraktsinngåelse. 
Selger har rett til å innhente kredittopplysninger i offentlige registre 
om kjøperne. Slike undersøkelser vil i så fall bli gjennomført før 
inngåelse av ordinær kjøpekontrakt. Selger kan på grunnlag av 
opplysninger fra disse undersøkelsene bestemme at det ikke skal 
gjennomføres salg av bolig, herunder at ordinær kjøpekontrakt ikke 
blir inngått.

OMKOSTNINGER 
• Gebyr for tinglysning av borett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr 480,- 
• Gebyr for tinglysning av andel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr 480,- 
• Tinglysing av pantobligasjon ved opptak av lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr 480,- 
• Gebyr panteattest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr 172,- 
• Utskriftgebyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr 28,- 
• Andelskapital/oppstartskapital til borettslaget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr 5 000,- 
• Dokumentavgift andel tomteverdi beregnes til ca. kr 625 pr. m2 BRA.

For en leilighet på 50 m2 BRA vil omkostningene utgjøre kr 37 890,-. 

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer. 

Oppgjør foretas av Megleroppgjør AS org nr. 977 040 949.

TOTALPRIS 
Totalprisen på boligen består av innskudd (egenkapital) og andel 
av borettslagets fellesgjeld. I tillegg kommer omkostninger som er 
spesifisert under eget punkt Omkostninger. 

Salgsoppgave

SIDE 189



Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostninger, utgjør det 
som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av 
borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel 
av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom 
månedlige felleskostnader.

FELLESGJELD 
Fellesgjelden utgjør 50 % av boligens totalpris og skal finansieres 
gjennom et lån som borettslaget har søkt om i OBOS-banken. Lånet 
løper i 40 år med 5 års avdragsfrihet. Lånet er et annuitetslån og 
løper med flytende rente. Renter og avdrag på felleslån betales av 
borettslaget via inntekter fra andelseiernes månedlige innbetalinger 
av felleskostnader.

FELLESKOSTNADER 
Felleskostnadene består av kapitalkostnader og driftskostnader. 

Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av boretts-
lagets felleslån. Renten på felleslånet er flytende. Det betyr at renten 
vil endres i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke 
størrelsen på kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene. 
Felleskostnadene er beregnet med den gjeldende rentesats i henhold 
til prislisten. 

Borettslaget kan senere beslutte å binde hele eller deler av 
fellesgjelden til en fastrente i en nærmere avtalt periode. I denne 
perioden fryses andelseiernes mulighet til å foreta individuelle 
nedbetalinger av sin andel av fellesgjelden, men som gjeninnføres 
etter fastrenteperiodens utløp. Se avsnitt om IN-ordning. 

Driftskostnader er kostnadene ved å drifte borettslaget. Disse 
er fordelt slik: 50 % av borettslagets samlede driftskostnader er 
fordelt med et likt beløp pr bolig. De resterende 50 % av de samlede 
driftskostnader er fordelt forholdsmessig på grunnlag av den enkelte 
boligens areal, BRA.
 
Det er stipulert en driftskostnad på kr 42,- pr kvm BRA for leilighetene 
i Ager Brl og på kr 43,- pr kvm BRA for leilighetene i Stilla Borettslag. 

De månedlige driftskostnadene skal bl.a. dekke offentlige avgifter, 
forsikring på bygninger, grunnpakke TV- og internett, renhold av 
fellesarealer, snømåking, forretningsførsel, samt generell drift og 
vedlikehold av borettslaget. Oppvarming, strøm og eget varmtvann 
kommer i tillegg iht. målt forbruk. Dette betales vanligvis a-konto hver 
måned sammen med fellesutgiftene. I tillegg kommer felleskostnader 
for drift av garasjeplass (stipulert til kr 200,- pr. måned), samt 
kostnader knyttet til evt. ladeboks dersom man kjøper garasjeplass.

Flere faktorer påvirker størrelsen på driftskostnadene, bl.a. endringer 
i lønns-, pris- og avgiftsnivå på de faste tjenester og produkter som 
borettslaget enten må ha eller selv velger å inngå avtaler om. Styret 
i borettslaget har ansvar for og plikt til å tilpasse de månedlige 
felleskostnadene til de reelle utgifter laget har og gjennom dette 
sørge for at borettslaget til enhver tid har en sunn økonomi. 

Selger vil inngå avtale om forretningsførsel med OBOS 
Eiendomsforvaltning AS for begge borettslagene. 

Se prisliste/nettside som viser stipulert felleskostnad pr. måned 
pr. leilighet.

IN-ORDNING 
Borettslaget har IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld). 
IN-ordningen åpner for at den enkelte andelseier helt eller delvis 
kan nedbetale boligens andel av fellesgjeld. En innbetaling innenfor 
IN-ordningen gir andelseieren reduserte månedlige felleskostnader 
tilsvarende reduksjonen i renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. 

Når kan kjøper foreta innbetaling på IN-ordningen? 
• Ved sluttoppgjøret før overtakelse
• Senere 2 ganger årlig, minimum kr 60 000,-

Det påløper normalt en etableringskostnad for inngåelse av IN-
avtalen, men ved innbetaling i forbindelse med ferdigstillelse av 
boligen eller innbetaling ved første mulighet etter at felleslånet er 
utbetalt til borettslaget er det kostnadsfritt å tiltre IN-ordningen. 

IN-ordningen forutsetter flytende rente, og innbetalinger kan ikke 
reverseres. 

Det følger av borettslagsloven § 5-20 at borettslaget har panterett i 
borettslagsandelene for 2G (folketrygdens grunnbeløp) som sikkerhet 
for misligholdte felleskostnader. For noen av boligene utgjør 
fellesgjelden så store månedlige kostnader at en raskt kommer opp i 
2G dersom felleskostnadene misligholdes. For å begrense risikoen for 
tap pga. mislighold av felleskostnadene, er det det derfor stilt krav om 
at kjøperne av disse boligene nedbetaler en andel av felleslånet ved 
overtakelsen av boligen. Den delen av kjøpesummen som kjøperne av 
disse boligene må skaffe selv blir derfor større enn om fellesgjelden 
kunne beholdes som den var før innbetalingen. Ettersom denne 
ekstra egenkapitalen i sin helhet benyttes til å redusere boligens 
andel av fellesgjeld, blir andelens månedlige felleskostnader lavere, 
og dermed også risikoen ifm. mislighold. Prislisten viser hvor stor 
andel fellesgjeld hver bolig har etter at det er gjort en justering av 
egenkapitalandelen for de boligene dette gjelder for. 

Det som i prislisten er oppgitt som opprinnelig innskudd blir 
sikret i et felles pantedokument for innskuddene i borettslaget. 
Det som i prislisten er oppgitt som andel fellesgjeld, blir sikret i 
felleslånsbankens pantedokument. Ved IN-innbetalinger blir disse 
sikret ved inntreden i bankens pantedokument. Dersom det blir 
foretatt prisendringer for ledige boliger i prosjektet, fører dette til 
at kjøperne må betale en høyere kjøpesum enn det som i prislisten 
er oppgitt som pantesikret innskudd. Dersom det blir foretatt 
prisendringer for ledige boliger i prosjektet, fører dette til at kjøperne 
må betale en høyere kjøpesum enn det som i prislisten er oppgitt 
som innskudd. Den delen av kjøpesummen som overstiger det 
opprinnelige innskuddet vil verken bli sikret i pantedokument for 
innskuddene i borettslaget eller felleslånsbankens pantedokument.
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SKATTEFRADRAG FOR KAPITALKOSTNADER 
Renteutgiftene på andel fellesgjeld er fradragsberettiget med 22 % 
etter reglene pr. 2021. Retten til fradrag betinger at andelseieren har 
skattbar inntekt. Det tas forbehold om endringer i fradragsreglene.

EIENDOMSSKATT PÅ FAST BOLIG OG ANNEN EIENDOM 
Det er innført eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom, 
slik som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. For 2022 er regelen 
som følger: Bunnfradrag på inntil 4 millioner kroner for boliger og 
fritidsboliger. Skattesatsen er på 3 promille. Se www.oslo.kommune.
no/skatt-ognaring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/ for oppdaterte 
satser. Den enkelte andelseier er selv ansvarlig for å betale 
eiendomsskatten for egen andel. Vi tar forbehold om endringer i 
offentlige skatter og avgifter.

FORSIKRING 
Eiendommen vil bli fullverdiforsikret og vil av selgeren bli holdt 
tilsvarende forsikret frem til overtakelsen, jfr. buofl. § 13 siste ledd. 
Forsikringen gjelder også materialer som er tilført eiendommen. 
Selgeren vil for borettslagenes regning besørge bygningsforsikring 
(skadeforsikring) fra og med første overtakelse. Kjøperen må selv 
sørge for forsikring av eget innbo og løsøre.

VEI, VANN OG KLOAKK 
Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via 
private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i 
kjøpesummen.

KONSESJON 
Kjøp av leilighet er ikke konsesjonspliktig.

FERDIGATTEST/BRUKSTILLATELSE 
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig 
før overtagelse kan finne sted. 

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse før overtakelse. Manglende ferdigattest er ikke til 
hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik 
karakter, for eksempel knyttet til ferdigstillelse av utomhusarbeider, 
at kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse. I midlertidig 
brukstillatelse vil det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist 
for ferdigstillelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest for 
boligen.

FORMUESVERDI 
Formuesverdi skal utgjøre ca. 25 % av markedsverdi for primærbolig 
(der eier er folkeregistrert pr. 01.januar), og ca. 90 % for sekundærbolig 
(alle andre boliger). For beregning av ligningsverdi, gå inn på 
www.skatteetaten.no. Vi tar forbehold om endringer i reglene for 
beregning av ligningsverdi.

HEFTELSER OG TINGLYSTE BESTEMMELSER
Eiendommen er under sammenføyning/ fradeling, og det er 
ennå ikke avklart hvilke heftelser/servitutter som vil følge det 

nye bruksnummer. Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelser i 
eiendomsgrunnen som kan følge eiendommen: 

1947/17215-3/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE TINGLYST 
30.12.1947 
Bestemmelse om veg 
Bestemmelse om benyttelse 
Bestemmelse om gjerde 
Bestemmelse om vann/kloakkledning 
Med flere bestemmelser 

1951/2462-1/105 BEST OM GARASJE/PARKERING TINGLYST 
28.02.1951 
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet 

1953/5498-1/105 BEST OM GARASJE/PARKERING TINGLYST 
24.04.1953 

1955/13640-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE TINGLYST 
28.10.1955 

1955/13776-1/105 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 
31.10.1955 
Bestemmelse om gjerde 
Bestemmelse om kloakkledning 

1957/4586-1/105 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 
15.04.1957 
Bestemmelse om kloakkledning 
Bestemmelse om gjerde 

1959/11913-1/105 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 
03.10.1959 
Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglementet 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 

1960/3005-1/105 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE TINGLYST 
12.03.1960 
:Knr:0301 Gnr:59 Bnr:323 
Bestemmelse om benyttelse 

1966/18991-1/105 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 
30.12.1966 
Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglementet 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 

1967/6180-2/105 BEST OM GARASJE/PARKERING TINGLYST 
09.05.1967 
Med flere bestemmelser 

1968/4548-2/105 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 
29.03.1968 
Bestemmelse om generende virksomhet 
Med flere bestemmelser 
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1970/16841-1/105 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. TINGLYST 
08.10.1970  :Knr:0301 Gnr:59 Bnr:331 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 
Gjelder denne registerenheten med flere 

1971/6391-1/105 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST 
13.04.1971 
Med flere bestemmelser 
Rettighetshaver: Gnr.59 Bnr.237 
59 331 
Gjelder denne registerenheten med flere 

1988/9532-1/105 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 
09.02.1988 
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse 
av denne eiendom 

1994/13553-1/105 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 
10.03.1994 
Midlertidig dispensasjon fra Vegloven vedr. bygningens 
avstand til regulert senterlinje Frysjaveien. 
Bestemmelse om bebyggelse 
Kan ikke slettes uten samtykke fra vegsjefen 

2015/1121606-1/200 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST 
01.12.2015 
Allmennheten har rett til ferdsel utenom barnehagens åpningstid 
Kan ikke slettes eller endres uten samtykke fra Oslo kommune 

2015/1121646-3/200 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT TINGLYST 
01.12.2015 
Allmennheten har rett til ferdsel 
Kan ikke slettes eller endres uten samtykke fra Oslo kommune 
Feilaktig heftet i festerett 
Rettet etter tingl. §18 
08.04.2021. Arkivref. 19/39969-6 

Rettigheter på 0301-59/1 
i eiendomsrett 1960/2941-1/105 
BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. TINGLYST 
10.03.1960 :Knr:0301 Gnr:59 Bnr:237 

Heftelser som ikke skal gjelde den nye eiendommen vil bli forsøkt 
slettet. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være 
tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at 
det ikke er kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har innvirkning 
på denne eiendommen. 

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes erklæringer/
heftelser som måtte bli påkrevd, deriblant erklæring som regulerer 
adkomstretter, drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og 
vedlikehold av energi/nettverk m.m, samt andre nødvendige 
erklæringer i forbindelse med organisering av prosjektet. Selger 
garanterer at eiendommen selges fri for panteheftelser.

UTLEIE 
Boligene i prosjektet kan leies ut når lovens vilkår for å overlate 
bruken av boligen til andre er oppfylt, jfr. lov om borettslag kapittel 5, 
I og II. Enhver bruksoverlating må søkes om til styret. Hovedregelen 
er at man må ha bodd minst ett av de to siste årene for å kunne leie 
ut. Hvis ikke må man søke på særlige vilkår (f.eks bruksoverlating til 
egne barn/ foreldre, avtjening militærtjeneste, midlertidig opphold fra 
bosted som følge av jobb/studie).

AREALOPPGAVER 
I prislisten er det laget kolonne for BRA og P-rom. 

BRA (bruksareal) er målt innenfor boligens omsluttende vegger 
inklusiv bod og sjakter.

P-rom (nettoareal primære rom) angir nettoareal av alle primære rom 
i boligen innvendig, inklusivinnvendige vegger og sjakter. Innvendig 
bod/garderobe i leilighet samt bodens/garderobensomsluttende 
vegger medregnes ikke i P-rom.

PLANTEGNINGER 
Salgstegninger og kontraktstegninger er ikke gjengitt i målestokk og 
kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning, møbler 
og liknende. Norsk Standard gir rom for mindre avvik fra tegninger i 
produksjon – av den grunn leveres ikke målsatte arbeidstegninger. 
Oppgitt areal på leiligheter, rom og balkonger/terrasser er målt på 
tegning og avvik kan forekomme. Arealer på de enkelte rom kan 
heller ikke summeres til leilighetens bruksareal.

GARASJE, SYKKELPARKERING OG BOD/SPORTSBOD 
Parkeringsplasser selges separat. Se prisliste. 

Borettslagenes parkeringsbehov dekkes i felles parkeringskjeller med 
innkjøring fra Frysjaveien og gjennom «Stilla» sin parkeringskjeller for 
både leilighetene i Stilla og i Ager. 

Det vil opprettes en egen garasjeseksjon for et visst antall 
parkeringsplasser. Disse vil være omsettelige internt i borettslaget. 
Kjøpesummen for disse vil måtte betales ved enten egenkapital eller 
lån tatt opp av kjøper.

Alle garasjeplasser i både Stilla og Ager Borettslag leveres med 
ladeboks.

Selger beholder eiendomsretten (bruksretten) til usolgte 
parkeringsplasser og boder i borettslagets eiendom, og står fritt til å 
selge disse til andelseiere i borettslaget og til fremtidige borettslag/
sameier i Frysjaparken også etter at eiendommen overskjøtes 
til borettslaget. Dersom det finnes usolgte parkeringsplasser i 
prosjektet etter ferdigstillelse av siste byggetrinn, kan Selger også 
selge parkeringsplassene til andre enn beboere i prosjektet. 

Selger vil fremforhandle avtale med leverandør av bilpool-ordning 
for beboere i Frysjaparken. Plassering av bilpool avklares nærmere 
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innflytting, og kan bli etablert i Ager Borettslag og Stilla Borettslag, 
eller i tilstøtende boligfelter. Avtale er betinget av interesse og behov. 

Frafaller tilbyder eller Selger avtalen, forbeholder Selger seg retten til 
å selge de reserverte p-plassene for bilpool fritt, sammen med øvrige 
p-plasser.

Det leveres en sportsbod på ca. 5 m for alle leiligheter. Bodene 
er hovedsakelig plassert i forbindelse med parkeringsetasje eller 
underetasjer, men andre plasseringer kan forekomme. 

Selger forbeholder seg retten til fritt å fordele garasjeplasser og boder. 

Det er avsatt egne arealer til sykkelparkering i kjeller, i tillegg til 
utendørs sykkelparkering.

ENERGIATTEST 
Det utstedes endelig energiattest for den enkelte bolig som 
overleveres kjøper senest ved overtakelse. Ager og Stilla Borettslag 
som helhet er gjennomsnittlig energimerket grønn C. 
Energikarakteren vil kunne variere fra leilighet til leilighet i bygget.

TILVALG / ENDRINGER 
Det blir utarbeidet en liste som viser hvilke tilvalg og endringer som 
tilbys til hvilke priser. Mulighet til å bestille tilvalg/ endringer vil være 
tidsbegrenset. Da prosjektet er basert på serieproduksjon, kan det 
ikke påregnes tilvalg/endringer utover det som fremgår av listen. Rett 
til tilvalg/endringer er uansett begrenset til en verdi av 15 % av total 
kjøpesum for boligen. Jfr. bustadoppføringsloven § 9. 

Selger forbeholder seg rett til å kreve betaling for utarbeidelse av 
pristilbud, tegninger m.v. selv om utarbeidelsen ikke resulterer i noen 
bestilling fra kjøpers side, jfr. Bustadoppføringslova § 44. 
Merk at muligheten for å gjøre tilvalg/ endringer vil være 
tidsbegrenset, av hensyn til prosjektets fremdrift. Kontakt 
prosjektselger for mer informasjon om hvilke frister som gjelder.

VEDTEKTER / HUSORDENSREGLER 
Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter 
og husordensregler for borettslaget. Likeledes plikter kjøper å 
betale sin forholdsmessige andel av felleskostnadene for boligen 
fra overtakelsestidspunktet. Utkast til vedtekter kan fås av 
prosjektselger.

SPESIELLE BETINGELSER 
OBOS har som utgangspunkt at alle som kjøper bolig i et OBOS 
tilknyttet borettslag har til hensikt selv å bo i boligen og følgende 
vilkår gjelder: «Ingen kan samtidig inneha kontrakt på mer enn en 
bolig under oppføring i et OBOS tilknyttet borettslag.»

BORETT 
Etter overtakelse av boligen har selger anledning til å tinglyse borett. 
Borett gir kjøper råderett over boligen, men ikke stemmerett på 
borettslagets generalforsamling før andelen er overført. Dersom 

kjøper selger boligen før andelen er overført, er kjøper innforstått 
med at fullt oppgjør ikke kan påregnes før andelen er overført. 

Selger har to års frist, regnet fra første bolig i borettslaget ble 
overtatt, til å overføre andelen til kjøper.

FORBEHOLD
Ager Borettslag
Det skal ikke tas forbehold for en periode på mer enn 8 måneder 
fra salgsstart. Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av 
kontrakten: 

1. Det tas forbehold om at selger får offentlige godkjenninger,
herunder rammetillatelse og igangsettingstillatelse.

2. Det tas forbehold om at det blir solgt 90 boliger av de totalt 140
boligene i Ager Borettslag. Avbestilte boliger regnes ikke som solgt.

3. Det tas forbehold om at det oppnås byggelånsfinansiering.
4. Det tas forbehold dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn

til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at Selger ikke
finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene. Eksempler på
slike forhold er negative eller uklare konsekvenser av
krigshandlinger i Europa eller handelssanksjoner som følge av
dette, prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få boliglån,
uforutsette offentlige krav etc.

Selger skal skriftlig orientere kjøper når forbeholdene er bortfalt. 
Selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er 30.11.2022. Selger er 
bundet av kontrakten dersom det innen denne fristen ikke er sendt 
skriftlig og saklig begrunnet melding til kjøper om at forbehold 
gjøres gjeldende.

• Inngått kjøpekontrakt bortfaller med den virkning at ingen av
partene kan gjøre krav gjeldende mot den annen part på grunnlag
av kontraktens bestemmelser.

• Beløp som kjøper har innbetalt skal uten ugrunnet opphold
tilbakeføres kjøper inkl. opptjente renter.

Selger skal senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen gi kjøper 
skriftlig meddelelse om overtakelsesdato, som skal ligge innenfor 
overtakelsesperioden. 

Overtakelsesdato og overtakelsesperioden er forpliktende og 
dagmulktbelagte frister slik det er regulert i kjøpekontrakten.

Stilla Borettslag
Selgers forbehold for gjennomføring av kontrakten er frafalt og 
byggestart er vedtatt.

Felles for både Ager og Stilla borettslag: 
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle 
usolgte boliger og garasjeplasser uten forutgående varsel. 
Det tas forbehold om at selger kan bestemme endelig utforming 
av fellesareal. Selger har videre rett til å endre disponeringen av 
fellesarealer. 
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Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som 
er hensiktsmessige og nødvendige. På salgstidspunktet er ikke alle 
forhold avklart. Under detaljprosjekteringen eller i utførelse kan 
detderfor bli behov for å gjøre endringer som er hensiktsmessige 
og/eller nødvendige. Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger 
har rett til å foreta slike endringer, men uten at den generelle 
standarden forringes eller endres vesentlig. Eksempel på slike 
endringer kan være sjakter, bærekonstruksjoner, innkassinger av 
tekniske anlegg, mindre endringer av boligens areal og lignende. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer uten 
forutgående varsel. Det tas også forbehold om endringer som følge 
av påbud fra offentlige myndigheter.

Alle perspektiver, illustrasjoner, modeller, eventuelle virtuelle 
illustrasjoner, annonser, møblerte planskisser, boards og lignende, 
er kun ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan 
derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen, som 
vaskemaskin, møbler m.m.

Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom den 
endelige leveransebeskrivelse, illustrasjoner og tegninger i prospekt/
hjemmeside er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder. 
Omfanget av leveransen er begrenset til det som er beskrevet i 
leveransebeskrivelsen.

Utomhusarealer blir ferdigstilt så snart årstid og fremdrift tillater. 
Det vil således kunne være utomhusarbeider som gjenstår etter at 
boligene er innflyttet.

Selger står fritt til å akseptere eller avslå enhver kjøpsbekreftelse, 
herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper. Selger 
forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte 
boliger uten forutgående varsel.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre i boligen ved 
overtakelse eller senere. 

Krigshandlinger i Europa med tilhørende handelssanksjoner 
medfører en uoversiktlig situasjon mht. leveringstid og -pris på 
ulike byggevarer. Dette kan medføre at det blir nødvendig å endre 
utførelse/materialvalg underveis i prosjektet, også slik at det påvirker 
den angitte standard. Dersom utførelsen blir endret slik at det blir 
en standardreduksjon, skal Kjøper gis en kompensasjon som svarer 
til en forholdsmessig andel av den besparelse Selger ville oppnådd 
dersom den reduserte standarden var valgt ved inngåelse av kontrakt 
med utførende totalentreprenør, tillagt normalt påslag.  
Med forholdsmessig andel, menes den del av besparelsen 
som naturlig faller på Kjøpers bolig. En standardreduksjon som 
generelt påvirker prosjektet, fordeles forholdsmessig etter 
boligenes bruksareal. Dette avsnitt gir ikke Selger rett til å foreta 
standardreduksjoner som vesentlig forringer boligens totale kvalitet 
eller funksjon.

Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet.

FREMDRIFT
Ager
Selger tar sikte på å ferdigstille boligene i Ager Borettslag i løpet av 
fjerde kvartal 2024 eller første kvartal 2025, men dette tidspunkt er 
foreløpig og ikke bindende, og det utløser ikke krav på dagmulkt. 

Dersom selger ikke har gjort gjeldende forbeholdet i salgsoppgaven 
innen fristen, skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke 
skal være på mer enn 3 måneder. Selger skal da innen 14 dager etter 
utløpet av fristen i salgsoppgaven sende en skriftlig melding til 
kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Boligen skal 
være ferdigstilt i løpet av denne perioden. 
Dersom selger ikke har sendt melding til kjøper og fastsatt en 
overtakelsesperiode innen fristen på 14 dager, gjelder perioden fra 
01.10.24 – 31.12.24 som overtakelsesperiode for leilighetene i oppgang 
C, D, E og F. Tilsvarende gjelder perioden 01.11.2024 – 31.01.2025 
for leilighetene i oppgang A, B, G og H. Selger skal senest 10 uker 
før ferdig stillelse av boligen gi kjøper skriftlig meddelelse om 
overtakelsesdato, som skal ligge innenfor overtakelsesperioden. 

Stilla 
Selger skal ferdigstille boligene i: 
• oppgang A, B, C i Stilla Borettslag i perioden 
 01.03.2024 – 31.05.2024. 
• oppgang G og H i Stilla Borettslag i perioden 
 01.04.2024 – 30.06.2024. 
• oppgang D, E, F i Stilla Borettslag i perioden 
 01.03.2024 – 30.06.2024. 

Selger skal senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen gi Kjøper 
skriftlig meddelelse om overtakelsesdato, som skal ligge innenfor 
Overtakelsesperioden med mindre senere dato skyldes forhold nevnt 
i neste avsnitt eller Selger har krav på tilleggsfrist etter bufl. § 11. 

På tidspunkt for inngåelse av denne kjøpekontrakten er det en 
uoversiktlig situasjon knyttet til krigshandlinger i Europa med 
tilhørende handelssanksjoner. Dette kan påvirke tilgang og 
leveringstid på bygningsmaterialer og tilgang på arbeidskraft. 
Samtidig er det en usikkerhet nyttet til om spredning av 
koronavirus, eksempelvis gjennom nye mutasjoner, kan påvirke 
tilgang på arbeidskraft eller bygningsmaterialer. På tidspunktet for 
inngåelse av kjøpekontrakten er det usikkert om fremdriften kan 
bli påvirket av disse forholdene, og det er derfor ikke tatt høyde for 
ev. fremdriftskonsekvenser i angivelsen av tidsfristene. Fristene 
i annet og tredje avsnitt over er ikke bindende for selger, dersom 
overskridelse av fristen skyldes følger av krigshandlinger i Europa 
med tilhørende handelssanksjoner eller følger av koronavirus. Selger 
skal varsle Kjøper dersom det oppstår slike følger som medfører at 
ovenstående frister forskyves. 

Fristene i annet og tredje avsnitt for Ager og første avsnitt for Stilla 
er bindende og utløser dagmulkt, dersom de overskrides av andre 
årsaker enn angitt i ovenstående avsnitt. Fristene kan for øvrig også 
bli forskjøvet hvis Selger har rett til fristforlengelse etter bufl. § 11.  
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FORBUD MOT SALG AV KONTRAKTSPOSISJON 
Selger ønsker å selge boligene til kjøpere som har til hensikt å 
overta den ferdigstilte boligen. Derfor tillater ikke selger at inngåtte 
kjøpekontrakter videreselges før det er gjennomført overtakelse og 
overskjøting av boligene.

AVBESTILLING
Kjøper som måtte få behov for å komme seg ut av kontraktsforholdet, 
kan avbestille kjøpet i medhold av Bustadoppføringslovas 
bestemmelser om avbestilling. Det gjøres oppmerksom på at ved 
avbestilling før selger har vedtatt byggestart, skal kjøper betale et 
avbestillingsgebyr til selger på kr. 100.000,-, jfr. bustadoppføringslova 
§ 54. 

Dersom kjøper avbestiller etter at selger har vedtatt byggestart, 
kan selger kreve erstatning for sitt økonomiske tap som følge av 
avbestillingen, jfr. bustadoppføringslova, § 53.

HVITVASKING 
Megleroppgjør AS er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer 
at eiendomsmeglere har plikt til å melde fra til Økokrim av eventuelle 
mistenkelige transaksjoner. 

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

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

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

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

OBOS-MEDLEMSKAP 
Det gjøres oppmerksom på at alle eiere av boligene i borettslaget må 
være medlem av OBOS. Bli OBOS-medlem på obos.no. 

Kjøper av bolig må selv dekke medlemsavgift for innflyttingsåret. Fra 
og med år to er ett av husstandens medlemskap dekket gjennom de 
månedlige felleskostnadene.

ENDRINGER I EIERFORHOLD / OVERFØRING AV ANDEL 
Ved endring av andelseier etter signert kjøpskontrakt så vil det 
påløpe et administrasjonsgebyr på kr 15 000,-. Overføring av andel 
kan ikke gjøres senere enn 6 uker før første overtakelse i borettslaget.

LOVENS BESTEMMELSER OM EIERANDEL FOR 
STAT, FYLKE OG KOMMUNE 
Borettslagsloven §4-2 og Eierseksjonsloven §22 gir stat, fylke og 
kommune rett til å eie inntil 10 % av boligene i borettslag og sameie. 
Borettslaget kan vedtektsfeste at juridiske personer etter brl. §4-2 
kan eie inntil 20 % av boligene, iht. Brl. § 4-3.

FORSINKELSE / DAGMULKT 
Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt 
ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter de regler som 
fremgår av Bustadoppføringslova § 18, jfr. også §§ 10 og 11.

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV 
KJØPSBEKREFTELSE 
Alle kjøpsbekreftelser skal være skriftlige eller skriftlig bekreftet, 
og skal oversendes signert via digitalt kjøp på OBOS.no. Skjemaet 
skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn til finansiering, 
finansinstitusjonens kontaktperson, samt andel egenkapital. Normalt 
vil ikke kjøpsbekreftelser med forbehold bli akseptert av selger før 
forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere 
enhver kjøpsbekreftelse.

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

FØLGENDE DOKUMENTER ER EN DEL AV KJØPEKONTRAKTEN 
• Kjøpekontrakt 
• Kontraktstegning 
• Prospekt 14 
• Prisliste 
• Reguleringskart og -bestemmelser 
• Forslag til driftsbudsjett for borettslaget 
• Utkast til vedtekter for borettslaget 
• Informasjonsskriv om skjeggkre 
• Grunnboksutskrift 
• § 12 garanti 
• Bustadoppføringslova 

Blanko kjøpekontrakt med vedlegg kan fås av prosjektselger på 
forespørsel. 

Salgsoppgaven er datert 19.04.2022
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Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Postadresse: DEG16, 0191 Oslo

Tlf.: 21 60 52 20
E-post: post@soeiendom.no

Stor-Oslo Eiendom er en eiendomsutvikler med primærkompetanse på bolig, kontor, bygulv, hotell og logistikk
i Stor-Oslo regionen. Selskapet har 36 dyktige medarbeidere med tverrfaglig kompetanse innen transaksjon, 

finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse, forvaltning, marked/konseptutvikling og entreprenør 
som jobber i tett samarbeid med både institusjonelle oppdragsgivere og finansielle investorer. Stor-Oslo Eiendom 

forvalter og utvikler i dag ca. 25 utviklingsprosjekter med en samlet realisasjonsverdi på ca. NOK 21 milliarder. 
Vi har ca. 6 500 boliger og 200 000 kvm næring under utvikling. I tillegg forvalter selskapet ca. 90 000 kvm 

næringsarealer.

www.soeiendom.no
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Besøksadresse: Ulvenveien 82, 0581 Oslo
Postadresse: Postboks 6666 St. Olavs Plass, 0129 Oslo

Tlf.: 22 86 55 00
E-post: obos@obos.no

OBOS er en medlemsorganisasjon med over 450 000 medlemmer og 
over 2 600 ansatte. I mer enn 90 år har vi skaffet våre medlemmer bolig, 

samt forvaltet disse på en trygg måte. OBOS er Norges største bolig-
forvalter og bygger i dag boliger i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, 

Hedmark, Rogaland, Hordaland, Trøndelag og Ålesund. I tillegg driver vi 
virksomhet innen rehabilitering, vedlikehold, næringseiendom og finans, 

og vi tilbyr et omfattende medlemsprogram til våre medlemmer.

www.obos.no

Visningssenter
Frysjaveien 44, 0884 Oslo.

Følg med på obos.no/frysja for åpningstider. 

Meglere
Linn Helsten

Tlf: 901 13 530
E-post: linn.helsten@obos.no 

Kristoffer Dahlum
Tlf: 468 46 102

E-post: kristoffer.dahlum@obos.no
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Konsept, art direction og grafisk design Eberlin 
3D-illustrasjoner: 3D Estate
Papir: Munken Polar 130 g.
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Områdefoto: Bård Gundersen og Nadia Frantsen
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Arkitekt Arcasa – www.arcasa.no
Landskapsarkitekt Landskaperiet – www.landskaperiet.no
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