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Bestemmelsene i den gamle festekontrakt som er tinglyst....3_l980_... utgar i sinhelhet
og erstattes med salydende standardvilkar fra Oslo kommunes festeforhold:

1.
Arealet.

Festeren er forpliktet til etter-kommunens bestemmelse å avstå nødvendig ubebygd grunn til
veiutvidelse med skjæring eller skråning,  til  fellesarealer og fellesanlegg av den art som
omhandlet i bygningslovens $52, samt til atkomst for eventuelle nabotomter. Avståelsen skjer
mot forholdsmessig reduksjon i festeavgiften. Videre har festeren krav på erstatning for
eventuelle ulemper o.l. etter vanlige erstatningsregler.

Hvis festeren trenger konsesjon og ikke oppnår dette, faller denne festeavtale bort uten
vederlag til noen av partene.

$2.
Festetiden.

Festetiden forlenges med ......9......... Ar  regnetfra ..... ± _2987
$3.

Festeavgiften - størrelse og sikkerhet.

I festeavgift betaler festeren arligkr.... • 9l9. 7 ••• beregnet etter......9.......... prosent av

kr. .....25.......... pr. m? Avgiften betales fa ...±:%__2987,_,og erlegges forskuddsvis til

boligdirektoren med en halvpart hver .±.±.9e.±:7.... første gang .
Festeavgiftsgrunnlaget inkluderer ikke tilknytningsavgift for vann og avløp. Festeren

betaler tilknytningsavgiften etter de regler som til enhver tid gjelder.
Hvis festeavgiften er avhengig av prismyndighetenes godkjenning og den ikke oppnås, skal

denne festeavtale gjelde med den høyeste festeavgift som prismyndighetene godkjenner.
Festeavgiften skal kunne reguleres i samsvar med lov om tomtefeste av 30.5.1975 nr. 20.

Likevel skal regulering kunne skje hyppigere enn hvert 10 år såfremt det i fremtiden blir adgang
til det.

Den nye avgift blir å etterbetale fra det tidspunkt da krav om regulering lovlig ble reist.

§4.
Skatter m.v.

Festeren bærer alle skatter og avgifter og alle andre forpliktelser som er eller blir utskrevet på
festearealet. Festeren utreder foruten lovmessig eiendomsskatt av bygninger  til  like et beløp som
svarer til eiendomsskatt av grunnen om denne hadde vært i festerens eie. For dette beløp

begrenset til kr pr. år har kommunen første prioritets panterett for 3
- tre - arsforfalt avgift.

$5.
Byggearbeidet.

Festetomten skal av festeren nyttes til tomt for påstående våningshus .
og må kun brukes i overensstemmelse med dette formal.

Kommunen skal ikke ha noe ansvar for skade eller ulemper som måtte voldes ved den
utnyttelse, bebyggelse, eller virksomhet som festeren iverksetter på festetomten. Blir kommunen
likevel pålagt slikt ansvar, skal kommunen varsle festeren. Festeren plikter aref undere
kommunen det den måtte ha utbetalt i erstatninger.

Ledninger som forefinnes på tomten ved festerens overtakelse av denne, plikter festeren a
legge om etter krav fra kommunen.

Kommunen kan, i samsvar med reguleringsplan, pålegge festeren abygge parkeringshus.
Hvis parkeringshus ikke er bygget, skal parkering bare finne sted på godkjent parkeringsplass
som kan plegges opparbeidet. (Gjelder ikke smahustomter.)

Beboerne skal kun parkere sine biler i parkeringshus hvor de har andelsplikt, og gjeste-
parkering skal finne sted på de spesielt avsatte parkeringsplasser. (Gjelder ikke småhustomter.)



.
's

§6.
Ubebygget areal.

Ti"EgGIL$_3: Forsky4icfeste-
st fo de 3 sistear har konn:unen

J· re prioritets panterett i be?g-
-se., jfr, tomtefesteloves $ 2

Det ubebygde areal plikter festeren a opparbeide etter bygningsmyndighetenes krav ogkommunens bestemmelser. Dersom dette ikke blir gjort etter pålegg med rimelig frist, kankommunen la arbeidet utforepa festerens bekostning.
Trær pa tomten kan bare felles etter skriftlig samtykke og anvisning av skogsjefen. Matjordsom ikke går med til tomtens grøntanlegg, er kommunens eiendom. Park- og idrettsvesenet skalgis minst 1 måneds skriftlig varsel når matjorden skal fjernes.
Vegetasjon på tomten pliktes fjernet uten yederlag i den utstrekning kommunen finner detønskelig av hensyn til ferdsel, trafikksikkerhet (fri sikt) eller vedlikehold. Kommunen har rett tiluten erstatning a plante trær og sette ledning/stolper pa innsiden av grensen langs offentlig vei,plass o.l. _ - _ . . .Det forbeholdes rett for kommunen til uten erstatning a plassere transformatorkiosk patomten. 

-I de tilfelle veien ikke opparbeides i full regulert bredde, skal arealet mellom regulerings-linjen og veien langs torhten settes i stand og vedlikeholdes av festeren. Inngjerdes dettesammen med tomten, plikter festeren a flytte gjerdet vederlagsfritt hvis veien utvides.Kommunen har rett til a broyte snø inn på arealet.
Kommunen kan, i samsvar med reguleringsplan, pålegge at gangveinettet - både deoffentlige og borettslagets veier, bare skal nyttes for biltrafikk som er nødvendig for nødkjøring,varetransport, renovasjon, samt vedlikehold av bygninger og uteanlegg.Fester kan ikke motsette seg kjøring som er nødvendig for drift av kommunale anlegg,hvis dette er forutsatt i reguleringsplan.
Kommunen kan pålegge at det gis dispensasjon fra kjøreforbud på gangveier forbevegelseshemmede.
Kommunen kan pålegge fester a sette opp og bekoste offentlige og eventuelt andre trafikk-og informasjonsskilt.

§7.
Vedlikehold og gjerdehold.

.Festeren plikter a holde bygningene og den ubebygde grunn i ordentlig stand og er for så vidtunderkastet det ettersyn som kommunen måtte la foreta. Blir vedlikeholdet forsomt trossadvarsel, kan kommunen la det utføre på festerens bekostning. Dette gjelder også avkjørslerstilknytning til veiene, samt de opparbeidede veier som kommunen ikke har overtatt tilvedlikehold. '
Mot nåværende og fremtidige gater, offentlige plasser, parker og kommunens eiendomsom ikke er bortfestet, phviler gjerdeholdet festeren alene. Dersom dette ikke blir overholdt avfesteren, kan kommunen sørge for det for festerens regning.
Gjerdeplikten er stedsvarig, ifr.$2 i lov om grannegjerde. Ellers fordeles gjerdeholdetetter bestemmelsene i lov om grannegjerde.

§ 8.
Forsikring.

Festeren plikter a holde alle bygninger fullverdiforsikret. I tilfelle av brann er festeren forpliktettil snarest mulig a utbedre skaden eller oppføre ny bygning med samme formål som den brente.Festeren skal forevise forsikringsattest fra selskapet.

§ 9.
Medlemskap i fellesorgan.

Dersom det innen et boligområde opprettes et fellesorgan som skal ha til formal a ivaretabeboernes fellesinteresser, eksempelvis felles vaktmestertjeneste, vedlikehold etc. av fellesantenneanlegg og friarealer, har festeren plikt til a vaere medlem av dette. Medlemskapetmedfører plikt til a betale de beløp som fellesorganet fastsetter til formålet.

§ 10.
Ledninger og atkomst.

Kommunen har rett  til  a legge og ha liggende ledninger av enhver art, kummer o.l. i og over denubebygde del av tomten, og sørge for atkomst og la utføre ledningsarbeider med vedlikeholdsom er nødvendig for bruk eller bebyggelse av andre tomter eller for byens ledningsnett. Tilsynmed og reparasjon av ledningsanleggene må ikke hindres eller vanskeliggjøres ved anlegg ellerbebyggelse som utføres av festeren. Før festeren går i gang med bygge- eller anleggsarbeid påtomten, plikter han a varsle kommunen, og må rette seg etter de pålegg som kommunen gir omutførelsen.



For mulig ulempe og skade som voldes ved arbeider som nevnt, tilkommer festeren
godtgjørelse, som i mangel av enighet fastsettes ved skjonn.

Kommunen skal ha uhindret adgang til tomten ved besiktelser, takster over eiendom o.l.
Festeren plikter a erstatte skade som voldes pa annen manns tomt ved at kommunen

utfører arbeider på denne til fordel for festeren.
Festeren er forpliktet til  etter narmere bestemmelse av vannverket a nytte og betale  de

stikkledninger (vann- og avløpsledninger) som legges av kommunen. Festeren overtar eiendoms-
retten og vedlikeholdsplikten av de stikkledninger som legges av kommunen og nyttes av
festeren.

§ 11.
Fremfeste - bortleie - pantsettelse.

Fremleie eller fremlan av det festede omrade eller delav dette kan ikke skje uten kommunens
skriftlige samtykke.. .

Utleie, fremleie og fremlån av bygningen eller del av denne, kan heller ikke skje uten
kommunens skriftlige samtykke. Godkjenning etter dette ledd kan bare nektes dersom det etter
omstendighetene er saklig begrunnet. . _,

Ved disposisjoner i strid med ovenstående bestemmelse, kan kommunen heve feste-
avtalen og gå frem etter reglene i $13 annet ledd, og for ubebygde festetomter også heve og kreve
avlyst festekontrakten uten festerens samtykke.

Festeren har rett til å pantsette festeretten sammen med de bygninger som er ført opp på
tomten.

§ 12.
Overdragelse og forkjøpsrett.

Festeren kan ikke uten kommunens skriftlige godkjenning overdra festeretten med minetre
tomten er bebyget. Ayefestere ma paregnefesteavgift somfor nye: festere.

Overgang av festeretten kan kun skje i forbindelse med samtidig overføring av eiendoms-
rett til bebyggelsen til samme erverver.

Ved enhver overgang av festerett pliktes melding om overgangen straks gitt til
kommunens boligetat.

Ved overdragelse av festerett til ubebygd tomt i strid med 1. ledd i denne paragraf, kan
kommunen heve festeavtalen og kreve festekontrakten avlyst uten festerens samtykke. Såfremt
Oslo kommune onsker a selge festetomten til kjøper som skal bruke tomten til uendret formål,
har festeren forkjopsrett. Hvis festeren onsker a gjore forkjopsretten gjeldende, ma melding om
dette være mottatt av kommunen innen 3 måneder etter at festeren har fatt skriftlig melding,
vedlagt den inngåtte avtale, fra kommunen om salget.

§ 13.
Mislighold.

Det vises til lov om tomtefeste av 30. mai 1975, nr. 20 §§ 24 og 28.
Før det blir tatt skritt til inndrivelse ved tvangsauksjon eller heving, skal kommunen i

rekommandert brev varsle panthaverne etter grunnboken. Disse kan avverge tvangsauksjon eller
heving ved innen 1 måned etter varsel er gitt a innbetale skyldig festeavgift med påløpne
omkostninger og renter fra forfall, eller innen samme tid gi erklæring om at de vil oppfylle de
andre plikter som er misligholdt av festeren innen en frist som nærmere blir fastsatt av
kommunen.

En eventuell endring i festerens anvendelse av festetomten med tilhørende bebyggelse
som strider mot den i$5, første ledd forutsatte anvendelse av festetomten eller den gjeldende
regulering av tomten, skal forelegges Oslo kommune pa forhand og for avtale inngas med tredje-
mann. Kommunen kan kun nekte a samtykke i en endring når det er saklig begrunnet.

Er det foretatt en endring i strid med den i $5, første ledd forutsatte anvendelse av feste-
tomten eller den gjeldende regulering, kan kommunen heve festekontrakten så fremt det er
saklig begrunnet.

§ 14.
Fornyelse av festet, innløsning av bygningene m.v.

Kommunen skal innen ett år før festetidens utløp gi festeren underretning om den akter å bort-
feste tomten til samme formål som tidligere. I så fall er festeren fortrinnsberettiget til fortsatt
feste for den tid kommunen bestemmer.

For øvrig vises til lov om tomtefeste av 30. mai 1975, nr. 20 §§ 9 og 19-21.



15.
Omkostninger.

Festeren bærer alle utgifter til måling, takst rn.v. av arealet og til dokumentavgift ogtinglysning -av festekontrakt og målebrev, og til dekning herav deponerer han kr. •.. .. ............ .. ved feste-kontraktens underskrift.

$16.
Særbestemmelser for Husbankbelånte boligfestetomter.- -

Hvis og så lenge det hviler lån av Den Norske Stats Husbank på hus på den festede grunn, skal:
l. Festekontrakten ikke utløpe, selv om kortere festetider avtalt.2. Tomten ikke kunne forlanges ryddet.
3. Husbanken og kommunen i tilfelle festeledighet være berettiget til asette innny festerfor den gjenværende del av lånets løpetid.

Særbestemmelser for bortfeste av denne eiendom.

Denne kontrakt er utferdiget i 2- to- eksemplarer hvorav festeren og kommunen hver beholderett.

Oslo, den 2 1 /9-89

OSLOARBEIDERPARTISorn fester: , .lo. l. For Oslo kommune: .
OSLO KOMMUNE

Q Bolidirel{tørenGunn@;- A. Iegangeni«« 3., 8%c2'a,to

Undertegnede vitner, som begge er myndige og bosatt i Norge, bevitner herved at. .

1.: .
ROGER F

Fodt:...........·Advokatfu/rel/9

Adr.: .

skr vet Jtående kontrakt i vårt nærvær og er over 18år.

. .. 2.: ······································
Født: .

Adr.: · .


