I Alex Olssons vei på Hellvik fortsetter utbyggingen av et nytt og spennende boligprosjekt
med flotte og moderne boliger i et populært og barnevennlig boområde. Boligene vil få store
vindusflater som ivaretar gode lys- og utsiktsforhold.
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Telefon
Epost

Illustrasjoner og bilder kan avvike fra hva som faktisk leveres.

1. etasje

2. etasje

Velkommen til Alex Olssons vei 9
Boligen inneholder entrè/gang, kombinert bad med vaskerom/teknisk rom i bakkant, 3
soverom og TV-stue i 1. etasje. I 2. etasje er det stue og kjøkken i åpen løsning med utgang til
balkong, samt master bedroom med tilgang til eget bad, walk-in garderobe og utgang til
egen hage. Fra 2. etasje tar trappen deg videre opp til en fantastisk takterrasse med
glassrekkverk, fantastisk utsikt og gode solforhold. I tillegg er det en dobbeltgarasje med
automatisk portåpner og det blir gjort klart for EL-billader.
Boligen har store vindusflater som ivaretar utsikten mot Oslo og Bunnefjorden. Den
gjennomgående skywalken strekker seg helt opp til takterrassen og sikrer mengder av
naturlig lysinnslipp.
Tømrer Lars Pedersen AS har totalentreprise på prosjektet og er kjent for god
håndverksmessig standard. Firmaets styrke er dyktige håndverkere med lang fartstid i yrket,
bred erfaring og lokal forankring på Nesodden. I tillegg samarbeider de med dyktige lokale
underleverandører slik at jobben blir utført korrekt, forskriftsmessig og smidig.

Informasjon om Alex Olssons vei 9
Oppdragsnummer
450-22-0242
Hjemmelshaver
LRP Invest AS
Adresse og matrikkel
Alex Olssons vei 9, 1459 Nesodden
Gnr. 5 Bnr. 257 i 3023 Nesodden Kommune
Prisantydning
13 000 000,Omkostninger
112 702,- (Dokumentavgift av andel tomteverdi 4 508 090,-)
585,- (Tinglysningsgebyr skjøte)
585,- (Tinglysningsgebyr pantedokument)
172,- (Panteattest)
-------------------------------------------------------114 044,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon. Dokumentavgift
beregnes ut fra andel tomteverdi.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig over to plan. Boligen har et moderne preg og en meget god planløsning.
Arealangivelser
Etter tegninger fra arkitekt. P-rom 160 kvm BRA 160 kvm
Det tas forbehold om endelige beregninger av P-rom og BRA til endelig innredning av boligen
er avklart.
Antall soverom
4

Beskrivelse
I Alex Olssons vei på Hellvik blir det nå bygd ut et nytt og spennende boligprosjekt med flotte
og moderne boliger.
Her vil alle finne en bolig som passer; barnefamilier - eller etablerte hus-eiere som ønsker
noe nytt og lettstelt, og en enklere hverdag. I området er det tidligere oppført
tomannsboliger. Sammensetningen av de tre boligtypene vil kunne skape et godt bomiljø,
der alle vil kunne trives. Her er det nærhet til naturopplevelser, og beliggenheten er
særdeles sentral til barnehager, skoler, offentlig kommunikasjon og servicetilbud.
Utenomhusområdene blir naturlig inndelt med beplantning og hage.
Innhold
Boligen inneholder entrè/gang, bad med vaskerom/teknisk rom i bakkant, 3 soverom og TVstue i 1. etasje. I 2. etasje er det stue og kjøkken i åpen løsning med utgang til balkong, samt
master bedroom med tilgang til eget bad, walk-in garderobe og utgang til egen hage. Fra 2.
etasje tar trappen deg videre opp til en fantastisk takterrasse med glassrekkverk, fantastisk
utsikt og gode solforhold. I tillegg er det en dobbeltgarasje med automatisk portåpner og det
blir gjort klart for EL-billader.
Boligen har store vindusflater som ivaretar utsikten mot Oslo og Bunnefjorden. Den
gjennomgående skywalken strekker seg helt opp til takterrassen og sikrer mengder av
naturlig lysinnslipp.
Standard
Boligen blir levert med god standard etter TEK17. Alt arbeid blir utført etter Norsk Standard.
Entré
Boligen har et innbydende inngangsparti, steinbelagt med takoverbygg. En sort ytterdør med
glassfelt viser vei inn til en romslig entré som har praktisk inngang til bad med
vaskerom/teknisk rom i bakkant. Rommet har malte vegger i fargen Washed Linen og
hvitmalt himling. Store gulvfliser med varmekabler gir et lunt særpreg. Garderobeskap
sørger for gode oppbevaringsmuligheter.
Bad/vaskerom
Boligen inneholder et bad med vaskerom/teknisk rom i bakkant ved entrè og et bad i
andreetasje. Begge rommene er delikat flislagt med varmekabler. Innredninger er fra KVIK
med ovenpåliggende servant som har underskap med skuffer, vegghengt wc, dusjhjørne og
er tilrettelagt for badekar i 1. etasje. På vaskerommet er det plass til vaskemaskin,
tørketrommel, det er rikelig med skap og benkeflate, samt nedfelt utslagsvask. Videre er det
praktisk utgang til garasje.
Soverom
Alle soverommene blir delikate med lys enstavs eikeparkett, overflater malt i Washed Linen
og glatte, sorte innerdører. Soverommet i 2. etasje har tilknytning til eget bad og walk-in
garderobe. Det vil bli garderobeskap på soverom i 2. etasje og det største soverommet i 1.
etasje.

Kjøkken/stue
Åpen kjøkken/stue-løsning er boligens naturlige samlingspunkt. Rommet er inndelt i
naturlige soner for kjøkken, og plass til spisestue og loungeområde.
Det blir levert et meget stilig kjøkken med integrerte hvitevarer fra kvalitetsleverandøren
KVIK som passer boligen perfekt. Kjøkkenet ellers leveres med lekker underlimt vask, ettgreps blandebatteri, stilig Nero Ingo benkeplate, integrert vifte med kullfilter på platetopp i
øy og godt med skapplass. Hideaway skap med skuffer skaper en ekstra arbeidssone og
gjemmer kjøkkenmaskiner for et stilrent uttrykk – hver dag.
Hele rommet har lys enstavs eikeparkett med varmekabler, overflater malt i Washed Linen
og rund vegghengt peisovn med utvendig stålpipe. Den lekre trappen med midtstilt vange, er
en stilig del av hele rommet, og suppleres med rikelig lysinnslipp fra gjennomgående skywalk
opp til privat takterrasse med fantastisk sol- og utsiktsforhold. Det blir vinduer og
balkongdør med sort innramming noe som er gjennomgående for hele boligen.
Beliggenhet
Boligen ligger i et populært boområde på Hellvik. Området er veletablert og idyllisk med lite
gjennomgangstrafikk, noe som gjør nabolaget trygt og barnevennlig.
Området har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og daglige
servicetilbud. På grunn av hyppige båtavganger til Aker Brygge og Lysaker fra Nesoddtangen
er området meget attraktivt for pendlere.
Fra eiendommen er det kort vei til nydelig natur, både ved sjøen og i marka. Nesodden har
lagt godt til rette for friluftsliv med en rekke tur- og skiløyper, og nydelig kyststi. Legg gjerne
søndagsturen til To gård, en av de eldste gårdene på Nesodden og et populært turmål både
sommer og vinter. Kråkesølvgruven på Nordre Spro er også en fin opplevelse for liten og
stor, og utenfor ligger den glitrende Diamantstranda.
Det er gode muligheter for bading og båtliv, blant annet på Hellvikstrand.
Det finnes gode muligheter for sportslige aktiviteter i området. Bjørnemyrhallen er
Nesoddens største flerbrukshall og ligger ved Bjørnemyr skole. I tillegg ligger Berger
Idrettsanlegg en kort spasertur unna. Her finner du fotballbane, kunstgressbane,
friidrettsbane, tennisbaner og idrettshall.
Dagligvarehandelen kan blant annet gjøres ved nærbutikken Coop Extra eller Kiwi. På Tangen
er det et nyere kommunesenter med bibliotek, fritidsklubb, helsestasjon, i tillegg til Tangen
senter med stor Meny-butikk, vinmonopol og diverse butikker. Vinterbro, Ski og Oslo
sentrum ligger også godt innen rekkevidde via offentlig kommunikasjon eller med bil.
Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss, hvorav nærmeste holdeplass er
Hellvikskog, som er nyetablert, og ligger ca. 150 meter fra boligen. Fra Nesoddtangen brygge
tar båten deg til Aker brygge på 23 minutter, og hurtigbåten tar deg til Lysaker brygge på ca.
8 minutter.
Ved å benytte bil tar det ca. 28 min til Vinterbro, 50 min til Oslo, 1 time og 20 min til Oslo
lufthavn, samt 30 min til Drøbak.

Fra eiendommen er Berger barneskole og Nesodden videregående i umiddelbar nærhet,
samt et godt utvalg av private og kommunale barnehager. For elever i ungdomstrinnene er
det skolebussordning til Tangenåsen ungdomsskole. Steinerskolen har beliggenhet ved
Skoklefall.
Utenomhus
Uteområdet vil opparbeides med gressplen med diverse beplantning. Felles nedgravde
avfallsbeholdere har blitt etablert på eiendommen og disponeres av boligene i prosjektet.
Areal tomt
Alex Olssons vei 9 – GBnr. 5/257 – 694 kvm
Nybygg
Det er mange fordeler knyttet til å kjøpe en ny bolig.
For mange er det fristende å starte med blanke ark i en helt ny bolig, og det kan være mange
fordeler ved å kjøpe nybygg. Kjøpere av nybygg har en ekstra trygghet gjennom at salget
reguleres av Bustadoppføringslova, hvor selger utsteder garanti som varer i 5 år fra
overtagelse. Det er lavere omkostninger, da man kun betaler dokumentavgift av andel
tomteverdi. Ved kjøp av nybygg er det gjerne mindre vedlikehold. Man sparer penger på
oppussing og boligen er gjerne mer energieffektiv. Boligen blir oppført etter nyeste
byggestandard TEK17 med de krav til inneklima, isolasjon og miljø som følger.
Felleskostnader
Felles strøing, brøyting samt vedlikehold av avfallsbeholdere. Evnt. felleskostnader avtales
mellom boligene som blir oppført etter innflytning.
Vann og avløp
Det vil etableres et eget kloakklag som boligen vil ta del i. Kloakklaget vil bestå av 7 enheter.
Formuesverdi
Ligningsverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Lignings- kontoret etter ny
beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren
er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie).
Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeterprisen
multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 90% av den
beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.
Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.
Kommunale avgifter
Disse er ikke fastsatt ennå da boligen ikke er ferdigstilt. Nesodden kommune fastsetter
endelige kommunale avgifter. Det tas forbehold om dette. Kommunale avgifter
direktefaktureres til enhver kjøper fra kommunen etter overtagelse.
Adgang til utleie
Det er ingen restriksjoner på utleie.

Byggemåte
Støpt såle på grunn. Randonsikret. Stående kledning av jernvitriolbehandlet malmfuru som
vil bli mørkere og grå i utførsel med tiden. Cemberit sorte fasadeplater. Innvendige
skillevegger med bindingsverk, mineralull og ett lags habito hardgipsplater på begge sider.
Sorte 3-lags isolerglassvinduer fra Gilje. Velux takvinduer i skywalk med solcelledrevet
motor. Sort ytterdør og garasjeport. Slette sorte innerdører. Hvit himling i gips. Som
taktekking legges 2-lags sveisepapp i sort utførelse. Sorte stålpiper på yttervegg. Vegger blir
malt i Lady Pure Color, Washed Linen og himling i klassisk hvit. Utstrakt bruk av spottere i
tak, supplert med lampepunkt i himling og utebelysning på vegg.
Tinglyste rettigheter og servitutter / heftelser
Kopi av grunnboksutskriften og de enkelte heftelsene kan fås ved henvendelse til selger.
Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av
myndighetene. Videre kan selger tinglyse bruksretter til fremtidige byggetrinn. Selger
forbeholder seg retten til å selge sine rettigheter og forpliktelser overfor kjøper til 3. mann.
1983/6894-1/5 Tinglyst 21.07.1983 Bestemmelse om vann/kloakkledn
2004/2924-1/5 Tinglyst 31.03.2004 Erklæring avtale
2018/390771-1/200 Tinglyst 01.02.2018 Pantedokument (vil bli slettet ved oppgjør)
2021/240157-1/200 Tinglyst 26.02.2021 Pantedokument (vil bli slettet ved oppgjør)
2022/121560-1/200 Tinglyst 01.02.2022 Bestemmelse vann/kloakkledn
2022/121560-2/200 Tinglyst 01.02.2022 Bestemmelse om veg
2022/121581-1/200 Tinglyst 01.02.2022 Erklæring avtale – Villighetserklæring Nesodden
kommune
2022/126838-1/200 Tinglyst 02.02.2022 Bestemmelse om vann/kloakk
2022/126852-1/200 Tinglyst 02.02.2022 Bestemmelse om adkomstrett
Villighetserklæring tinglyst 01.02.2022 gir Nesodden kommune rett til å kreve areal på
eiendommen som er regulert til kjørevei, vederlagsfritt overført fra hjemmelshaver ved
fremtidig overdragelse av vei. Alle kostnader ved oppmålingsforretning dekkes av grunneier.
Utbygger forbeholder seg retten til å tinglyse flere erklæringer på eiendommen i forbindelse
med prosjektet.
Garantier
Selger er etter Bustadoppføringslova §12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i
byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det
foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt
vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t.
Bustadoppføringslova § 47.
Ferdigattest
Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest
normalt vil foreligge først en god stund etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger
gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse

Forsikring
Bygningsmassen blir forsikret av utbygger frem til overtagelse. Etter dette må kjøper forsikre
bygget.
Overtagelse
Hver kjøper vil ved overtagelse få overlevert FDV dokumentasjon.
Endringsarbeider
Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15% av kjøpesummen. Muligheter for
tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen. Pt vil det ikke være
muligheter for endringsarbeider.
Kredittvurdering
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøperne.
Øvrige forbehold
Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter og definerer ikke
nøyaktig innhold av selgers leveranse. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og
plantegninger. I slike tilfeller går byggebeskrivelsen foran. Dersom det er avvik mellom
prospekt og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten
som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Det tas forbehold om trykkfeil i
leveransebeskrivelse og prospekt.
Alle opplysningene i dette salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er
hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden.
Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike endringer.
Eksempel på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, mindre endring av
boligens areal eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at det i noen tilfeller kan komme
sjakter og / eller rørføringer som ikke er vist på tegninger.
Utomhusplan er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse. Utbygger tar
forbehold om å foreta endringer i utformingen av utomhusarealene i forbindelse med videre
utbygging av området. Dersom utomhusarbeider ikke er fullført ved overtagelsen skal
forholdet behandles på samme måte som en mangel.
Utbygger forbeholder seg retten til å fradele og sammenslå tomter. Selger forbeholder seg
retten til på et senere tidspunkt å leie ut usolgte seksjoner, samt endre forutsetninger på
usolgte boliger, herunder endre priser.
Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring
av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bindende kjøpsbekreftelse. Kjøper
er kjent med at selgers kontraktsmessige leveranse fremkommer av situasjonsplan og
tegninger som følger vedlagt til prospektet/kjøpekontrakten. Det tas forbehold om mindre
justeringer på tegninger og arealer i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger. Det
gjøres for øvrig oppmerksom på at de plantegninger som er inntatt i dette prospekt kan
inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte plantegninger.

Alle perspektiver, modell, illustrasjoner og møblerte planskisser i alt salgsmateriell er ment å
gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse og det kan ikke bygges et krav på disse.
Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte
seksjoner og evnt. parkeringsplasser/boder. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med
forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Bygg og eiendom vil
være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Det tas forbehold om eventuelle feil i
prospektet.
Bustadoppføringslova
Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til
anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i
hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger er
etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i
byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det
foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt
vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t.
Bustadoppføringslova § 47.
Finansiering
Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige
betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.
Heftelser
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til
kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser
om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge
eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt for nærmere spesifikasjon av
disse.
Diverse
Det opplyses om at utbygger er i ferd me3d å ferdigstille ytterligere en bolig i Alex Olssons
vei 11, 1459 Nesodden Gnr. 5 Bnr. 257 i 3023 Nesodden kommune.
Det opplyses om at det er avvik på byggetegninger og levert leveranse. Bod i garasje blir ikke
satt opp. Bad i 1. etasje vil ikke leveres med badekar, men vil klargjøres for montering. Det
vil etableres branndør mellom vaskerom og garasje.
Oppgjør vil foretas av Weboppgjør AS.
Budgivning
Alle kjøpstilbud skal inngis skriftlig til salgsansvarlig. Det første tilbudet skal inngis på vedlagt
kjøpsbekreftelse påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Eventuelle
senere tilbud kan inngis per sms eller mail til:
Lars Pedersen
915 36 640
lp@larspedersen.no

Selger forbeholder seg retten til en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan ikke ha
kortere frist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som inngis like
før kl. 12:00 og etter, skal ha minimum 1 times akseptfrist. Husk at budfrist også er selgers
akseptfrist. Selger vil avslå bud som ikke gjør det mulig å avvikle en forsvarlig budrunde.
Tillegg
Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, mm. Alle
interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne
kontakt med selger dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene. Det gjøres
oppmerksom på at LRP Invest sin standard kjøpekontrakt blir benyttet i handelen, dersom
det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.
Prospektet er ikke komplett uten følgende vedlegg:
- Planbestemmelser, reguleringsplan
- Plantegninger
- Grunnbok
Salgsansvarlig
Lars Pedersen
915 36 640
lp@larspedersen.no
Jane Kristiansen
924 81 380
jane@larspedersen.no
LRP Invest AS
Foretaksregistrert Org.nr: 995 699 842
Movei 10, 1458 Fjellstrand
Tlf: 915 36 640
www.larspedersen.no
Prod. Dato: 20.09.2022

