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Nøkkelinformasjon:

Eiendommen

Fritt beliggende kombinasjonsbygg over 3 etasjer. Bygget består av tilsammen 5 næringsseksjoner 
og en boligseksjon. Bygget er tilbygget flere ganger.  
Område bestående hovedsakelig av næringseiendom med spredd villaeiendom. Utvedning tegel-
steins forbledet. Valmet takkonstruksjon med karnapp. Flatt oppforet tretak, tekket med asfaltdekke.

Adresse: Professssor Kohts vei 27,1366 Lysaker 

Matrikkeldata: Gnr. 40, bnr. 222, snr. 3 i Bærum Kommune. 

Sameiets navn: Eierseksjonssameiet Professor Kohts vei 27   

Hjemmelshaver: Hopstock Eiendom AS Org. nr.: 946 930 709 

Type eiendom: Næring  

Areal: 59 bta 

Sameiebrøk: 55/398 

Eiet tomt: 765 kvm 

Felleskostnader inkl. Brensel og strøm á kto. : NOK 24 000,-  pr. år  

Byggeår: 1917 

Leietaker: Summit by Hopstock Helse 

Leieinntekt årlig: NOK 240 000,-  

Prisantydning: NOK 3 700 000,- 

Eierskiftegebyr: NOK 3000,- (inkl. mva.) pr seksjon belastes selger. 

Forretningsfører: Cura Utvikling AS 
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Beliggenhet

Lokalet har en fin beliggenhet i et attraktivt og etablert område på Lysaker/Stabekk. Lokalet ligger 
sentralt i Bærum, og det er gangavstand til Stabekk sentrum, der du finner dagligvareforretninger, 
Baker Hansen, Bolina, Jeppes, Apotek, bensinstasjon, mm. Stor Menybutikk mm på Høvik senteret.  
 
Til Sandvika sentrum bruker man ca. 10 min. med bil. CC Vest er et annet stort kjøpesenter kun ca.  
5 min. unna om man kjører bil. Det er også kort vei til Bekkestua sentrum eller Fornebu S, med sitt  
rike serviceutvalg, hyggelige kafeer og restauranter. Klesforretninger, bank, vinmonopol, dagligvare- 
forretninger, legekontor , treningssenter mm er bare noe av det du også finner her.  
 
Offentlig kommunikasjon: Fra lokalet er det gangavstand til Stabekk og Lysaker togstasjon, med  
flere flytogavganger, og Kveldsroveien bussholdeplass. Toget bruker 13 min. til Oslo sentrum.  
Høvik stasjon er en jernbanestasjon for lokaltoget på Drammenbanen på Høvik, her er det 
pendlerparkering. Det er kort vei fra eiendommen og ut på E18.

Beskrivelse av salgsobjektet

Salg av næringsseksjon på gateplan. Seksjonen ble modernisert i 2017 og fremstår som et nytt  
lokale med god standard. 1 Parkeringsplass medfølger.  
 
Lokalet er fullt utleid til Summit by Hopstock Helse, som er et treningsstudio.  
Leiekontrakt 5+5 år. Årlig leie NOK 240 000,- pr. år. 
Leietager dekker felleskostnader. 



Opplysninger om sameiet

Sameiet består av 5 næringseksjoner og 1 boligseksjon.  
Styreleder er Lars Håvi 
Forretningsfører er Cura Utvikling AS 
Eierskiftegebyr utgjør,- kr 3000,- (inkl. mva.). 
Se vedlegg 5 Protokoll for konstituerende årsmøte 2022 og vedtekter for sameiet vedlegg 6. 
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Økonomi

Felleskostnader utgjør: kr 24 000,-pr år (inkl. mva.)  
Felleskostnader dekker forsikring, brøyting, strøm, internett, kommunale avgifter, eiendomsskatt  
 
Felles forsikring i bygget gjennom Gjensidige med avtalenummer 90013952.  
Denne er på ca. kr 13.000 i året og blir fordelt etter eierbrøk. 

Standard

Lokalet har eget inngangsparti og er vesentlig påkostet i senere tid. Lokalet har tilluft fra vegg og 
spalter i vinduene, samt isolerglass vinduer og brann/ lydklassifiserte dører. Næringsseksjonene  
disponerer deler teknisk rom, kjøkken, gang og bad med dusj. Det er montert ny fordelertavle med 
separate internavlesere til hver enkelt seksjon. Totalt har bygget 5 næringsseksjoner og en leilighet.  
Lokalet innvendig:  
Gulv: Gulvoverflater med flis.  
Vegger: Malte vegger. Kjøkken: Nyere, tidsmessig kjøkken med folierte matte fronter, skaper til tak. 
Innredet med microovn og oppvaskmaskin.  
Bad: Baderom med dusjnisje på fliser, wc og servant med underskap/ innredning.  
Lokalet har mekaniskventilasjon/ til-luft og mekanisk avtrekk på bad og kjøkken. Lokalet har opplegg 
for kabel-tv og bredbåndsløsning. Nyere fordelingstavle med automatiske vippebrytere, noe fornyet 
fordelenett i forbindelse med nytt kjøkken. Standard hovedsakelig fra 2017 med alle nye flater, bad, 
kjøkken og el-anlegg. Bebyggelsen holder god standard med normalt vedlikeholdsbehov. Lokalet 
ligger med god eksponering mot veien og med oppstillingsplasser på gateplan. Det følger med en 
oppstillingsplass med seksjonen.  
Kort vei til både servicetilbud og offentligtransport.   
Det er mindre saltutslag på vegger mot terreng i fellesareal.  
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Hopstock Eiendom AS er hjemmelshaver til seksjonen. Grunnboksutskrifter vedlegg 1. 
 

Hjemmel

Næringslokalet ligger i et uregulert område men omfattes av kommuneplanens arealdel 2017-2035  
med id nr. 201601. Arealet er avsatt til nåværende boligbebyggelse.  
Se vedlegg 2 Eiendomskart med grenser.

Regulerings- og arealplaner 

Det foreligger hverken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for bygget. Kommunen følger ikke opp 
saker innsendt før 01.01.1998. Dette er et eldre bygg fra 1917 og det er derfor vanskelig og tidkrevende 
å verifisere om bygget er oppført i henhold til tillatelse og regelverket. Det ble derfor i siste lovendring, 
gitt en bestemmelse om at ferdigattest ikke skal utstedes i disse sakene.  
Det vil si at kommunen skal henlegge gamle saker som ikke er avsluttet med ferdigattest (FA) eller  
midlertidig brukstillatelse (MB) og avvise henvendelser om ferdigattest i slike saker.

Ferdigattest og brukstillatelse

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved 
overskjøting til ny hjemmelshaver:  
30.07.1926 - Dokumentnr: 900589 - Erklæring/avtale Rett til å benytte trapp på bnr. 216 Overført fra: 
Knr: 0219 Gnr:40 Bnr:222 Gjelder denne registerenheten med flere.  
22.10.1926 - Dokumentnr: 900590 - Rettigheter iflg. skjøte Overført fra: Knr: 0219 Gnr: 40 Bnr: 222 
Gjelder denne registerenheten med flere.  
25.11.1970 - Dokumentnr: 309032 - Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kom-
munen Overført fra: Knr: 0219 Gnr:40 Bnr: 222 Gjelder denne registerenheten med flere 25.11.1970 - 
Dokumentnr: 309033 - Erklæring/avtale Bestemmelse om felles vannverk/ledning. Kan ikke slettes uten 
samtykke fra kommunen Overført fra: Knr: 0219 Gnr: 40 Bnr: 222 Gjelder denne registerenheten med 
flere.  
31.05.2018 - Dokumentnr: 825091 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 3 Formål: Næring Til-
leggsdel: Grunn  
Sameiebrøk: 55/398 

Tinglyste heftelser og forpliktelser
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Tomt

Sameiets tomt utgjør 765 kvm. Eiet tomt.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer blant annet plikt for megler-  
foretaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen.  
Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av 
handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere trans-
aksjoner som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terror-
finansiering til Økokrim. 

Kjøpekontrakt 

Selger forutsetter at vedlagte kjøpekontrakt basert på bransjestandard ifra NEF legges til grunn for 
bud på eiendommen jfr. vedlagte salgsbetingelser. Dersom budgivere ønsker å fravike betingelsene 
som er lagt til grunn i den vedlagte standardkontrakten, må dette angis skriftlig ved budgiving. 
 
Se kjøpekontrakt vedlegg 9. 
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Salgsbetingelser

Budgiver oppfordres til å legge vedlagt kjøpekontrakt til grunn for eventuelle bud. Eventuelle 
forslag til endringer i kjøpekontrakten må klart fremgå av eventuelle bud. Ved eventuelle avvik 
mellom prospekt og kontrakt skal sistnevnte gjelde. 
 
Selgers Mangelansvar: Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående  
besiktigelse/ gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3- 9,  
slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: 
 
●  Dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt, 
●  Dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. avhendingsloven § 3-7, eller 
●  Dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. 
 
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger 
etter dette Kjøper. 
 
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunn- 
analyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse  
med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle 
dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i 
avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv  
likevel hadde faktisk kunnskap om. Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommenes arealer  
(utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som  
grunnlag for mangelskrav. 
 
Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger, herunder garantikrav, tilknyttet forhold 
Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av  
Eiendommen før signering av kontrakten. 
 
Når det gjelder Selgers eventuelle erstatningsansvar, kan Selger under ingen omstendighet holdes  
ansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Avhendingsloven § 4-19 (2) 
fravikes også slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til ett år etter overtakelse. Tilsvarende 
frist gjelder også der Kjøper hevder at Selger har opptrådt grovt uaktsomt. Reguleringen i denne  
paragraf er av partene hensyntatt ved fastsettelse av Kjøpesummen. 
 
Eiendommen forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv får gjennomgått eiendommens  
tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og liknende 
vedrørende eiendommen. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er mottatt fra 
selger, og ikke kontrollert av megler.  
 
Dette prospektet er utarbeidet av Nova Næringsmegling AS basert på opplysninger fra oppdragsgiver  
og for øvrig fra kilder som anses å være pålitelige og forutsettes gjennomgått i detalj før  
bindende bud inngis. 
 
Prospektet skal betraktes som markedsføringsmateriale. Nova innestår ikke for at informasjonen  
i prospektet er presis eller fullstendig, og fraskriver seg ethvert ansvar (juridisk og økonomisk) for 
eventuelle feil og/eller ufullstendige opplysninger.
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Vedlegg

1 - Grunnboksutskrift  

2 - Eiendomskart med grenser 

3 - Plankart 

4 - Megleropplysninger 

5 - Protokoll for konstituerende årsmøte 2021 

6 - Vedtekter sameiet 

7 – Rammetillatelse/dispensasjon 19.02.2018 (for seksjon 6) 

8 - Kjøpekontrakt 
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NOVA  
NÆRINGSMEGLING AS  
Besøksadresse: Bygdøy Alle 10, 0262 Oslo 
Postadresse: Ullevålsveien 82A, 0454 Oslo 

  
Christian Brede Moe  
Eiendomsrådgiver 
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