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Vi i Bolig & Eiendomsutvikling AS er stolt over nok en gang å få lov til å utvikle 
og presentere et nytt og spennende prosjekt lokalt i Oppegård.





Har du begynt å tenke på forandring? Har barna flyttet ut, eller er du bare på 

utkikk etter et enda bedre sted å bo? Myrvoll Tårn er vakre leiligheter i en grønn 

oase en kort togreise unna Oslo – med armslag, fuglesang og frisk luft. 

De skreddersydde, arkitekttegnede hjemmene har en flott finish, og bare de beste 

materialene er brukt. For vi vet at de som skal bo her, legger lista høyt. Morgenen 

starter med en solstripe på gulvet og de bare føttene dine på hvitlasert eikeparkett. 

En kaffe på verandaen, med skogene utenfor, og rundt deg kirsebærtrær og lavendel i 

kontrast til byggets fine utførelse i tre, stål og glass. På taket til nabobygningene Roof 

Gardens, har du fri disposisjon, med alt fra solseng, grill og uteplass til et sted å bruke 

kroppen litt og holde seg i form. Bli med oss på en reise gjennom et område du kanskje 

kjenner, men med leiligheter du aldri har opplevd maken til.

På tide med en 
bolig på øverste hylle
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Kapittel 1

O M R Å D E T

Leilighetene i Myrvoll Tårn ligger perfekt til for deg som synes lykken er å leve i det grønne, 

men bo komfortabelt med alle fasiliteter. Er du allerede glad i Oppegård og livet mellom sjøen 

og skogen, blir du enda mer overbevist når du besøker Myrvoll Tårn.
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Bo sånn som du 
alltid har drømt om
Disse leilighetene har noe du ikke finner i bruktboliger, selv ikke i store hus: Her 

er hver eneste detalj gjennomtenkt – og alt er helt nytt. Ikke et rør å fikse, ikke 

en sprekk i taket. Og utenfor venter skogturene, liljekonvallen om våren og lange 

middager på balkongen eller på taket.

Er du allerede glad i Oppegård og livet mellom sjøen og skogen, blir du enda mer 

overbevist når du besøker Myrvoll Tårn. Her har vi fokusert på å fjerne det som kunne 

forstyrre en optimal hverdag, og rendyrke det beste: et godt liv inne og fantastiske 

omgivelser ute. 

Gleder du deg til å tilbringe flere grønne dager på Oppegård golfklubb? Eller setter du 

mer pris på en langrennstur i skogen eller en fin høsttur med sekk på ryggen, fiskestang 

eller soppkurv? Du bor midt i det uansett. Og du bor med all den komfort du kan 

ønske deg.
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Bor du i Myrvoll Tårn, handler du også hverdagsmat på øverste hylle. Myrvoll torg 

har det du trenger, og ligger rett i nærheten av den skreddersydde kjøkkenbenken 

din. Og er det noe spesielt du har bruk for, er jo turen kort til Kolbotn sentrum.

En togtur unna ligger både Operaen og restaurantene på Tjuvholmen – fin avstand for 

familie og venner som bor i byen og har lyst til å komme på et glass på terrassen og se 

din nye, vakre bolig.

Bolig & Eiendomsutvikling AS har bygget nærmere 400 boliger i Oppegård. Når vi nå 

tilbyr deg å velge en av de fineste leilighetene i det vi snart kan kalle nye sentrumet av 

Oppegård kommune, er det fordi vi vet at du kommer til å trives i Myrvoll Tårn. Eller 

hjemme, som du kommer til å kalle det.

Bet ikke ørreten 
denne gangen? Prøv 

matbutikken 
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Garantert barnehageplass

Med totalt 26 barnehager i kommunen er det heller ingen grunn til å bekymre seg for barnehageplass. For deg blir 

det lettere enn for de fleste; barnehagen som planlegges som nærmeste nabo til Myrvoll Tårn, og som beboer får du 

prioritert plass.

Myrvoll Tårn – 
Håndplukket av deg. 
Skreddersydd av oss.

Treningsmuligheter

Vi har lagt opp til treningsapparater, yoga, og bordtennis 

for de som vil holde seg i form. Alt dette på takhagene i 

nabobyggene Roof Gardens som du har tilgang til. 

Midt i Oppegård kommune finner du innkjøringen til det som på folkemunne er 

blitt kalt Trelasttomten. Et nøkternt navn på en tomt med fantastiske fasiliteter. 

Her leder veien inn til et helt spesielt boligprosjekt, som du kan bli en del av: 

Myrvoll Tårn på Myrvoll stasjon.

Myrvoll stasjon er resultatet av en visjon om et lite, men særegent sentrum i Oppegård. 

Området er nå regulert med mellom 500 og 600 leiligheter, i tillegg til Skogsåsen med 

120 rekkehus. Filosofien bak prosjektet er et bilfritt område med nærhet til alt – ikke 

minst naturen. 

Bor du i leilighetskomplekset Myrvoll Tårn, kan du godt la bilen stå parkert under 

bakken i garasjeanlegget, siden det du trenger, ligger bare en spasertur unna. Din 

nærmeste nabo er et trivelig handelstorg drevet av lokale krefter. Du merker forskjellen 

når du handler hos noen som bryr seg om å skape et lokalsamfunn som skal være 

hyggelig for alle.

Leilighetene i Myrvoll Tårn ligger perfekt til for deg som synes lykken er å leve i 

det grønne, men bo komfortabelt med alle fasiliteter. Her har du golfbane, fine 

forretninger og sjøen ikke langt unna – i tillegg til store områder med skog og gode 

muligheter for både jakt og fiske.

Det er det som er så spesielt med Myrvoll Tårn: Rammen er landlig, men hjemmet ditt 

er like komfortabelt som om du bodde i en designleilighet hvor som helst i verden.
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Lokalt spisested

Etter en lang dag, kan det av og til være deilig å 

slippe og stå over grytene. Ta turen innom det lokale 

spisestedet og ta med deg middagen hjem. Du finner 

den rett utenfor, på Myrvoll torg.

20 minutter til Oslo

En god grunn til å bosette seg på Myrvoll Tårn er beliggenheten. Enten du velger bil, buss 

eller tog, tar det bare tjue minutter til hovedstaden. Litt avhengig av trafikken når det gjelder 

bilkjøring, selvsagt. Og flybussen, med avgang hver time, bruker bare en time til Gardermoen.

Den lokale kaféen

Ta turen innom for en kaffe og en Croissant på vei til 

toget om morgenen, eller ta søndagsfrokosten her. På 

Myrvoll torg, rett utenfor Myrvoll Tårn åpner Baker 

Nordby et helt nytt bakeri.

Dagligvare

Bor du på Myrvoll Tårn, handler du også hverdagsmat 

på øverste hylle. Myrvoll torg har det du trenger, og 

ligger rett i nærheten av kjøkkenbenken din. De daglige 

innkjøpene gjør du i kjelleren på nabobygget, Centralen.

En livsstil uten bil?

Prosjektet har lagt til rette for en livsstil uten bil, 

med rikelig utendørs og innendørs sykkelparkering.





Kapittel 2

P R O S J E K T E T

Myrvoll Tårn har en karakter, utforming og materialbruk som gir deg friheten til å leve urbant i 

et naturpreget anlegg – et hjem som kler det første snødrysset utenfor de vakre vindusflatene like 

godt som de første varme dagene med åpne terrassedører og hele sommeren foran dere.
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Syv etasjer med 
store terrasser. Én 
av dem blir din 
Vil du bli med hjem til det vakre bygget på Myrvoll? Her finner du 7 etasjer med 

17 leiligheter. De to øverste kan betegnes som luksuriøse. Alle er skreddersydde 

med finstemte nyanser og utsøkt materialbruk. Hele 12 av leilighetene 

har eget master bedroom. Det vil si eget bad og walk in closet tilhørende 

hovedsoverommet. Det i tillegg til at flere av hovedsomerommene har utgang til 

store terrasser, er med på å gi deg ekte hotellfølelsen. 

På bakkenivå, i nederste etasje, vil det bli butikker som tilbyr det du har bruk 

for til daglig. Oppover i etasjene, med heis og alle fasiliteter, også for rullestol, 

ligger de fineste hjemmene Oppegård kan by på: store leiligheter og terrasser med 

overbygg der alle årstidene kan nytes, fra du tar med pleddet ut i stolen om våren, til 

septemberkvelder med lys fra lyktene og høstgyllent løv i skumringen. 

Bak de sjenerøse vinduene finnes et hjem der arkitekt og utbygger har tenkt på alt: 

De fineste flisene i nøytrale, men eksklusive nyanser på badet. Eller badene, om du 

ønsker flere. Soverom, så mange som du trenger, vendt mot stille grønne lunger. Og 

ikke minst kjøkkenet. Det er her du kommer hjem med sesongens råvarer og skal lage 

mat med utsikt fra kjøkkenbenken. Hvitevarene føyer seg sømløst inn i helheten og 

er av beste merke. Om du vil påvirke material- eller fargevalg i hjemmet ditt, har du 

mulighet til det. I tillegg har du tilgang til tre tak på toppen av nabobyggene som heter 

Roof Gardens. Her kan du benytte deg av solsenger, urtehager og grill, hengekøyer 

og bordtennisbord – alt etter humør og årstid. Men det viktigste er leiligheten din i 

Myrvoll Tårn. Et hjem som kler det første snødrysset utenfor de vakre vindusflatene like 

godt som de første varme dagene med åpne terrassedører og hele sommeren foran dere.
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Etter at vi la siste hånd på utformingen av Myrvoll Tårn, var det mange i Nuno 

Arkitektur som hadde samme følelse rundt dette spesielle prosjektet: Her ville 

vi gjerne ha bodd selv. 

Myrvoll Tårn har en karakter, utforming og materialbruk som gir deg friheten til å leve 

urbant i et naturpreget anlegg. Arkitekturen er et resultat av nettopp stedet leilighetene 

er plassert på, kombinert med formen byggene trenger for å fungere optimalt. Her har 

vi ikke hatt noen bremser når det gjelder gode bokvaliteter og spennende, moderne 

arkitektur. Dette bygget skiller seg fra nabobebyggelsen med sin høyde, plassering og 

rotasjon; det er her du finner leilighetene med de beste sol- og siktforholdene. Myrvoll 

Tårn markerer standarden, høyt hevet over den nye møteplassen på Myrvoll.

De utkragede balkongdekkene som løper langs fasadene, gir beboerne skjerming 

samtidig som de fungerer som en forlengelse av leilighetenes arealer. Materialene 

som er brukt, er en eksklusiv kombinasjon av metallpaneler, mørkbeiset trekledning, 

naturstein på sokler og glassrekkverk. Metallet videreføres foran deler av balkongene for 

å gi en helhetlig utforming. Til sammen danner dette en særpreget arkitektur som er 

variert, spennende og en umiskjennelig signatur for stedet Myrvoll. 

Velkommen opp i tårnet.

Nuno Arkitektur

Når arkitekten vil 
bo der selv



|  myrvolltårn.no  |  side 34



myrvolltårn.no  |  side 35  |  



|  myrvolltårn.no  |  side 36



myrvolltårn.no  |  side 37  |  

Tolv av de sytten leilighetene i Myrvoll Tårn har en hemmelighet: De har et stort, 

luksuriøst master bedroom. Det gjelder ikke minst de to toppleilighetene. Dette 

er et soverom som innbyr til å være her litt før du legger deg, lese på sengen eller 

rusle ut på terrassen i morgenkåpen med en bok i sommerkvelden. En egen, 

avskjermet avdeling for ro og velvære i ditt eget hjem. 

Materialvalget i disse rommene er utsøkt. Alt bærer preg av at arkitekten har vært raus 

med det som fantes på øverste hylle: Her er det satt av plass til walk-in-garderobe med 

rom til alt fra mansjettknapper til selskapskjoler og blanke sko. På gulvene er det lagt 

fint behandlede og oppvarmede eikeplanker som er gode å sette barbeinte føtter på. 

Liker du å sove med én eller to puter? Gled deg til å re opp med akkurat det sengetøyet 

du har ønsket deg lenge, og dempe lyset til det nivået du liker best. Bruk litt tid på å få 

den viktige nattesøvnen helt perfekt.

Om følelsen du får, er hentet fra soverommene i amerikanske filmer eller det fineste 

hotellet du har bodd på, vet vi ikke. Men nå er du hjemme, og du kan glede deg til å 

kjenne natteluften fra det grønne utenfor bre seg sakte over det kjølige sengetøyet. Sov 

godt! Du kan glede deg til i morgen. For det er nemlig mer enn nok plass til et stort 

frokostbrett for to i sengen, hvis du ikke foretrekker å spise på terrassen utenfor. Den 

eneste ulempen vi kan se, er at du ikke blir fullt så lett å imponere neste gang du tar 

inn på hotell. 

Bo på hotell hver 
eneste natt
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Når du viser interesse for Myrvoll Tårn, kommer du inn i en ganske annen prosess 

enn om du skal kjøpe bruktbolig. Her er det faste priser og orden i sysakene. 

Ingen stressende budrunder eller våkenetter fordi du ikke vet om du får det nye 

hjemmet du har lyst på. Alt dette skal du være trygg på at du slipper her. Disse 

boligene selges til den prisen som står i prislisten. Punktum. 

Og det er mange flere fordeler ved å kjøpe helt nytt: Ved kjøp av ny bolig betaler 

du bare dokumentavgift for din andel av tomteverdien, noe som normalt bare er 

en brøkdel av avgiften på en brukt bolig. Videre trenger du selvsagt ikke å tenke på 

verken oppussing, elektriker eller rørlegger. Ved kjøp av leilighet i Myrvoll Tårn får 

du dessuten fem års garanti, og det er en selvfølge at boligene er bygget etter nyeste 

tekniske forskrift, noe som gir et lavt energiforbruk, balansert ventilasjon og et 

godt inneklima. Vurder hvilken leilighet som passer deg best. Ville du hatt noen av 

veggene i en mørkere nyanse? Gå gjennom prospektet i ro og mak. Akkurat sånn vil 

kjøpsopplevelsen være også.

Like behagelig å 
kjøpe som å bo i
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Det har vært noen spennende år i boligmarkedet, særlig i sentrale strøk. I år har 

markedet tatt seg opp igjen, og vi opplever nå et balansert og sunt normalmarked 

og at det fremdeles er lyse tider. Investeringsviljen er tilbake, og mange ser 

fordelen av å kunne håndplukke vakre, nye hjem som har kommet på markedet 

med bedre fasiliteter enn det som var tilgjengelig tidligere. Miljø er mer i fokus. 

Hjemmene er snillere – og grønnere. 

Boligmarkedet har historisk sett alltid hatt perioder med oppgang og nedgang. Ifølge 

statistikken har boligprisene de siste 10–15 årene økt med omtrent 7 prosent per år 

i snitt, mens periodene med prisnedgang har vært få og gått fort over. I tillegg har 

renten vært historisk lav i noen år nå. Vi som arbeider med dette hver dag, vet at alle 

som kjøpte bolig for noen år siden, har gjort det meget godt med tanke på den pris- og 

verdistigningen vi har opplevd.

Vi i Bolig & Eiendomsutvikling er overbevist om at også du som handler bolig i dag, 

vil skape millionverdier ved å eie din egen bolig i de kommende årene. Selv såkalte 

eksperter sier det samme: Å forsøke å «time» kjøp i et fallende marked er farlig. Du må 

ikke blande bolig og investering. I så måte er dette prosjektet i særklasse. Myrvoll Tårn 

byr på varige verdier som vil stige for hver eneste måned du bor her.

Hvorfor dette er 
en god investering
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Vi har lagt vekt på å samarbeide med store og anerkjente leverandører med gode 

produkter. Selvsagt tilbyr vi også fleksible tilvalgsløsninger, men utvalget vi har 

foretatt, er nøye planlagt. Derfor håper vi at standarden skal oppleves som så god at 

man ikke nødvendigvis ønsker å oppgradere. På tide å åpne døren. Blir du med inn? 

Kjøkken

Kjøkkenet er for mange selve kjernen i hjemmet, og får dermed oftere og oftere 

en sentral plass i leiligheten, i tilknytning til stuen. I Myrvoll Tårn har valgt 

kjøkkenmerket Mobalpa av flere grunner. Mobalpa er en av Frankrikes største og 

eldste kjøkkenprodusenter, og er selve drømmekjøkkenet for mange i Europa, og også 

Skandinavia. Mobalpa tilbyr den perfekte balansen mellom estetikk og komfort på 

kjøkken, bad og hvitevarer. De har stort fokus på brukervennlighet og kvalitet, og de 

leverer gode, gjennomtenkte løsninger.

Modellen vi har valgt som standard er den moderne og tidløse Kiffa i matt sort, men 

her kan du fritt velge mellom flere farger og strukturer i gjennom tilvalg. Frontene 

leveres med innfelte gripelister i stål på benkeskap og høyskap. Alle skuffer og 

skapdører har demping som standard. Skapene har lik farge utvendig som innvendig, 

og dype, brede skuffer er både praktisk og estetisk. Integrerte hvitevarer leveres av 

kvalitetsmerket Miele. Du får induksjonstopp, stekeovn og kombiskap med kjøl og frys 

med på kjøpet.

Baderom

Badene i Myrvoll Tårn er ikke så store, men lekre, kompakte og funksjonelt løst fra 

arkitektens side. 

De tilpassede baderomsmøblene kommer også fra Mobalpa. Her får du heldekkende 

vask, smarte skuffer og speil med lysfelt. Badet gir et vakkert, stramt inntrykk med 

rette dusjvegger i glass med aluminiumprofiler samt moderne dusjarmaturer. Du får 

veggmontert klosett som det er lett å vaske under, og selvsagt opplegg for vaskemaskin 

og tørketrommel på de sentrale badene.

Gulvet på baderommet blir belagt med 30 x 30 cm fliser i duse og varme 

sandsteinsfarger. På veggene i dusjsonen finner du mosaikkfliser i de samme fargene. 

På baderomsveggene ellers leveres avlange 30 x 60 cm fliser. 

Gulv 

I alle oppholdsrom leveres 1-stavs hvitlasert eikeparkett med hvite lister. 

Oppvarmingen skjer med jordvarme/fjernvarme. 

En ekstra personlig touch?

Mange ønsker å sette sitt preg på sin nye bolig ved å velge andre materialer 

og løsninger. Dette har du anledning til hvis du kommer tidlig inn i salgs- og 

byggeprosessen. Vi setter gjerne opp et tilvalgsmøte med entreprenøren og deres 

underleverandører. Der får du oversikt over mulighetene og hjelp til å velge alternativer, 

mot et vederlag.

Alt er helt nytt – 
og bare ditt
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Hvorfor kjøpe helt ny 
bolig? Det er flere gode 
grunner til å kjøpe helt ny 
bolig. Her har vi redegjort 
for de viktigste grunnene 
til å kjøpe ny kontra brukt 
bolig.
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Teknisk høyere standard

Nye boliger i Myrvoll Tårn på Myrvoll stasjon gir deg høyere teknisk standard fordi de er bygd etter den 
nyeste forskriften (Tek17). Dette kan du nyte godt av i form av bedre isolasjon i vegger, vinduer og tak. I 

tillegg har boligene balansert ventilasjon, noe som bedrer inneklimaet og øker bokvaliteten. Flere elektriske 
uttak øker fleksibiliteten og minsker brannfaren. Høyere brannkrav øker dessuten bosikkerheten.

Tilpasninger

Når du kjøper ny bolig av Bolig 
& Eiendomsutvikling, gir vi deg 

mulighet til å tilpasse innrednings- 
og materialvalg i en tilvalgsprosess 
med entreprenøren. Gjennom god 

planlegging får du en bolig som passer 
perfekt for deg.

Oppussing

Boliger og bygg trenger vedlikehold, 
men kjøper du en helt ny bolig i 

Myrvoll Tårn på Myrvoll stasjon, vil du 
ikke ha behov for oppussing eller ekstra 

innsats på mange år. Med andre ord 
sparer du både penger og verdifull tid. 

Lovfestet garanti

Ved kjøp av ny bolig har du en lovfestet 
garanti på fem år (bustadoppføringslova 

§ 12) og dermed et sterkere rettsvern 
enn om du kjøper bruktbolig.

TEK17

Følelsen av å flytte inn i sin egen, splitter nye bolig er trolig mer verdifull enn du aner. 
Her finnes det ingen skavanker, ingen skjeve lister eller spikerhull i veggene.

Kort oppsummert: Kjøp av ny bolig bidrar til høyere komfort og trivsel!

Naboskap

Du flytter inn i et nyetablert sameie 
samtidig med alle dine fremtidige 

naboer. Det er mye enklere å knytte 
bånd og vennskap når alle starter 

på likt, enn når man flytter inn i et 
etablert boligsameie hvor det meste 

allerede er «satt».

Forutsigbare
bokostnader

Ved kjøp og restaurering av en eldre 
bolig kan man aldri være sikker på 

hvor den totale kostnaden ender. Lav 
dokumentavgift til staten er også et 

fortrinn ved kjøp av ny bolig. 
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Læringsverkstedet barnehage blir din egen barnehage, som du har fortrinnsrett til, 

et steinkast fra Myrvoll Tårn 

Læringsverkstedet er en av Norges største barnehageaktører, eid og drevet av 

pedagoger. Her gjør man ikke forskjell på Per og Kari, og alle skal føle seg verdifulle. 

Læringsverkstedet legger vekt på at de voksne ser alle barna inn i øynene, og at de 

gode klemmene kommer ofte. Når du vinker farvel til barnet ditt i barnehagen om 

morgenen, er det godt å vite at her jobber det folk som synes de har den viktigste 

jobben i verden.

Visjonen barnehagen er tuftet på, er at «vi får verdens viktigste verdier til å vokse», og 

konseptet legger vekt på frihet for den enkelte, lokale barnehage – uten at ledelsen trer 

noe over hodet på personalet eller foreldrene. Læringsverkstedet lytter og møter deg 

med nysgjerrighet. Her går deling av erfaringer begge veier.

Som navnet tilsier, legger Læringsverkstedet vekt på læring, og derfor ansetter de bare 

kvalifiserte og kunnskapsrike pedagoger som forstår barn, ser alle og tar vare på alle. 

Her finner du folk som virkelig kan formidle læring på barnas premisser. Og de ønsker 

å gi barna mestringsfølelse og verktøy innenfor gode, faste rammer som gjør livet 

enklere og mer forutsigbart for de små. Her får barna fast grunn under føttene og mot 

til å prøve nye ting. Og tryggheten som bygges, gjør det mye lettere å bygge vennskap 

også barna imellom.

Vi voksne vet jo at når det gjelder barnehager, er det en viss sammenheng mellom 

trygghet og god økonomi. Læringsverkstedet har ressurser til å satse på både folk, 

bygninger og utstyr. Dette er en barnehage som tenker mer langsiktig, som er litt mer 

opptatt av å skape trygge forhold mellom barna og de ansatte, og som fokuserer på å 

dele – fordi deling er en forutsetning for all vekst. Og en liten forskjell kan bety mye – 

spesielt for den som er liten selv!

Med fortrinnsrett
til gode verdier





Kapittel 3

L E I L I G H E T E N E

Myrvoll Tårn er et prosjekt som skal ligge litt foran og tilby litt mer enn det du forventer når 

du skal kjøpe det hjemmet du kanskje skal ha livet ut. Våre dyktige arkitekter har finpusset 

plantegninger, slik at du får akkurat det sømløse livet i store luftige rom som du har drømt om.
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Når vi bygger boliger, er det viktig for oss at de skal fungere som like gode hjem 

om ti år. Som i de fleste andre bransjer har også vi som tegner og bygger hus, 

tatt til oss ny lærdom for å tilpasse oss dine krav, og Myrvoll Tårn er nettopp et 

prosjekt som skal ligge litt foran og tilby litt mer enn det du forventer når du skal 

kjøpe det hjemmet du kanskje skal ha livet ut. Selv om du har antikviteter, vil du 

kanskje ikke bo i støvete arkitektur? Og om du liker golf og sjøliv, er det sikkert 

greit at bodene er tilpasset sportsutstyret. I et land med fire fantastiske årstider er 

det heller ingen grunn til å stenge skiftningene i været ute med små vinduer. Vi 

skaper derfor rom som er formet etter det behovet du opplever nå – ikke hjem som 

er slik de alltid har blitt bygget. 

For å klare dette trenger vi et team av fagfolk som kan skape eksklusive, men smarte 

planløsninger. I dette prosjektet var en av rammebetingelsene at beboerne er kresne og 

har god smak. Derfor har vi strukket oss langt for å bygge boligene så innholdsrike som 

mulig, uten at dette går utover verken funksjon eller bokvalitet. Og derfor gleder vi oss 

til å vise deg hvordan vakre leiligheter kan designes slik at de også er praktiske i bruk. 

Våre dyktige arkitekter har finpusset plantegninger, flyttet på vegger og tegnet nytt, slik 

at du får akkurat det sømløse livet i store luftige rom som du har drømt om.

Her er standarden 
hevet over hele linja



myrvolltårn.no  |  side 59  |  

201
95 BRA  |  2. etg  |  s.62

301
95 BRA  |  3. etg  |  s.68

401
95BRA  |  4. etg  |  s.74

501
95 BRA  |  5. etg  |  s.80

601
95 BRA  |  6. etg  |  s.86

701
115 BRA  |  7. etg   |  s.92

202
64 BRA  |  2. etg  |  s.64

302
64 BRA  |  3. etg  |  s.70

402
64 BRA  |  4. etg  |  s.76

502
64 BRA  |  5. etg  |  s.82

602
64 BRA  |  6. etg  |  s.88

702
113 BRA  |  7. etg   |  s.94

203
96 BRA  |  2. etg  |  s.66

303
96 BRA  |  3. etg  |  s.72

403
96 BRA  |  4. etg  |  s.78

503
96 BRA  |  5. etg  |  s.84

603
96 BRA  |  6. etg   |  s.90



|  myrvolltårn.no  |  side 60



myrvolltårn.no  |  side 61  |  



|  myrvolltårn.no  |  side 62

Leilighet

2 0 1

Gang med avsatt plass til garderober. Kjøkken og stue med utgang til stor overbygd terrasse på 34 kvm. 

Smart walk-in med avsatt plass til garderober og direkte gjennomgang til hovedsoverom med eget bad og utgang til 

terrasse. Egen avdeling med 2 stk. soverom, bad med opplegg til vaskesøyle og bod.  

Fasade — nordvest Etasjeplan

2. etasje 4-roms 95 BRA
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0m 5m4m3m2m1m N
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Leilighet

2 0 2

Gang med avsatt plass til garderobeskap, bod, 2 stk. soverom med avsatt plass for skaprekker. Bad med opplegg for 

vaskesøyle, stue og kjøkken med utgang til stor overbygd terrasse på 20 kvm.

Fasade — nordvest Etasjeplan

2. etasje 3-roms 64 BRA
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0m 5m4m3m2m1m N
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Leilighet

2 0 3

Gang med avsatt plass til garderobeskap, 2 soverom, hovedbad med avsatt plass til vaskemaskin og tørketrommel. 

Bod. Stue og kjøkken med utgang til stor overbygd terrasse på over 50 kvm. Hovedsoverommet er plassert i enden av 

leiligheten med walk-in, separat bad og utgang til den store terrassen.

Fasade — sørøst Etasjeplan

2. etasje 4-roms 96 BRA
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0m 5m4m3m2m1m N
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Leilighet

3 0 1

Gang med avsatt plass til garderober. Kjøkken og stue med utgang til stor overbygd terrasse på 34 kvm. 

Smart walk-in med avsatt plass til garderober og direkte gjennomgang til hovedsoverom med eget bad og utgang til 

terrasse. Egen avdeling med 2 stk. soverom, bad med opplegg til vaskesøyle og bod.  

Fasade — nordvest Etasjeplan

3. etasje 4-roms 95 BRA
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0m 5m4m3m2m1m N
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Leilighet

3 0 2

Gang med avsatt plass til garderobeskap, bod, 2 stk. soverom med avsatt plass for skaprekker. Bad med opplegg for 

vaskesøyle, stue og kjøkken med utgang til stor overbygd terrasse på 20 kvm.

Fasade — nordvest Etasjeplan

3. etasje 3-roms 64 BRA
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0m 5m4m3m2m1m N
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Leilighet

3 0 3

Gang med avsatt plass til garderobeskap, 2 soverom, hovedbad med avsatt plass til vaskemaskin og tørketrommel. 

Bod. Stue og kjøkken med utgang til stor overbygd terrasse på over 50 kvm. Hovedsoverommet er plassert i enden av 

leiligheten med walk-in, separat bad og utgang til den store terrassen.

Fasade — sørøst Etasjeplan

3. etasje 4-roms 96 BRA
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0m 5m4m3m2m1m N
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Leilighet

4 0 1

Gang med avsatt plass til garderober. Kjøkken og stue med utgang til stor overbygd terrasse på 34 kvm. 

Smart walk-in med avsatt plass til garderober og direkte gjennomgang til hovedsoverom med eget bad og utgang til 

terrasse. Egen avdeling med 2 stk. soverom, bad med opplegg til vaskesøyle og bod.  

Fasade — nordvest Etasjeplan

4. etasje 4-roms 95 BRA
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0m 5m4m3m2m1m N
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Leilighet

4 0 2

Gang med avsatt plass til garderobeskap, bod, 2 stk. soverom med avsatt plass for skaprekker. Bad med opplegg for 

vaskesøyle, stue og kjøkken med utgang til stor overbygd terrasse på 20 kvm.

Fasade — nordvest Etasjeplan

4. etasje 3-roms 64 BRA
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0m 5m4m3m2m1m N
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Leilighet

4 0 3

Gang med avsatt plass til garderobeskap, 2 soverom, hovedbad med avsatt plass til vaskemaskin og tørketrommel. 

Bod. Stue og kjøkken med utgang til stor overbygd terrasse på over 50 kvm. Hovedsoverommet er plassert i enden av 

leiligheten med walk-in, separat bad og utgang til den store terrassen.

Fasade — sørøst Etasjeplan

4. etasje 4-roms 96 BRA
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0m 5m4m3m2m1m N
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Leilighet

5 0 1

Gang med avsatt plass til garderober. Kjøkken og stue med utgang til stor overbygd terrasse på 34 kvm. 

Smart walk-in med avsatt plass til garderober og direkte gjennomgang til hovedsoverom med eget bad og utgang til 

terrasse. Egen avdeling med 2 stk. soverom, bad med opplegg til vaskesøyle og bod.  

Fasade — nordvest Etasjeplan

5. etasje 4-roms 95 BRA



myrvolltårn.no  |  side 81  |  

0m 5m4m3m2m1m N
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Leilighet

5 0 2

Gang med avsatt plass til garderobeskap, bod, 2 stk. soverom med avsatt plass for skaprekker. Bad med opplegg for 

vaskesøyle, stue og kjøkken med utgang til stor overbygd terrasse på 20 kvm.

Fasade — nordvest Etasjeplan

5. etasje 3-roms 64 BRA
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0m 5m4m3m2m1m N
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Leilighet

5 0 3

Gang med avsatt plass til garderobeskap, 2 soverom, hovedbad med avsatt plass til vaskemaskin og tørketrommel. 

Bod. Stue og kjøkken med utgang til stor overbygd terrasse på over 50 kvm. Hovedsoverommet er plassert i enden av 

leiligheten med walk-in, separat bad og utgang til den store terrassen.

Fasade — sørøst Etasjeplan

5. etasje 4-roms 96 BRA
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0m 5m4m3m2m1m N
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Leilighet

6 0 1

Gang med avsatt plass til garderober. Kjøkken og stue med utgang til stor overbygd terrasse på 34 kvm. 

Smart walk-in med avsatt plass til garderober og direkte gjennomgang til hovedsoverom med eget bad og utgang til 

terrasse. Egen avdeling med 2 stk. soverom, bad med opplegg til vaskesøyle og bod.  

Fasade — nordvest Etasjeplan

6. etasje 4-roms 95 BRA
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0m 5m4m3m2m1m N



|  myrvolltårn.no  |  side 88

Leilighet

6 0 2

Gang med avsatt plass til garderobeskap, bod, 2 stk. soverom med avsatt plass for skaprekker. Bad med opplegg for 

vaskesøyle, stue og kjøkken med utgang til stor overbygd terrasse på 20 kvm.

Fasade — nordvest Etasjeplan

6. etasje 3-roms 64 BRA
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0m 5m4m3m2m1m N
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Leilighet

6 0 3

Gang med avsatt plass til garderobeskap, 2 soverom, hovedbad med avsatt plass til vaskemaskin og tørketrommel. 

Bod. Stue og kjøkken med utgang til stor overbygd terrasse på over 50 kvm. Hovedsoverommet er plassert i enden av 

leiligheten med walk-in, separat bad og utgang til den store terrassen.

Fasade — sørøst Etasjeplan

6. etasje 4-roms 96 BRA
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0m 5m4m3m2m1m N
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Leilighet

7 0 1

Gang med avsatt plass til garderobe. Stue /kjøkken med biopeis og utgang til stor delvis overbygd takterrasse på 

74 kvm. 2 stk. soverom og hovedbad med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Egen dagligstue/bibliotek med 

utgang til terrassen, ligger i tilknytning til hovedsoverommet med eget walk-in og baderom. 

Fasade — nordvest Etasjeplan

7. etasje 5-roms 115 BRA
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0m 5m4m3m2m1m N
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Leilighet

7 0 2

Gang med avsatt plass til garderober, stor stue/ kjøkken på 45 kvm. med biopeis og utgang til stor og overbygd 

takterrasse på 67 kvm. 2 stk. soverom, hovedbad med opplegg for vaskemaskin/tørketrommel. Stort hovedsoverom 

plassert i enden av leiligheten med walk-in, separat bad og utgang til den store terrassen.   

Fasade — sørøst Etasjeplan

7. etasje 4-roms 113 BRA
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0m 5m4m3m2m1m N





Kapittel 4

V I K T I G E 
O P P L Y S N I N G E R

Leveransebeskrivelse, teknisk informasjon, viktige opplysninger, salgsoppgave, utomhusplan, 

garasjekjeller og kontaktinformasjon til megler.
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Leveransebeskrivelse

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om 

bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. 

Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen 

og plantegningene. I slike tilfeller er det alltid denne 

byggebeskrivelsen som er retningsgivende. Utbygger har 

rett til å foreta endringer basert på offentlige krav som 

blir pålagt utbygger.

Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise 

forhold som ikke er i samsvar med leveranse, 

så som møblering, kjøkkenløsning, hvitevarer, 

garderobeløsninger, fargevalg, tepper, dør og vindusform, 

bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på 

fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, 

lekeutstyr etc. Det presiseres spesielt at kjøkken leveres 

iht. egen kjøkkentegning. Sjakter, kanalføringer, 

innkassinger og VVS-føringer er ikke inntegnet. Det 

tas forbehold om måltaking av vegger i prospektets 

planer, da det er de ferdig prosjekterte detaljerte 

arbeidstegninger det bygges etter.

Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike 

noe fra de generelle planer, som følge av blant annet 

den arkitektoniske utformingen av bygget og av 

bygningsmessige årsaker.

Konstruksjon

Boligene oppføres med bærekonstruksjon og etasjeskiller 

i stål og betong. Fasadene bygges opp som isolerte 

stendervegger og kles utvendig med en kombinasjon av 

aluminiumsplater og treverk. 

Innvendige vegger utføres i bindingsverk av tre og/eller 

stål, kledd med gipsplater. Innvendige vegger mellom 

oppholdsrom og våtrom isoleres. Leilighetsskillevegger 

oppføres i betong eller med dobbelt isolert bindingsverk 

og 2 lag gips på hver side. 

Leveransebeskrivelse og 
teknisk informasjon

Standard innvendig behandling

Gulv: Alle rom med unntak av våtrom leveres med 

1-stavs hvitlasert eikeparkett. Gulvene på baderom 

blir belagt med 30x30 cm sandfarget rettskåren flis. 

Mosaikkfliser i dusjnisje. Det kan velges blant tre 

utvalgte flisfarger uten pristillegg.

Vegger: Innvendig vegger i alle oppholdsrom utføres 

med gips som sparkles, tapetseres med fiberduk og males 

i hvit farge. Det kan velges blant inntil 8 utvalgte farger 

på veggene uten pristillegg. Det er begrenset til en farge 

per oppholdsrom uten pristillegg. Veggene på baderom 

blir belagt med tilsvarende flis som på gulv men i 

størrelsen 30x60 cm. Mosaikkfliser i dusjnisjen.

 

Himlinger: Himlinger er i hovedsak hvitmalte 

betonghimlinger uten synlige v-fuger. Rørføringer vil 

i all hovedsak bli skjult bak innkassinger og som helt 

eller delvis nedforede gipshimlinger, fortrinnsvis i entré, 

våtrom, bod og over kjøkkenskap.

Kjøkken

Kjøkkeninnredning fra den anerkjente franske 

kjøkkenprodusenten Mobalpa. Benkeskap, høyskap og 

overskap leveres i modell Kiffa, matt sort utførelse. Det 

vil bli anledning til å velge mellom 13 ulike farger og 3 

ulike trestrukturer i modellen Kiffa uten tillegg i pris.

Philia maduro håndtak på benk,- og høyskap. Overskap 

med integrert gripelist. Alle dype skuffer leveres med 

høye sider i glass, og toppskuffer med innredning. 18 

mm laminat benkeplater 386 oksydert bronse struktur. 

Det leveres oppvaskkum med nedfelt stålbeslag, type 

Blanco Andano. 

Sokkel i stål dekor med tetningslist mot gulv.

Kjøkkenleverandør vil utarbeide og overlevere egen 

kjøkkentegning tilhørende den enkelte bolig. 

Integrerte hvitevarer bestående av oppvaskmaskin, 

kjøl/fryseskap, komfyr og induksjonstopp leveres 

fra Miele.

Garderobe

Garderobeskap leveres ikke, men det er avsatt plass til 

dette i entré/gang samt soverom/walk-in.

Innvendige dører

Innvendige dører leveres sortmalt uten profil, med 

dørhåndtak i stål. 

Hovedinngangsdør

Hovedinngangsdør leveres i glass/aluminium. 

Inngangsdør til hver enkelt leilighet leveres i laminert 

glatt utførelse. Alle dører leveres iht. Gjeldende 

forskrifter for brann og lyd. Dører leveres med FG-

godkjent lås og med “dørkikkert”. Dørvrider i matt 

krom utførelse.

Vinduer / terrassedører

Vinduer og terrassedører leveres med aluminiumsbeslått 

trekarm og med energiglass. Karmer leveres ferdig 

malt fra fabrikk, med sort utførelse både utvendig 

og innvendig. Størrelse på vinduer og balkongdører 

fremkommer på tegninger. 

Listverk

Det leveres hvitmalte gulvlister uten synlige spikerslag. 

Gerikter rundt dører leveres ferdig malt fra fabrikk som 

sparkles og sortmales på byggeplass.  

Sanitær

Komplette utvendige og innvendige sanitærarbeider 

leveres iht. nye forskrifter. Det leveres fordelerskap med 

energimålere (for gulvvarme, tappevann (varmt) og 

vannmåler. Hovedstoppekran leveres i hver leilighet, og 
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Leveransebeskrivelse og 
teknisk informasjon

monteres i enten våtrom eller bod. Fordelerskap for rør-

i-rør-system monteres i våtrom/bod. Hovedinntak på 

vann monteres med kommunal vannmåler og plasseres 

på teknisk rom i kjeller.

Baderom

Baderomsinnredning leveres fra samme leverandør 

som kjøkkeninnredningen, Mobalpa. Servantskap med 

skuffer i modell Loa, matt grafitt utførelse. Det vil bli 

anledning til å velge mellom 9 ulike farger. Størrelser på 

innredning varierer fra bad til bad, se baderomstegning. 

Selger kan velge å levere baderomsinnredning i 

tilsvarende kvalitet fra annen leverandør. 

Det leveres heldekkende servant i støpemarmor 

med hvit blank overflate. Speil med bredde lik som 

servantskap leveres med belysning. 

Blandebatterier leveres som ettgreps armaturer.

Alle toaletter leveres vegghengt, med soft close sete. 

Dusjhjørne/dusjdører leveres med forkrommet profil og 

klart glass. Dusjnisjer blir nedsenket. 

Elektrisk

Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leilighetene, 

bortsett fra enkelte fremføringer til lys og stikk under 

overskap på kjøkken og i boder, samt kabelføringer 

langs lydvegger. For lyspunkt i himling leveres 

stikkontakt i overgang mellom himling og vegg. 

Lyslister monteres under overskap på kjøkken. 

På terrasser/balkonger leveres lys på vegg, samt 

et dobbel stikk på vegg. Tegning med lys og 

punktplassering til hver leilighet leveres boligkjøper. 

Alle rom får stikkontakter og lampepunkter etter 

norm, NEK400.

Ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjon med varme-

gjenvinningsanlegg i alle boligene, hvor aggregat 

plasseres i bod. Kjøkkenavtrekk/hette kobles sammen til 

aggregatet.

Oppvarming

Alle leilighetene i sameiet vil forsynes med miljøvennlig 

bergvarme. Boligene vil få sentral oppvarming 

via termostatstyrt vannbåren gulvvarme i alle 

oppholdsrom. Det leveres elektriske varmekabler 

på bad som ekstra komfort. Det leveres vannbårent 

varmeanlegg i gang/trapperom i fellesområder innenfor 

hovedinngangsdørene. Det leveres energimålere for 

varmt tappevann og vann til oppvarming i hver enkelt 

leilighet.

Peis

Det leveres biopeis i leilighetene 701 og 702 som 

standard. I øvrige leiligheter kan biopeis bestilles som 

tilvalg. 

Inngangsparti / porttelefon

Innvendige fellesarealer og trapper leveres flisbelagt. 

Undersiden av trapper leveres i malt betong. Vegger 

i fellesrom og trapperom leveres i malt betong. 

Himlinger ved hovedinngangen og trapperom leveres 

med nedsenket T-profil himling og innfelt belysning. 

Det monteres ringetablåer ved hovedinngangsdør og 

calling anlegg. Det monteres i hver leilighet svarapparat 

med åpningsknapp. Det monteres fotskraperist foran 

hovedinngangsdører.

Diverse utstyr

Boligene og garasjekjelleren leveres med sprinkelanlegg 

iht. brannforskrifter. Det monteres brannalarmanlegg til 

alle leiligheter og i P-kjeller. Det leveres røykvarsler og 6 

kg pulverapparat i hver leilighet. Det monteres frostfrie 

tappekraner utvendig for vanning av fellesområder. 

Utvendige farger

Fasadene kles med en kombinasjon av aluminiumsplater 

og beiset treverk. Vinduer leveres ferdig behandlet fra 

fabrikk, farge sort. 

TV / radio / telefon

Sameiet vil inngått avtale med en leverandør om 

leveranse av bredbånd og TV-signaler. Det leveres ett 

TV-uttak i alle leiligheter.

Parkeringskjeller

Det opparbeides 58 parkeringsplasser i en felles 

garasjekjeller for Myrvoll Tårn og Roof Gardens. 

Garasjeplasser kan kjøpes separat. Det leveres én 

portåpner til hver garasjeplass for automatisk åpning 

av garasjeport. Det leveres asfalt eller betong på gulv 

i garasjekjeller og støvbundet betong på vegger og 

himlinger. Tekniske installasjoner blir synlig i himlinger. 

Fri kjørehøyde blir minimum 220 cm. Det vil være 

anledning til å kjøpe ladestasjon til el-bil medfølgende 

parkeringsplassen for et begrenset antall. 

Terrasser / balkonger

Balkonger leveres med stålglattet betongoverflate. 

Balkonggulv er å anse som utvendig konstruksjon, og 

mindre ansamlinger av vann vil kunne oppstå etter 

regnvær. Drypp fra overliggende balkong må påregnes 

ved regnvær/vind. Balkonghimling leveres i ubehandlet 

betong. Utforming av rekkverk vil være i lakkert 

aluminium i kombinasjon med glass. 

Sportsbod

Alle leiligheter tildeles én sportsbod, se egen bodplan 

i kjeller. Bodene oppføres med Troax system eller 

tilsvarende med tette vegger mellom bodene, dør med 

hengelås. Det er i tillegg fellesboder og tekniske rom 
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i garasjekjeller som kan benyttes av sameiet til lager, 

hageredskap, vaskeutstyr mv. Sportsboden leveres 

ikke oppvarmet, men med lys og stikk montert på 

fellesmåler. Gulv i bodene i betong. Det er i tillegg 

rikelig med plasser til sykkel både innvendig i 

garasjekjeller og utvendig.

Heis

Det leveres heis fra P-kjeller og opp til de ulike etasjene. 

Utomhusarbeider

Utomhusarealene vil bli opparbeidet med utgangspunkt 

i utomhusplan i prospektet. Selger forbeholder seg 

imidlertid retten til å foreta endringer med hensyn 

til utforming, omfang og materialvalg. Adkomst til 

parkeringskjeller og internveier på eiendommen blir i en 

kombinasjon av asfaltert og steinbelagt utførelse.

Søppel / post

Det vil etableres en nedgravd løsning for 

avfallshåndtering. Selger forbeholder seg retten til å 

endre plasseringen dersom offentlige myndigheter 

pålegger det. Det leveres postkasser til hver leilighet, 

som plasseres etter anvisning fra postverket.

Tegninger av tekniske anlegg

Alle tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke 

inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt, 

men det utarbeides punktplaner for elektro. Det tas 

forbehold om endringer på plantegninger for fremføring 

av sjakter for ventilasjonsanlegg og elektriske føringer.

Tilvalgsmuligheter

Selger vil i god tid før innredningsarbeidene starter, 

avholde eget tilvalgsmøte mellom kjøper og entreprenør, 

hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det 

vil ikke være anledning til å trekke ut leveranser eller 

benytte annen leverandør enn hva utbygger har engasjert 

på prosjektet, og som har offentlige myndigheters 

godkjennelse til å arbeide på prosjektet. Det er ikke 

anledning til å flytte på elektriske installasjoner eller 

vann og avløpsopplegg.

Kolbotn, 30.mai 2018

Bolig & Eiendomsutvikling AS.
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Viktig opplysninger

Selger og utbygger av Myrvoll Tårn, er Bolig & 

Eiendomsutvikling AS, org.nr. 981 688 589. 

Selskapets adresse er: Kolbotnveien 14, 1410 Kolbotn. 

Web: www.beu.no

Hjemmelshaver til eiendommen

Ekornrud Eiendom, org.nr. 989 824 570. 

Matrikkel / tomt / grunnarealer

Foreløpig matrikkelnummer er Gnr. 41. Bnr. 80 i 

Oppegård kommune. Eiendommen vil bli seksjonert 

og hver leilighet får sitt eget seksjonsnummer før 

overlevering. Eietomten er på ca 6.500 kvm, men det 

kan komme endringer i tomtestørrelse som følge av 

grensejusteringer underveis i byggeperioden. 

Hele tomtearealet / fellesarealet eies av seksjonseierne 

i Roof Gardens og Myrvoll Tårn. Næringsseksjonen i 

bygg B (barnehagen) har eksklusiv bruksrett til utvendig 

lekeareal, som er angitt i utomhusplanen i prospekt, 

innenfor åpningstidene (07:00 – 17:00, mandag til 

fredag). Lekearealet skal være tilgjengelig for områdets 

beboere utenom barnehagens åpningstid.   

Næringsseksjonen i Bygg A (forretningslokale) har 

eksklusiv bruksrett til uteareal innenfor åpningstidene 

til forretningen. Arealet omfatter deler av gårdsrommet 

utenfor Bygg A, som angitt i utomhusplanen i prospektet. 

Takterrassene i Bygg B, C og D skal kun disponeres av 

alle beboere i sameiet, og ikke av næringsseksjonene. 

Eierform og organisering 

Roof Gardens og Myrvoll Tårn vil bli organisert som 

et sameie, og hver enhet vil bli en egen eierseksjon og 

tildeles eget seksjonsnummer. Seksjonsnummer og 

eierbrøk bestemmes i forbindelse med seksjoneringen. 

Eierbrøken baseres på leilighetens areal delt på 

alle leilighetenes totalareal. Det er planlagt en 

barnehageseksjon over to plan (u.etg. og 1.etg.) i Bygg B 

(Roof Gardens) og et næringslokale (forretningslokale) i 

Bygg A (Myrvoll Tårn).  

USBL er valgt som forretningsfører for sameiet. 

Sameiets viktigste oppgave vil være å ivareta sameiets 

fellesarealer. Forslag til vedtekter vil være en del av 

kjøpet, og vil være å anse som akseptert ved signering 

av kjøpekontrakt. Det er opp til sameiet i ettertid 

å foreta eventuelle endringer og tilpassinger av 

vedtektene.

Sameiet eier i fellesskap hele eiendommen, med 

bruksrett til fellesarealene, regulert i vedtektene. De 

andre sameierne har, i henhold til Eierseksjonslovens 

§ 25, panterett i seksjonen for krav mot eventuelle 

seksjonseiere som ikke overholder sine økonomiske 

forpliktelser ovenfor sameiet.

Overtakelse og innflytting 

Under forutsetning av tilstrekkelig forhåndssalg, 

byggetillatelse og igangsettelse av byggearbeider 

1. kvartal 2019, vil prosjektet stå ferdigstilt og 

innflytningsklart 3. kvartal 2020. Ved eventuell senere 

oppstart endres antatt overtakelsestidspunkt tilsvarende. 

Beregnet byggetid er stipulert til 20 mnd. 

Overtakelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder 

før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelig 

overtakelsesdato vil bli varslet kjøper senest 6 uker 

før overlevering. Det beregnes dagmulkt fra dette 

overtagelsestidspunktet.

Det vil medfølge hver bolig FDV dokumentasjon 

(Forvaltning, Drift og Vedlikehold). Her vil det fremgå 

hvilke materialer, produkter, fargevalg mv. som er 

benyttet i boligen, og i tillegg adresselister med oversikt 

over kontaktpersoner/firma som har vært og er ansvarlig 

for prosjektets ulike arbeider.

Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest 

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge 

innen overtagelse av boligene. Det er selgers ansvar å 

fremskaffe brukstillatelse og ferdigattest på boligene. 

Kjøper er gjort oppmerksom på at ferdigattest ofte 

utstedes en tid etter overtagelse og avhenger blant annet 

av årstid knyttet til ferdigstillelse av utomhusområdene. 

Midlertidig brukstillatelse gir imidlertid kjøper rett/

plikt til å overta boligen og er ikke grunnlag for å holde 

tilbake penger i oppgjøret.

Fellesutgifter 

Størrelsen på felleskostnaden til boligseksjonene er 

stipulert til ca kr 35,- pr. kvm pr. måned, denne vil 

bli endelig fastsatt når alle tilbud er innhentet og 

fordelingsnøkkel er avklart. Felleskostnadene dekker:

Kommune avgifter, forsikring, heiskontroll, snøbrøyting 

og grønt stell, felles strøm og vann, forretningsførsel, 

bergvarme, kabel-TV og bredbånd og avsetning til 

vedlikehold/vask fellesarealer.

Det er opp til sameiet / generalforsamlingen å endre 

ønsket servicetilbud og felleskostnader. Kjøper er 

forpliktet til å være en del av sameiet og dekke sin 

forholdsmessige andel av sameiets fellesutgifter i 

henhold til eierseksjonsloven og sameiets vedtekter.  

Næringsseksjonen (barnehagen) vil drifte og 

vedlikeholde fellesarealer/lekeapparater /sittegrupper på 

grunn, som de disponerer. 

Priser

Boligprisene fremgår av vedlagte prisliste. Selger står 

til enhver tid fritt til å endre prisen på usolgte boliger, 
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uten forutgående varsel. Kjøper inngår avtale på fastpris 

og prisen vil ikke justeres i byggeperioden. Oppgitte 

priser er eksklusive parkeringsplass. Parkeringsplass i 

garasjekjeller kan kjøpes separat. 

Kjøpsomkostninger

• Dokumentavgift til staten: 2,5 % av andel tomteverdi 

kr. 34.237.500,-. Utgjør kr.11.880,- i dokumentavgift 

pr. bolig. 

• Gebyr for tinglysning skjøte, f.t. kr 525,-.

• Tinglysningsgebyr og attestgebyr for pantobligasjoner 

i forbindelse med etablering av eventuelle lån, f.t. kr 

725,- pr. obligasjon inkl. attest. Det tas forbehold om 

endring av satsene fra offentlige gebyrer og avgifter i 

tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

For å sikre likviditet i oppstartsfasen vil hver seksjonseier 

innbetale 3 x månedlige felleskostnader samtidig med 

sluttoppgjøret.

Betalingsplan

Det forutsettes at delinnbetalingen på 5 % av 

kjøpesummen innbetales ved kontraktsinngåelse til 

meglers klientkonto for prosjektet. Delinnbetaling fra 

kjøper forutsetter at selger har stilt entreprenørgaranti 

iht. bustadoppføringslovas § 12. Alle renter på beløp 

innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet 

kjøper, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti 

iht. bustadoppføringsloven § 47. Det kan ikke tas pant i 

kjøpt bolig for delinnbetalingen. Megler besitter kjøpers 

delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før 

overskjøting av boligen foreta utbetaling til selger, med 

mindre selger stiller nødvendig bankgaranti iht. buofl. 

§ 47. Hovedoppgjør (rest kjøpesum og omkostninger) 

skal innbetales til meglers klientkonto senest en uke 

før overtagelse av eierseksjonen. Forsinkes betalingen 

med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved 

kontraktsinngåelse og 30 dager for øvrige avtalte 

innbetalinger, har selger rett til å heve handelen og 

foreta dekningssalg av enheten. 

Lovgivning / garantier

Kjøpet følger Bustadsoppføringslova frem til midlertidig 

brukstillatelse er gitt, hvor selger bl.a. plikter å stille en 

garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon til kjøper, 

jfr. bufl. § 12. Garantien gjelder for selgers plikt til 

oppfyllelse av kjøpekontrakten og vil utstedes når det 

er gitt igangsettingstillatelse, tilstrekkelig antall boliger 

er solgt og byggelånet er åpnet. Loven kan i sin helhet 

fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på 

www.lovdata.no.

Overføring av kjøpers delinnbetaling fra megler 

til selger er avhengig av at selger har stilt garanti 

iht. bustadoppføringslova § 47. Kostander ved evt. 

påkrevde endringer av garantier knyttet til videresalg 

eller transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av selger, 

men av kjøper. For øvrig gjelder Lov om eierseksjon for 

eierseksjonssameiet og driften av dette. 

Ligningsverdi

Ligningsverdien er foreløpig ikke fastsatt. 

Ligningsverdien for primærboliger vil normalt være på 

ca. 25 – 30 % av førstegangs kjøpesum. Forøvrig gjøres 

det oppmerksom på nye regler for fastsettelse av verdien 

der kjøper selv må sende opplysninger om adresse, areal, 

boligtype og byggeår til skattemyndighetene. 

Forsikring 

Utbygger dekker forsikring frem til ferdigstillelse 

og overtagelse. Deretter vil sameiet sørge for 

bygningsmessig forsikring, garasjeanlegget og annet 

fellesanlegg. Kjøper må selv besørge innboforsikring.

 

Energimerking

Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t. 

Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid 

med utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen 

er gjennomført. Etter dette vil energiattester for 

prosjektet kunne innhentes hos megler eller utbygger.

Reguleringsbestemmelser

Eiendommen er regulert til S2 Sentrumsformål iht. 

Detaljregulering for Trelasttomta som er endelig 

vedtatt 23.11.2015. Området ellers inngår i prosjektet 

Trelasttomta og er regulert til boligbebyggelse, 

sentrumsformål, annet uteoppholdsareal, 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, vei, gang- og 

sykkelvei, torg annet veiareal anleggsområde/grønt, trase 

for jernbane, grønnstruktur, park landbruks-, natur- og 

friluftsområder og friluftsområde.

Megler kan fremvise etter ønske både reguleringsplan 

med bestemmelser og rammetillatelser.

Servitutter / rettigheter

Seksjonene vil leveres fri for økonomiske heftelser med 

unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet 

for den enkelte sameiers fellesforpliktelser. Selger kan 

også tinglyse bestemmelser som er nødvendig for å 

gjennomføre prosjektet, pålagt av offentlige myndigheter 

eller nødvendige bestemmelser knyttet til sameiet eller 

naboforhold. Fullstendig grunnboksutskrift kan fås hos 

eiendomsmegler, og vil være vedlegg til kjøpekontrakt.

Arealanvisninger

Arealene oppgitt i salgsoppgaven er angitt i bruksareal 

(BRA) som er boligens innvendige mål, innbefattet 

innvendige boder og vegger, men ikke medregnet 

yttervegg. I tillegg opplyses P-rom, som er boligens BRA 

fratrukket innvendige boder og vegger til disse. Arealer 

påført i salgsoppgavens plantegninger er i noen tilfeller 

avrundet til nærmeste kvadratmeter. Arealer oppgitt 

på de enkelte rom på kontraktstegning kan bli justert 
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i forbindelse med detaljprosjektering. Det presiseres 

at verken sportsbodareal i kjeller eller privat balkong/ 

terrasseareal er medregnet i arealene oppgitt for den 

enkelte bolig i salgsoppgave og prisliste. 

Tilvalg / endringer

Boligkjøpere vil etter inngått kjøpekontrakt, bli innkalt 

til informasjonsmøte hvor kjøper blir presentert for 

tilvalgsmulighetene man har i prosjektet.  Mulige 

tilvalg vil bli presentert i en egen tilvalgsbrosjyre 

og omfatter blant annet ulike typer parkett, 

veggfarger, fliser på bad, fronter på kjøkken- og 

baderomsinnredninger, bad og kjøkkenarmaturer og 

endringer i elektroinstallasjoner. Adgang til tilvalg 

er oppad begrenset til 15 % av kjøpesum i henhold 

til bustadoppføringslova § 9. Alle tilvalg avtalefestes 

direkte mellom kjøper og entreprenør i separat avtale. 

Eventuelle tilvalgsbestillinger innbetales til meglers 

klientkonto, eller faktureres direkte fra entreprenør/

selger. Endringer ut over de som fremkommer i 

tilvalgbrosjyren må på fritt grunnlag vurderes av selger 

og dennes underleverandører.

Det kan ikke påregnes at andre endringer kan foretas 

og de kan uansett ikke utføres om de er i strid med 

rammetillatelse eller vil kunne medføre forsinkelse  

i prosjektets fremdrift. Typiske endringer som ikke 

tillates er endring av fasade, vindusform og plassering  

av vann og avløp.

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, er 

interessent/kjøper kjent med at frister for tilvalg og 

endringer kan være utgått. Det må da tas forbehold 

i kjøpetilbudet dersom interessent/kjøper har ønske 

om tilvalg/endring som denne mener skal være mulig 

å få levert av selger. Konferer megler for nærmere 

informasjon. Alle kostnader forbundet med tilvalg skal 

være innbetalt før overtagelse.

Megler

Bolig & Eiendomsutvikling har valgt Attentus 

Eiendomsmegling Kolbotn / Kolbotn Eiendomsmegling 

AS, org.nr. 819 166 102, som eiendomsmegler for 

prosjektet. 

Oppgjør mellom partene foretas av Follo 

Eiendomsmegling AS, org.nr. 991 083 499.

Forbehold 

Byggestart er avhengig av et tilfredsstillende forhåndssalg 

samt en for utbygger tilfredsstillende totalentreprise og 

byggelånsfinansiering. Videre er byggestart avhengig 

av at igangsettelsestillatelse til prosjektet blir gitt fra 

myndighetene. 

Alle illustrasjoner, 3D perspektiver, skisser, møblerte 

plantegninger m.m. er kun ment for å danne et 

inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan således 

ikke ansees som en endelig leveranse. Det kan 

forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse, 

plantegninger, 3D-illustrasjoner og modeller. I 

slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelse som 

er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom 

salgsoppgave/internettside og leveransebeskrivelse, er 

det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten 

som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset 

til denne. Generell beskrivelse av prosjektet i salgs- 

og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle 

boligene. Innvendige 3D perspektiver er hentet 

fra arkitekttegninger av tilfeldige / ulike boliger og 

gjenspeiler ikke hver enkelt bolig sin situasjon.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med 

forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige 

og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den 

generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer 

uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike 

endringer. Eksempler på slike endringer kan være 

innkassing av teknisk anlegg / bæring, mindre 

endring av boligens areal, tilpassinger av utearealer, 

terrasseplattinger, høydejusteringer, støttemurer eller 

lignende. 

Selger forbeholder seg retten til å organisere og fordele 

parkering og boder på den måten som anses mest 

hensiktsmessig, for eksempel som en del av sameiets 

fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, seksjonert 

som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som 

særskilt anleggseiendom. 

Utomhusplanen i salgsoppgaven er av en slik 

karakter at det ikke kan anses som et kart, men en 

illustrasjonsskisse fra arkitekt. Utomhusplanen er 

utarbeidet for å illustrere tomtens og takterrassenes 

planlagte opparbeidelse, og utbygger forbeholder 

seg spesielt retten til å foreta tilpasninger til denne i 

skråninger og skjæringer i ulike tomtegrenser, samt 

planløsningen på takterrassene til Roof Gardens: 

SPORT, GRILL og SOL. Det er Læringsverkstedet 

(barnehagen i bygg B) som skal stå fritt til å utføre den 

endelige utformingen på det inngjerdede fellesareal på 

bakkeplan. Det er også de som vil drifte og vedlikeholde 

området.  

Kjøp etter Bustadoppføringslova innebærer en 

avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten 

benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers 

merkostnader og tap som følge av en eventuell 

avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon 

dersom avbestilling vurderes

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike 

tilfeller i sin helhet av kjøper. 

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn, hvis 
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interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning 

av skjøte, må det tas forbehold om dette i midlertidig 

kjøpekontrakt/budskjema. Ved eventuell endring 

i eierskap/ navneendring/transport av kontrakt 

fra kjøpers side etter bud/aksept vil det påløpe 

administrasjonsgebyr på kr 30 000,- inkl. mva som 

innbetales til meglers driftskonto. Eventuell endring 

krever selgers forutgående samtykke.

Eiendomsmegler er underlagt Lov om hvitvasking. 

Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt 

til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige 

transaksjoner.

Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse 

og salgsoppgave.

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett 

salgsoppgave med alle vedlegg for prosjektet før avtale 

om kjøp inngås. Alle dokumentene er tilgjengelig hos 

megler og nedlastbart på prosjektets hjemmeside.

Budgivning 

Selgers kontraktsdokumenter forutsettes gjennomgått før 

bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i 

kontrakten som følge av offentlige krav m.m.  

Leilighetene selges til faste priser etter gjeldende 

prisliste. Selger kan til enhver tid endre priser på usolgte 

leiligheter.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste 

et hvert bud/ kjøpetilbud, herunder også bestemme 

om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil 

akseptere salg av flere boliger til samme kjøper. Selger 

kan uten nærmere begrunnelse nekte slik godkjenning. 

Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses 

direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til 

oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til 

kjøper. Det vises for øvrig til Lov om eierseksjoner § 22.

Følgende dokumenter utgjør en del av denne 

salgsoppgaven:

• Leveransebeskrivelse 

• Plantegning og etasjeplan 

• Prisliste 

• Utomhusplan 

• Viktige opplysninger

• Budskjema / Midlertidig kjøpekontrakt / 

Grunnboksutskrift / Reguleringsplan- og 

bestemmelser, fås på forespørsel hos megler. 

• Sameiet vedtekter, fås på forespørsel hos megler.
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Prosjektgrense

Eksisterende trær

Nye trær

Eks. skog med undervegetasjon

Plen

Våtmark

Regnbed

Egenvegetasjon

Heller

Kunststoffdekke

Markterrasse

Grus

Sand

Stein og trekubber – lek

Sykkelparkering

Port

Gjerde

Pullertbelysning

Plassbelysning

Kum / Kum eksisterende

I motsetning til vanlige boligprosjekter har området der du bor, et eget, stort 

friområde. Mens du er på jobben eller ute og handler, får barnehagebarna 

utforske friområdet og finne sin første løvetann, under trygt tilsyn fra de voksne 

i barnehagen. Etter at barnehagen stenger, har du hele dette fantastiske området 

for deg selv – attpåtil uten at du trenger å trimme en eneste busk. Det tar nemlig 

barnehagen seg av. Ingen forpliktelser eller dugnad på deg, altså. 

Det store, flotte parkanlegget kan du bruke fritt etter barnehagens åpningstid, og her 

er det ingen fare for at du kan komme inn på «feil eiendom» når du er ute og går tur. 

Friområdet ligger der til din disposisjon i ettermiddagssolen, grønt, fredfullt og stille. 

Her kan du gå tur med hunden eller finne de siste solstrålene med en kurv og et pledd. 

Eller sette deg ned og filosofere på en stein.

Når du skal ha besøk og har dekket til middag på terrassen, er barnehagens 

parkeringsplasser selvsagt tilgjengelig for deg og dine gjester. 

Vi tenkte du ville like å få ditt eget parkanlegg som du kan bruke så mye du ønsker, 

hver eneste ettermiddag og kveld. En liten bonus i tillegg til takene, terrassene og 

skogen utenfor. 

En ekstra bonus til 
deg: friområdet!
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Sameiet bygges over en stor garasjekjeller med 58 parkeringsplasser for bil og rikelig 

med sykkelparkering. Alle byggene får direkte tilgang fra garasjen med heis opp til 

leilighetsplanene. Her står man trygt parkert uten bekymringer for snø og is.  Alle 

boligene får dessuten sin egen sportsbod i kjelleretasjen.  

Garasjekjeller og
sportsbod
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Bolig & Eiendomsutvikling AS er et lokalt boligutviklingsselskap med kontorer på Kolbotn. 

Vi utvikler nøkkelferdige boliger og står for alt fra tomtekjøp og prosjektering, til bygging 

og salg til sluttbrukeren. Vi benytter alltid pålitelige eiendomsmeglere til å 

gjennomføre salgsprosessen. 

BEU har hatt overskudd hvert eneste år siden oppstarten og har lav risikoprofil.

Vi ekspanderer forsiktig og kontrollert, og har gode ordrereserver. 

Siden starten i 2000 har vi solgt mer enn 1 500 boliger for rundt 3 milliarder kroner, 

og hovedsatsningsområdene våre er Oslo og Akershus. Men for oss er det viktig at et godt 

hjem er mer enn kvalitet i tak og vegger. Det skal være det stedet der du føler deg hjemme,  

og dit du vil komme tilbake til. Tilhørighet er en stor del av vår drivkraft, derfor har 

vi valgt å investere litt ekstra i idretten. 

BEU – bygger gode hjem og sterke lokalmiljø 

For å styrke bredden og den viktige sosiale kompetansen til barn og unge har BEU etablert 

et samarbeid med stiftelsen Det er Mitt Valg. Mitt Valg er et Lions-program som underviser 

lærere og skolepersonell i sosial og emosjonell kompetanse. 

I fellesskap med våre partnere ønsker vi nemlig å skape varige verdier som går i arv i 

generasjoner. Når vi utvikler boligområder og lokalmiljø der barn og voksne føler samhørighet 

og trives – det er da vi har klart å skape gode hjem i sterke lokalmiljøer.

Se mer på beu.no

Bolig & 
Eiendomsutvikling
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Odlo Fabrikker 

I 2016 forestod vi transformasjonen av Odlo fabrikker. Mer enn 100 års historie med 

teglverk, fargeri og sist men ikke minst produksjon av Odlo tekstiler skulle gjøres om 

til 61 nye og moderne leiligheter.

Kjelsås – prosjekt 0495.no 

I mars 2017, la vi ut 33 eneboliger i rekke på «taket» av Kjelsås. Et fantastisk prosjekt 

vi er stolte over å ha utviklet. I tillegg ble det meget godt mottatt av markedet og 

utsolgt på få dager. De første boligene står innflytningsklare allerede i august 2018.

Vannkanten 

Det hele begynte med kjøpet av en campingplass på Larkollen. Tomten ble regulert, 

og sommeren 2007 startet vi salget av 31 hytter langs strandlinjen mot Kurefjorden, 

nærmere bestemt Møvik. Dette var på mange måter et meget vellykket og morsomt 

prosjekt. Første salgsdag var en regntung dag, men hyttene ble revet bort. Hyttene var 

tegnet av Arstad arkitekter, og de hadde brukt mye tid på å tilpasse fritidsboligene til 

terrenget og sørge for at prosjektet ivaretok de stedlige landskapskvalitetene i størst 

mulig grad. Det ble bygd to hyttetyper med forskjellig antall soverom. Prosjektet stod 

klart sommeren 2008.

Referanseprosjekter



myrvolltårn.no  |  side 115  |  



|  myrvolltårn.no  |  side 116

Kontakt megler
Bent André Norderhaug
Eiendomsmegler MNEF

M: 915 14 822
E: ban@attentuseiendom.no

Kjell Ove Loeshagen
Eiendomsmegler MNEF

M: 411 44 038
E: kol@attentuseiendom.no

Idé og grafisk design: Semway

3D-illustrasjoner: RIFT — Områdefoto: Kolonihaven/Dagfinn Hobæk

Papir: Munken Polar 130 g — Satt med: Garamond — Trykk og innbinding: RK Grafisk
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