
 
 
 
 
 

KJØPEKONTRAKT 
 

Mellom Borettslaget Torshov kv. XVI, heretter kalt selger, og , heretter kalt kjøper, er inngått følgende 
kontrakt: 

 
1. Selger overdrar til kjøper på nedenforstående vilkår: 

a) Loftsareal på ca m² 
til en pris på kr 10000,- per m² 

 
c) Kjellerareal på ca m² 

til en pris på kr 6000,- per m² 
 

Kjøpesummen er satt til kr 
Felleutgiftene for ervervet areal er på kjøpstidspunktet satt til kr per mnd. 
Ved beregning av areal legges til grunn NS 3940 - boareal 

 
 

2. Kjøpesummen forfaller til betaling straks og før noe arbeid settes i gang. Når kjøpesummen er betalt 
regnes arealet som overtatt. 

 
Fellesutgifter for loftsarealet er fastsatt til 100 % og kjellerareal til 50 % av den eksisterende 
boligens fellesutgifter per kvadratmeter. Fellesutgiftene beregnes fra denne kontraktens dato, og 
forfaller den første i hver måned. 

 
Ved forsinket betaling regnes renter etter forsinkelsesrenteloven. 

 
3. Tillatelse til utbygging følger søkeren som person og ikke andelen 

 
Kjøperen overtar arealet uten ansvar for selger, hverken for åpenbare eller skjulte feil eller mangler. 

 
Når utbyggingen er gjennomført og godkjent med ferdigattest fra bygningsmyndighetene, ansees det 
utbygde areal for å være en del av andelsleiligheten. 

 
4. Alle omkostninger i forbindelse med denne kontrakten, offentlige gebyrer og lignende betales av 

kjøper, herunder oppmåling av arealet. 
 

5. Arealet skal benyttes til beboelse og sammenføyes med egen leilighet. Alle kostnader ved for eksempel 
rør/strømopplegg, eventuell omlegging av fellesantenner, kabler og lignende skal dekkes av kjøper. 

 
6. Tilleggsareal etter denne kontrakten kan ikke nå eller senere fradeles kjøpers andelsleilighet som egen 

leilighet/seksjon. 
 
 
 
 

 

Borettslaget Torshov Kv XVI 
Postadresse: Lilleborggata 5, 0480 Oslo 
E-post: postmaster@kvartal16.no 
Org.nr: 947 128 116 

 



7. All utbygging skal skje i henhold til retningslinjer utarbeidet av styret. Alle tegninger må være godkjent 
av styret og offentlig myndighet før arbeider settes i gang 

 
8. Eventuelt salg av leilighet hvor kontrakt om kjøp av loft/kjellerareal er inngått, vil ikke bli godkjent 

før ferdigattest foreligger, såfremt ikke særlige grunner er tilstede. Skulle andelsleiligheten bli 
videresolgt står kjøper etter denne kontrakten ansvarlig overfor ny eier. 

 
9. Utbygging må være påbegynt innen 6 måneder fra overtakelsen. Dersom det skulle inntre forhold som 

innebærer at kjøper trenger lengre tid, kan styret gi utsettelse. 
 

Ved konflikt med øvrige andelseiere eller styret, som innebærer at utbygging må stoppes, kan styret 
bestemme at fellesutgifter for kjeller/loftsarealet skal bortfalle i den perioden konflikten pågår. 

 
10. Denne kontrakten kan heves av partene dersom styret eller myndighetene ikke godkjenner 

tegninger/planer, eller hvis begge partene er enige om det. Dersom det er foretatt ombygging eller 
forandring av arealet, må dette tilbakeføres til opprinnelig stand. Kostnadene til dette må dekkes av 
kjøper. 

 
11. Dersom utbyggingen ikke skjer innen de tidsfrister og på de betingelser som er avtalt i 

kjøpekontrakten og retningslinjene, kan styret heve kjøpet og kreve arealet tilbakeført i den stand 
dette var ved overtakelsen. 

 
12. Kjøper er ansvarlig for å holde styret skriftlig orientert (gjerne elektronisk) om forhold av betydning. 

Byggtillatelse, ferdigattester mv. skal oversendes styret fortløpende. Konsekvenser ved unnlatt 
informasjon må bæres av kjøper. 

 
13. Alle bygningsmessige arbeider må utføres håndverksmessig solid og så hurtig som praktisk mulig, til 

minst mulig sjenanse for beboerne i borettslaget for øvrig. Arbeid som medfører støy må utføres i 
henhold til ordensreglene. 

 
Denne kontrakten skal alltid medfølge ved overdragelse av andelen. 

 
Kontrakten er utstedt i 3 eksemplarer, hvorav kjøper, selger og forretningsfører beholder hvert sitt 
eksemplar. 

 
 

Oslo, den 
 

Som selger: Som kjøper: 
for Borettslaget Torshov kv. XVI 

 
 

………………………………... ………………………………………. 


