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VELKOMMEN TIL
RØSSLYNGVEGEN!
Det er en glede å kunne introdusere et nytt boligprosjekt
på Gråtenmoen i Skien. Røsslyngvegen består av tre
romslige og moderne rekkehusleiligheter preget av smarte
planløsninger og innbydende uteplasser i grønne omgivelser.
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FLOTT BELIGGENHET
Røsslyngvegen ligger i et veletablert og
populært boområde. Tomten er omgitt av
eneboliger og har Gråtenmoen barnehage
som en av naboene.
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Maxbo

NÆR DET MESTE
Beliggenheten til Røsslyngvegen gir deg kort vei
til alle butikkene og tilbudene på Gråtenmoen
og Kjørbekk. Med bil er det ikke langt til Skien
Fritidspark og flotte turområder.
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Montér
Erik Tanche
Nilssen

FORM OG KARAKTER
Røsslyngvegen er tegnet av sivilarkitekt MNAL Arild Sannes ved ARIO. Sannes
har fått en rekke priser for byggene han har tegnet. Senest i fjor fikk han
Porsgrunn kommunes Byggeskikkpris for et prosjekt i Brevik. Han har
utformet boligene i prosjektet i et kontemporært formspråk. Alle enhetene
er kompakt designet med effektiv arealbruk. Fasadematerialene er valgt med
hensyn til arkitektonisk stil og smart vedlikehold.
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EN ENKLERE HVERDAG
Boligene i Røsslyngvegen blir organisert som et borettslag tilknyttet Porsgrunn Bamble
Borgestad Boligbyggelag. Å bo i et borettslag gir deg trygge rammer i et godt fellesskap.
Livet blir også enklere i Røsslyngvegen. Kanskje du er en av dem som ønsker å flytte fra
en stor enebolig til et hjem som krever mindre vedlikehold og egeninnsats? Flytter du inn i
en borettslagsbolig, kan du slippe alle de pliktene du har i en enebolig dersom borettslaget
velger å sette dette arbeidet bort. Med andre ord: Færre bekymringer og mer tid til de
tingene du virkelig har lyst til å gjøre!

12

VERDT Å VITE
Røsslyngvegen er utviklet og leveres av Reiss Eiendomsutvikling AS. DnB Eiendom står for salget av
prosjektet. Boligene i Røsslyngvegen vil bli organisert som et borettslag tilknyttet PBBL.

Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag gir sine medlemmer løpende
tilbud om attraktive boligprosjekter i Telemark. Over 16.500 medlemmer
har tegnet medlemskap i PBBL for å være sikret den boligen de ønsker
- når de trenger den. Under PBBL sin paraply forvaltes det over 6.600
boliger i mer enn 300 boligselskaper fordelt på 11 kommuner. PBBL
har 29 ansatte som arbeider med prosjektutvikling, eiendomsmegling,
økonomi, medlemsservice og tekniske tjenester.

Med lokal forankring i Grenland satser Reiss Eiendomsutvikling AS på å
skape gode og moderne boliger. I nært samarbeid med dyktige arkitekter
utvikles boligprosjekter med identitet og mange kvaliteter.
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INTRODUKSJON TIL BOLIGENE
Røsslyngvegen byr på spennende og moderne boliger som er perfekte for deg som ønsker
å bo med flere i et godt nabofellesskap. Hver bolig er på 141,5 kvadratmeter BRA. I første
etasje blir en entré, ett soverom, ett bad med dusj og en åpen stue- og kjøkkenløsning
med utgang til en vestvendt terrasse. I andre etasje er det lagt opp til tre soverom, en bod,
et bad med dusj, et eget vaskerom og en stue med utgang til en balkong. Med hver bolig
følger i tillegg en utvendig sportsbod og carport.
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BOLIG 1
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BRA:

141,5 m2

P-rom:

138,0 m2
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BOLIG 2
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BRA:

141,5 m2

P-rom:

138,0 m2
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BOLIG 3
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BRA:

141,5 m2

P-rom:

138,0 m2

23

TILVALGSMULIGHETER
Til boligene i Røsslyngvegen er det valgt materialer og løsninger som
fremhever prosjektets arkitektoniske utforming. Rommene er preget av
arealeffektive og smarte utformingsløsninger. Vi er i tillegg behjelpelig
med å finne andre løsninger - om det er ønskelig. Som kjøper gis du
god anledning til å gjøre individuelle tilvalg til standardleveransen mot
pristillegg.
Det gjelder følgende deler av leveransen:
• Kjøkkeninnredning.
• Baderomsinnredning.
• EL-leveransen, inkludert belysning.
• Garderober.
• Utførelse av innvendige overflater.
Tilvalg avtales og bestilles av byggleverandør.
Dette blir gjennomgått på et tilvalgsmøte.
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EIENDOMMEN FRA A TIL Å
- BOLIG UNDER OPPFØRING
FAKTA OM EIENDOMMEN
Prisantydning kr 1 975 000,Fellesgjeld kr 1 975 000,Prisantydning inkl. fellesgjeld kr 3 950 000,Omkostninger kr 6.032,Totalt ink. omkostninger kr 3 956 032,Felleskostnader kr 8 030,Felleskostnadene inkluderer renter på fellesgjelden (avdrag kommer på etter 20 år),
Kabel TV/internett, vaktmestertjenester, bygningsforsikring, kommunale avgifter,
forretningsførsel, revisjon, vedlikehold og andre driftskostnader er inkludert.
Felleskostnader totalt etter avdragsfri periode 14 430,P-ROM 138,0 kvm
BRA 141,5 kvm
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Hovedoppdragsnummer
61018045

Eierforhold
Andelseier i borettslag

Ansvarlig megler og
kontaktperson
Navn: Stig Engebretsen, telefon
91 68 15 50
Tittel: Eiendomsmegler
DNB Eiendom AS
Adresse: Skomværgata 5, 3921
Porsgrunn
org.nr. 910 968 955

Boligtype
Rekkehus

Selger/utbygger
Navn: Reiss Eiendomsutvikling AS
Adresse: Løkkevegen 2A
Org.nr.: 920 424 813
Entreprenør
Navn: Telering Bygg og
Boligservice AS
Adresse: Løkkevegen 2A, 3915
Porsgrunn
Org.nr.: 920 424 600
Fellesareal/utomhus/
infrastruktur
Skien kommune gnr. 220 bnr. 784.
Eiendommen er fradelt og
eiendomsgrensene er endelig
oppmålt på salgstidspunktet.
Borettslagets tomteareal er
oppgitt fra selger å bli ca. 1
013,4 kvm. Hver bolig vil få eget
andelsnummer.
Adresse
Røsslyngvegen 12-16

Tomtetype
Eiet tomt
Adkomst
Adkomst: Kjør Telemarksvegen
fra Skien (fra Klosterskogen
og østover). Før du kommer
til rundkjøringen ved Saga
senteret kjører du inn til høyre.
Kjør rett frem til du kommer
bort i Signalvegen. Følg denne
til venstre og rundt svingen
til høyre. Signalvegen krysser
Hagebyvegen og fortsetter du
rett frem er du i Røsslyngvegen.
Se også vedlagt kart!
Beliggenhet
Eiendommene ligger i et
barnevennlig og etablert
boligstrøk på Kjørbekk i Skien.
Røsslyngvegen er tilbaketrukket
og lite trafikkert. Kort vei til
barnehage, skoler, dagligvare, TSS
og offentlig kommunikasjon. Kort
vei også til Skien fritidspark som
er samlingssted for befolkningen
i Grenland enten det dreier seg
om sportslige aktiviteter så vel
sommer som vinter. Eiendommen
ligger innenfor Kjørbekkhøgda
barneskolekrets.

Om prosjektet
Byggetrinn 1 omfatter
en sammenhengende
rekkehusbebyggelse med til
sammen 3 rekkehus. Kledning i
dobbeltfals med liggende retning
som vist på fasadetegning,
stående kledning på baksiden
ved terrasse/balkong. Det
leveres ferdig støpt fundament
for boligen og bodene, og alle
gulv leveres med betongplate i
hovedetasje, bjelkelag i 2.etasje.
Det leveres terrasser/balkonger
ihht. tegninger med skillevegger
som vist på fasadetegninger.
Terrasse på mark utføres i
trykkimpregnerte materialer.
Byggene leveres ihht. teknisk
forskrift 2010 (TEK10). Det
henvises forøvrig til fremlagt
leveransebeskrivelse datert
09.09.19.
Innhold og standard
Utvendig carport og sportsbod
1. etg
Entrè, bad, stue, kjøkken og
soverom.
2. etg.
Gang, bad/vaskerom, stue og 3
soverom.
For standard se vedlagt
leveransebeskrivelse.

Boder og parkeringsplasser
Det medfølger en stk. sportbod
og en stk. biloppstillingsplass med
overbygg/carport utenfor boligen.
Sportsboden ligger i bakkant av
carporten og er på ca. 5 kvm.
El-bil parkering/ladestasjon vil
ikke leveres av selger, men kan
bestilles som tilvalg.
Vei, vann og avløp
Offentlig. Adkomst til eiendommen
skjer ved felles avkjørsel med flere
eiendommer.
Borettslaget/organiseringen
Prosjektet vil ferdig utbygget bestå
av ett borettslag fordelt på totalt 3
sammenhengende rekkehus. Hvert
rekkehus som inngår i borettslaget
vil utgjøre en andel med tilknyttet
enerett til bruk av en bruksenhet
og rett til bruk av borettslagets
fellesarealer. Borettslaget blir
etablert av utbygger. Borettslaget
vil overta eiendomsretten til
tomten. Grunnbokshjemmelen til
eiendommen vil bli overskjøtet til
borettslaget før overtagelse.
Bare andelseiere i boligbyggelaget
og bare fysiske personer
(enkeltpersoner) kan være
andelseiere i borettslaget. Ingen
fysiske personer kan eie mer
enn en andel i borettslaget. Bare
personer som bor eller skal bo i
boligen kan bli sameier i andel.
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En andelseier har rett til
å overdra sin andel, men
erververen må godkjennes av
borettslaget for at erververen
skal bli gyldig overfor
borettslaget.
Borettslaget er pliktig til å
avholde årsmøter hvor regnskap
og budsjett fremlegges.
Borettslagets styre har ansvaret
for at eiendommen forvaltes etter
retningslinjer og vedtekter som
fastsettes av årsmøtet.
Utomhusarealene på området
ferdigstilles samtidig med
ferdigstillelse av de enkelte
byggene eller så snart årstiden
tillater det.
Eiendommens faste, løpende
kostnader
Felleskostnader
Felleskostnader vil avhenge av
hvilke tjenester borettslaget
ønsker utført i felles regi,
og fordeles ihht. vedtektene.
Månedlige felleskostnader
er stipulert til kr 8.030,- pr.
rekkehus pr. måned for første
driftsår, hvor man har lagt til
grunn at renter på fellesgjelden
(avdrag kommer på etter
20 år), Kabel TV/internett,
bygningsforsikring, kommunale
avgifter, forretningsførsel,
revisjon, vedlikehold og andre
driftskostnader er inkludert.
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B.la. strøm, innboforsikring og
NRK-lisens bekostes av den
enkelte beboer. Endelig budsjett
fastsettes på årsmøte. Det
tas forbehold om endringer i
stipulerte felleskostnader, da
dette er basert på erfaringstall.
Fordelingsnøkkel for fordeling
av kostnader reguleres i
borettslagets vedtekter, og
bygger i utgangspunktet på areal.
Enkelte elementer i budsjettet
kan i vedtektene fastsettes til
fordeling likt på alle andeler, eller
etter forbruk. Selger vil engasjere
forretningsfører for sameiet for
første driftsår. Kostnader for
dette er tatt inn i budsjett for
felleskostnader.
Info eiendomsskatt
Det er i følge selger
eiendomsskatt på boligen,
og denne fastsettes etter
ferdigstillelse av boligen. Har
du spørsmål om utregning av
skatten finner du informasjon på
kommunens hjemmesider, www.
skien.kommune.no.
Fremdriftsplan og ferdigstillelse
Boligen planlegges ferdigstilt
i perioden fra 3. kvartal til
4. kvartal år 2020, under
forutsetning om vedtak om
igangsetting innen 01.11.19. Dette
gjelder ikke som en bindende
frist for å ha boligen klar for
overtagelse, herunder ikke

grunnlag for å kreve dagmulkt.
Selger vil ved vedtatt igangsetting
varsle Kjøper skriftlig om
overtagelsesdato, som vil være
å regne som en frist ihht.
bustadoppføringslova.
Selgeren kan kreve overtagelse
inntil fire måneder før den
avtalte fristen til å ha boligen
klar til overtagelse. Selgeren
skal skriftlig varsle om dette
minimum to måneder før det
nye overtagelsestidspunktet. Det
eksakte overtagelsestidspunktet
skal gis med minst 14
kalenderdagers skriftlig varsel.
Det beregnes dagmulkt fra det
nye overtagelsestidspunktet.
Selgeren skal innen rimelig tid
varsle forbruker dersom det
oppstår forhold som vil medføre
at han blir forsinket med sin
utførelse.
Selgeren har rett til tilleggsfrist
dersom vilkårene som nevnt i
buofl. § 11 er oppfylt.
Utleie
Utleie av boligene reguleres
av borettslagsloven §§5-3 til
5-10. Du kan leie ut boligen
ved midlertidig behov når
borettslagslovens vilkår for å
overlate bruken til andre er
oppfylt.

Heftelser/tinglyste bestemmelser
På eiendommen er det tinglyst
følgende servitutter/rettigheter
som følger eiendommens
matrikkel ved overskjøting til ny
hjemmelshaver:
24.11.1964 - Dokumentnr: 3313 Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:0806 Gnr:220
Bnr:786
Servitutten omhandler at eier
av naboeiendommen gnr. 29 bnr.
786 har tillatelse til å «sette opp
bilgarasje inntil grenselinja mellom
disse eiendommene.»
Erklæringer om vegrett,
samt rettigheter til anlegning
og vedlikehold av vann-og
avløpsanlegg kan bli tinglyst på
eiendommen.
Forholdet til endelige offentlige
planer
Eiendommen ligger i et område
som er avsatt til boligformål
i kommuneplanens arealdel.
Eiendommen har ikke egen
reguleringsplan. Rammetillatelse/
igangsettingstillatelse for
prosjektet er mottatt 12.10.17.
Endringstillatelse er gitt 09.04.19.
Det er gitt dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for
plassering av atkomst over
friområde. Atkomsten må

asfalteres fra Røsslyngvegen frem
til eiendom som skal bebygges.
Utbygger besørger dette og
må være utført før det kan gis
midlertidig brukstillatelse eller
ferdigattest.
Endringstillatelsen består av
nye ansvarsforhold for alle
ansvarsområder og endret
fasadeuttrykk og planløsning.
Skolekrets
Se kommunens hjemmesider.
Kjøpesum, omkostninger og
betalingsplan
Se vedlagte prisliste.
Innskudd
Innskuddet er den delen av
kjøpesummen som kjøper må
finansiere på egenhånd. Det
samme gjelder andelskapitalen til
borettslaget og omkostningene.
Felleskostnader
Felleskostnader for
borettslaget består av driftsog vedlikeholdskostnader for
Borettslaget og kapitalkostnader
knyttet til Borettslagets
fellesgjeld. Stipulerte månedlige
kostnader for første
driftsår fremgår av prislisten.
Kapitalkostnader/fellesgjeld
Kapitalkostnader består av
renter og avdrag på borettslagets
fellesgjeld. Borettslaget

planlegges finansiert med 50 %
fellesgjeld og 50 % innskudd.
Fellesgjelden på kr 1 975
000,- er planlagt å bestå av et
annuitetslån i finansinstitusjon
med 2,75 % rente over 40 år
hvor de første 20 årene er
avdragsfrie. Kapitalkostnadene
vil øke når perioden for
avdragsfrihet opphører. Det
presiseres at renten vil endre
seg i samsvar med den generelle
renteutviklingen og påvirke
felleskostnadene tilsvarende,
uavhengig av budsjettperiode.
Renteutgiftene er for tiden
fradragsberettiget med 23 %
etter gjeldende regler, forutsatt
at andelseieren har tilstrekkelig
skattbar inntekt. Nominell rente
er pt. 2,75 % og det er denne
rentesatsen som er lagt til grunn
i de stipulerte felleskostnadene.
Dersom renten endres før
overtagelsen, vil dette påvirke
kapitalkostnadene og dermed
felleskostnadene. Andel fellesgjeld
og stipulerte felleskostnader
for den enkelte bolig fremgår
av prislisten. Borettslaget
eier eiendommen. Andelseier
har ikke personlig ansvar for
borettslagets fellesgjeld, men er
solidarisk ansvarlig for å dekke
borettslagets løpende utgifter.
Sikring av felleskostnader
Forutsatt at alle boligene er solgt
blir borettslaget gjennom PBBL

som forretningsfører, tilknyttet
Borettslagenes Sikringsfond.
Sikringsfondet dekker, etter
nærmere regler, tap hvis beboere
ikke klarer å betale sin del av
fellesutgiftene.
Nedbetaling av din andel av
fellesgjelden (IN-ordning)
Dersom noen av kjøperne
krever det, vil utbygger initiere
etablering av en ordning for
individuell nedbetaling av andel
fellesgjeld for prosjektet. Dette
gjør at du kan innbetale hele
eller deler av andel fellesgjeld i
tillegg til innskuddsdelen. Dette
får virkning på de månedlige
felleskostnadene som blir
redusert tilsvarende reduksjonen
i kapitalkostnadene for den
innfridde del av andel fellesgjeld.
Nedbetaling av andel fellesgjeld
kan gjøres pt. 2 ganger i året
etter innflytting, med minimum
Kr 100 000,- per innbetaling.
Det vil ikke være mulig å foreta
nedbetaling før borettslaget er
fullt innflyttet og fellesgjelden
er etablert med den nødvendige
sikkerheten. Ved den enkelte
andelseiers benyttelse av INordning påløper det et gebyr.
Ordningen er betinget av at
fellesgjelden løper med flytende
rente og at det inngås en
sikringsordning. Det presiseres at
nedbetalt andel fellesgjeld ikke
kan reverseres. Har du spørsmål

til dette eller ønsker ytterligere
forklaring, vennligst ta kontakt
med ansvarlig Megler (eller
forretningsfører).
Borett
Selger har rett til å tinglyse
boretter ved overtagelsen iht. brl.
§ 2-13 slik at Kjøper får overdratt
en borett og ikke andelen ved
overtagelsen. Selger vil velge
en slik løsning om Selger anser
det nødvendig for å trygge
gjennomføring av prosjektet. En
borett gir Kjøper full
råderett over leiligheten
og andelen, bortsett fra at
Kjøper ikke har stemmerett på
borettslagets generalforsamling
før andelen er overført. Andelen
skal overføres til kjøper senest
to år etter at første borett i
borettslaget er overtatt.
Forkjøpsrett
Dersom andel skifter eier, har
andelseierne i borettslaget og
dernest de øvrige andelseierne i
boligbyggelaget PBBL forkjøpsrett.
Fristen for å gjøre forkjøpsretten
gjeldende er 20 dager fra
borettslaget mottok melding om
at andelen har skriftet eier.
Meglers vederlag og utlegg
(betales av selger)
Meglers vederlag er avtalt til 1,7 %
inkl. mva. av kjøpesummen (inkl.
andel fellesgjeld) pr. enhet.
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Oppgjørstjenester: Kr. 5.900,inkl. mva. pr enhet. I tillegg
betaler oppdragsgiver kr 6.000,inkl. mva. i tilretteleggingsgebyr.
Selger dekker følgende utlegg til
megler:
Innhenting av opplysninger fra
kommune/offentlige instanser,
evt forretningsfører mv.:
Ca. kr. 3.000,- inkl. mva.
Selgers tinglysingskostnader: Kr.
525,-.
Grunnboksutskrift kr 172,- pr
utskrift.
Kostnader ved avbestillinger
Kjøp etter bustadoppføringslova
innebærer en avbestillingsrett
for kjøper. Dersom denne
retten benyttes vil kjøper bli
holdt ansvarlig for selgers
merkostnader og tap som følge
av en eventuell avbestilling. For
avbestillinger som skjer før selger
har vedtatt byggestart er det
avtalt et avbestillingsgebyr på 5
% av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere
informasjon dersom avbestilling
vurderes. Bestilte endrings- og
tilleggsarbeider betales i slike
tilfeller i sin helhet.
Energimerking
Energimerking av boligen er
utført. Boligene antas å få
energimerke B.
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Skjeggkre
Selger kan ikke garantere at det
ikke er skjeggkre eller perlekre i
boligen ved overlevering.
Selgers forbehold
Selger er ikke bundet dersom
ikke 2 av 3 rekkehus er solgt.
Dersom disse forbeholdene
ikke er avklart innen 01.11.19
har selger rett til å kansellere
kontrakten.
Kjøper har i en slik situasjon
rett til å få innbetalt beløp samt
opptjente renter på klientkonto
tilbakebetalt. Utover dette har
selger intet ansvar overfor kjøper.
Selger har rett til å gjøre mindre
endringer i konstruksjon,
tekniske installasjoner og
materialvalg som ikke reduserer
boligens kvalitet, uten at dette
gir kjøper rett til endring av
avtalt kjøpesum.
Er det motsetninger mellom
prospekttegninger og
beskrivelser, gjelder beskrivelser
foran tegninger. Det tas forbehold
om justeringer og endringer av
fasader og utomhusplanen.
Selger kan tinglyse bestemmelser
som vedrører borettslaget,
naboforhold eller forhold pålagt
av myndighetene.

Kjøper er kjent med at
kjøpekontrakten ikke kan
transporteres uten etter
samtykke av selger. Videre
forutsetter selger at skjøte
tinglyses på den/de kjøper(e)
som har fått aksept på sitt bud.
Kjøper har anledning til å be
om samtykke til transport eller
direkteoverskjøting, men selger
står helt fritt til å avslå eller
akseptere en slik forespørsel. Et
eventuelt samtykke vil medføre
gebyr til selger kr 30.000,inkl. mva. Kjøpere som ikke
regnes som forbrukere ihht.
loven vil ikke ha anledning til å
transportere kontrakten, og vil
kun ha anledning til å videreselge
ihht. bustadoppføringslova.
Selger forbeholder seg rett til
endring av prisliste uten varsel på
usolgte boliger.
Selger forbeholder seg rettet til
å fordele boder og eventuelle
parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall
andeler i borettslaget.
Selger må rette seg etter
eventuelle offentlige
pålegg i byggesaken. Det
gjøres oppmerksom på at
frihåndstegninger, perspektiver,
utomhusplan, plantegninger og
bilder i prospektet er av illustrativ
karakter og inneholder derfor

detaljer som farger, innredninger,
møblering, beplantning og
arkitektoniske detaljer m.v.
som ikke inngår i leveransen.
Løsninger/ innredninger
som ikke fremkommer
av leveransebeskrivelsen,
leveres ikke. Plantegninger og
illustrasjoner som viser ulike
innredningsløsninger er ment som
illustrasjoner for mulige løsninger.
Disse løsningene inngår ikke i
standardleveransen. Tegningene
i prospektet bør ikke benyttes
som grunnlag for nøyaktig
møbelstilling, da målestokkavvik
kan forekomme ved trykking/
kopiering. Det tas forbehold om
at sjakter og føringsveier for
VVS-installasjoner kan bli endret.
Entreprenøren har ansvaret for
oppfølging av gjeldende krav, lover
og forskrifter.

7) Foreløpig budsjett for
borettslaget datert 08.07.19
(kontakt megler)
8) Selgers prospekt
9) Infoskriv vedr. skjeggkre fra
Boligprodusentenes forening
(kontakt megler)

Salgsvilkår
Kjøp i prosjektet baseres på
nærværende dokument, samt
følgende:
1) Prisliste
2) Leveransebeskrivelse datert
09.09.19
3) Plantegning datert 31.07.19
4) Fasadetegninger datert 31.07.19
5) Situasjonsplan datert 26.03.19
6) Foreløpige vedtekter for
borettslaget datert 05.09.19
(kontakt megler)

Lovverket
Kjøpet reguleres av Lov om
avtale med forbrukar om
oppføring av ny bustad m.m.
(bustadoppføringslova) 13.
juni 1997 nr. 43, i tilfeller
hvor selger er profesjonell
og kjøper er forbruker. Dette
innebærer blant annet at kjøper
har krav på garantier ihht.
bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper
er profesjonell ihht.
bustadoppføringslova, dvs.

Ved avvik mellom informasjon
gjelder dokumentene i den
rekkefølge som er nevnt over.
Lovpålagte opplysninger om
eiendommen er ufullstendig uten
alle ovennevnte dokumenter/
vedlegg.
Salgsoppgavedato
Dette dokumentet er sist revidert
dato: 10.09.19.

VIKTIG INFORMASJON

gjør kjøpet som ledd i
næringsvirksomhet, kan selger
kreve at avtalen reguleres av
avhendingslova.
Bebyggelsens arealer
Arealer pr. bolig fremkommer
i vedlagte prisliste. Arealet er
angitt hhv. som bruksareal(BRA)
som er arealet innenfor boligens
yttervegger inklusive evt.
boder, samt P-ROM som er
BRA fratrukket innvendig bod/
sekundærrom. På tegningene kan
det også være angitt et romareal
som er nettoarealet innenfor
omsluttende vegger. Det tas
forbehold om mindre avvik for de
oppgitte arealer, da beregningene
er foretatt på tegninger.
Tilvalg og endringer
Prosjektet og dets priser er
basert på at utbyggingen
gjennomføres rasjonelt og med
delvis serieproduksjon i form
av systematisering av tekniske
løsninger og valg av materialer.
Dette gir begrensninger for hvilke
tillegg og endringer som kjøper
kan forvente å få gjennomført
og innenfor hvilke tidsrom disse
arbeidene kan bestilles.
Selger utarbeider en tilvalg-/
endringsmeny som angir aktuelle
muligheter for endringer og
tilleggsarbeider, evt. avtales
et tilvalgsmøte med utbygger/

representant for utbygger.
Priser kan inneholde påslag til
selger for merarbeid knyttet
til administrering av tilvalg og
endringer fra underleverandører.
Kjøper har ikke rett til å kreve
endringer og tilleggsarbeider som
ikke står i sammenheng med
ytelser som er avtalt, og som
i omfang eller karakter skiller
seg vesentlig fra den avtale
ytelsen og/eller er til hinder
for rasjonell gjennomføring
av byggearbeidene. Selger er
heller ikke forpliktet til å utføre
endringer eller tilleggsarbeider
som vil føre til ulempe for selger
som ikke står i forhold til kjøpers
interesse i å kreve endringer eller
tilleggsarbeider. Selger har rett
til å ta seg betalt for utarbeidelse
av pristilbud, tegninger m.v. jf.
Bustadoppføringslova § 44.
Selger er uansett ikke forpliktet
til å utføre endringer eller
tilleggsarbeider som vil endre
vederlaget med mer enn 15 % jf.
Bustadoppføringslova § 9.
Etter igangsetting vil det gis
frister for tilvalg og endringer.
Inngås kjøpsavtale etter
igangsetting er kjøper kjent med
at frister for tilvalg og endringer
kan være utgått. Kjøper er
oppfordret til å ta forbehold i
kjøpetilbudet dersom prosjektet
er igangsatt, og kjøper har krav

til tilvalg/endring som kjøper
forutsetter skal være mulig å få
levert av utbygger/selger.
Ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse
Ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse skal foreligge
skriftlig før overtagelse kan finne
sted. I motsatt fall anbefaler
megler at overtagelse utsettes og
at kjøper ikke overtar.
Formuesverdi
Eiendommens formuesverdi
fastsettes etter ferdigstillelse
i forbindelse med første
likningsoppgjør. Formuesverdien
fastsettes med utgangspunkt
i en kvadratmeterpris som
årlig bestemmes av Statistisk
Sentralbyrå. Formuesverdien
for primærboliger (der boligeier
er folkeregistrert per 1. januar)
og sekundærboliger (alle
andre boliger man måtte eie)
fastsettes etter forskjellige
brøker. Se nærmere info på www.
skatteetaten.no.
Bestemmelser tiltak mot
hvitvasking / kjøpers innbetaling
I henhold til lov om hvitvasking og
terrorfinansiering har megler plikt
til å gjennomføre kontrolltiltak
ovenfor kunder. Dette innebærer å
bekrefte kunders identitet på
bakgrunn av fremvist
gyldig legitimasjon. Videre
innebærer det å få bekreftet
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identiteten til eventuelle reelle
rettighetshavere, og å innhente
opplysninger om kundeforholdets
formål og
tilsiktet art.
Dersom slike kundetiltak ikke
kan gjennomføres kan megler
ikke etablere kundeforholdet eller
utføre transaksjonen.

Personopplysningsloven
I henhold til
personopplysningsloven gjør vi
oppmerksom på at interessenter
kan bli registrert for videre
oppfølging.

til konkurransedyktige priser.
Banken kan gi deg lånetilbud til
finansiering av eiendommen. Våre
meglere kan opprette kontakt
mellom deg og en kunderådgiver
i banken, og som kunde hos
oss lover banken en hurtig
behandling av din låneforespørsel.
DNB Eiendom mottar
formidlingsprovisjon fra DNB Bank
ASA for formidling av lånekunder.
Dette gjelder kun personer som
har samtykket til å bli formidlet
til banken. Provisjonen er en
internavregning mellom enheter
i konsernet som ikke gir økte
kostnader for kunden. Den
enkelte megler mottar ingen
godtgjørelse relatert kjøpers
valg av finansiering, og mottar
heller ingen godtgjørelse for
formidling av kontakt til DNB
lånekonsulenter.
Forbrukerinformasjon ved
inngivelse av kjøpetilbud:
Alle kjøpetilbud og relatert
kommunikasjon med megler
skal foregå skriftlig. Megler
har ikke anledning til å formidle
opplysninger om kjøpetilbud som
ikke er gitt skriftlig. Megler vil
likevel gi deg opplysninger og
råd underveis i prosessen. Dette
behøver ikke gjøres skriftlig.

Finansiering
Som et av landets største
finanskonsern tilbyr DNB Bank
ASA alle typer banktjenester

Gi kun skriftlige kjøpetibud,
og sett en tilstrekkelig lang
akseptfrist. Uansett bør ikke
kjøpetilbudet ha en akseptfrist på

Kjøper oppfordres til å innbetale
kjøpesummen som ikke kommer
fra låneinstitusjon, i en samlet
innbetaling fra egen konto i norsk
bank.
Dersom megler får mistanke om
brudd på hvitvaskingsreglementet
i forbindelse med en
eiendomshandel, og han ikke
klarer å få avkreftet mistanke,
har han plikt til å rapportere
dette til Økokrim. Melding
sendes Økokrim uten at partene
varsles. Megler kan i enkelte
tilfelle også ha plikt til å stanse
gjennomføring av handel.

32

mindre enn 30 minutter fra det
inngis.
Kjøpetilbudet skal inngis på DNB
Eiendom sitt kjøpetilbudskjema
påført din signatur. Samtidig
må du legitimere deg. Det
kan gjøres ved at du laster
opp kopi av legitimasjon eller
bruker bankID når du legger
inn elektronisk kjøpetilbud på
dnbeiendom.no, eller du kan vise
legitimasjon direkte/personlig
til megler som sørger for kopi.
Annen oversendelse, eks. sms
eller epost, er forbundet med en
viss risiko for at opplysningene
kommer på avveie. Dersom dere
er to eller flere som skal kjøpe
sammen, må samtlige budgivere
undertegne kjøpetilbudet og
legitimere seg.
Du kan velge mellom følgende
når du skal sende kjøpetilbud;
levere direkte/personlig til megler
eller benytte budknappen til
DNB Eiendom som du finner i
annonsen på finn.no eller på
prosjektets side på dnbeiendom.
no. Annen oversendendelse, eks.
sms eller epost, er forbundet
med en viss risiko for at
opplysningene kommer på avveie.
Kjøpetilbud som inngis utenom
ordinær arbeidstid kan ikke
forventes behandlet før neste
ordinære arbeidsdag. Du har selv
risikoen for at ditt kjøpetilbud

kommer frem til megler. Megler
vil straks kjøpetilbudet er mottatt
bekrefte dette skriftlig til deg.
Får du ikke slik bekreftelse, bør
du ringe megler for å sjekke om
kjøpetilbudet er mottatt.
Kjøpetilbudet skal fylles ut
så nøyaktig som mulig med
hensyn på finansiering,
finansinstitusjonens kontaktperson
samt andel egenkapital. Normalt
vil ikke kjøpetilbud med forbehold
bli akseptert av selger før
forbeholdet er avklart.
Selger vil gi sin aksept av
kjøpetilbud skriftlig til megler,
som så videreformidler aksepten
til den som får aksept. Selger står
fritt til å forkaste eller akseptere
et hvert kjøpetilbud.
I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av
budjournalen bli oversendt kjøper
og selger etter aksept. Dersom
det er viktig for budgiver å bevare
sin anonymitet, bør kjøpetilbudet
fremmes gjennom fullmektig.
Andre som har levert inn
kjøpetilbud på samme bolig kan få
utlevert anonymisert budjournal.
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BORETTSLAG & ØKONOMI
INNSKUDD - FELLESGJELD

RENTER

Røsslyngvegen er organisert som et borettslag. En borettslagsbolig er finansiert med fellesgjeld og innskudd.

Renter og nedbetaling av fellesgjelden for borettslaget utgjør normalt en vesentlig del av de månedlige

Ønsker du å kjøpe en bolig i et borettslag, finansieres dette ved å innbetale et innskudd. Dette innskuddet

felleskostnadene som andelseieren skal betale. Boligene i Røsslyngvegen selges med 20 års avdragsfrihet. Dette

kan finansieres ved å bruke oppsparte penger, ved å ta opp boliglån eller en kombinasjon av dette. I tillegg til

betyr at du som kjøper kun betaler renter i denne perioden. Rentesatsen er satt til 2,75%. Felleskostnadene vil

innskuddet får andelseier sin andel av borettslagets fellesgjeld som han skal betale renter og avdrag på gjennom

kunne bli endret i takt med den til enhver gjeldende rente i finansinstitusjonen som finansierer borettslaget.

betaling av de månedlige felleskostnadene. Summen av andel fellesgjeld og betalt innskudd er boligens totale

Merk at renter som innbetales som del av månedlig kostnad er fradragsberettiget på lik linje med andre

kjøpesum.

gjeldsrenter forutsatt at boligen beboes av andelseier. Skattereduksjon i Røsslyngvegen er beregnet til kroner
996,- per bolig. Netto felleskostnad per måned blir dermed mellom kroner 7.034,-.

FELLESKOSTNADER

I dette prosjektet er det valgt en 50/50 prosents fordeling av innskudd og fellesgjeld. Innskuddet er kroner
1.975.000,-. Fellesgjelden er det samme beløpet. Totalpris per bolig er kroner 3.950.000,-.

Felleskostnadene i borettslaget skal deles mellom andelseierne etter en fordelingsnøkkel som er fastsatt i byggeog finansieringsplanen (denne kan du få utlevert av prosjektmegler). Andelseierne må hver måned betale sin
andel av felleskostnadene. Felleskostnadene i borettslaget består av borettslagets drifts- og finanskostnader
og omfatter alle kostnader borettslaget har. I Røsslyngvegen omfatter disse: Forsikring, kommunale avgifter,
avsetning til fremtidig vedlikehold, forretningsførsel, revisjon, kabel TV, Internett, plenklipping, snømåking,
renter med mer. Gjennomsnittlig driftskostnad per måned i Røsslyngvegen er beregnet til kr 3.500,- i tillegg
kommer renteutgifter på kroner 4.526,-. Felleskostnad per måned blir dermed mellom kroner 8.030,-.
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LEVERANSEBESKRIVELSE

1. BJELKELAG, ETASJESKILLER
OG GULV

• Alle gulv i oppholdsrom
•
Dato: 09.0919
Bygg leveres i henhold til teknisk forskrift 2010 (TEK10). Enheter i
leveransen leveres med lydisolerende konstruksjonsoppbygning, med
lyddempende etasjeskiller, samt lydisolerende seksjonsvegger iht. TEK10.

•
•

Med mindre annet er avtalt i kontrakt, omfatter leveransen følgende:
Ferdig oppførte enheter i henhold til kontrakt og kontraktsdokumenter
samt denne leveranse-beskrivelse. Målsatt plantegning.
Vår standardbeskrivelse gjelder alltid fremfor tegning.
Generelt
Denne byggebeskrivelse redegjør for hvilke materialer, arbeider og
tjenester som inngår i vår leveranse. Foretas endringer, avtales disse
på eget skjema om tilvalg. Beskrivelsen sammen med tegninger gir en
dokumentasjon på hva leveransen omfatter. Det kan forekomme avvik
mellom byggebeskrivelsen og plantegningene, i slike tilfeller er det alltid
denne byggebeskrivelsen som er retningsgivende. Selger forbeholder
seg retten til å kunne foreta mindre endringer av konstruksjon og/
eller materialvalg. Det forutsettes at disse endringene ikke medfører
pristillegg for kjøper.
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leveres med prosjekt 3-stavs
eikeparkett med underlag.
Det leveres med 30x60 cm
standard gulvflis i et begrenset
område i entre innenfor
ytterdør.
Gulv på bad leveres med 30x30
cm standard lys grå polert
gulvflis.
Alle gulv leveres med
betongplate i hovedetasje,
bjelkelag i 2. etasje.

2. YTTERVEGGER
Standard vegg
Dobbeltfals kledning med
liggende retning som vist på
fasadetegning. Kledning blir
grunnet 1 strøk + mellomstrøk.
Stående kledning på baksiden
ved terrasse/balkong som vist på
fasadetegning.

• Sløyfer og utlekting for lufting
•
•
•
•

og spikerslag bak kledning.
9mm gips vindtett.
36x198 mm bindingsverk.
200mm mineralull.
Plastfolie som innvendig
diffusjonssperre.

• 48mm innvendig påforing med

4. YTTERTAK

•

Yttertakkonstruksjon, innredet
for bolig
Det leveres:
• Tekkes med takbelegg.
• MDF panel som innvendig
platekledning.

isolasjon.
MDF plater av typen skygge
som innvendig platekledning
hvitfarget.

3. VINDUER OG UTVENDIGE DØRER
Vinduer
Topphengslede (toppsving)
vinduer leveres i trevirke,
utvendig beslått med aluminium.
ferdig overflatebehandlet
med 2-lags energiglass
som tilfredsstiller TEK10.
Vinduer leveres i henhold til
fasadetegning.
Ytterdør
Ytterdør med vrider leveres ferdig
overflatebehandlet grå fra fabrikk.
Ytterdør leveres utadslående og
med forsikringsgodkjent (FG)
låskasse med sylinder. Type:
Harmonie Sofie.
Balkong-/ terrassedør
Dør leveres i trevirke, beslått
med aluminium, ferdig
overflatebehandlet med 2-lags
energispareglass, varmkantspacer
og argonglass. Espangolettlukking
med innvendig vriderknapp.
Slagretning iht. tegning.

Volumet over himling i 2. etasje
vil ikke kunne nyttes for lagring.
5. INNERTAK (HIMLING)

• Bod leveres med MDF Panel type
skygge

Dører

• Innvendige dører og karmer er

ferdig overflatebehandlet med
flat terskel. Dørene er hvite
formpressede 3-speils dører med
låskasser og vridere.

Overflater i bad

• Utenpå bindingsverk monteres

1 lag 15 mm rupanel med
påmontert 12 mm våtromsplater.
Vegger flislegges med standard
hvit 30x60 cm rettskårne hvite
veggflis og fuges med standard
fugemasse, samt silikon.

Himlinger i boligrom
Himlinger leveres med MDF panel
skygge på nedforede lekter 30x48
mm standard.

•

Innkassing
Det vil kunne forekomme synlige
innkassinger for fremføringer av
ventilasjon og VVS og dragere.

7. LISTVERK OG FORINGER

6. INNVENDIGE VEGGER OG DØRER
Innervegg mellom boligrom

Foringer og listverk til vinduer
og dører, samt listverk til gulv og
tak leveres overflate-behandlet
fra fabrikk. Listverk festes med til
dels synlige dykkerthoder.

• Standard bindingsverk i

• Tak: 15x56 glattkant hvitmalt.
• Gulv: 15x56 glattkant hvitmalt.
• Gerikter: 15x56 glattkant

•

• Foringer: 18 mm i tre/mdf

varierende dimensjoner
tilpasset bærekonstruksjoner og
rørføringer.
MDF panel type skygge som
innvendig platekledning
hvitfarget.

hvitmalt.

varierende bredder hvitmalt.
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8. VENTILASJON
Generelt
Det leveres komplett balansert
ventilasjonsanlegg med
varmegjenvinning. Plasseres i
bod/teknisk rom.
9. KJØKKEN- OG
BADEROMSLEVERANSE
Kjøkken:

• Som standard leveres

•

Systemkjøkken med hvite
slette overflater av typen
Tromøy. Integrerte hvitevarer
medfølger, kjøleskap, platetopp,
oppvaskmaskin, komfyr og
mikrobølgeovn
Alle skap og skuffer leveres med
demping.

Følgende hvitevarer leveres som
standard:
Mikroovn: Gram Mikroovn
for innbygging, Sort/Stål,
20 liter, 3 ovnfunksjoner, 7
autogrogrammer, 700/900 watt
Stekeovn: Gram Multif. ovn, 10+1
funksjoner, Timer, 65 liter grå,
Push-Pull, 3 lag glass, rustfri
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Steketopp: Gram Induksjon, 60
cm, facet kanter, 4 zoner /4
boostere, touch control, timer,
holdvarm, 7,4 kW

tilpasset hjørne 90x90 cm.

• Vegghengt klosett.
11. VVS LEVERANSE

Oppvaskmaskin: Gram 14
kuverter, 9 programmer,
6 temperaturer, A++/A, 44
db(A), H 82-92 B 59,8 D 54,8,
fullintegrerbar

• Komplett skjult sanitæranlegg

Kjøleskap/Frys: Gram Fresh3000,
kjøl 193 liter, frys 69 liter A+,
LED lys, H 177,5/ B 54/ D 54,5 cm,
fullint. Slider

•
•

Ventilator: Silverline Basic 60 cm

Det leveres følgende elektrisk
anlegg:

Garderobe

• Det leveres skyvedørsgarderobe
•

i gang med speil og enkelt
innredet.
Ut over dette leveres 1 meter
garderobeskap i øvrige soverom.

•
•

med bunnledninger, lufting og
luftehatt.
200 liter varmtvannsbereder.
Kran og opplegg for
vaskemaskin.
Waterguard-sikring.
1 stk. utekran montert.

12. ELEKTRISKE INSTALLASJONER

• Det leveres varmekabler i hall/

enkel peisovn og stålpipe.

14. GRUNN OG FUNDAMENT

• Det leveres ferdig støpt
•
•

• Det leveres terrasser/balkong

400.

•

ytter-, balkong- og terrassedør.
Dobbelt utestikk ved terrasse/
balkong og ytterdør.
Ringeklokke og ringeknapp.

•

• Det leveres utelampe ved

• Det leveres hvit 90 cm

Innvendig belysning
• Det leveres lysarmatur
under overskap kjøkken. Det
leveres downlights i entré og
bad. Det leveres taklampe i
sportsbodbod.

fundament/plate for boligen og
boder.
Radonsikring er medtatt.
Nødvendige grunnmurer/ringmur
er medtatt.

15. TERRASSER

•

•

•

• Det leveres komplett ildsted med

entre og i alle bad.

• Antall punkter i henhold til NEK

10. BADEROMSLEVERANSE
baderoms-innredning med
skuffer, helstøpt servantplate,
sideskap og overspeil med
lyslist.
Innfellbare dusjvegger i glass

13. PIPE OG BESLAG

ihht tegninger med skillevegger
som vist på fasadetegninger.
Terrasse på mark utføres i
trykkimpregnerte materialer.
Det er glassrekkverk av type
Segatec SL16 på balkong.
Det leveres nødvendig
fundamenter.

•

standardabonnement for
borettslaget.
Kostnader til etablering og
abonnement belastes kjøperne
via felleskostnader.

17. CARPORT
Carport blir levert i henhold til
fasadetegninger.
18. SPORTSBOD
Utvendig sportsbod leveres med
betonggulv og svart, liggende
kledning, samt dør.

19. UTOMHUS

20. ANDRE TILVALG

Gruset gårdsplass og levert
grovplanert ferdig sådd gress.
Terasse som beskrevet over med
skillevegg 3 meter med kledning
begge sider med belag på topp.
Thujahekk som fortsettelse av
skillevegg frem til tomtegrensen.

Det vil bli gitt mulighet
for individuelle tilvalg til
standardleveransen mot
pristillegg.

Tomten har eldre inngjerding som
vil bestå.
Mot gnr/bnr 220/786 dels gjerde
og dels thujahekk.

• Kjøkkeninnredning.
• Baderoms innredning.
• EL-leveranse, inkludert

Dette gjelder følgende deler av
leveransen:

belysning.

• Garderober.
• Utførelse av innvendige
overflater.

Tilvalg avtales og bestilles
av byggleverandør. Dette blir
gjennomgått i et tilvalgsmøte.

16. TV / INTERNETT / TELEFONI

• Det leveres klargjort for TV/

•

internett/telefoni inn til
sikringsskap, med tomrør til
tv-punkt i stue.
Utbygger vil bestille felles

2D & 3D: LANGLI DESIGN

Trykk & Design: THURE TRYKK
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FASADER

Røsslyngveien
GSPublisherVersion 393.0.35.100

Røsslyngveien
GSPublisherVersion 393.0.35.100
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Dato: 18.01.19

1:100
På A4

-Sør Fasade

FoFo Arkitektur
Tlf: 95266495
aremfoss@gmail.com
www.fofoark.com

Dato: 18.01.19

1:100
På A4

-Nord Fasade

FoFo Arkitektur
Tlf: 95266495
aremfoss@gmail.com
www.fofoark.com

Ario AS, Storgaten 136,
3915 Porsgrunn // Telefon
+47-472 02 835 // E-post
post@ario.no

Ario AS, Storgaten 136,
3915 Porsgrunn // Telefon
+47-472 02 835 // E-post
post@ario.no
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PROSJEKTMEGLER
EIENDOMSMEGLER SOM KJENNER TELEMARK
Våre eiendomsmeglere har lang erfaring med salg av alle typer boliger her i byen, vi kjenner boområdene både
i sentrum og sørover langs Skienselva mot Porsgrunn, gjennom de rike jordbruksområdene i Gjerpen øst for
sentrum, til de skogkledde åsene i nord og vest. Våre meglere hjelper deg med å selge boligen din og svarer på
alt fra verdivurdering til å få boligen klar for visning.

Stig Engebretsen
stig.engebretsen@dnbeiendom.no
91681550
DNB Eiendom AS
Skomværgata 5
3921 Porsgrunn

Fra Skien er veien kort til fjord, fjell og friluftsliv. Her er det dessuten gode vei-, tog- og bussforbindelser til
resten av Østlandet, og det går daglig fly til Trondheim, Bergen og Stavanger fra Skien Lufthavn, Geiteryggen.
God lokalkunnskap, kombinert med bransjens beste markedsføring og Norges største boligkjøperregister gjør oss
til et naturlig valg enten du skal kjøpe eller selge eiendom i Skiensområdet.
Eiendomsmegler Stig Engebretsen har solgt over 1400 eiendommer i sine mer enn 16 år i bransjen og har lang
erfaring både som prosjektmegler og som megler i bruktboligmarkedet.
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