
 
 

 

FURUSET 
lys 3 roms endeleilighet - 2 balkonger - utsikt  

5.etg m. heis – garasjeplass - moderniseringsbehov 

 

Granstangen 18 B, 1051 OSLO 
 

Prisantydning: kr 2.950.000.- + omk. 
Andel fellesgjeld: ca kr 352.000.- 

Omkostninger ca kr 960.- 
Totalt ca kr 3.302.960.- inkl gjeld/omkostninger 

Areal: BRA/P-ROM ca 92 / ca 82 kvm 
 

  

Gunnar M. Henriksen   
Eiendomsmegler MNEF / CEO - Ansvarlig megler 
Direkte telefonnr.:  (m:) 900 84 910  

 

 

AS Casa Eiendom • Ullevålsveien 107 B, 0359 Oslo. Tlf. 90 08 49 10  
Eiendomsmegler MNEF/CEO Gunnar M. Henriksen • www.casa.no 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Oppdragsnr: 221032 . Lov om borettslag. Dette er et tvangssalg og avhendingslovens regler gjelder ikke.  
 
TYPE EIENDOM 

  
Andelsleilighet tilknyttet obos 

   

EIENDOM  Granstangen 18 B, 1051 OSLO, Etasje: 5 
gnr. 110, bnr. 30 , andelsnr. 221 i Oslo kommune. 

 
BORETTSLAGET 

  
Nordre Gran borettslag består av 233 leilighet + 29 tjenesteleiligheter. 

 
 
 
BELIGGENHET 

 Borettslaget eier eiendommen og andelseier eier en andel i borettslaget. 
Andelen gir borett til denne leiligheten. 
 
Leiligheten er gjennomgående i bygget.  Furuset senter ligger kun kort gangvei 
unna med diverse forretninger og kommunikasjoner. Skole og  barnehager i 
nærmiljøet. Det tar ca 20 minutter med T-banen til sentrum og ca 25-30 
minutter med bil til Gardermoen. Det finnes også masse flotte butikker i kort 
kjøreavstand, og det er også en del store butikker i området: Tveita senter, Alna 
senter, Coop Obs Alnabru, A-Møbler og IKEA. Det er også kort kjørevei til 
Metro og Triaden kjøpesenter på Lørenskog. 

 
BARNEHAGE/SKOLE 

  
Barnehager og skole i nærmiljøet. 

 
TOMTEN 

  
Ca 31.061 m². Opparbeidet og beplantet selveiertomt, felles for hele 
borettslaget. Det er lekeplasser for barn. Sittegrupper med benker og bord.  

 
REGULERING 
 
 

  
Eiendommen er regulert til boligformål. For ytterligere opplysninger om 
regulering, vennligst ta kontakt med megler. Eiendommen er ikke 
konsesjonspliktig. 

 
BYGGEÅR/BYGGEMÅTE 
 
 

  
Ca 1980. Boligblokk i 7 etasjer med heis, oppført i betong konstruksjon med 
betong etasjeskillere. Yttertakene er antatt flate og tekket med papp eller 
membranløsning.  

 
PARKERING 
 
AREALER 

  
Fast garasjeplass i felles garasjehus medfølger leiligheten. Gjesteparkering. 
 
Bruksareal: Ca 92m². P-rom: Ca 82m². Areal iflg. takstmann. Megler har ikke 
kontrollmålt leiligheten. 

 
INNHOLD 

  
Leiligheten ligger i 5.etasje med heis og lett adkomst og inneholder: entre, 
kjøkken, stor stue med utgang til sydvendt, stor innglasset balkong, 2 soverom 
hvorav ett har utgang til egen balkong mot nord, vaskerom, bad, wc. Det 
medfølger 1 bod. 
 

OPPVARMING  Det er elektrisk fyring i leiligheten. Hvis varmekilder ikke skulle forefinnes ved 
fremvisning, blir leiligheten levert uten disse. 

 
STANDARD 

  
Leiligheten er gjennomgående i bygget og har balkong både og syd og mot nord. 
Heis i bygget med lett tilgang til leiligheten. Leiligheten har eldre standard og 
modernisering/oppussing må påregnes. 
 
GULV: parkett i entreen, stuen og 2 soverom, fliser i vaskerom, bad og wc.   
VEGGER: alle veggflater er malte eller tapetserte. Fliser på badet, vaskerom og 
wc. Alle himlingene er malte. Speil garderobeskap på 1 soverom. Eldre 
kjøkkeninnredning med benk- og skapplass. Kabel-tv fra Telia inkludert internett 
tilkobling. Det er innglasset, stor sydvendt balkong med utgang fra stuen og 
nordvendt balkong med utgang fra 1 soverom. Varmt forbruksvann fra felles 
bereder i borettslaget. Det er fellesvaskeri i oppgangen ved siden av.  
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen 
med fagperson før det inngis bud. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i all 



 

 

dokumentasjon i saken; salgsoppgaven, tilstandsrapporten, opplysninger fra 
kommunen, borettslaget,  forretningsfører m.m. Alt dette kan meget enkelt 
lastes ned via vår hjemmeside: www.casa.no - prospekt 
Eiendommen er tilknyttet off. vei, vann og kloakkavløp. 

 
DIVERSE 

  
Det er forkjøpsrett og denne avklares etter stadfestelse av budet. Kjøper skal 
godkjennes av borettslaget. Det planlegges våtromsrehabilitering ca 2025, ikke 
vedtatt ennå. Det er vedtatt at sikringsskap og hovedtavler skal skiftes ut. Det er 
ikke planlagt økning av felleskostnadene på grunn av dette, men bruk av 
oppsparte midler. Borettslaget er i ferd med å skifte ut/utbedre fasadeplater. Det 
arbeides med bebyggelse av naboeiendom  
 

FELLESKOSTNADER 
 
 

 Kr. 5.625,- pr måned. Felleskostnader kr 4.170.- Kapitalkostnader kr 1.455.- = kr 
5.625.- Felleskostnadene inkluderer blant annet varmt vann, garasjeplass, 
vaktmestertjeneste, andel fellesgjeld, kommunale avgifter, fullverdiforsikring av 
eiendommen, gårdsstrøm og generell drift av eiendommen. Kjøper kan ikke 
holdes ansvarlig for andres mislighold av felleskostnader eller usolgte enheter 
tilhørende prosjektet. Borettslaget er medlem av sikringsordning og Obos 
garanterer for rett betaling av felleskostnader. Avtalen løper til den er sagt opp 
med 12 mnd varsel. 

 
FELLESGJELD/NEDBET. 

  
Andel fellesgjeld for denne andelen utgjør ca kr 352.000,- pr. 1.2.2022. 
Fellesgjelden rest løpetid 24 år 5 mnd. Flytende rente p.t. 1,85%. Det er IN-
ordning i brl og andel fellesgjeld kan innfries 2 ganger pr år; mai/november. 
  

REGNSKAP BRL  Omløpsmidler kr 12.559.028.- Langsiktig gjeld kr 92.503.761.- pr 31.12.2020 
 
LIGNINGSVERDI 
 
EIENDOMSSKATT 

  
Oppgitt som primærbolig av Skatteetaten til kr 1.020.590 pr 31.12.2020 
 
Det er innført eiendomsskatt i Oslo. For 2021 var det ikke noe å betale, men 
det kan endres fremover. 

 
TILSTANDSRAPPORT 

  
Verditakst kr 2.950.000.- Tilstandsrapport avholdt av murmester/takstmann 
Christian Dahl datert 28.2.2022 vedlagt salgsoppgaven. 

 
FORRETNINGSFØRER 
 
KOMMENTAR RAPPORT 
TILSTAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
OBOS , Postboks 6666 - St. Olavs plass, 0107 OSLO 
 
Oppsummering av avvik i rapporten: 
TG 3: Overflater har en del slitasje. Våtrom(bad, vaskerom) Må oppgraderes for 
å tåle dagens bruk. Kjøkken: Generell slitasje og skader på innredning og 
benkeplater. Vannledninger: Stoppekran ikke lokalisert. TG2: Utvendige vinduer. 
Slitasje på utforinger, dels karmer. Løse beslag. Dører. Noe slitasje på 
karmer/lister. Balkong/terrassedør. Dels løse beslag på vridere. Noe slitasje på 
karmer og foringer. Innvendige dører. Generell slitasje og treg funksjon. Mangler 
vrider på dør til kjøkken. Dels løse vridere. Avtrekk kjøkken. Defekt 
kullfiltervifte med slitasje. Wc. Generell slitasje. Dels løse fliser på gulv. Sprekk i 
flis vegg. Gulv. Målt høydeforskjell på 10-20 mm innenfor en lengde 2 meter.  

HEFTELSER  Borettslaget har 1.pr. pant i andelen til sikkerhet for rettidig betaling av 
felleskostnader m.m. Panteretten følger andelen og kan ikke slettes 
 
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett 
for kommunen til å anlegge vann- og kloakk-ledninger inkl. reparasjon av disse, 
bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse 
erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.  
Servitutter: 15.03.1978 – Bestemmelse om bebyggelse, vann/avløp m.m. 
                  12.02.1988 – Bestemmelse om vann og kloakkledning m.m. 
                  23.12.1988 – Bestemmelse om adkomstrett 

 
RETTIGHETER OG  

  
I borettslaget praktiseres det dugnadsoppmøte. 



 

 

FORPLIKTELSER Husdyrhold er tillatt etter nærmere bestemmelser. Det er kun tillatt med ett 
husdyr, som må godkjennes av styret. Kjøpesum og alle omkostninger skal være 
innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.  

 
UTLEIE 
 
 
OMKOSTNINGER 

  
Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for 
at hele eiendommen leies ut. Andelsleilighet kan ikke leies ut uten godkjennelse 
fra styret i borettslaget.  
 
Ved kjøp betales følgende omkostninger i tillegg til kjøpesummen: 
 

- P.t. ingen Dokumentavgift 
- Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr  480.- 

 
Dersom kjøper skal belåne eiendommen, betaler kjøper i tillegg gebyr til 
tinglysingsmyndighetene for tinglysing av pantet med kr 480.- for hvert 
pantedokument som skal tinglyses. Totalsum på forsiden av prospektet er 
stipulert. Vi tar forbehold om endringer i omkostningene. 

 
OVERTAGELSE 
 
HVITVASKINGSLOVEN 

  
Etter avtale med eier. 
 
Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer 
at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til 
Økokrim. Oppgjør til megler må gjøres fra kjøpers konto i norsk 
finansinstitusjon. 

   
FERDIGATTEST 
 
ENERGIATTEST 
 
ANSVARLIG MEGLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Det er utstedt ferdigattest på blokken datert 15.10.1980. 
 
Energikarakter D, oppvarmingskarakter rød. 
 
Eiendomsmegler MNEF/CEO Gunnar M. Henriksen 
Direkte telefonnr.:  (m:) 900 84 910 
E-post: henriksen@casa.no 
 
AS Casa Eiendom 
Ullevålsveien 107 B, 0359 Oslo 
Tlf: 900 84 910. Org.nr 959 828 652 mva. 
 
GDPR (person vern og behandling av data) 
I forbindelse med budgivning gjøres det oppmerksom på at as Casa Eiendom registrerer sensitive 
data som navn, personnummer og  adresser. Disse opplysninger blir lagret på data, men blir ikke 
benyttet ved noen senere anledning. Vi benytter heller ikke disse opplysninger til å kontakte våre 
tidligere interessenter pr telefon eller mail, og dersom det er interessant å følge opp senere salg 
anbefales potensielle interessenter å legge inn et søk på finn.no som inneholder søkebegrepet Casa 
eiendom. 
 
ORIENTERING OM TVANGSALG: 
Salget av denne eiendommen er et tvangssalg ved hjelp av medhjelper. Det vises 
til "Orientering om tvangssalg ved medhjelper." Eventuelle spørsmål vedrørende 
dette kan fremsettes til as Casa eiendom ved Gunnar M. Henriksen.  Det vises 
for øvrig til tvangsfullbyrdelseslovens  kap. 11. 
 
Selger betaler omkostninger til medhjelper, utlegg og eventuelle andre kostnader 
som følger av tvangssalget. 
 
Godtgjørelse til medhjelper: 
Medhjelper godtgjøres iht forskrift av 04.12.1992 om tvangssalg ved medhjelper. 
Iht forskriften §3-3 har medhjelper ved gjennomført salg krav på godtgjørelse 
etter følgende satser: 
 
 3 % av kjøpesum til og med       kr     500.000,- 
 2 % av kjøpesum av det overskytende til og med   kr  1.000.000,- 



 

 

 
 
 

 1 % av det overskytende til og med      kr   6.000.000,- 
 
Ekstragodtgjørelse kan innvilges, jfr. forskriftenes § 3-6. Vederlaget dekkes av 
kjøpesummen og etter de regler som er gitt i medhjelperforsikriften §3-3 og 
eventuelt §3-6. 
 
Mangelsbeføyelser: 
Kjøper har begrensede muligheter til å fremsette eventuelle mangelsbeføyelser. 
Da salget er et tvangssalg kan kjøpet ikke heves, og om kjennelse fra Oslo 
Tingrett blir anket av saksøkte må byder uansett betale på oppgjørsdato 
uavhengig av om han/hun har fått tilgang til boligen. Byder må i tillegg sørge for å 
forsikre boligen, uavhengig av om man har fått tilgang eller ei. Er opplysninger 
imidlertid holdt tilbake, eller boligens tilstand er vesentlig redusert i forhold til 
på visningstidspunktet, kan den ansvarlige holdes erstatningsansvarlig, eller 
prisavslag kreves, jfr. tvangsfullbyrdelseslovens § 11-39. 
 
Vask av leilighet, nøkler etc.: 
Da salget er et tvangssalg, kan det forekomme at boligen overleveres uten at 
normal rydding og rengjøring har funnet sted. Det kan også forekomme at 
enkelte nøkkelsett ikke er komplette, eller at boder ikke er tømt. Dette er 
forhold som ligger utenfor medhjelperoppdraget, og omkostninger i slike tilfelle 
må dekkes av kjøper. 
 
Finansiering: 
Det tas forbehold om at finansieringsplan med lånetilsagn presenteres, og at 
eventuell sikkerhet for budet kan kreves.  
 
Budfrist: 
Bud vedlagt legitimasjon bes framsatt til as Casa Eiendom, Ullevålsveien 107 B, 
0359 Oslo – eller scannet til epost: henriksen@casa.no . Det første budet må 
fremsettes via budskjemaet i dette prospektet for å bevise at budgiver er 
innforstått med at dette er et tvangssalg med spesielle regler. Budet må være 
bindene for budgiver i minst 6 –seks- uker da et bud må anbefales og stadfestes 
før et salg kommer i gang. Vennligst benytt vedlagte budskjema, og les 
informasjonen på side 2 på budskjemaet nøye før bud innleveres. Bud som 
sendes utenom vanlig arbeidstid blir ikke behandlet før neste arbeidsdag. 
Budgivning etter 1.bud foregår pr epost. Hemmelige bud er ikke mulig. 
 
 

Dato:  15.4.2022   Korrigert dato: 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
Epost:   henriksen@casa.no 
 

BUDSKJEMA TVANGSALG 
 
Undertegnede gir herved et bud stort   Kr _____________________________________ skriver  
 
kr ______________________________ 
+ vanlige omkostninger, kr  
 
For eiendommen: Granstangen 18 B, gnr. 110, bnr. 30 , andelsnr. 221 Nordre Gran brl i Oslo kommune 
 
Eventuelle forbehold: ______________________________________________________________ 
 
Undertegnede bekrefter å ha fått opplysninger om eiendommen gjennom prospekt/salgsoppgave for 
eiendommen fra eiendomsmeglerfirma. 
Undertegnede er kjent med at budet er bindende for meg/oss når det er kommet til medhjelpers 
kunnskap. 
 
Nærværende bud er bindende for undertegnede til og med den:___________________________ 
 
Såfremt rettens medhjelper innen utløpet av den ovennevnte fristen gir melding om at budet er blant dem 
medhjelperen vil anbefale overfor saksøkeren, er budet bindende i ytterligere 6 uker, regnet fra utløpet av 
fristen. 
Undertegnede er kjent med at eiendommen selges etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven om tvangssalg, 
og at ”Lov om avhending av fast eigedom” ikke gjelder ved tvangssalg. 
Undertegnede er kjent med at det ikke blir skrevet kjøpekontrakt, men at dette bud, dersom det blir stadfestet 
av retten, er bestemmende for rettigheter og plikter. 
Undertegnede er kjent med at rettens stadfestelse av budet kan påankes, at ankefristen er en måned regnet 
fra dato for rettens stadfestelse, og at anke ikke medfører at forpliktelsene etter budet faller bort (med mindre 
stadfestelsen oppheves). 
Dersom retten stadfester budet, gir undertegnede herved fullmakt til medhjelper as Casa eiendom v/Gunnar 
M. Henriksen til å begjære skjøtet utstedt i undertegnedes navn og utlevert til seg. 
Undertegnede er klar over at det gjelder særlige regler ved rettens tvangssalg og at noen av de sentrale 
punkter er inntatt på den annen side av dette budskjemaet, som jeg har lest. 
 
 
Oslo, den _______________________________ 
 
Fullt navn: ______________________________   Fullt navn: ______________________________ 
 
Pers.nr:     ______________________________    Pers.nr:     ______________________________ 
 
Adresse:   ______________________________    Adresse:   _______________________________ 
 
                  _______________________________                    _______________________________ 
   
Tlf.priv:     _____________Mob:______________  Tlf.priv:    _____________ Mob:_____________ 
 
Epost:___________________________________  Epost:__________________________________ 
 
 
________________________________________   ________________________________________ 
Underskrift                                                                  Underskrift 
 
Kjøpet vil bli finansiert slik: 
Låneinstitusjon:__________________________      Saksbehandler:__________________/tlf_________ 
 
Egenkapital:_____________________________     Lånebehov:______________________________ 

 

 



 

 

 
ORIENTERING OM TVANGSSALG VED MEDHJELPER 
 
Salg ved hjelp av medhjelper er blitt den vanligste av de to tvangssalgsformene. I motsetning til 
tvangsauksjon, vil salg ved hjelp av medhjelper foregå mest mulig likt frivillige salg gjennom advokat eller 
eiendomsmeglere. På en del viktige punkter er det imidlertid forskjell. Følgende vil således gi en orientering 
om kjøpsinteressertes rettigheter i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven. 
 
Feil og mangler 
En eiendom kjøpt på tvangssalg selges som den er. Lov om avhending av fast eiendom kommer ikke til 
anvendelse. 
 
Kjøperen kan ikke heve kjøpet, men prisavslag kan kreves. Dette skjer ved søksmål mot den som har fått 
en del av kjøpesummen som kreves redusert, eller mot impliserte som har utvist skyld. 
 
Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men det kan kreves at den del av summen som 
rammes av krav om prisavslag ikke utbetales til de berettigede inntil saken er avgjort. 
 
Bud 
Bud inngis i hovedsak som ved ordinær eiendomsmegling. Budet må været bindende for budgiver i minst 6 
uker. Med Oslo byfogdembetes samtykke kan det likevel tas hensyn til bud med kortere bindingstid, jfr. 
tvfbl. § 12-6, jfr. tvfbl. § 11-26. 
 
Anbefaling av bud 
Medhjelper eller eier er ikke bemyndiget til å akseptere et innkommet bud. Dette må forelegges saksøkeren 
med anbefaling om stadfestelse. Saksøkeren kan unnlate å gjøre dette, og be medhjelper foreta ytterligere 
salgsframstøt. Det utstedes ikke kjøpekontrakt. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at kjøp er 
kommet i stand. 
 
Saken kan, frem til Oslo byfogdembetes stadfestelse av budet har skjedd, trekkes tilbake, med den 
konsekvens at salget ikke blir gjennomført. Slik tilbaketrekking av saken kan gi budgiver grunnlag for å kreve 
erstatning. 
 
Oppgjør og overtagelse 
Oppgjørsdagen er 3 måneder etter at medhjelperen forelegger budet for Oslo byfogdembete i samsvar med 
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27. Oppgjør skal skje uavhengig av om boligen er fraflyttet eller ei. 
 
Skjer oppgjør etter oppgjørsdagen, påløper morarenter. Er kjøpesummen betalt, kan medhjelper etter 
anmodning fra kjøperen, tillate at overtagelse skjer forut for oppgjørsdagen dersom leiligheten er fraveket, 
eller man får aksept fra hjemmelshaver. Etter at kjøperen er blitt eier overtar han risiko for eiendommen, 
og må selv sørge for forsikring, strømabonnement etc. 
 
Anke 
Stadfestelseskjennelsen kan påankes. Ankefristen er 1 måned fra kjennelsens avsigelse. En anke vil som 
hovedregel ikke føre frem dersom innvendingene ikke har vært fremsatt overfor Oslo byfogdembete før 
kjennelsen avsies. 
 
Saksøktes fraflytting 
Når kjøperen er blitt eier av skjøtet, plikter saksøkte og hans husstand å fraflytte leiligheten. Dersom dette 
ikke skjer, kan kjøperen uten gebyr kreve fravikelse. 
 
Tinglyst skjøte 
Når kjøperen er blitt eier vil medhjelper etter fullmakt fra Oslo byfogdembete tinglyse skjøtet på kjøperen. 
Dette medfører at samtlige heftelser som ikke skal overtas av kjøperen blir slettet. 
 
Ovenstående er kun en forenklet fremstilling, ytterligere informasjon følger av tvangsfullbyrdelseslovens 
kapittel 12, jfr. kapittel 11. 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


