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Populært boområde
I et rolig og populært boområde sentralt på Vessia i
Porsgrunn kommer et nytt og spennende boligprosjekt.
Fredbo Hage vil bestå av rundt 25 boliger fordelt på flere
byggetrinn. I det første byggetrinnet kan vi by på seks
moderne boliger i rekke fordelt på to boligtyper.
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Midt i smørøyet!
Om du er fotballinteressert, så kan du glede deg over at det blir
kort vei til Pors sine hjemmekamper! Fredbo Hage får nemlig Pors
stadion som nærmeste nabo. Det er også kort vei til matbutikk,
idrettsanlegg og flotte turløyper. Nærmeste busstopp finner du
bare noen meter fra Fredbo Hage, i tillegg er det noen minutter
med bil til tilbudene i Porsgrunn sentrum, skole og barnehage.
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FREDBO HAGE
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To boligtyper
I det første byggetrinnet av Fredbo Hage kan du velge
mellom to boligkonsepter. Boligtype A omfatter bolig 1 til 3.
Disse har en størrelse på 113 kvadratmeter BRA fordelt på to
etasjer, mens bolig 4 til 6 er på 140 kvadratmeter BRA fordelt
på tre etasjer. Størrelsen på boligene gir prosjektet en bred
appell. Fredbo Hage er aktuell for alt fra voksne som ønsker
å flytte fra en gammel enebolig til et nytt og lettstelt hjem til
barnefamilier med en drøm om mye plass.

Illustrasjon viser bolig 6, 5 og 4.
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Sol og luft
Alle boligene i Fredbo Hage får grønne hager og luftige
takterrasser. Arkitekten har hatt et ønske om å sikre boligene
optimalt med sol, i tillegg er boligene preget av store
vindusflater som slipper inn mye lys.

11

12

Hvorfor kjøpe nytt?
•
•
•

Fast kjøpesum og ingen økning i løpet av byggetiden.
Mulig økning av boligens verdi selv før du har flyttet inn.
Energieffektive, kostnadsbesparende og lydisolerte bygg med høye
krav til teknisk utførelse.

•

Mulighet til å påvirke boligens standard ved personlige tilvalg gjør at
du i stor grad kan skreddersy ditt nye hjem.

•
•
•

Garantibefaring omlag 1 år etter ferdigstillelse.
Reklamasjonsperiode i 5 år etter overtakelse.
Ingen dokumentavgift/ lave omkostninger.
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Verdt å vite
Fredbo Hage leveres av Fredbovegen Holding AS. Prosjektet er utviklet av RLB AS. Best Eiendomsmegler
står for salget av prosjektet. Boligene er organisert som et borettslag tilknyttet PBBL. Olaf Haugland AS er
totalentreprenør.

PBBL - Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag er et moderne boligbyggelag som løpende gir sine medlemmer
tilbud om attraktive boligprosjekter i vårt fylke. PBBL er også en av de største utbyggerne i Grenland. Over 17.000
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 7.000 boliger i mer enn 320 boligselskaper fordelt på 11 kommuner. PBBL utvikler
mange av de nye boligprosjektene sine gjennom datterselskapet PBBL Prosjekt AS.

RLB AS - RLB AS er en eiendomsutvikler med lang erfaring fra på ulike prosjekter i Oslo-regionen. Nå jobber
selskapet aktivt med flere nye boligprosjekter i Grenland. Ambisjonene til selskapet er å skape gode hjem ved å
kombinere moderne arkitektur, høy boligkvalitet og stedtilpassede konsepter.
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På byggetomta: Børre Brekka, RLB AS, Bjørn Johnson, prosjektmegler
Best Eiendomsmegler og Lars Christensen, markedssjef PBBL.
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Det gode liv i borettslag
Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag har i mer enn
70 år jobbet med bygging og forvaltning av borettslag. Lang
erfaring gir deg som kjøper en ekstra trygghet ved kjøp av ny
bolig i et borettslag tilknyttet oss!
ANDELSEIER
Når du kjøper en bolig i ett borettslag, blir du andelseier.
Det vil si at du eier en andel av borettslaget som gir deg
enerett til din egen bolig, samtidig som du har rett til å bruke
fellesarealene sammen med de andre beboerne. Når du eier
en bolig i et borettslag som er tilknyttet PBBL, blir du en
del av et godt organisert fellesskap, som gir deg en enklere
og tryggere hverdag både når det gjelder vedlikehold og
økonomi. Hvis du ikke er PBBL-medlem fra før, må du melde
deg inn når du kjøper boligen. Men du trenger ikke å tenke på
den årlige kontingenten – den blir betalt via felleskostnadene.
GENERALFORSAMLING
En gang i året, innen utgangen av juni, er det
generalforsamling. Generalforsamlingen er den øverste
bestemmende myndigheten i borettslaget. Alle eiere har rett
til å delta på møtet, til å komme med forslag og til å stemme

over saker som gjelder borettslaget. På generalforsamlingen
velges et styre som har ansvaret for driften og forvaltningen
av borettslaget. Styret tar alle avgjørelser i den daglige
driften, men må følge borettslagsloven, vedtektene og andre
beslutninger som generalforsamlingen har fattet. Ved PBBL
har borettslaget en egen regnskapskonsulent som støtter og
hjelper styret, blant annet med utsendelse av fakturaer for
felleskostnader, betaling av regninger og regnskapsførsel.
Mange styremedlemmer velger også å lære mer om styre og
drift av borettslag gjennom kurs som PBBL tilbyr.
VEDLIKEHOLD
Du har ansvar for å vedlikeholde og holde orden på din bolig,
slik at det ikke oppstår noen skader eller ulemper for de
andre eierne. Det samme ansvar har borettslaget for fasader,
tak, inngangspartier, fellesarealer både inne og ute. Du kan
i utgangspunktet fritt selge eller leie ut boligen din, men
det finnes noen unntak i borettslagsloven. Hovedregelen
er at det bare er fysiske personer som kan eie en bolig i ett
borettslag, og ingen kan eie mer enn en. Din bolig kan kjøpes
på forkjøpsrett av andre beboere i borettslaget og av PBBLmedlemmer. Hovedregelen for utleie er at du må ha bodd i
boligen i minst ett av de siste to årene, og du kan da ikke leie
ut lenger enn i tre år.
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FELLESGJELD OG FELLESUTGIFTER
Når du kjøper bolig i et nytt borettslag, vil en del av
kjøpesummen være del av et felleslån. Det er et gunstig?
lån som PBBL har forhandlet frem for alle boligene samlet.
Fellesgjelden er din del av dette lånet. Fellesgjelden betaler
du gjennom felleskostnadene, med mindre det er laget
ordninger der den enkelte nedbetaler sin del, såkalte INordninger (individuell nedbetaling av fellesgjeld). Du betaler
felleskostnader én gang i måneden. Felleskostnadene
går til dekning av renter og avdrag på fellesgjeld, og til
øvrige driftskostnader som borettslaget har, for eksempel
kommunale avgifter, forsikring av bygningene og vedlikehold
av uteområder, fasader, inngangspartier og tak med mer.
Flytter du inn i et nytt borettslag får du avdragsfrihet på
fellesgjelden de første tjue årene. Per 2020 får du fradrag for
23 prosent av rentene på din andel av fellesgjelden, dersom
du har inntekt du betaler skatt av.
EN STOR TRYGGHET
Våre borettslag er tilknyttet Borettslagenes Sikringsordning
AS (SBS). Denne ordningen gjør at andelseierne er forsikret
mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere
regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene,
må boligen selges. SBS dekker de uteblitte felleskostnadene
som borettslaget ikke får dekket via salget. At borettslaget
er med i SBS, er et kvalitetsstempel som er med på å sikre
verdiutviklingen av boligene i borettslaget. Bankene legger

vekt på hvorvidt borettslaget er med i en sikringsordning, og
det kan bety bedre betingelser på borettslagets felleslån. Det
kan også gi bedre vilkår for en låntaker som skal kjøpe bolig
i borettslag. SBS betyr en stor trygghet for alle som kjøper
en borettslagsbolig. I nye utbyggingsprosjekter hender det at
ikke alle boligene blir solgt før innflyttingen starter. Da betaler
utbygger felleskostnadene for disse boligene – det påvirker
altså ikke deg i det hele tatt.
ALT PÅ ETT STED
PBBL er organisert for best mulig å yte service til borettslaget
og deg som beboer. Hos oss finner du blant annet en
økonomiavdeling, som bistår i alt som har med budsjetter,
felleskostnader og fakturering av borettslagets utgifter
å gjøre. Mye av dette arbeidet kan styremedlemmene i
borettslaget ditt selv følge opp gjennom egen, digital
styreportal. PBBL Teknisk er en god samarbeidspartner
i arbeidet med å drifte og vedlikeholde bygningene i
borettslaget. PBBL sin jurist kan dessuten hjelpe til med
potensielle utfordringer, både internt i borettslaget og med
andre ting.
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Borettslag & økonomi
INNSKUDD - FELLESGJELD
Fredbo Hage er organisert som et borettslag tilknyttet PBBL. En borettslagsbolig er finansiert med
fellesgjeld og innskudd. Ønsker du å kjøpe en bolig i et borettslag, finansieres dette ved å innbetale et
innskudd. Dette innskuddet kan finansieres ved å bruke oppsparte penger, ved å ta opp boliglån eller en
kombinasjon av dette. I tillegg til innskuddet får andelseier sin andel av borettslagets fellesgjeld som han skal
betale renter og avdrag på gjennom betaling av de månedlige felleskostnadene. Summen av andel fellesgjeld
og betalt innskudd er boligens totale kjøpesum.
I dette prosjektet er det valgt en 50/50 prosents fordeling av innskudd og fellesgjeld. Innskuddet er på
mellom kroner 2.050.000,- og 2.450.000,-. Fellesgjelden er på mellom kroner 2.050.000,- og 2.450.000,-.
Totalpris per bolig er på mellom kroner 4.100.000,- og 4.900.000,-.
FELLESKOSTNADER
Felleskostnadene i borettslaget skal deles mellom andelseierne etter en fordelingsnøkkel som er fastsatt i
bygge- og 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 Fredbo Hage omfatter disse: Forsikring,
kommunale avgifter, avsetning til fremtidig vedlikehold, forretningsførsel, revisjon, kabel TV, Internett,
snømåking, renter med mer. Gjennomsnittlig driftskostnad per måned i Fredbo Hage er beregnet til kr 3.397,i tillegg kommer renteutgifter på mellom kroner 3.417,- og 4.083,-. Felleskostnad per måned blir dermed
rundet av til mellom kroner 6.570,- og 7.730,-.
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RENTER
Renter og nedbetaling av fellesgjelden for borettslaget utgjør normalt en vesentlig del av de månedlige
felleskostnadene som andelseieren skal betale. Boligene i Fredbo Hage selges med 20 års avdragsfrihet.
Dette betyr at du som kjøper kun betaler renter i denne perioden. Rentesatsen er satt til 2,0 %.
Felleskostnadene vil kunne bli endret i takt med den til enhver gjeldende rente i finansinstitusjonen som
finansierer borettslaget. Merk at renter som innbetales som del av månedlig kostnad er fradragsberettiget på
lik linje med andre gjeldsrenter forutsatt at boligen beboes av andelseier. Skattereduksjonen i Fredbo Hage
er beregnet til mellom kroner 854,- og 1.021,- per bolig. Netto felleskostnad per måned blir dermed mellom
kroner 5.716,- og 6.709,-.
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Introduksjon til bolig 1 til 3
Fredbo Hage trinn 1 har tre eneboliger i rekke, som alle er på 113
kvadratmeter BRA. I første etasje får disse boligene en romslig
gang, en åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til en grønn
hage og et bad med dusj og toalett. I andre etasje finner du en stue
med utgang til en stor takterrasse, et bad med dusj og toalett og
to til fire soverom, hvorav ett har tilgang til egen bod. Med disse
boligene følger også en utvendig sportsbod og carport.
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Introduksjon til bolig 4 til 6
Tre av boligene i Fredbo Hage er på 140 kvadratmeter BRA
fordelt på tre etasjer. I første etasje kommer du inn i en
romslig gang. Videre har du to soverom og et bad med dusj
og toalett, samt en bod. I andre etasje blir det en åpen stueog kjøkkenløsning, gang, to soverom og et bad med dusj og
toalett. I tredje etasje finner du en stue og en stor og solfylt
takterrasse. Boligene leveres også med carport.
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Andre etasje

terrasse
49,2 m2

sov
11,0 m2

bad
3,4 m2

gang
2,6 m2

stue / kj
37,8 m2

tekn.

bod
5,1 m2

stue
23,8 m2

sov
13,3 m2

sov
13,7 m2

31

tredje etasje
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Andre etasje
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Andre etasje
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tredje etasje
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NØKKELINFORMASJON

Nøkkelinformasjon

UTBYGGER OG SELGER
Fredbovegen Holding AS, orgnr. 921 583 400 .
Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent
av Selger.
TOTALENTREPRENØR
Olaf Haugland AS org nr 921 144 458
ADRESSER
Boligene bygges på området rundt
Fredbovegen nr 61 langs sørsiden av Pors
Stadion på Vestsiden i Porsgrund. Boligene
vil få tildelt endelig adresse av Porsgrunn
kommune på et senere tidspunkt.
OPPDRAGSNUMMER
41-20 -9024
EIERFORM:
Det blir totalt oppført 5 rekker med minimum
totalt 24 boliger. Disse organiseres som
andeler i borettslag.
LOVVERK/AVTALEBETINGELSER
Boligene selges iht. Bustadsoppføringslova
av 13. juni 1997 nr. 43, som kan fås ved

henvendelse til megler.
EIENDOMMEN
Prosjektet skal føres opp på Gnr 121 bnr
185/46/1838 på Vestsiden i Porsgrunn
kommune, som blir heleid av borettslaget.
Boligene tildeles andelsnummer.
Andelsnummer for hver enkelt bolig vil bli
fastsatt når borettslaget er stiftet.
Total arealet for parsellen utgjør ca 8 daa.
Hjemmelshaver er Fredbovegen Borettslag.
UTOMHUS
Utearealet leveres i henhold til egen
utomhusplan. Planen er foreløpig og endringer
må påregnes.
NABOER OG BORETTSLAG
Borettslag er ansvarlig for drift og vedlikehold
for sine fellesarealer. Fellesarealer utomhus er
til felles bruk for alle beboerne i borettslaget.
Utbygger setter opp avtaler for nødvendig
drift av borettslaget. Det er plikt for beboerne
å bekoste sin andel av drift og vedlikehold
av fellesarealer. Selger kan på vegne av

borettslaget inngå avtaler om nødvendig drift
av tekniske installasjoner og fellesarealer.
Veien inn fra Fredbovegen vil være eid av
borettslaget.
AREAL BOLIGER
Boligenes areal oppgis i prisliste med
bruksareal (BRA) som er boligens mål
innvendig, innbefattet innvendige boder,
vegger og sjakter, men ikke medregnet
yttervegg. I tillegg oppgis areal med
primærrom(P-ROM) som tilsvarer BRAarealet med fradrag av Boder. På tegninger
oppgis enkeltrommets areal, som er rommets
nettoareal innenfor omsluttende vegger. Det
tas forbehold om mindre avvik for oppgitte
arealer, uten at kjøper kan kreve prisavslag.
ENERGIMERKING
Selger plikter å utarbeide energiattest ved
ferdigstillelse. Boligene er planlagt å oppfylle
Energikarakter C man kan dog ende opp med
lavere energikarakter uten at dette anses som
en mangel.
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OFFENTLIGE TILLATELSER
Det vil foreligge ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse ved overtakelse. Selger er iht.
plan- og bygningslovens bestemmelser
ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest før
overtakelse. Manglende ferdigattest er likevel
ikke til hinder for overtakelse dersom de
gjenstående arbeid er mindre vesentlige, for
eksempel knyttet til ferdigstillelse av
utomhusarbeider og kommunen finner
det ubetenkelig å utstede midlertidig
brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse
skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår
og en frist for ferdigstillelse. Kommunen kan
kreve at det stilles sikkerhet for at gjenstående
arbeid blir rettet. For overtakelse som
gjennomføres i vinterhalvåret må det påregnes
utstedelse av midlertidig brukstillatelse og
ikke ferdigattest ettersom utomhus arbeider
som planering, tilsåing, beplantning etc. ikke
kan gjennom-føres før klimatiske forhold gjør
det mulig. Ved overtakelse på bakgrunn av
midlertidig brukstillatelse bortfaller kjøpers
krav på dagmulkt for dette forhold. I tillegg vil
det kunne bli holdt tilbake et forholdsmessig
beløp til sikkerhet for de gjenstående
arbeidene som må utføres for at ferdigattest
skal bli utstedt. Kjøper er innforstått med at de
utvendige fellesarealer vil – avhengig av årstid
– kunne bli ferdigstilt etter kjøpers overtakelse
av boligen. Arbeidet med ferdigstillelse
av fellesarealer er i henhold til
bustadoppføringslova å anse som gjenstående
arbeider som skal ferdigstilles innen rimelig
tid, jf. buofl. § 32 tredje ledd., se for øvrig
pkt. 13 tredje ledd.

PARKERING OG BOD
Hver andelseier har bruksrett til en bestemt
utedørssportsbod, samt en parkeringsplass i
carport.

Planen skal også sikre:
- Ett godt bomiljø
- Høy arkitektonisk kvalitet på bebyggelse og
utearealer

REGULERINGSPLANER/
REGULERINGSBESTEMMELSER
Området ligger innenfor Detaljregulering for
Fredbovegen Plan ID 158.
Reguleringsplan sist datert 06.02.2020.

Planforslaget legger til rette for minimum 24
nye boliger i konsentrert småhusbebyggelse,
med tilhørende veier og lekeområder. Østre
del av tomten skal reguleres til idrettsanlegg,
og blir en del av anlegget til idrettslaget Pors.
Det sikres en trafikksikker forbindelse mellom
planområdet og idrettsanlegget. Mot vest skal
et av de eksisterende husene bevares.

Området reguleres for følgende formål jfr
plan- og bygningslovens §12-5:
Bebyggelse og anlegg (pbl §12-5.1)
• Boligbebyggelse (felt B1-B6), herunder bygg,
kulturminner, mm. som skal bevares
• Boligbebyggelse (felt B7).
• Idrettsanlegg (f_BIA1)
• Renovasjonsanlegg (f_BRE)
• Lekeplass (f_BLK 1 og f_BLK 2)
Samferdselsanlegg og infrastruktur
(pbl §12-5.2)
• Veg (o_SV og f_SV I )
• Fortau (o_SFI – o_SF2)
• Annen veggrunn- tekniske anlegg (o_SVT)
Grønnstruktur (pbl §12-5.3)
• Turveg (f_GT)
• Vegetasjonsskjerm (f_GV1 og f_GV2)
Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette
for bygging av konsentrert småhusbebyggelse
med tilhørende anlegg innenfor område, samt
sikre Pors et areal til treningsbaner.

VEI, VANN OG AVLØP
Bygget kobles til offentlig eller godkjent
privat vei-, vann- og avløpsnett, ved nærmeste
punkt utpekt av kommunen. Internvegen i
borettslaget ut til Frebovegen vil være privat
og eid av borettslaget.
KONSESJON/ODEL
Det foreligger ikke konsesjon eller odel på
eiendommen.
UTLEIE
Utleie av boligene vil reguleres av
borettslagsloven og borettslagets vedtekter
og forvaltes av borettslagets styre.
ORGANISERING
Boligprosjektet blir organisert som et
borettslag. I et borettslag eier du boligen
din og andel av fellesarealer ved at du er
andelseier i borettslaget. Med andelen
følger borett til en bestemt bolig, og bruksrett
til en bestemt p-plass og sportsbod. Videre

40

NØKKELINFORMASJON

følger bruksrett til fellesarealer.
Borettslaget finansieres ved opptak av lån
som blir fellesgjeld og ved innbetaling av
innskudd fra andelseierne (kjøperne). Se
prisliste for pris og informasjon om
fellesgjeld. Generalforsamlingen er den øverste
bestemmende myndighet i borettslaget.
Her møtes alle andelseierne og godkjenner
regnskap og beretning samt velger et styre
som er ansvarlig for den daglige driften,
inkludert økonomien. Styret treffer alle
vedtak vedrørende borettslagets drift, men
må følge lover, forskrifter, vedtekter og
generalforsamlingens vedtak. Et borettslag
er en selvstendig juridisk enhet. Ved innflytting
har selger på vegne av borettslaget inngått
avtale med PBBL om forretningsførsel av
borettslaget. Med PBBL som forretningsfører
er du sikret at fellesinteresser blir ivaretatt
gjennom et godt opplegg for forvaltning, drift
og vedlikehold. Selger blir eier av de boligene
som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse,
og er forpliktet til å betale felleskostnadene
for slike boliger. Det betyr at borettslaget
ikke har ansvaret for kostnader vedr. usolgte
boliger.
MEDLEMSKAP I PBBL PORSGRUNN BAMBLE
BORGESTAD BOLIGBYGGELAG
Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn
Bamble Borgestad Boligbyggerlag. Kjøpere
som ikke er medlem av PBBL må tegne
medlemskap i PBBL. Medlemmer i PBBL har
forkjøpsrett ihht egne frister ved salgsstart.
Ved senere salg av enheter har medlemmer i
PBBL forkjøpsrett.

VEDTEKTER
Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget,
disse er bindende for kjøper. Vedtektene er en
del av salgsprospektet og det er viktig at en
gjør seg godt kjent med disse før det inngås
avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge
borettslagets vedtekter.
SIKRINGSORDNING
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.
MULIGHET FOR INDIVIDUELL NEDBETALING
AV FELLESGJELDEN, IN- ORDNING
Når alle boligene er solgt har borettslaget
mulighet til å inngå en avtale med
forretningsfører om individuell nedbetaling
av fellesgjeld, under gitte forutsetninger.
Andelseier vil ved denne ordningen ha større
fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og
derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av
andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres
månedlige finanskostnader til borettslaget i
henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av
fellesgjeld kan ikke reverseres. Ordningen
kan først kan komme på plass en stund etter
overtakelse.
TOTALPRIS
Totalprisen på boligen består av innskudd og
andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten.
I tillegg kommer omkostninger som er

spesifisert under og i prislisten.
Innskuddet med tillegg av omkostningene,
utgjør det som kjøper må finansiere på egen
hånd. 10% av innskuddet kjøpesum må betales
ved kontraktsinngåelse. Resten av innskuddet
betales ved overtagelse. Fellesgjelden er
finansiert av borettslaget hvor avdrag
og renter (kapitalkostnader) for den andel av
gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet,
dekkes gjennom månedlige felleskostnader.
FINANSIERING AV FELLESGJELD
Borettslagets fellesgjeld blir finansiert med
et annuitetslån som borettslaget vil ta opp
i forbindelse med overtagelsen av bygget.
Lånet har 40 års total løpetid, hvorav de 20
første årene er avdragsfrie. Lånet vil ha
flytende rente. Det tas forbehold om
endringer i renten, som vil bli endret i takt
med utviklingen i rentemarkedet. Borettslaget
kan etter innflytting evt. beslutte binding av
renten. Etter 20 år må borettslaget betale
avdrag og andelseieren får en økning i sine
felleskostnader fra dette tidspunktet.
Se prisliste for informasjon.
SKATTEFRADRAG FOR RENTEUTGIFTER
Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden
kan normalt trekkes fra i skattbar inntekt på
selvangivelsen i henhold til ordinære regler.
Det tas forbehold om endinger i reglene.
BETALINGSBETINGELSER OG OPPGJØR
10% av innskuddet skal innbetales til meglers
klientkonto, som depositum ca. 14 dager etter
mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette

41

må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke
kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til
innbetalingen av pengene utover de vilkår som
fremgår av nærværende kontrakt. Dersom
selger ønsker å konvertere depositum til
forskudd må det stilles garanti etter bufol §47
Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Restbeløp på
innskuddet, samt omkostninger betales
etter varsel fra megler senest innen en
nærmere angitt frist før overtagelse.
Renter for depositumet tilfaller kjøper, inntil
selger evt. stiller garantier i henhold til
bustadoppføringslovens § 47 for det til enhver
tid innbetalte beløp. Råderett over og renter
for depositumet tilfaller selger fra det
tidspunkt § 47-garanti er stilt. Forsinket
betaling med mer enn 21 dager for beløpet
som forfaller ved kontrakts-inngåelse og
30 dager for andre avtalte innbetalinger,
har selger rett til å heve kjøpet og foreta
dekningssalg.
OMKOSTNINGER
Medlemskap innmelding PBBL pr. prs kr 700,Gebyr for tinglysning av andelsskjøte kr 430,Evt. gebyr for tinglysning av
pant/heftelse 		
kr 430,Gebyr grunnboksutskrift 		
kr 280,Andelskapital til borettslaget
kr 5.000,FELLESKOSTNADER
Til dekning av løpende felleskostnader
innbetaler den enkelte andelseier(kjøper) et
månedlig beløp. Felleskostnader består av
borettslagets faste og variable driftskostnader,

samt renter (etter 20 år også avdrag) på
borettslagets fellesgjeld. Felleskostnadene
omfatter blant annet:
• Renter (og, etter 20 år avdrag) på
fellesgjeld
• Grunnpakke kabel TV/internett +
engangsavgift for tilkobling
• Bygningsforsikring
• Forretningsførsel av borettslaget, og evt.
teknisk forvaltning
• Revisjon
• Andre driftskostnader (f.eks
arbeidsgiveravgift, styrehonorar,
sikringsfond, rekvisita, verktøy mm)
• Avsetning til fremtidig vedlikehold
• Brøyting
• Eiendomsskatter
• Kommunale avgifter
Felleskostnadene for den enkelte boligen
er stipulert i henhold til budsjett og
fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig
størrelse på felleskostnader vil bli satt opp
av forretningsfører/borettslagets styre,
ved overtakelse, og styret vil påse at evt.
nødvendig endring i felleskostnader
innføres.
STRØMFORBRUK
Strømforbruk i den enkelte bolig og bod er
ikke del av felleskostnad. Kjøperne inngår
egne avtaler med kraftselskap og netteier, og
kostnaden belastes den enkelte etter forbruk.
TV/INTERNETT
Selger inngår på vegne av borettslaget en

avtale om leveranse av grunnpakke TV og
internett. Den enkelte kan enkelt oppgradere
pakken ved å kontakte leverandøren
som er oppgitt i boligmappen. Det må
påregnes bindingstid ved etablering
av nytt kundeforhold.
FORMUEVERDI PÅ BOLIGEN
Formuesverdien fastsettes med
utgangspunkt i en kvadratmeterpris som
beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB).
Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en
estimert markedsverdi pr. kvadratmeter
og bygger på statistiske opplysninger om
omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk
beliggenhet og alder). For primærboliger vil
formuesverdien utgjøre 25 prosent av den
beregnede kvadratmeterprisen multiplisert
med areal. For sekundærboliger utgjør
formuesverdien 80 prosent (2016) av
den beregnede kvadratmeterprisen
multiplisert med areal. For 2017 utgjør
formuesverdien 90 prosent av den beregnede
kvadratmeterprisen multiplisert med areal.
HEFTELSER
Det vil ved hjemmelsoverføringen hvile
følgende heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på tomten: Pantedokument til
banken for borettslagets totale fellesgjeld
Pant for andelseiernes borettsinnskudd
Nødvendige rettigheter som må gjelde mellom
borettslagene i prosjektet. Kopi av grunnboks
utskrift fås hos megler - og må leses før det
inngås midlertidig kjøpekontrakt. Det gjøres
oppmerksom på at det kan bli tinglyst

42

NØKKELINFORMASJON

ytterligere nødvendige erklæringer/avtaler
knyttet til gjennomføringen av prosjektet.
Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve
prisavslag /erstatning for dette. Servitutter
som ikke slettes følger eiendommen.
FORBEHOLD OM REALISERING
Selger tar følgende forbehold:
1. Forbehold om ramme- og 		
igangsettingstillatelse.
2. Forbehold om salg av 60% i Trinn 1.
3. Forbehold om uforutsette hendelser
som f.eks. uforutsett endring av tekniske
forutsetninger for prosjektet, store bevegelser
i den totale markedssituasjonen, alvorlige
endringer av entreprenørenes økonomiske
stilling o.l.
Forholdene skal være avklart av selger
innen 12 måneder. Dersom ikke ovennevnte
forbehold er avklart innen denne fristen kan
kjøper velge å trekke seg fra kontrakten.
BYGGETID/OVERTAGELSE
Antatt ferdigstillelse vil være 12 måneder etter
byggestart, men dette tidspunktet er foreløpig
og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt.
Når selger har opphevet forbeholdene
stilt i avtalen skal selger fastsette en
overtagelsesperiode som ikke er lenger enn 3
måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om
når overtakelsesperioden begynner og slutter.
Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen

skal selger gi kjøper skriftlig melding om
endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen
er bindende og dagmulktsutløsende, og skal
ligge innenfor overtakelsesperioden.
SELGERS ØVRIGE FORBEHOLD OG
FORUTSETNINGER
Selger forbeholder seg retten til å endre priser
og betingelser for usolgte enheter.
Det tas forbehold om nødvendige
tekniske endringer som følger av den
detaljprosjektering som skjer i byggefasen.
Selger har rett til å foreta endringer i
prosjektet som ikke vesentlig forringer
prosjektets kvalitet eller standard,
herunder arkitektoniske endringer,
materialvalg, fargevalg, mindre, endringer i
konstruksjonen, rørgjennomføringer og/ eller
tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å
anse som mangler ved ytelsen. Selger kan
gjøre nødvendige endringer i plantegninger
for fremføringer av sjakter, innkassinger mm,
som kan endre boligens areal. Mindre
arealkorreksjoner gir ikke grunnlag for
prisendring. Det samme gjelder de endringer
som må gjøres som følge av kommunens
byggesaksbehandling og krav i ramme- og
igangsettingstillatelser samt andre offentlige
tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk
mulig, informere Kjøper om slike endringer.
Alle opplysninger i denne salgsoppgave
er gitt med forbehold om rett til endringer
som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle
perspektiver, modeller, illustrasjoner
og møblerte planskisser er av illustrativ
karakter kun ment å gi et inntrykk av en ferdig

bebyggelse, og det fremkommer da elementer
som ikke inngår i den kontraktsmessige
leveranse. Inntegnede møbler og beplanting
følger ikke med. Det gjøres oppmerksom på
at det i leveransen kan forekomme avvik fra
beskrevet standard og selger har rett til å
gjøre endringer som er hensiktsmessige eller
nødvendige, uten at det forringer standarden
på det endelige produkt. Boligene overleveres
i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger
må forventes i noen grad svinn og krymping
av materialer, for eksempel svinnriss i mur,
mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og
sammenføyninger som følge av krymping av
trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å
anse som mangler ved den leverte ytelse.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at
Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag
ikke omfatter: reparasjoner som går inn under
vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som
oppstår som følge av naturlig krymping når
materialvalg og materialbehandling har
vært forsvarlig fra Selgers side og skader som
oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av
boligen med utstyr.
SALG AV KONTRAKTSPOSISJON
Med selgers samtykke kan kjøper videreselge
sin kontraktsposisjon før overtagelse av
boligen har funnet sted. Selger kan nekte
uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det
er i kjøpekontrakten satt særlige vilkår for
slikt videresalg. Dersom kontrakten ønskes
videresolgt før overtakelse vil det påløpe et
gebyr fra Selger på kr. 25.000,- inkl mva. for
merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan
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faktureres/innkreves av megler. Ervervet
vil etter slik godkjenning kunne tinglyses
direkte til tredjemann, men selger vil i forhold
til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun
forholde seg til kjøper.
FORSIKRING
Frem til overtagelse vil bygg og
eiendom være forsikret av utbygger, jfr.
Bustadoppføringslova (Buofl.) § 13
siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være
forsikret gjennom borettslaget, men kjøper må
selv besørge løsøre- og innboforsikring.
GARANTIER
Boligene selges iht. Bustadoppføringslova
(Buofl.). Selger plikter å stille garanti iht. Buofl.
§ 12 for oppfyllelse av sine forpliktelser etter
kjøpekontrakten. Garantien utgjør 3 % av
kjøpesummen i byggetiden og 5 % av
kjøpesummen i 5 år etter overlevering av
boligen til kjøper. Garantien skal senest stilles
når forbehold om realisering og byggestart
løftes skriftlig til kjøper.
KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg
inn i salgsprospekt, reguleringsplaner,
byggebeskrivelse og annen dokumentasjon
som kjøper har fått tilgang til. Dersom
utfyllende/supplerende opplysninger er
ønskelig, bes kjøper å henvende seg til megler.
Kjøper har ingen rett til å reklamere på
grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort
oppmerksom på, eller som kjøper på tross av
oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler
dersom noe er uklart, og det presiseres at det
er viktig at slike avklaringer finner sted før
bindende avtale om kjøp av bolig inngås.
TILVALG/ENDRINGER
Forutsatt at kjøpekontrakt inngås i rett tid,
vil kjøpere få anledning til å gjøre tilvalg.
Entreprenøren har påslag på tilvalg på 15 %.
Selger innkaller til tilvalgs møte, opplyser
om beslutningsfrister, og gir kjøper
anledning til å gjøre egne valg for sin
bolig. Man kan velge mellom forskjellige
fliser, parkett, malingfarger og kjøkkenog baderomsinnredning, benkeplate,
garderobeskap, EL punkter, belysning. Det er
ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg,
el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang
til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av
kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil
medføre kostnader for kjøper, og må bestilles
skriftlig innen gitte frister. Tilvalg/endringer
faktureres samlet og forfaller ved overtagelse, alternativt ved fremleggelse av
forskuddsgaranti jfr. Bustadsoppføringslova
§47.
KREDITTVURDERING /
HVITVASKINGSLOVEN
Selger og banker forbeholder seg
retten til å foreta kredittvurdering av
kjøpere. Eiendomsmeglere er underlagt
bestemmelsene i Hvitvaskingsloven, og
er rapporteringspliktige ved eventuelle
mistenkelige transaksjoner.

BUDREGLER OG KJØPEKONTRAKT
Boligene selges til fast pris. Avtale om kjøp
forutsettes inngått på selgers standard
kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpekontrakt
som vil bli benyttet ved salg. Selgers
kontraktsdokument forutsettes gjennomgått
før bud inngis (kjøpsbekreftelse). Selger tar
forbehold om å foreta justeringer i kontrakten
som følge av offentlige krav m.m. Regler om
bud frister i Eiendomsmeglerloven kommer
ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker
og det brukes midlertidig kjøpekontrakt. Alle
midlertidige kjøpekontrakter må inngis skriftlig
sammen med legitimasjon.
AVBESTILLING
Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader
ved eventuell avbestilling etter Bustadoppføringslova. Bestilte endrings- og
tilleggsarbeider betales i sin helhet av kjøper.
LOVVERK
Avtale om kjøp av bolig under oppføring
mellom utbygger/selger og forbruker,
reguleres av Bustadoppføringslova av 13. juni
1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer
ikke anvendelse der kjøper anses som
profesjonell/investor. I slike tilfeller vil
handelen reguleres av Lov om avhending av
fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Dato: 10.06.2020
Design og Trykk: Thure Trykk
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LEVERANSEBESKRIVELSE

Leveransebeskrivelse
Fredbo Hage Borettslag
Fredbovegen, Porsgrunn
Datert 01.05.2020
FORSKRIFT
Byggene leveres i henhold til teknisk forskrift
2017 (TEK17). Enheter i leveransen leveres med
nødvendig konstruksjonsoppbygning mellom
boenheter. Dette vil variere noe pr enhet.
LEVERANSEN SKAL OMFATTE FØLGENDE
FØLGENDE:
Ferdig oppførte enheter i henhold til kontrakt
og kontraktsdokumenter, samt denne
leveransebeskrivelse.
LEVERANSENIVÅ
Leveransen skal forstås som nøkkelferdig
(turn-key), slik at kjøper ikke trenger å
bestille øvrige håndverkere eller tjenester
for at boligene skal fremstå som ferdige til
sluttbruker etter normal byggeskikk.
GRUNNARBEID
Grunnarbeid skal utføres slik det er prosjektert
av geotekniker. Entreprenør har egen
forsikring på utført arbeid.

TILVALG
Tilvalg kan gjøres etter tilvalgsliste. Det kan
velges alternative planløsninger.

1. GULV
• Alle gulv i oppholdsrom leveres med
hvitpigmentert parkett eik 3-stav silkematt
med underlag.
• Alle gulv leveres med betongplate i
hovedetasje. Bjelkelag i 2. etasje.
2. YTTERVEGGER
Standard vegg
Kledning 19x148 mm liggende kledning, malt
i angitt farge fra fabrikk (grunning + 1strøk
maling).
• Sløyfer og utlekting for lufting og spikerslag
bak kledning.
• Slett malt overflate (av gips, spon eller
tilsvarende) på side mot boligrom.

3. VINDUER OG UTVENDIGE DØRER
Vinduer
Vinduer: Vinduer i malt tre som tilfredsstiller
TEK17. Vinduer leveres i henhold til
fasadetegning.
Ytterdør
Ytterdør med vrider leveres ferdig
overflatebehandlet fra fabrikk. Ytterdør leveres
utadslående og med låskasse og sylinder.
Balkong-/ terrassedør
Slagretning iht. tegning. I malt tre og med
vindbrems.

4. YTTERTAK SALTAK
Yttertakkonstruksjon, innredet for bolig
Det leveres:
• Egnet undertak, sløyfer og lekter.
• Takstein: dobbeltkrum sort.
• Mineralull 300 mm, evt. energitilpasning kan
tilkomme.
• Dampsperre.
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• Nedforingslekter om hensiktsmessig.
Stigetrinn /Snøfangere
Det snøfangere og stigetrinn, hvor der det
anses som nødvendig av entreprenør.
4.1 YTTERTAK FLATTAK
Yttertakkonstruksjon, innredet for bolig
Taket tekkes med egnet tekking og gulv av
impregnert terrassebord 120 mm. Loftstuetak
skal kun ha papp. Glassgelender i standard
systemmoduler med vertikale stolper og
parapet med kleding som illustrert.
Utvendige søyler
Utvendige søyler leveres etter behov og
planlegges av entreprenør.
Takrenner og nedløpsrør
• Bordtaksbeslag, takrenner, takrennekroker,
nedløpsrør og holdere for nedløpsrør
leveres i farge som matcher takstein eller
annen egnet farge.
• Nedløpsrør avsluttes ca. 100 mm over
terreng og kobles til avløpsnett.
5. INNERTAK (HIMLING)
Himlinger i bod
Slett hvit himling.
Himlinger i boligrom
Slette malte, hvite.

Dragere i himling
Synlige dragere blir dekket av plater med lik
overflate som aktuell himling, men uten profil.
Det vil kunne forekomme synlige innkassinger
på vegg eller i tak for fremføringer av
ventilasjon og VVS med lik utførelse som
tilstøtende flater.
6. INNVENDIGE VEGGER OG DØRER
Innervegg mellom boligrom
• Standard bindingsverk i varierende
dimensjoner tilpasset bærekonstruksjoner
og rørføringer.
• Alle innvendige vegger, ect isoleres.
• Slett malt overflate (av gips, spon eller
tilsvarende).
• Bod kan leveres med ferdigmalte
panelplater av mdf.
Dører
Innvendige dører og karmer er ferdig
overflatebehandlet med flat terskel. Dørene er
hvite formpressede slette dører med låskasser
og vridere.
Overflater i bad
• Vegger flislegges med standard hvit slett
veggflis prosjekt og fuges med standard
fugemasse, samt silikon.
• Gulv flislegges med grå prosjektflis.
• Baderomsinredning: 1 stk hvit 90 cm (min
bredde) fra Aubo, Slimline.

Overflater i utvendig sportsbodbod
• Gulv av ubehandlet betong.
• Utvendig bod leveres med utvendig
kledning montert på bindingsverk.
Stenderverk vil være synlig innvendig.
• Tak med avrenning (tekking, plater eller
tilsvarende).
7. LISTVERK, FORINGER og TRAPP
Foringer og listverk til vinduer og dører.
Malt slett list fra produsent som karm, tak
og gulvlist. Foring: Hvitmalt. Sparklet/fuget
innfesting med dykk. spiker (med fug/sparkel
som ikke gulner).
For eksempel:
• Tak: 21x45 mm enkel skyggelist hvitmalt.
• Gulv: 12x58 mm slett kombilist.
• Gerikter: 12x58 mm slett kombilist.
• Foringer: 18 mm i tre varierende bredder
hvitmalt.
Lister og foringer hvitmalt NCS S 0502-Y.
Skjøter leveres ubehandlet.
TRAPP
Trapp leveres standard fabrikkmalt i trinn,
opptrinn, vanger og rekker.

8. VENTILASJON
Generelt
Balansert ventilasjonsanlegg med
varmeveksler. Plassert i Kardia enhet.
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9. KJØKKEN- OG BADEROMSLEVERANSE
Kjøkken:
Kjøkken fra Aubo i modell UNIK HVIT, slette
folierte fronter, med buede håndtak modell
BALI 128.
Nedfelt/ toppmontert oppvaskkum med
avrenningsfelt, stål. Benkeplate i laminat 3 cm
tykkelse, modell i lys grå skifer dekor. Høyde
kjøkken: 211 cm.
Hvitevarepakke fra Electrolux.
• Innbyggingsovn med varmluft, stål.
• Keramisk platetopp m/ 4 soner, bredde
60 cm.
• Uttrekkventilator for innbygging i veggskap,
hvit, bredde 60 cm.
• Helintegrert oppvaskmaskin, 13 kuvert,
49dB, bredde 60 cm.
• Integrert kombiskap kjøl/ frys 196/72L,
høyde 178 cm.
Garderobe
• Det leveres skyvedørsgarderobe på
hovedsoverom. Leveres uten hyllesystem.
• Det leveres 1 meter garderobeskap pr.
inntegnet sengeplass. Garderobene leveres i
hvit utførelse.
10. BADEROMSLEVERANSE
• Dusjvegger i glass, ca90x90 cm.
Forkrommet aluminium.

11. VVS LEVERANSE
• Komplett skjult sanitæranlegg med
bunnledninger og lufting over tak.
• 200 liter varmtvannsbereder plassert i
Kardia enhet.
• Kran og opplegg for vaskemaskin vaskerom.
• Blandebatteri til bad og kjøkken.
• Tilkobling av vann og avløp til
oppvaskmaskin kjøkken.
• Waterguard-sikring f/oppvaskmaskin.
• 1 stk. utekran montert.
• Funksjon iht TEK17.
12. ELEKTRISKE INSTALLASJONER
Det leveres følgende elektrisk anlegg:
• Det leveres varmekabler i bad i 1 og 2 etasje.
• Antall punkter i henhold til NEK 400:2018.
• Utstyr av type eksempel: Elko Prosjekt stikk
og brytere i Rs serien til Elko.
• Sikringsskap med nødvendige kurser og
tilknyttningsskap ute til måler.
• Det leveres utelamper ved ytter-, balkongog terrassedør, samt en i carport.
• Dobbelt utestikk ved terrasse, balkong og i
carport.
• Tilførsel for billader i carport (tomt trekkerør).
• Tomt ”trekke-rør” fra sikringsskap til tak
(for fremtidig mulighet for solcelle).
• Trådløs ringeklokke og ringeknapp.
• Det leveres 4 stk varmeovner med hver
boenhet.
• 2 stk røykvarslere leveres med 230 V
tilkopling og 9v batteribackup, en i hver
etasje.

Innvendig belysning
• Det leveres lysarmatur under overskap
kjøkken.
• Det leveres 2 stk downlights i entré og 3stk
downlights i bad nede.
• Det leveres enkel taklampe i bod og
soverom. (*illustrasjoner kan vise lamper
som ikke inngår i leveranse)
13. TEKNISK ROM
Huset leveres med teknisk rom fra Kardia
som er alle funksjoner i et eget skap.
Grunnleveransen er med Kardia Compakt,
som inneholder varmtvannstank, sikringsskap,
vannfordeling og fordeler til gulvvarme.
(*Som tilvalg til leveransen kan modellen økes
slik at den kan kobles til varmepumpe eller
sentralstøvsuger og styres med egen app).
14. GRUNN OG FUNDAMENT
• Det leveres ferdig støpt fundament/plate for
boligen og boder.
• Radonsikring.
• Nødvendige grunnmurer.
15. TERRASSER
• Det leveres markterasser utført i
trykkimpregnerte materialer
(120x28 mm cuimp).
• Det leveres nødvendig fundamenter.
• Rekkverk i glass hvor tegnet. Leverandør
avgjøres av entreprenør.
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16. TV / INTERNETT / TELEFONI

19. UTOMHUS VED BOLIG

21. ANDRE TILVALG

• Det leveres klargjort for TV/internett/
telefoni inn til svakstrømskap i Kardia
Compakt, med tomtrør til tv-punkt i stue for
bruk av nettleverandør.
• Det vil bli bestilt felles standardabonnement
i borettslaget.

• Gruset oppkjørsel (biloppstillingsplass)
med lys, type avgjøres av utbygger og kan
leveres drevet av solcelle.
• Plener leveres sådd (dersom levering
er senhøst eller vinter vil såing gjøres
påfølgende vår).
• Hekk leveres. Disse kan avvike i forhold til
illustrasjonene.
• Busker, blomsterbed, kantsteiner
og pyntegjenstander som er vist i
illustrasjonene er ikke en del av leveransen.

Det vil bli gitt mulighet for individuelle tilvalg
til standardleveransen mot pristillegg. Dette
gjelder følgende deler av leveransen:

17. GARASJE
Carport leveres under terrasse med enkel
avrenning (se pkt 6) og skal ikke være tett i
front (carport kan bygges om til tett garasje
ved tilvalg).
18. SPORTSBOD
• Det leveres utvendig sportsbod på minimum
5 kvm til hver bolig (som vist på tegning).
• Denne leveres med ytterkledning og uten
vindtetting.

20. UTENOMHUS FELLES
• Fellesvei asfalteres (ved sluttstilling av siste
byggetrinn). Deler av denne leveres gruset
for å håndtere overvann, grusede grøfter.
• Det etableres felles nedsenkede
avfallsbeholdere, papir og rest.
• Felles vei vil bli driftet av borettslaget.
• Trær plantes som vist på illustrasjon.
Utbygger kan fritt velge størrelse og type
på disse.

• Kjøkkeninnredning (tilpasninger og
endringer kan gjøres direkte med
kjøkkenkonsulent).
• Maling, tapet, flis.
• Baderomsinnredning.
• EL-leveranse, inkludert belysning og
elbillader.
• Garderober.
• Utførelse av innvendige overflater.
• Gjøre om carport til garasje.
• Kardiavalg, herunder varmepumpe,
støvsuger og smartstyring.
• Solcelle på tak (*dette må betales direkte til
elektriker for å få støtte fra Enova).
Tilvalg etter liste avtales og bestilles hos
byggleverandør. Dette blir gjennomgått i
tilvalgsmøter.
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Situasjonsplan
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PLANGRENSE
PLANGRENSE
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FASADER

Bolig 1 til 3

PLA

NGR

ENS

E

53

Bolig 4 til 6

PLA

NGR

ENS

E
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ETASJEPLANER

Bolig 1 til 3
Første etasje

gang
9,4 m2
gang
9,4 m2
gang
9,4 m2

bad
4,3 m2
bad
4,3 m2

bod
A: 5,1 m2
stue/kj
38,5 m2

bad
4,3 m2
bod
5,0 m2

stue/kj
38,5 m2

bod
5,0 m2

stue/kj
38,5 m2
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Andre etasje

sov
14,7 m2
sov
14,7 m2
sov
14,7 m2
terrasse
21,6 m2

stue/trapp
10,2 m2

sov
7,5 m2

bad
4,0 m2

sov
12,5 m2

terrasse
31,8 m2

stue/trapp
10,2 m2

sov
7,5 m2

bad
4,0 m2

sov
12,5 m2

terrasse
31,8 m2

stue/trapp
10,2 m2

sov
7,5 m2

bad
4,0 m2

sov
12,5 m2

56

ETASJEPLANER

Bolig 4 til 6

bad
4,7 m2

Første etasje

sov
10,3 m2
gang/trapp
17,2 m2

bod
5,1 m2
sov
13,7 m2
bad
4,7 m2

sov
10,3 m2
gang/trapp
17,2 m2

bod
5,1 m2
sov
13,7 m2
bad
4,7 m2

sov
10,3 m2
gang/trapp
17,2 m2

bod
5,1 m2
sov
13,7 m2
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sov
10,3 m2

Andre etasje

p
m2

stue / kj
37,8 m2

terr
49

gang
2,6 m2

bod
5,1 m2

bad
3,4 m2
sov
13,7 m2

sov
13,3 m2

sov
11,0 m2

sov
10,3 m2
stue / kj
37,8 m2

terrasse
49,2 m2

gang
2,6 m2
bad
3,4 m2
sov
13,7 m2

sov
11,0 m2

sov
13,3 m2

sov
10,3 m2
stue / kj
37,8 m2

terrasse
49,2 m2

gang
2,6 m2
bad
3,4 m2
sov
13,7 m2

sov
11,0 m2

sov
13,3 m2
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Bolig 4 til 6
Tredje etasje
stue
23,8 m2

terrasse
49,2 m2

sov
13,3 m2

terrasse
49,2 m2

stue
23,8 m2

sov
13,3 m2

terrasse
49,2 m2

sov
13,3 m2

stue
23,8 m2

SNITT

+9,10
plan 1 u garasje

2 400

+6,40
tak

2 400

+3,70
plan 2

+1,00
plan 1

1:100

Snitt B
1:100

1:100 Snitt B

Snitt A

1:100 Snitt A
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EIENDOMSMEGLEREN

Om BEST Eiendomsmegler
BEST eiendomsmegler er en av få uavhengige eiendomsmeglere i Grenland. Vi eies ikke av noen stor nasjonal bank
med tusenvis av ansatte som mange av våre konkurrenter. Kontoret vårt på Myren i Skien består av 7 erfarne meglere
og 2 serviceinnstilte back-office medarbeidere. Vi jobber tett sammen hvilket også betyr at det alltid vil være noen
til å kunne steppe inn dersom det skulle være behov for det, både når det gjelder prosjekt relaterte saker og salg
av brukt eiendom. BEST eies av Anders Lia og Håvard Pavelsen. Vi har ingen planer om å bli Telemarks største
eiendomsmegler, men ambisjonen om å være den beste – gjennomsyrer alt vi foretar oss.

BJØRN JOHNSON
Har jobbet med prosjektmegling siden midten av 2000 tallet og har solgt prosjekterte boliger i området fra Bø
til Langesund. Bjørn har vært involvert i noen av de større boligprosjektene i området de siste 15 årene, som
Bryggeparken i Skien, Klosterhagen på Herkules, Elvebredden (ved Bratsberg Brygge) i Porsgrunn, Stathelle
Panorama, for å nevne noen. Bjørn har også lang erfaring innen salg av brukt eiendom og kan hjelpe dere i alle deler
av både kjøps- og salgsarbeidet med tryggheten om at man tar gode valg.
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Bjørn Johnson
Eiendomsmegler MNEF
35 54 20 00 • 909 59 525
bjorn@bestmegler.no

Fredbo Hage - her kommer det første byggetrinnet.

