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AUSTADVEIEN BORETTSLAG
25 moderne rekkehusboliger i Austadveien, Drammen

Austadveien borettslag bygges på historisk grunn. Tomten 

er skilt ut fra Nordre Fjell gård som i sin tid ga navnet til en 

hel bydel. Gården som har eksistert i over 400 år ble i 1929 

solgt til N. F. Daae for å bli drevet av sønnen Martin Daae, noe  

som har ført til at tomten på folkemunne har fått navnet  

Daaejordet. Tomten ligger høyt med en fantastisk utsikt  

over Drammen og Drammensfjorden. 
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Austad/Fjell er en bydel med mange 
kvaliteter. Det er et høytliggende  
område med fantastiske utsikts- 
muligheter, og det er nært til store 
grøntområder.

Bydelen som har fått sitt navn fra 
flere gårder har en stor og variert 
bebyggelse, og har en rekke viktige 
institusjoner innenfor sine grenser. 
Fra Austadveien er det kort vei til  
Fjell skole og Galterud ungdomsskole.

Beveger man seg noen hundre  
meter oppover åsen bak Austadveien 
kommer man inn i Strømsåsen som 
er del av et vidstrakt markaområde 
som strekker seg over fem kommu-
ner. Strømsåsen byr på flotte tur- 
opplevelser, og om sommeren er 
spesielt Blekktjern et populært turmål 
for badelystne. Om vinteren er det 
opparbeidet skiløyper fra parkerings-
plassen ved Galterud.

– en dynamisk  
bydel i utvikling

Austad/Fjell 
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Borettslaget vil bestå av  

25 rekkehusboliger på  

118 kvadratmeter. 

Det finnes to boligtyper med 
ulik planløsning. Felles for 
alle boligene er at de går 
over tre plan og er romslige 
med en stor takterrasse.  
Fasadene mot nord har et 
stort vindusparti som bidrar 
med mye lys og gir gode  
muligheter for å nyte utsik-
ten som fra de fleste leilig-
hetene er fantastisk. Alle 
boligene har to bad.

Boligene har praktiske og 
gjennomtenkte planløsnin-
ger med god arealutnyttelse 
og bygges etter nye energi-
forskrifter som gir lave  
oppvarmingskostnader.

Alle boligene har egen parke-
ringsplass i parkeringskjeller. 
Dersom man ønsker ekstra 
plasser kan dette kjøpes. 

Bygningene omkranser et 
felles grøntområde som 
blir pent opparbeidet med 
gangstier, belysning,  
beplanting og plen.

Boligene selges med fastpris.

Boligene i  
Austadveien

Tilvalg: Peis
Det er mange muligheter for tilvalg 
i prosjektet. Om man f.eks. ønsker 
peisvarme i stuen, kan man velge 
denne peisovnen «Curve 100». 

Curve peisovner har tiltalende og 

elegant design som passer i moder-
ne hjem. Med markedets smarteste 
friskluftsystem passer den spesielt 
bra i nye og godt isolerte boliger.  
Full oversikt over tilvalgsmuligheter 
fås ved henvendelse til megler.
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Trygt og enkelt med borettslag
Som andelseier i Austadveien  
borettslag kan du føle deg trygg  
på at vedlikeholdet er ivaretatt. 

Alle kostnader til utvendig vedlike-
hold dekkes inn gjennom felleskost-
nadene og det er borettslaget som 
står ansvarlig for dette vedlikeholdet, 

noe som innebærer at du får en  
enklere og tryggere hverdag.

Du nyter også godt av felles innkjøp 
av tjenester som dekkes gjennom fel-
leskostnadene. Noe som blant annet 
gir deg svært gunstige priser på ka-
bel-tv, internett og bygningsforsikring.
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Stue og kjøkken
Det er eikeparkett på gulvene og lyse  
vegger. Kjøkkenet leveres fra Sigdal og  
er av typen Uno hvit. Dette er en stilren  
innredning med et lett og luftig design.  
Benkeplate er i laminat. 

Stuen leveres med stålskorstein som gjør  
det mulig å sette inn en peis dersom man  
ønsker det.

Kjøkkenet leveres uten hvitevarer men med 
Siemens avtrekksvifte montert på vegg.



AUSTADVEIEN BORETTSLAG   |   9



10   |   AUSTADVEIEN BORETTSLAG

Få med din personlige stil!
Velg den boligen som passer deg 
best ut fra planløsning og belig-
genhet. Er man inne i prosjektet 
tidlig har man mulighet til å påvirke 
utformingen på sin egen bolig for å 
skape sin egen personlige stil. 

Ved tilvalg tilkommer et administra-
sjonsgebyr fra utbygger på 10 % av 
kostnaden til tilvalgene, begrenset 
til maksimalt kr. 25.000,-
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Soverom
På soverommet leveres Sigdal hvit Vario  
garderobeskap. Det leveres én meter skap  
pr. sengeplass i henhold til plantegning. 

Bad
Alle bad blir flislagt med dusjhjørner 
og vegghengt toalett.  Det er plan-
lagt hvite keramiske fliser på 20x20 
cm på gulv og 20x40 cm på vegger. 

Badene leveres med hvit servant 
montert i benkeplate med under-

skap, og over vasken blir det mon-
tert speil med lysarmatur.

Hovedbadet har opplegg for vaske-
maskin og kondenstørketrommel i 
søyle.
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Takterrasse
De store takterrassene er skjermet og  
gir mange muligheter til kos og hygge.  
Fra de fleste boligene har man en fantas-
tisk utsikt over Drammen og Drammens-
fjorden, noe som gir en ekstra kvalitet  
til dette flotte uterommet.

Takterrassen leveres med platting av 
impregnert furu. Rekkverket leveres som 
tett rekkverk av tre med kledning på to 
sider i kombinasjon med glassrekkverk 
med stolper og topprekke i malt stål.
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Nabolagsprofil
TILHØRIGHET

Kommune Drammen
Grunnkrets Danvik-fjell 12
Kirkesogn Fjell

STEDER I NÆRHETEN

Marienlyst stadion 2,5 km
Drammensbadet 2,8 km
Drammens museum 3 km
Fylkeshuset 4,6 km

SKOLER, BARNEHAGER

Fjell skole (1-7 kl.) 1,4 km
Brandengen skole (1-7 kl.) 1,9 km
Galterud skole (8-10 kl.) 0,3 km
Drammen vgs 2,9 km
Heltberg vgs. Drammen 3,8 km
Fjell barnehage (0-6 år) 0,5 km
Fjellhagen barnehage (0-5 år) 0,9 km
Senterbarnehagen FUS (0-6 år) 0,9 km

TRANSPORT

 Drammen jb.st 3,9 km

 Fjell 0,4 km

SPORT

 Høgdas ballfelt 0,5 km
 Fjell kunstgress 1,3 km

  Bølgen Tr.senter - Drammensbadet 2,9 km
  Sports Club Akropolis avd. Marienslyst 3,3 km

VARER/TJENESTER

 Strømsø Senter 3,2 km
 CC Drammen 4,4 km

 Kiwi Austadveien 0,9 km
 Strømsø Postkontor 3,7 km

 Boots Apotek Strømsø Senter 3,2 km
 Boots Apotek Strømsø 3,8 km

 Strømsø Vinmonopol 3,6 km
 Bragernes Postkontor 5,3 km

 Kiwi Austadveien 3,7 km
 Rimi Austadveien 0,9 km

 Fjell Pizza & Kro 0,3 km
 Shell/7-Eleven Rundtom 3,1 km

 Uno X Austad 1,7 km
 Shell/7-Eleven Rundtom 3,1 km
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Strømsø

Tangen

Fjell

Sankt Hansberget

Austad Skog

Bangeløkka

Fjellsbyen

Frydenhaug

Hedensrud

Kobbervik

Galterud

Rundtom
Austad

Danvik

Merket

Nybyen

åstein

25
Bangeløkkakrysset

25

27

E 18

34

282

41

34

E 18

282

282

36

31

282

34

41

39

282

39

282

36

41

36

282

319

41

39

E 18

E 18

E 18

36

41

319

282

27

27

282

282

E 134

282

282

27

39

E 18

36

39

27

E 134

282

34

41

E 18

36

41

282

34

319

41

27

282

41

Øvre Kollen

Marcus Thranes gate

Professor Smiths alle

Næ
rbyveien

Drafnkollen

Co
lle

tts
 g

at
e

Olav Kyrres gate

Styrmoes vei

Kleivene

Kleivene

K
leivene

Havnegata

Høgda

Rognlibakken

Fossilveien

Jutulveien

Slåtte
ve

ie
n

Fjellsveien

Holm
estrandsveien

Kleivene

Austadveien

Pettersløkka

Egedius gate

2. Strøm terrasse

Kobbervikveien

Peter H
øegs gate

H
arald H

årfagres gate

W
eb

er
gs

 g
at

e

Ta
m

bu
rg

at
a

Stibolts gate

Ordfører Ingebrigtsens gate

Marienlystgata

Lensmann Solbergs vei

Tors vei

Gamle Kongevei

Kle ivene

Johan Sverdrups vei

An
ch

er
sb

ak
ke

n

Blek tje rnveien

Sm
algangen

Tr
es

ch
ow

s g
at

e

L iasv
in

g
en

Åsveien

Drafnkollen

Huldreveien

Rognlibakken

Askeladden

Kvernveien Pettersløkka

Peder Søbergs gate

Lauritz Hervig
s 

ve
i

An
ch

er
sb

ak
ke

n

Kn
of

fs
 g

at
e

Tollbugata

Kn
of

fs
 g

at
e

Kleivene

Hans

Thygebakken

Snorres gate

Neu
m

an
ns

 g
at

e

Einar Aass vei

Kv
er

nv
ei

en I
J 

re
v

uels gate

O
dins vei

Havnegata

Se
ilm

ak
er

ga
ta

Iversba kken

Kirk
eb

akk
en

Olav Trygvasons gate

Skippergata

eg
na

T
nveien

D
ra

m
m

en
sb

ru
a

Dr
am

m
en

sb
ru

a

Gamlebakken

Aabys
 gate

Au
st

ad
ga

ta

Moreneveie
n

Rings gate

Sk
og

liv
eie

n

Veslebakken

Blektjernveien

Liaveien

Åsveien

Kollenveien

Heggeveien

Bekk
at

ag
e

Skabos gate

Maria Fegth
s  gate

Nel
lik

ga
ta

M
al

lin
gg

at
a

Auens vei

Skogliveien

Bl
ich

s g
at

e

Snøhvitveien

Havnegata

Spinnerigata

Sch
wartz

 gate

Danvikgata

Sverres gate

Fa
ge

rli
ba

kk

en

H
olm

estrandsveien

Iver Holters  gate

Kjerraten

Co
lle

tts
 g

at
e

Blichfeldts vei

Skolegata

Solbergs g
at

e

Strømsøbrua

Markusveien

Magnus Barfots gate

Vestfoldveien

H
au

kå
sb

ak
ke

n

Tors vei

Granveien

Danvikgata

Damveien

St
rø

m
ba

kk
en

Gamle Kongevei

Kleivene

2. Strøm
 terrasse

1. Strøm terrasse

Selm
ers gate

Strømsåstunnelen

Strømsåstunnelen

Strømsåstunnelen

en

Hans K
iæ

rs 
gate

Anchersens vei

Fo
lk

es
ta

ds
 g

at
e

Rødhetteveien

Fjordgløtten

Lyngveien

ne
it

sll
or

T

Verven
Rundtom

svingen

Bam
se Brakars vei

Sankt Hansveien

Sk
om

ak
er

ga
ta

Colle
tts

 g
at

e

Hans Jægers vei

Tollbugata

Galterudveien

Ørka

Li
nv

ev
er

st
re

de
t

Konnerudgata

Krinsilen

Fjellsbyveien

Christian Braunm
ans vei

Fosseveien

Huldreveien

Skogerveien

Laurtiz Hervigs vei

Solsvingen

Solsvingen

ehesteds gate

D
rafnkollen

Tollbugata

Støper

Verven

Laurits Grønlands vei

Laurits G
rønlands vei

Brandenggata

Kleivene

Lil
leøyg

ata

So
lbe

rgs gate

4. Strøm
 terrasse

Trollstien

Fossekallen

Austa
d skog

Roseveien

Kleivene

Thomas Simensens vei

Lauritz Hervigs vei

Kleivene

M
øl

le
be

kk
ve

ie
n

Lærums gate

D
ansrudveien

Ry
dd

in
gg

an
ge

n

W

ærners gate

Borgar Steinsets vei

So
le

ig
at

a

La
ng

es
 g

at
e

W
æ

rn
er

s g
ate

Tollbugata

Sc
hr

ei
ne

rs
 

C.O. Lunds gate

Tårnveien

La
urit

z H
er

vi
gs

 v
ei

Schwartz gate

Austadveien

Tollbugata

gate

gata

Sc
he

itl
ies

 g
at

e

Danvikbakk
en

Verven

3. Strøm
 terrasse

Fjellsveien

Holm
estrandsveien

Elsters gate

Verven

ånnløypa

Kølabånnløypa

Kø
la

bå
nn

lø
yp

a

Haddelandstveien

msøåsrun den

Strømsøåsrunden

H
addelandstveien

Strøm
søåsrunden

Holmen

Bikkjestykket
Haukåsløypa

Blektjern

Museumsparken

Strømsø
kirkegård

Austad

Drammensbadet

Teglverkstomta

Holmennokken

Marienlyst
P-plass

Nordbykollen
236
m

a



18   |   AUSTADVEIEN BORETTSLAG

Eksempel på månedlig kostnad for bolig til kr 4.005.000,- 

Drift Renter felleslån Renter eget lån Til sammen

Alternativ 1 Finansier hele beløpet selv, 
inkl. innfrielse av fellesgjeld 2 092 2 092

Alternativ 2 Har egenkapital tilsvarende 
kontant kjøpesum 2 092 3 838 5 930

Alternativ 3 Lånt maksimalt  
(15% egenkapital) 2 092 3 838 2 920 8 850

NB! Det er ikke tatt hensyn til avdrag på lånene og skattefordel ved rentefradraget i tallene.

For å ivareta Finanstilsynets gjeldende krav til nedbetaling for belåning over 60% av boligens verdi,  
må det påregnes avdrag på eget lån i tillegg.

Kjøpesum 4 005 000

Andel felesgjeld 2 002 500

Rente Fellesgjeld 2,30%

Rente privatlån 2,50%

Driftsutgifter 2 092

Finansiering 

Ved kjøp av bolig i Austadveien borettslag får du  

stor frihet til valg av finansieringsløsning  og form.

Betal hele kjøpesummen – ingen fellesgjeld 
Ønsker du en bolig med lave felleskostnader som  
ikke påvirkes av rentenivået er dette løsningen for deg.  
Du betaler hele kjøpesummen, enten ved bruk av egen- 
kapital eller som en kombinasjon av egenkapital og eget 
pantelån. På denne måten oppnår du stor fleksibilitet.

Betal kun innskuddet og betjen fellesgjelden via  
felleskostnadene 
Ønsker du å ha minst mulig privat gjeld og en fellesgjeld 
med gunstige betingelser? Da er dette løsningen for 

deg. Fellesgjelden betjenes gjennom felleskostnadene 
dine, og følger boligen. Det vil si at den overføres til ny 
eier den dagen du selger boligen.

Fellesgjelden er etablert med en avdragsfri periode på 
15 år. Det vil si at det kun betales renter frem til den 
avdragsfrie perioden utløper.

Dersom man ønsker det, kan man på et senere  
tidspunkt foreta en individuell nedbetaling av andel  
fellesgjeld ved terminforfall på borettslagets lån.

Dette kan du lese mer om under fellesgjeld i viktig 
salgsinformasjon.
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Finansiering 
Ved kjøp av bolig i Austadveien 

borettslag får du stor frihet  

til valg av finansieringsløsning  

og form.

Betal hele kjøpesummen  
– ingen fellesgjeld

Ønsker du en bolig med lave 
felleskostnader som ikke på-
virkes av rentenivået er dette 
løsningen for deg. Du betaler 
hele kjøpesummen, enten ved 
bruk av egenkapital eller som en 
kombinasjon av egenkapital og 
eget pantelån. På denne måten 
oppnår du stor fleksibilitet.

Ta kontakt med megler for  
informasjon omfinansiering. 

Betal kun innskuddet og betjen 
fellesgjelden via felleskostnadene.

Ønsker du å ha minst mulig  
privat gjeld og en fellesgjeld med 
gunstige betingelser? Da er dette 
løsningen for deg. Fellesgjelden 
betjenes gjennom felleskostna-
dene dine, og følger boligen. Det 
vil si at den overføres til ny eier 
den dagen du selger boligen.

Fellesgjelden er etablert med en 
avdragsfri periode på 15 år. Det 
vil si at det kun betales renter 
frem til den avdragsfrie perioden 
utløper.

Dersom man ønsker det, kan 
man på et senere tidspunkt  
foreta en individuell nedbetaling 
av andel fellesgjeld ved termin-
forfall på borettslagets lån.

Dette kan du lese mer om under 
fellesgjeld i viktig salgsinforma-
sjon.

Ønsker du et tilbud på finansi-
ering av innskuddet? Ta kontakt 
med megler for et godt tilbud.

SALGSINFO

Plantegninger  ..............................................................20-27

Terrengsnitt  .................................................................28-29

Utomhusplan ..................................................................... 30

Viktig salgsinformasjon ...............................................31-34

Romskjema ........................................................................ 35

Leveransebeskrivelse ..................................................36-37

Kontaktinformasjon .......................................................... 40
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PLANTEGNINGER

Boligtype A har fire soverom hvorav det ene kan fungere  
som en ekstra stue med direkte atkomst til en hageflekk. 

Soverommene befinner seg i boligens underetasje og andre 
etasje. Inngangen til boligen er plassert i første etasje, hvor 
du fra entreen kommer rett inn til stue og kjøkken. I stuen  
er det mulig å etablere et ekstra rom dersom det er ønskelig.

TOTAL BRA 118 M2

ANTALL ROM 4 SOVEROM

TERRASSE 25 M2

HUS A

A1
A2

A3 A4
A5

A6
A7

A8
A9

A10
A11
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U. ETASJE

BRA 46,3 m2

PLAN U.ETG

SPORTSBOD
     8,2 m2

EL

VENT.
AGGR.

BOD
3,0 m2

BAD
5,1 m2GANG

7,1 m2

SOVEROM/
STUE
9,5 m2 SOVEROM

11,6 m2

HUS A
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Målestokk 1:100
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1. ETASJE

BRA 50,5 m2

ENTRE
2,8 m2

PLAN 1.ETG

KJØKKEN
8,0 m2

STUE/SPIS
35,9 m2

BAD
2,6 m2

HUS A
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Målestokk 1:100
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2. ETASJE

BRA 21,3 m2
PLAN 2.ETG

SOVEROM
7,5 m2

TRAPP
5,6 m2

SOVEROM
7,0 m2

TERRASSE
25 m2

HUS A
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PLANTEGNINGER

HUS B
Boligtype B har fire soverom som ligger i boligens underetasje 
og andreetasje. Inngangen befinner seg i underetasjen. 

I boligens første etasje finner du et romslig kjøkken  
med direkte atkomst til hageflekk. I stuen er det mulig  
å etablere et ekstra rom dersom det er ønskelig.
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TOTAL BRA 118 M2

ANTALL ROM 4 SOVEROM

TERRASSE 25 M2

B12
B13

B14
B15

B17B16 B18

B19
B20 B21 B22 B23 B24 B25
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U. ETASJE

BRA 46,3 m2

PLAN U.ETG

SOVEROM
9,5 m2

 SOVEROM
  7,0 m2

   VF
1,9 m2

   TRAPP
   8,2 m2

   BOD
  3,8 m2

   SPORTSBOD
         8,1 m2

EL

VENT.
AGGR.

   BAD
  5,6 m2

HUS B
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1. ETASJE

BRA 50,6 m2PLAN 1.ETG

KJØKKEN/SPIS
26,9 m2

STUE
19,9 m2

BAD
3,5 m2

EVT. EKSTRA
SOVEROM/KONTOR

HUS B
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Målestokk 1:100
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2. ETASJE

BRA 21,3 m2
PLAN 2.ETG

SOVEROM
7,5 m2

SOVEROM
7,1 m2

TERRASSE
25 m2TRAPP

5,5 m2

HUS B
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Målestokk 1:100
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Totalprisen:
Totalprisene på boligene er fra kr. 
4.005.000,- til kr. 4.615.000,- 

Totalprisen består av en egenkapital 
på 50 % og andel fellesgjeld på 50 %. 
Egenkapitalen inkluderer innskudd som 
pantesikres med 2. prioritets pant i 
borettslagets eiendom, og andelskapi-
tal på kr. 5000,- NB: Egenkapitalen kan 
finansieres ved banklån.

Se kolonner i prislisten.

I tillegg kommer omkostninger som er 
spesifisert nedenfor.

Betalingsbetingelser:
Et forskudd på 5 % av total kjøpesum 
(inkl. andel fellesgjeld) forfaller til be-
taling ved kontraktsinngåelse. Dette 
må ikke være bundet kapital. Resten av 
egenkapitalen, samt omkostninger, for-
faller til betaling ved overtagelse. Alle 
innbetalinger er sikret hos megler.

Selger kan disponere forskuddet mot å 
stille garanti i henhold til Bustadoppfø-
ringslovas bestemmelser.

Omkostninger:
Gebyr for registrering av andel 
kr.  430 ,-

Gebyr for notering av pant / heftelser 
kr.  430,- pr. pantedok.

Grunnboksutskrift 
kr. 204,-

Andel i Nedre Buskerud Boligbyggelag 
(NBBO) kr.  300,- pr. eier  

Årskontingent i NBBO 
kr.  250,-pr. eier pr. år 

Det tas forbehold om endringer i of-
fentlige avgifter og gebyrer. 

Oppgjøret foretas av Boligbyggelagene i 
Norge Oppgjør AS org. nr. 913 136 144. 

Fellesgjeld:

Borettslaget er finansiert med 50 % 
fellesgjeld.

Lånet er et annuitetslån med 40 års 
nedbetalingstid. De første 15 årene er 
avdragsfrie.

Via sin forretningsføreravtale med 
NBBO vil borettslaget bli tilknyttet ord-
ning med mulighet for individuell ned-
betaling av fellesgjeld. (IN-ordningen). 
Denne ordningen er nedfelt i borettsla-
gets vedtekter.

Ordningen innebærer at den enkelte 
andelseier kan nedbetale hele eller de-
ler av sin andel fellesgjeld. Dette gjøres 
ved terminforfall på borettslagets lån. 
Skriftlig avtale om nedbetaling av andel 
fellesgjeld må gjøres i god tid i forkant. 

Etter overtakelse kan nedbetaling av 
andel fellesgjeld gjøres to ganger i året 
(ved terminforfall på borettslagets 
gjeld). Ordningen er betinget av at fel-
lesgjelden løper med flytende rente. 
Det presiseres at nedbetalt andel felles-
gjeld ikke kan reverseres.

Ved selvfinansiering eller innfrielse av 
hele andel fellesgjeld vil den månedlige 
felleskostnaden bli redusert til andel av 
driftskostnader. Spørsmål om ordnin-
gen kan stilles til NBBO.

Ved benyttelse av IN-ordningen vil den 
enkelte andelseier bli belastet med et 
engangsgebyr på kr. 938,- 

Felleskostnader:
Felleskostnadene består av kapital- og 
driftskostnader. Andel felleskostnader 
følger av vedlagte prisliste. Fellesgjeld 
betjenes gjennom felleskostnadene 
sammen med de øvrige driftskostnade-
ne til borettslaget.

Kapitalkostnader: 
Kapitalkostnadene består av rente-
kostnaden for leilighetenes andel av 
fellesgjeld.

Renten på fellesgjelden er flytende. 

I prislisten er det lagt til grunn en rente-
sats på 2,3 %.

Borettslagets lån er avdragsfritt i 15 år 
og avdragsbelastningen etter dette er 
vist i borettslagets bygge- og finansi-
eringsplan med dagens renter, se eget 

vedlegg eller kontakt megler. 

Megler kan også gi informasjon om fel-
leskostnadene ved andre rentesatser.

Det presiseres at renten vil endres i 
samsvar med den generelle renteut-
viklingen og långivers lånevilkår, og 
således påvirke størrelsen på kapital-
kostnadene og dermed felleskostnade-
ne. 

Borettslaget kan senere beslutte å 
binde hele eller deler av fellesgjelden 
til en fastrente i en nærmere avtalt pe-
riode. I denne perioden vil det da ikke 
være anledning til å foreta individuelle 
nedbetalinger av sin andel fellesgjeld 
dersom denne ordningen er etablert. 
    

Driftskostnader: 
Driftskostnadene fremkommer av pris-
listen under kolonnen «Felleskostnad 
pr. mnd. eks. finans».

Driftskostnadene første år fremkom-
mer også i prislisten og er hentet fra 
borettslagets driftsbudsjett som er 
tilgjengelig hos megler. Driftskostnade-
ne inkluderer bygningsforsikring, vakt-
mestertjenester, strøm i fellesanlegg 
(felles utelys etc.), utvendig vedlikehold, 
felles kabel tv og internett (5/5 MB), 
kjøp av tjenester, administrasjon og 
forretningsførsel. 

Driftskostnadene inkluderer også kost-
nader til a-konto for vann- og avløp. 
A-konto for vann/avløp og kostnader til 
kabel-tv er fordelt likt blant alle leilighe-
tene. Innbetalt a-konto beløp for vann/
avløp avregnes årlig iht. målt forbruk.

Flere faktorer påvirker størrelsen på 
driftskostnadene, bl.a. endringer i 
lønns-, pris,- og avgiftsnivå på de tje-
nester og produkter som borettslaget 
enten må ha selv eller velger å inngå 
avtaler om. 

Styret i borettslaget har ansvar og plikt 
til å tilpasse de månedlige felleskost-
nadene til de reelle utgifter borettsla-
get har og gjennom dette sørge for at 
borettslaget til enhver tid har en sunn 
økonomi. 

Borettslaget vil bli forsikret mot tap på 

VIKTIG SALGSINFORMASJON
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felleskostnader i Skadeforsikringssel-
skapet Borettslagenes Sikringsordning 
AS. Borettslag som har tegnet seg  
forsikring kan si opp avtalen innen  
1. desember med virkning fra  
kommende årsskifte. Etter borettslags-
lovens bestemmelser skal vedtak  
om oppsigelse av forsikringen gjøres  
av borettslagets generalforsamling. 

Forsikringsselskapet kan til enhver tid si 
opp en avtale med forsikringstaker der-
som forsikrede ikke oppfyller de krav 
som er lagt til grunn ved første gangs 
forsikring. For øvrig gjelder forsikrings-
avtalelovens regler.

Skattefradrag for 
kapitalkostnader:
Renteutgiftene på andel fellesgjeld er 
fradragsberettiget med 24 % etter  
gjeldende regler.

Det tas forbehold om endringer i fra-
dragsreglene. Retten til fradrag betin-
ger at andelseier har skattbar inntekt.

Ligningsverdi
Ligningsverdi fastsettes av Skatteetaten 
etter at boligene er ferdigstilt. Normalt 
ca ¼ av salgssummen. For beregning av 
ligningsverdi, gå inn på  
www.skatteetaten.no

Arealopplysninger:
I prislisten fremkommer kolonne for 
henholdsvis BRA og P-Rom.

BRA (bruksareal) er målt innenfor bo-
ligens omsluttende vegger inklusiv bod 
og sjakter.

P-ROM (netto areal primære rom) angir 
nettoareal av alle primære rom i bo-
ligen innvendig, inkl. innvendige vegger. 
For samtlige boliger omfattes P-rom 
av følgende rom; entre, kjøkken, stue, 
bad/wc og soverom. Innebod inngår 
ikke i P-rom.

Garantier: 
Handelen reguleres av Bustadoppfø-
ringslova. Selger skal, umiddelbart etter 
at avtale er inngått, stille garanti etter 
Bustadoppføringslova § 12. Plikten til å 
stille garanti gjelder også dersom av-
talen inneholder forbehold. Garantien 
skal gjelde fra tidspunkt for avtaleinn-
gåelse og frem til fem år etter overta-

gelse. Garantien skal tilsvare minst 3 % 
av kjøpesummen frem til overtagelse, 
og minst 5 % etter overtagelse. 

Ved 5 % innbetaling i forbindelse med 
kontrakt vil påløpte renter tilfalle kjø-
per, dersom rentene til sammen ikke 
overstiger ½ rettsgebyr, blir renter ikke 
utbetalt. Dersom selger stiller garanti 
etter Bustadoppføringslova § 47 har 
selger rett til å disponere over alle inn-
betalinger av kjøpesummen fra kjøper. 
Når slik garanti blir stilt har ikke kjøper 
krav på renter av 5 % innbetalt beløp. 
Kjøper er ikke forpliktet til å betale 
noen del av kjøpesummen før selger 
har stilt garanti i følge Bustadoppfø-
ringslova § 12. 

Loven kan i sin helhet fås ved henven-
delse til megler.  Kontrakter vil til en-
hver tid følge gjeldende regelverk.

Forbehold/Fremdrift og 
byggetid:
Prosjektet har en byggetid på ca. 15 
måneder. For at prosjektet skal bli 
igangsatt er det en forutsetning at 
minst 9 av boligene er solgt innen  
15. juni 2017. Ferdigstillelse er estimert 
til tredje kvartal 2018.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall 
salg før oppstart og at det gis igang-
settingstillatelse for prosjektet. Det 
presiseres at dette er selgers forbehold 
og at disse ikke kan påberopes av kjø-
per(e), etter avtaleinngåelse. Så fremt 
selger ikke har besluttet igangsetting 
av prosjektet innen 1. september 2017 
kan begge parter skriftlig heve avtalen 
uten at dette fører til noen form for 
kompensasjon for noen av partene. 
Innbetalt forskudd inkludert opptjente 
renter tilfaller da kjøper.

Utomhusarealene blir ferdigstilt så fort 
årstid og fremdrift tillater. Det vil såle-
des kunne være utomhusarbeider som 
gjenstår etter at leilighetene er innflyt-
tet. Det tas forbehold om justering og 
endringer av fasader og utomhuspla-
nen. Endringer av utomhusareal etter 
innflytting må godkjennes av styret.

Den videre detaljprosjekteringen kan 
medføre endringer som er nødvendige 
eller hensiktmessige. Sjakter, El – og 
VVS tekniske føringer blir eksempelvis 
ikke tegnet inn som en del av kon-
traktsunderlaget. Vindusplassering/ - 
størrelse i den enkelte bolig kan avvike 

noe fra de generelle planer som følge 
av bl.a. den arkitektoniske bearbeidel-
sen av prosjektet.

Parkett anses som et levende materiale 
og vil dermed kunne bevege seg avhen-
gig av årstid. Enkelte svikt og/mindre 
sprekker kan derfor oppstå som følge 
av dette. Utbygger tar intet ansvar for 
ovennevnte eller skader på parkett som 
følge av feil bruk eller for høy/lav tem-
peratur på varmesystemet.

Mindre sprekker og riss i overgang tak/
vegg og plateskjøter må påregnes. Det-
te som følge av bruk og naturlig tørking 
av bygget over tid. Videre vil det være 
synlig spiker – og spikerslag på listverk, 
karmer og gerikter.

Alle tegninger, perspektiver, 3D teg-
ninger, fotografier, skisser og modeller 
som er illustrert i prospektet og i salgs-
vedlegg er kun av illustrativ karakter og 
definerer på ingen måte det nøyaktige 
innhold eller omfang av selgers leve-
ranse. De er kun ment som rettledende 
illustrasjoner og er ikke målbare. Det 
gjøres oppmerksom på at det kan fore-
komme avvik mellom prospekt, tegnin-
ger og ferdig produkt. Dette grunnet 
at det på tegningene fremgår møbler, 
fargevalg, bygningsmessige detaljer i og 
på leilighetene, utvendige detaljer og 
detaljer på fellesarealer som nødven-
digvis ikke blir utført nøyaktig slik pro-
spektet og salgstegningene viser.

Arealet av de enkelte leiligheter, rom, 
balkonger/terrasser er målt på tegnin-
gen og mindre avvik vil kunne forekom-
me. Selger tar forbehold om endringer 
grunnet offentlige pålegg som ikke er 
kjent på salgstidspunktet. 

Det tas forbehold om noe avvik på bo-
ligens planløsning/areal, da detaljpro-
sjektering ennå ikke er utført. 

Byggherren tar forbehold om at utfø-
relse og materialvalg kan endres under 
forutsetning av at prosjektets totale 
kvalitet ikke forringes. Hvis det er avvik 
mellom prospekt og den tekniske be-
skrivelsen er det den tekniske beskri-
velsen som gjelder. 

Hvitevarer inngår ikke i leveransen, 
men det er avsatt plass og tilrettelagt 
for tilkobling av hvitevarer og utstyr 
som vaskemaskin og kondenstørke-
trommel. Plantegningene er ikke gjen-
gitt i målestokk og kan ikke benyttes 
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som grunnlag for bestilling av innred-
ning eller møbler. Møbler inngår ikke i 
leveransen.

Selger forbeholder seg retten til å en-
dre priser og betalingsbetingelser uten 
forvarsel for alle usolgte leiligheter 
gjennom hele salgsprosessen. Det tas 
forbehold om feil i prislisten.

Selger kan tinglyse bestemmelser som 
vedrører borettslaget, naboforhold 
eller forhold pålagt av myndighetene. 

Selger forbeholder seg retten til å 
forestå fordeling av boder og garasje-
plasser på den måten som anses som 
hensiktsmessig.

• Eventuelle andre forbehold 
 fremgår i øvrig materiell vedlagt.

Opplysninger i salgsoppgaven er god-
kjent av selger.

Eiendommen / Offentlige 
planer:
Eiendommen vil bli utskilt fra gårds-
nummer 22 og bruksnummer 1 i Dram-
men Kommune og ligger i et område 
som er regulert til boliger. Hjemmels-
haver er dagens hjemmelshaver, bo-
rettslaget vil overta hjemmel til utskilt 
eiendom før overtakelse. Det foreligger 
rammegodkjenning for prosjektet.

Servitutter:
Servitutter i grunn:

04.02.1864 900006  
BESTEMMELSE OM VEG 
Med flere bestemmelser

04.03.1878 900015 
BESTEMMELSE OM VEG 
Med flere bestemmelser 

20.11.1905 900055   
BESTEMMELSE OM GJERDE 
Med flere bestemmelser

03.10.1906 900045   
BESTEMMELSE OM VANNRETT 
Rettighetshaver: 0602 / 24 / 1 / /  
Med flere bestemmelser

20.03.1914 900117  
ERKLÆRING/AVTALE 
Rettighetshaver: 0602 / 22 / 4 / /  
Bestemmelse om vannledning 
Med flere bestemmelser

04.04.1914 900118   
ERKLÆRING/AVTALE 
Rettighetshaver: 0602 / 22 / 6 / /  
Bestemmelse om vannledning 
Med flere bestemmelser

20.01.1917 900136  
BESTEMMELSE OM VEG 
Bestemmelse om vannrett 
Med flere bestemmelser 
Rettighetshaver:BNR. 8.

10.06.1919 900197  
BEST. OM ADKOMSTRETT 
Rettighetshaver: 0602 / 22 / 16 / /  
Bestemmelse om vannrett 
Med flere bestemmelser

05.08.1944 901481  
ELEKTRISKE KRAFTLINJER 
Rettighetshaver: Skoger komm.e-verk.

19.02.1953 200386  
ERKLÆRING/AVTALE 
Rettighetshaver: 0602 / 22 / 66 / /  
Bestemmelse om vannledning 
Med flere bestemmelser

05.06.1959 201336  
SKJØNN 
Vedr. fra dbnr. 201336 til og med bnr. 
201430/59. 
Ang. avståelse av grunn og rettigheter 
for anlegg av Skoger

Vannverk.

GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN 
MED FLERE

13.09.1962 203038  
BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. 
Med flere bestemmelser

20.02.1967 300494  
BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold 
av ledninger m.v.

11.10.1971 6893  
ERKLÆRING/AVTALE 
Byggeforbud på nærmere angitt av-
stand vedr. Trollstien 35. 

02.06.2016 489843  
BEST. OM ADKOMSTRETT 
Rettighetshaver: DRAMMEN KOMMUNE 
ORG.NR: 939214895 
Gangadkomst for allmennheten

Det er tinglyst en rekke eldre servitutter 
i eiendommen 22/1.  Ved fradeling vil 
disse bli overført til den fradelte eien-

dommen og vil fortsatt hefte i denne.  
Det er vurdert at servituttene er uten 
praktisk betydning for den fradelte 
eiendommen, da rettighetshaverne er 
eiendommer som ikke grenser til den 
fradelte eiendommen.  Utbygger vil 
gjøre forsøk på å få servituttene slet-
tet.  Det gjøres imidlertid oppmerksom 
på at sletting av slike eldre servitutter 
kan være problematisk. Servitutter 
som ikke lar seg slette ved samtykke 
eller etter kunngjøring vil bli stående i 
grunnboken.

Kjøpekontrakt:
Når selger har akseptert kjøpers tilbud, 
er det inngått en bindende avtale mel-
lom partene, og kjøper er da med de 
begrensninger som følger av Lov om 
avtaler med forbruker om oppføring 
av ny busted m.m. (Bustadoppførings-
lova), forpliktet til å oppfylle avtalen. 
Kjøper vil normalt bli innkalt til kon-
traktsmøte innen en måned etter at 
selger har akseptert tilbudet. Det vil 
bli benyttet en standard kjøpekontrakt 
basert på bestemmelsene i Bustadopp-
føringslova.

Ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse:
Selger skal sørge for ferdigattest/mid-
lertidig brukstillatelse innen overtakel-
sesdato.

Energimerking:
Selger vil fremlegge energiattest før 
ferdigstillelse jf. forskrift om energimer-
king av bygninger og energivurdering 
av tekniske anlegg (energimerke-
forskriften § 7) 

Salgsdokumentasjon:
Kjøper forplikter seg til å sette seg inn i 
både salgsprospekt og vedlegg.

Vederlag:
Oppdragsgiver har inngått følgende 
avtale med Garanti Eiendomsmegling 
Nedre Buskerud AS: 

Garanti Eiendomsmegling Nedre Bus-
kerud AS har krav på kr 28.000,- +mva. 
pr. solgte enhet. 

Oppgjørsgebyr til BONO AS kr. 2.500,-  
+ mva (kr. 3.125,-) pr. oppgjør.
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Hvitvasking:
Megler plikter iht. Hvitvaskingsloven 
20. juni 2003 å innberette mistenkelige 
pengeoverføringer.

Spesielle betingelser:
Videresalg av kontrakt:  
Selger samtykker ikke i videresalg av 
kjøpekontrakten. Kjøper kan altså ikke 
lovlig overføre sine rettigheter etter 
kontrakten til andre før overtagelse. 
Det gjøres oppmerksom på at bu-
stadoppføringslova har bestemmelser 
som gir forbrukeren rett til avbestilling. 
Ved avbestilling skal forbrukeren erstat-
te selgerens økonomiske tap.

 
Avbestilling: 
Kjøper har rett til å avbestille hele leve-
ransen før overtakelse har funnet sted. 
Avbestilling skjer mot full erstatning for 
selgers økonomiske tap som følge av 
avbestillingen. Jfr. Bustadoppføringslo-
va kap. VI.

Forbrukerinformasjon ved 
inngivelse av avtale om kjøp
Alle kjøpsbekreftelser skal være skrift-
lige og signert. Skjemaet skal fylles ut 
så nøyaktig som mulig med hensyn på 
finansiering, finansinstitusjonens kon-
taktperson samt andel egenkapital. Det 
må samtidig legges ved kopi av god-
kjent legitimasjon på kjøper (e). Selger 
står fritt til å forkaste eller akseptere 
enhver kjøpsbekreftelse.

FØLGENDE DOKUMENTER ER 
EN DEL AV KJØPEKONTRAKTEN

• Avtale om kjøp av  
prosjektert bolig

• Prospekt med leveranse- 
beskrivelse og tegninger

• Prisliste

• Reguleringsplan  
og -bestemmelser

• Forslag til driftsbudsjett og 
bygge- og finansieringsplan

• Vedtekter

• Husordensregler

• Utskrift av grunnbok,  
Gnr. 22 bnr. 1  
i Drammen kommune 
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OVERFLATESKJEMA
Austadveien borettslag
Hus  A

Plan Romspesifikasjon Gulv Vegger Himling VK Taklist Gulvlist Karmlist
1 Sportsbod Gulvbelegg Malte gipsplater Malte gipsplater x x x
1 Bod Gulvbelegg Malte gipsplater Malte gipsplater x x x
1 Gang Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x
1 Bad Fliser Fliser Malte gipsplater X x
1 Soverom Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x
1 Soverom Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x

2 Bad Fliser Fliser Malte gipsplater X x
2 Entre Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x
2 Kjøkken Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x
2 Stue/ spis Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x

3 Soverom Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x
3 Soverom Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x
3 Gang Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x

Sted/Dato:

Forbruker Lierhus

OVERFLATESKJEMA
Austadveien borettslag Vedlegg E- 
Hus  B

Lier:
Plan Romspesifikasjon Gulv Vegger Himling VK Taklist Gulvlist Karmlist Annet

1 Sportsbod Gulvbelegg Malte gipsplater Malte gipsplater x x x
1 Bod Gulvbelegg Malte gipsplater Malte gipsplater x x x
1 Gang Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x
1 Bad Fliser Fliser Malte gipsplater X x
1 Soverom Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x
1 Soverom Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x
1 Vindfang Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x

2 Bad Fliser Fliser Malte gipsplater X x
2 Kjøkken/spis Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x
2 Stue Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x

3 Soverom Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x
3 Soverom Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x
3 Gang Parkett Malte gipsplater Malte gipsplater x x x

Sted/Dato:

Forbruker Lierhus

ROMSKJEMA
HUS A

HUS B
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1. Utvendige vegger

Ferdig malte gipsplater i NS 0502Y, 
krysslekter, 50mm isolasjon, plastfolie, 
198mm bindingsverk, 200mm minera-
lull, vindtette plater, utlekting og liggen-
de dobbeltfals kledning 19x148mm i 
kombinasjon med stående dobbeltfals 
kledning 19x148mm med rett kant. Lig-
gende kledning leveres i Royalimpreg-
nering i farge Brun. Stående kledning 
leveres i Royalimpregnering i farge Rød, 
Oker og transparent.

Impregnerte materialer leveres uten 
ytterligere behandling.

Yttervegger mot terreng leveres med 
Isodren kompaktmur bestående av 
utvendig Isodren isolasjon utvendig 
under terreng, 10cm betong og isolert 
trevegg innvendig med ferdig malte 
gipsplater.

2. Innvendige vegger
98 mm bindingsverk med ferdig malt 
gipsplater i farge NCS 0502Y på begge 
sider. Det må påregnes at det kan fore-
komme små sprekker og riss i innven-
dige hjørner. Dette er ikke grunnlag for 
reklamasjon.

Lydvegger mellom leilighetene leveres 
som doble isolerte trevegger med 2 lag 
gipsplater på hver side.

3. Bjelkelag/ himlinger

Trebjelkelag leveres med spongulv og 3 
stavs eik prosjektparkett i stue, kjøkken 
og soverom. Bjelkelaget leveres med 
150 mm isolasjon, el-lekter og ferdige 
malte gipsplater i himling i farge NCS 
0502Y. 

Enkelte rom eller deler av rom kan få 
kasser eller nedforinger som følge av 
rør og kanalføringer. Disse vil få samme 
overflatebehandling som vegger og tak 
for øvrig.

I sportsbod kan det forekomme synlige 
ledninger, kanaler og rør. 

For innvendige overflater se eget over-
flateskjema.

4. Yttertak
Det leveres tekket kompakttak med 
innvendig taknedløp. Taket dimensjo-
neres forskriftsmessig. Alle dragere 
leveres som synlige dragere hvor intet 
annet er avtalt. 
Det leveres forskriftsmessig isolasjon 
iht. varmetapsberegninger.

5. Dører og vinduer
Ytterdører fra Swedoor med malt karm 
og dørblad type Michigan  Innvendige 
dører fra Swedoor med hvitmalt karm 
og formpresset dørblad type Easy hvit 
glatt. 

Balkongdører og vinduer fra Natre i 
tre og hvitmalt utførelse. Leveres med 
lavenergiglass og oppdelt med faste og 
åpningsbare iht. tegning. 

6. Kjøkken/ garderobe
Kjøkkeninnredning fra Sigdal type UNO 
hvit med laminerte benkeplater. Si-
emens vegg montert avtrekshette.. Det 
leveres ikke hvitevarer. 
Det leveres 1 meter garderobeskap 
Sigdal hvit Vario pr. sengeplass. 

7. Trapper
Innvendige trapper leveres fra Nor-
Trapp eller tilsvarende i hvit malt utfø-
relse.

8. Balkonger/ plattinger/
rekkverk
Det leveres platting av impregnert furu 
på takterrasse. Rekkverk leveres som 
tett tre rekkverk med kledning på 2 
sider i kombinasjon med noe glassrekk-
verk med stolper og topprekke i malt 
stål.

9. Listverk
Fabrikkmalt hvit glatt karmlist type 
FC06 12x58 leveres i hele huset. Tak-
lister leveres som fabrikkmalt hvit glatt 
FA04 21x34 mm. Fotlister leveres som 
lakkert eik parkettlist 14x45. Utforinger 
er fabrikkmalt hvit. Listverk blir ikke 

LEVERANSEBESKRIVELSE AUSTADVEIEN BORETTSLAG
BOLIG A OG B
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overflate behandlet etter montering og 
det må påregnes små sprekker mellom 
list og vegg/himling.

10. Våtrom/ bad
Bad leveres med standard fliser på gulv 
og vegg. 20x20cm på gulv og 20 x 40 
cm på vegg. 

11. Ventilasjon
Balansert ventilasjon med varme gjen-
vinner. Ventilasjonsanlegg leveres fra 
Flexit.

12. Elektriker
Skjult el-anlegg unntatt for lydveg-
ger. Antall punkter leveres iht. NEK 
400:2014. Som varmeanlegg leveres 
termostatstyrte varmekabler på bad og 
panelovner. På terrasse leveres utelys 
og dobbel stikk samt utelys veg inn-
gangsdør.

I tillegg leveres tilstrekkelig utendørs 
belysning i fellesområder og bevegel-
sesstyrt belysning i parkeringskjeller.

Det må gjennomføres et møte med 
elektriker for å plassere de medføl-
gende punktene tilpasset den enkeltes 
behov. 

13. Rørlegger

Følgende standard utstyr leveres:

Der det er tegnet innredning på bad 
leveres 90 cm benk m skuffer under og 
speil med lys. Dette gjelder hovedba-
det.

Hovedbadet har opplegg for vaskemas-
kin og kondenstørketrommel i søyle.

Ettgreps blandebatteri.

Dusjgarnityr med stang på vegg og ter-
mostatbatteri.

Dusjvegger i herdet glass.

Hvitt vegghengt toalett med hvitt plast-
sete og lokk.

14. Plate på mark/
radonsperre
Gulv mot grunn leveres i betong. Det 
isoleres forskriftsmessig og legges ra-
donduk/ sperre.

15. Pipe og ildsted
Det leveres stålskorstein med friskluft 
tilgang type DuraPlus 150 mm.

16. Tømrerarbeid

Arbeid og leveranser skal leveres og 
vurderes i henhold til teknisk forskrift. 
Overflateavvik skal vurderes utfra NS 
3420, 1- 2009, punkt 4 d. Tabell 2 – To-
leranseklasser for retning i bygninger 
og Tabell 3 – Toleranseklasser for plan-
het i bygninger, toleranseklasse RC og 
PC.

17. Prosjektering
Boligene prosjekteres iht. TEK10 og 
energikrav gjeldende fra 1.1.2016.

18. Fellesanlegg
En P-plass i garasjeanlegget er inkludert 
i prisen. Det er mulig å kjøpe ytterligere 
P-plasser for kr. 150.000,- pr plass. Det 
er mulighet for et begrenset antall å 
kjøpe ladeuttak for el-bil i garasjen.

19. Utomhusarealer
Leveres ferdig opparbeidet med tilsådd 
plen, busk felt, asfaltert innkjøring og 
med lekeapparater.
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Organisering
Austadveien borettslag er stiftet som et borettslag tilknyttet 
Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO).

Om borettslag 
Borettslag er en boform hvor andelseierne i borettslaget 
på en demokratisk måte organiserer og drifter boligene 
sammen. Andelseierne i borettslaget eier bygningene 
sammen, og den enkelte andelseier har en borett i boretts-
laget som i realiteten innebærer at vedkommende eier bo-
ligen.

Borettslaget ledes av et styre og lagets øverste myndighet 
er generalforsamlingen hvor andelseierne foretar formelle 
vedtak i forhold til driften av borettslaget. Austadveien bo-
rettslag er stiftet som et borettslag tilknyttet Nedre Buskerud 
Boligbyggelag (NBBO). 

Det er etablert vedtekter som tar utgangspunkt i mønster-
vedtekter fra Norske Boligbyggelag (NBBL), som regulerer 
forholdet mellom andelseier og borettslaget. Disse kan fås 
ved henvendelse til megler. 

Kriteriet for å kunne bli andelseier i borettslaget er at en 
også er medlem i NBBO. Boligene selges med forkjøpsrett og 
tildeles etter ansiennitet i NBBO. Etter utløpet av forkjøps-
rettsperioden har ikke medlemmer forkjøpsrett på boliger 
solgt av utbygger.

Fordelen med borettslag som boform er at beboerne 
sammen deler på felleskostnadene til borettslaget, samtidig 
oppnår man bedre betingelser blant annet gjennom finan-
siering. Styret organiserer driften best mulig på vegne av 
andelseierne, noe som er med på å skape et godt bomiljø til 
beste for beboerne.

Medlemskap
Austadveien borettslag er stiftet som et tilknyttet borettslag. 

Dersom to eller flere skal stå som eiere av boligen, må beg-
ge/alle være medlem. Medlemskap i NBBO er en del av det 
å bo i et tilknyttet borettslag, og den årlige årskontingenten 
betales gjennom felleskostnadene. 

Medlemskapet gir en rekke fordeler som du kan sjekke ut 
ved å gå inn på www.nbbo.no.
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