VELKOMMEN TIL
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GRØNT OG LUFTIG PÅ RUGTVEDT
PBBL, Heimgard Bolig og Bjerkene Invest introduserer nå et nytt og spennende
boligprosjekt på Rugtvedt i Bamble! Bjerkenetunet blir et lite og hyggelig borettslag
i et veletablert og rolig boområde. Prosjektet vil bestå av totalt 14 boliger fordelt på
to boligtyper. Fokuset har vært å skape moderne og lettstelte hjem med god teknisk
standard, smarte planløsninger, trivelige uteområder og romslige terrasser. Vi tenker at
her ligger alt til rette for å skape et godt hjem i et trivelig nabofellesskap!
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SENTRAL BELIGGENHET
Bjerkenetunet blir et nytt og attraktivt boligfelt i grønne og solfylte omgivelser.
Prosjektet får en sentral beliggenhet med kort vei til matbutikk, offentlig transport,
skole, turområder og alle handlemulighetene som finnes på Brotorvet.
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ET PROSJEKT FOR MANGE!
Bjerkenetunet treffer en bred målgruppe. Vi mener at de to boligkonseptene i prosjektet
appellerer til både barnefamilier og andre med behov for god plass, samt til mer voksne
som ønsker seg en enklere hverdag med alt på en flate og ingen vedlikeholdsjobber.
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POPULÆRT BOLIGKONSEPT
Bjerkenetunet har fem tomannsboliger, til sammen ti enheter, som har alt
samlet på en flate. Dette boligkonseptet har vi brukt i flere prosjekter rundt om
i Telemark med stor suksess de siste årene. Blant annet finner du denne boligtypen i Pors Hageby på Vessia i Porsgrunn, Nordbøåsen i Bø og Kjærlighetsstien
nær Langesund. Konseptet er utviklet av Graf Entreprenør, som også er
hovedentreprenør for Bjerkenetunet.
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GODT MED PLASS!
Fire av boligene er større enn de andre. Disse tomannsboligene
har to etasjer. Her finner du blant annet tre soverom, to bad og to
stuer. Dette er boliger for barnefamilier eller andre som ønsker et
nytt og moderne hjem med mye plass.
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EN ENKLERE HVERDAG
Det er populært å bo i borettslag. De aller fleste nye boligprosjektene i Grenland er
organisert som borettslag. Dette gjelder også for boligene i Bjerkenetunet, som blir 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 Bjerkenetunet. 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!
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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
Bjerkenetunet leveres av Bjerkenetunet Utbygging AS, som er eid av PBBL Prosjekt AS, Heimgard Bolig AS og Bjerkene Invest AS. Prosjektet er utviklet av
Graf Entreprenør AS og PBBL i samarbeid. Krogsveen avdeling Bamble står for salget av prosjektet. Boligene er organisert som et borettslag tilknyttet 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.

Heimgard Bolig AS er en innovativ og miljøfokusert boligutvikler med fokus på fremtidens bomodeller og planer, og er et kapitalsterkt selskap med kompetente og solide eiere. Heimgard Bolig AS besitter en betydelig bolig og eiendomsportefølje under utvikling
og bygging i Telemark, Vestfold og Buskerud. Siden starten av 2009 har eierne i Heimgard Bolig AS, Pancom AS og Bratsberg Bolig AS,
samarbeidet om utbygging av boligprosjekter på Østlandet. Bratsberg Bolig AS har over mange år gjennomført større bolig- og sentrumsprosjekter og har vært en av Sør-Norges mest kompetente og ledende aktører innenfor boligutbygging. Pancom AS har bygget
seg til å bli en av de ledende aktørene i Grenlandsregionen på utbygging av borettslag, boligfelter og lavere trehusbebyggelse.

Bjerkene Invest AS er et investeringsselskap med formål om å ha en aktiv rolle i de selskapene det investeres i. Fokus er å bli deleier
i små og mellomstore selskap, hvor man kan bidra med kompetanse på områder, som økonomi, styrearbeid og daglig ledelse.
Selskapet har base på Notodden, men har hele Vestfold Telemark fylke som virkefelt.

Graf Entreprenør AS er et totalentreprenørselskap lokalisert i Grenlandsområdet i Telemark. Firmaet utfører alle former for entrepriser i bygg og anleggsbransjen og har siden starten spesialisert seg på lavere trehusbebyggelse. Selskapet oppfører alt fra mindre
boligprosjekter til større prosjektutbygginger. Firmaet har som mål å være en ledende leverandør av mindre og mellomstore
prosjekter i Telemark- og Vestfoldregionen. Graf Entreprenør AS har spesialisert seg på kort byggetid ved effektive prosesser og
koordinert byggeledelse som legger til rette for en rasjonell byggeprosess.
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INTRODUKSJON TIL BOLIGENE
10 av boligene i Bjerkenetunet har alt samlet på en flate. Hver bolig er på mellom 79,0 og
80,6 kvadratmeter BRA. De inneholder en gang, to soverom, ett bad, en innvendig bod og
en åpen og luftig stue- og kjøkkenløsning med utgang til en romslig terrasse i grønne omgivelser. Med hver bolig følger også en utvendig sportsbod. Carport eller garasje er tilvalg.

Fire av boligene i prosjektene - nr 5, 6, 9 og 10 - er skreddersydd for deg som ønsker litt
mer plass. Disse boligene er på 135,4 kvadratmeter BRA fordelt på to etasjer. I første etasje
i disse boligene en entré, ett eget vaskerom med toalett og dusj, ett teknisk rom, ett
soverom og en stue, som kan gjøres om til soverom. I andre etasje er det lagt opp til ett
bad med dusj, to soverom og åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til en terrasse.
Utvendig sportsbod og carport er standard for denne boligtypen.
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BOLIG 1
BRA:

80,6 m2

P-rom: 75,2 m2

BOLIG 2
BRA:

80,6 m2

P-rom: 75,2 m2
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BOLIG 3
BRA:

80,6 m2

P-rom: 75,2 m2
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BOLIG 4
BRA:

80,6 m2

P-rom: 75,2 m2
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BOLIG 5
BRA:

135,4 m2

P-rom: 130,9 m2
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BOLIG 6
BRA:

135,4 m2

P-rom: 130,9 m2
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BOLIG 7
BRA:

79,0 m2

P-rom: 73,6 m2
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BOLIG 8
BRA:

79,0 m2

P-rom: 73,6 m2
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BOLIG 9
BRA:

135,4 m2

P-rom: 130,9 m2
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BOLIG 10
BRA:

135,4 m2

P-rom: 130,9 m2
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BOLIG 11
BRA:

80,6 m2

P-rom: 75,2, m2
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BOLIG 12
BRA:

80,6 m2

P-rom: 75,2, m2
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BOLIG 13
BRA:

80,6 m2

P-rom: 75,2, m2
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BOLIG 14
BRA:

80,6 m2

P-rom: 75,2, m2
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BORETTSLAG & ØKONOMI
INNSKUDD - FELLESGJELD
Bjerkenetunet er organisert som et borettslag. 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 fra kroner
1.495.000,- til 1.945.000,-. Fellesgjelden er de samme beløpene. Totalpris per bolig er fra kroner 2.990.000,- til 3.890.000,-.

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 Bjerkenetunet omfatter disse: Forsikring, kommunale
avgifter, avsetning til fremtidig vedlikehold, forretningsførsel, revisjon, kabel TV, Internett, renter med mer. Gjennomsnittlig driftskostnad per
måned i Bjerkenetunet er beregnet til kr 2.696,- i tillegg kommer renteutgifter på mellom kroner 3.613,- og 4.700,-. Felleskostnad per måned blir
dermed mellom kroner 6.030,- og 8.110,-.
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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 Bjerkenetunet selges med 20 års avdragsfrihet. Dette betyr at du som kjøper kun betaler renter i denne perioden.
Rentesatsen er satt til 2,9 % ved lansering 13.03.2020. 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. Skattereduksjon i Bjerkenetunet er beregnet til mellom kroner 795,- og
1.034,- per bolig. Netto felleskostnad per måned blir dermed mellom kroner 5.235,- og 7.076,-.

Dersom du ikke ønsker en avdragsfri periode er det anslått at felleskostnadene vil øke fra kr. 4.774,- til kr. 6.211,- pr. mnd. Dette forutsetter
uendret rente, samt at øvrige utgiftsposter forblir på dagens nivå.
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NØKKELINFORMASJON
BJERKENETUNET
UTBYGGER OG SELGER:
Bjerkenetunet Utbygging AS, Jernbanegata 25, 3916 Porsgrunn.
Selskapet er eid av
• PBBL Prosjekt AS med 40 %.
• Heimgard Bolig AS med 35 %.
• Bjerkene Invest AS med 25 %.
Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av Selger.
TOTALENTREPRENØR:
Graf Entreprenør AS.
ADRESSER:
Byggene har fått tildelt adresse Hjortetråkket 1-17.
OPPDRAGSNUMMER:
28—24/20
EIERFORM:
Vertikaldelte tomannsboliger i borettslag.

LOVVERK/AVTALEBETINGELSER:
Boligene selges iht. Bustadsoppføringslova av 13. juni
1997 nr. 43, som kan fås ved henvendelse til megler. Avtale
om kjøp av bolig under oppføring mellom utbygger/
selger og forbruker, reguleres av Bustadoppføringslova av
13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til
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. Etter at boligene er
ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både
forbrukere og nærings- drivende/profesjonelle. Lovene
kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven
finner du også på www.lovdata.no
EIENDOMMEN:
Eiendommen består av gnr. 21, bnr. 303. Selger
forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere
borettslag, fradele tomter og sammenføye tomter.
Dersom tomter ikke blir sammenføyd kan borettslaget få
flere Gnr og Bnr.
Det er planlagt 14 andeler fordelt på 7 bygg. Boligene
bygges fortløpende ved salg. Andelsnummer for hver
enkelt leilighet vil bli fastsatt når borettslaget er stiftet.
Hjemmelshaver til Gnr 21 Bnr 303 er: Bjerkenetunet
Utbygging AS.
UTOMHUS/TOMTA:
Tomta er en selveiet tomt på 6.109 kvm. Tomta blir
opparbeidet med gressplener, hekker og lekeplass.
Asfaltert adkomstvei og grus på gårdsplasser. Det skal
settes opp støyskjermer mot Herreveien. Utearealet
leveres i henhold til egen utomhusplan, datert 26.11.2019.
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NABOER OG BORETTSLAG
Bjerkenetunet Borettslag består av 5 vertikaldelte
tomannsboliger på ett plan og 2 vertikaldelte tomannsboliger over 2 plan. Boligene blir bygget i et tun rundt
med adkomstveier, lekeplass og plenarealer. Ellers
består området av eneboligbebyggelse, barne- og
ungdomsskole med idrettsanlegg, matbutikk, samt noe
lokal industri, som Graf Entreprenør, Hella maskin og
Bamble mekaniske.
Borettslaget er ansvarlig for drift og vedlikehold for
sine fellesområder. Fellesarealer er til felles bruk for alle
beboerne i Bjerkenetunet borettslag. Selger kan inngå
avtaler om nødvendig drift av fellesarealer. Utbygger
setter opp avtaler for nødvendig drift 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 BRA- arealet med fradrag av boder. På tegninger
oppgis enkeltroms areal, som er rommets nettoareal
innenfor omsluttende vegger. Arealene er beregnet
etter Norsk Standard 3940 og er foretatt av arkitekt etter
salgstegninger datert 26.06.2019.
Det opplyses om at plantegninger i salgsoppgaven
ikke er måleverdige. Måleverdige tegninger kan fås av
megler.
Utvendig sportsbod er på hhv. 7,9 kvm og 5,6 kvm og
er ikke medtatt i bruksarealet. Det tas forbehold om
mindre avvik for oppgitte arealer, uten at kjøper kan
kreve prisavslag.

ENERGIMERKING:
Selger plikter å utarbeide energiattest ved ferdigstillelse.
Boligene blir markedsført med Energikarakter B og C.
Farge: Oransje.
FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE:
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest.
Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse
gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider
ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse
skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette
forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig
brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger
når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til
å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen
som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående
arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt
dagmulktkrav.
Det må påregnes at det vil kunne foregå byggearbeider/
arbeid med ferdigstillelse på eiendommen etter
innflytting.
PARKERING OG BOD
Det er parkering i carport eller på biloppstillingsplass.
Carport er tilvalg på boligene på ett plan. Carport er
inkludert i boligene over to plan. Gjesteparkeringer
tilknytning til boligene. Boligene blir levert med
innvendig bod og en utvendig sportsbod.

REGULERINGSPLANER/
REGULERINGSBESTEMMELSER:
Eiendommen er regulert til boligbebyggelse iht.
kommuneplan datert 18.06.2015. Det er iht. egen planID
3813 324 for Bjerkenetunet, datert 08.02.2018, avsatt
reguleringsformål som kjørevei, boligbebyggelse/
konsentrert småhusbebyggelse, lekeplass og annen
veggrunn/tekniske anlegg.
Det er avgitt tomteareal til fylkeskommunen langs Herreveien, for fremtidig etablering av gang og sykkelvei.
Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser
kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter
oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige
forhold hos kommunen.
Det er gitt rammetillatelse for prosjektet den 18.06.2019.

VEI, VANN OG AVLØP:
Boligene kobles til offentlig vann- og avløpsnett, ved
nærmeste punkt utpekt av kommunen.
Borettslaget er ansvarlig for private stikkledninger til
bygningen.
Eiendommen har adkomst via privat vei med felles
vedlikeholdsansvar for Borettslaget.
KONSESJON:
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er
boplikt i Bamble kommune. For at eiendommen skal
kunne hjemles over på kjøper må kjøper signere på
egenerklæring om konsesjonsfrihet.
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UTLEIE:
Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt
være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom
(hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent
for varig opphold. Utleie av leilighetene vil reguleres av
borettslagsloven og borettslagets vedtekter og forvaltes
av borettslagets styre. Utleie av bolig i borettslag er
regulert i lov om borettslag, kapittel 5.
Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger.
Prosjektet bygges slik at nødvendige radontiltak
gjennomføres iht. den byggtekniske forskrift som gjelder
for prosjektet.
ORGANISERING:
Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. PBBL
besørger stiftelse av borettslaget før innflytting. 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, med tilhørende p-plass
og sportsbod. Videre følger bruksrett til felles tomt.
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 om 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 PORSGRUNN BAMBLE BORGESTAD
BOLIGBYGGELAG
Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble
Borgestad Boligbyggelag. Kjøpere som ikke er medlem
av PBBL må tegne medlemskap i PBBL. Medlemmer i
PBBL har forkjøpsrett til 12 av boligene 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 dersom beboere ikke klarer å
betale sin del av fellesutgiftene.

MULIGHET FOR INDIVIDUELL NEDBETALING
AV FELLESGJELDEN, IN- ORDNING:
Kjøper kan om ønskelig betale ned hele eller deler av
sin fellesgjeld. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld,
helt eller delvis, reduseres månedlige felleskostnader.
Dette fordi rentekostnader og avdrag som er del av
felleskostnadene reduseres. Nedbetaling av fellesgjeld
kan ikke reverseres. Etablering av IN-ordning forutsetter
tilknytting av sikringsfondet. Ved etablering av INordning vil denne først komme på plass
en tid etter siste innflytting i borettslaget.
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 datert 13.03.2020. Innskuddet med tillegg av
omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på
egen hånd. Kr 100.000,- av innskuddet må betales ved
kontraktsinngåelse/ stilt § 12 garanti. 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.
Priseksempel bolig nr. 2.
Innskudd: 1.450.000 + 100.000 i forskudd.
Omkostninger: 6.132,Andel fellesgjeld: 1.550.000,Totalpris: 3.106.132,Felleskostnader per mnd. 6.160,-
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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 og er pr. 13.03.2020 på 2.9%. 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. Ved fastrente
vil det ikke være mulig med individuell nedbetaling av
fellesgjeld. Etter 20 år må borettslaget betale avdrag
og andelseieren får en økning i sine felleskostnader
fra dette tidspunktet. Se prisliste datert 02.03.2020 for
informasjon.
Borettslagets lån er avdragsfritt de første 20 årene. De
første 20 årene betales det dermed kun renter. Etter
utløpet av avdragsfri periode for fellesgjelden og det skal
betales avdrag, anslås det at felleskostnadene vil øke fra
kr. 4.774,- til kr. 6.211,- pr. mnd. Dette forutsetter uendret
rente, samt at øvrige utgiftsposter forblir på dagens nivå.
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
Kr 100.000,- skal innbetales til meglers klientkonto, som
forskudd ca. 14 dager etter mottatt betalingsanmodning
fra megler. Dette 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. 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 forskudd tilfaller kjøper, inntil selger
evt. Stiller garantier i henhold til bustadoppføringslovens
§ 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Råderett over
og renter for forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt
§ 47-garanti er stilt. Forsinket betaling med mer enn 21
dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse
og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger
rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalt
beløp sikres på meglers klientkonto. Selger stiller §12
garanti straks selgers forbehold er bortfalt. Megler
besitter kjøpers innbetalinger frem til overskjøting.
Dersom selger stiller nødvendige garantier i henhold
til bustadoppføringslovens §47, kan delinnbetaling
overføres til selger. Kjøper er ikke forpliktet til å
betale noen del av kontraktssummen eller tilvalgs-/
endringsbestillinger før selger har stilt sikkerhet, jf.
Bustadoppføringsloven § 12.
OMKOSTNINGER:
Medlemskap innmelding PBBL pr. prs Kr 700,Gebyr for tinglysning av andelsskjøte Kr 480,
Evt. gebyr for tinglysning av pant/heftelse Kr 652,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 på borettslagets fellesgjeld
som følger:
• Renter på felleslån (avdrag etter 20 år)
• Grunnpakke kabel TV/ Internett

• Bygningsforsikring
• Forretningsførsel av borettslaget, og evt. teknisk

forvaltning
Revisjon
Andre driftskostnader
Utvendig vedlikehold
Brøyting/plenklipping
Eiendomsskatter / kommunale avgifter
Telefon, NRK lisens, strøm og innboforsikring bekostes
av den enkelte beboer.

•
•
•
•
•

Felleskostnadene for den enkelte leilighet 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.
Felleskostnadene fordeles slik ved felleskostnader på
kr. 6.160,- (Eksempel bolig nr. 2):
Renteutgifter 		
kr. 3.746,Avdrag 		
kr.
0,Driftsutgifter 		
kr. 2.415,STRØMFORBRUK:
Strømforbruk i den enkelte leilighet 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.
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FORMUEVERDI PÅ BOLIGEN:
Da boligen selges som bygg under oppføring er
formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien fastsettes av skatteetaten på et senere
tidspunkt.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret
2019 skal ikke overstige 30 % av dokumentert
markedsverdi for primærbolig (der man bor fast).
Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk
av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig,
utleieobjekt) skal for inntektsåret 2019 ikke overstige
dokumentert markedsverdi. Se www.skatteetaten.no for
mer informasjon.
HEFTELSER:
Det vil ved hjemmelsoverføringen hvile følgende
heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på tomten:
Pantedokument til banken for borettslagets totale fellesgjeld. Pant for andelseiernes borettsinnskudd.
Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler - og må
leses før det inngås midlertidig kjøpekontrakt.
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst
ytterligere nødvendige erklæringer/avtaler knyttet
til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke
motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/
rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved
overføring til ny hjemmelshaver:

• Bestemmelse om veg, datert 03.05.1950
• Bestemmelse om veg, datert 13.01.1970 med
påtegning 23.11.2018

• Bestemmelse om vann/kloakkledninger, datert
23.10.1970

• Bestemmelse om veg, datert 22.04.1971 med
•
•
•

påtegning 23.11.2018
Jordskifte, datert 27.03.1985
Bestemmelse om veg, datert 27.03.2003 med
påtegning 23.11.2018
Bestemmelse om veg, datert 23.11.2018

Servitutter med påtegning vil bli besørget slettet fra
Bnr. 303 så snart eiendommene det gjelder (bnr. 207,
208 og 268) har fått opparbeidet ny adkomst til sine
eiendommer.
FORBEHOLD OM REALISERING OG BESLUTNING
OM BYGGESTART:
Det er besluttet byggestart for prosjektet.
BYGGETID/OVERTAGELSE:
Antatt byggestart 2. kvartal 2020. Ferdigstillelse/
innflytting regnes rundt 12 måneder etter at byggingen
har startet. Ved eventuell senere avklaring endres
ferdigstillelsestidspunkt/innflyttingstidspunkt
tilsvarende. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca.
3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at
endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest
10 uker før overlevering.
SELGERS ØVRIGE FORBEHOLD OG FORUTSETNINGER:
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og
betingelser for usolgte enheter. Selger forbeholder
seg retten til å dele eller slå sammen leiligheter, og
endre antall enheter i borettslaget. 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, 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 leilighetens 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. 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 bygg rengjort 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.
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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 leilighetene
til kjøper. Garantien skal senest stilles når forbehold
om realisering og byggestart løftes skriftlig til kjøper. I
tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper
innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til
selgers disposisjon før overskjøting.
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 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. Entreprenør innkaller til
tilvalgs møte, opplyser om beslutningsfrister, og gir
kjøper anledning til å gjøre egne valg for sin leilighet.
Man kan velge mellom forskjellige fliser, parkett,
malingsfarger og kjøkken- og 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 inne gitte frister. Utbygger krever et
administrasjonspåslag for alle tilvalg. Det vil bli satt en
siste frist for tilvalgsmuligheter fra utbygger i løpet av
byggeprosessen. Kjøper plikter til å sette seg inn i hvilke
frister som til enhver tid gjelder.
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. Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at
megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll
og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.
BUDREGLER OG KJØPEKONTRAKT
Boligene selges til fast pris. Medlemmer i PBBL har
forkjøpsrett. Etter fristen gjelder første-mann-til-møllaprinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt
å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere
begrunnelse. Avtale om kjøp forutsettes inngått på
meglers standard budskjema for nybygg. Budet skal
aksepteres av selger. Meglers kontraktsdokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar
forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som

følge av offentlige krav m.m. Regler om budfrister i
Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da
selger ikke er forbruker.
SALG AV KONTRAKTSPOSISJON:
Kontrakten gjelder individuelt for hver kjøper. Dersom
kontrakten skal transporteres eller endres, kreves
samtykke fra selger. 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 20 000. inkl mva. + megleromkostninger
for merarbeid i forbindelse med salget. Med selgers
samtykke kan kjøper videreselge sin kontraktsposisjon
før overtagelse av boligen har funnet sted. Dette kan
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. Transport av kontrakt
medfører også et garantiansvar ovenfor ny kjøper. Ta
kontakt med megler for mer informasjon.
AVBESTILLING:
Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved
eventuell avbestilling etter Bustadoppføringslova.
Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet
av kjøper.
MEGLERS VEDERLAG:
Meglers vederlag er kr. 40 000,- inkl. mva pr. solgte enhet
og dekkes av selger.
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TILVALGSMULIGHETER
Boligene i Bjerkenetunet byr på en ramme som

Det gjelder følgende deler av leveransen:

åpner for gode muligheter til å dyrke en personlig

• Kjøkkeninnredning.

stil. Til boligene er det valgt materialer som

• Baderomsinnredning.

er i tiden og som harmonerer med byggenes

• EL-leveransen, inkludert belysning.

arkitektoniske uttrykk. Rommene er preget av

• Garderober.

arealeffektive utformingsløsninger. Vi er i tillegg

• Utførelse av innvendige overflater.

behjelpelig med å finne andre løsninger - om det

• Carport/garasje

er ønskelig. Som kjøper gis du god anledning til
å gjøre individuelle tilvalg til standardleveransen

Tilvalg avtales og bestilles av byggleverandør.

mot pristillegg.

Dette blir gjennomgått på et tilvalgsmøte.
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LEVERANSEBESKRIVELSE

BOLIG 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13 og 14
Tomannsboliger med alt på en flate
Datert:24.06.2020. Versjon 02.

Dette dokumentet er en beskrivelse av standard nøkkelferdige boliger levert av Graf
Entreprenør AS. Graf Entreprenør AS forbeholder seg retten til å foreta forandringer
i materialvalg, samt valg av leverandører og konstruksjoner, forutsatt at opprinnelig
funksjon og kvalitet opprettholdes. Toleranseklasser: Generelt leveres det etter
toleranseklasser i henhold til NS 3420, med normalkrav for trehus.
Bygg leveres i henhold til teknisk forskrift 2017 (TEK17). Enheter i leveransen leveres med
lydisolerende seksjonsvegger iht. TEK17.
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 leveransebeskrivelse gjelder alltid fremfor tegning.
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1. BJELKELAG, ETASJESKILLER OG GULV
• Alle gulv i oppholdsrom leveres med lys 3-stavs
eikeparkett med underlag.
• Det leveres med 30x60 cm standard gulvflis i et
begrenset område i entre innenfor ytterdør.
• Gulv i bod leveres med standard 20x20 cm gulvflis.
• Gulv på bad leveres med 20x20 cm standard gulvflis.
• Alle gulv leveres på betongplate.
2. YTTERVEGGER
Standard vegg
Kledning med liggende retning som vist på
fasadetegning. Kledning males 2 strøk.
•
•
•
•
•
•
•

Utlekting for lufting av kledning.
9 mm gips vindtett.
36x198 mm bindingsverk.
200 mm mineralull.
Plastfolie som innvendig diffusjonssperre.
48 mm innvendig påforing med isolasjon.
Gipsplater som innvendig platekledning. Platene
behandles med sparkel, og 2 strøk maling.
• Inspeksjonsluke i hver gavlvegg.
3. VINDUER OG UTVENDIGE DØRER
Vinduer
Topphengslede (toppsving) vinduer leveres i
trevirke, utvendig beslått med aluminium, ferdig
overflatebehandlet med 3-lags energiglass som
tilfredsstiller TEK17. Vinduer leveres i henhold til
fasadetegning med lister. Vinduer av norsk fabrikat.

Sprosser
Sprosser (utenpåliggende) til vinduer leveres ferdig
behandlet fra fabrikk i samme farge som vindu iht.
fasadetegning.
Ytterdør
Ytterdør med vrider leveres ferdig overflatebehandlet
fra fabrikk. Ytterdør leveres utadslående og med
forsikringsgodkjent (FG) låskasse med sylinder. Ytterdør
leveres med utførelse som vist på fasadetegning.
Dør av norsk fabrikat.
Terrassedør
Dør leveres i trevirke, ferdig overflatebehandlet med
3-lags energispareglass, varmkantspacer og argonglass.
Utvendig beslått i aluminium. Espangolettlukking med
innvendig vriderknapp. Slagretning iht. tegning. Dør av
norsk fabrikat.
4. YTTERTAK
Yttertakkonstruksjon, innredet for bolig
Det leveres:
• Dobbeltkrum betongtakstein.
• Sløyfer og lekter for lufting under takstein.
• Vindsperreduk.
• Impregnert trefiberplate, 18 mm, montert på overkant
sperre.
• Takstoler som bærende konstruksjon.
• Mineralull 300 mm.
• Dampsperre.
• Nedforingslekter.
• Gipsplater som innvendig platekledning. Platene
behandles med sparkel, og 2 strøk maling.
Volumet over himling vil ikke kunne nyttes for lagring.

Snøfangere
Det leveres snøfangere på alle boligtak.
Utvendige søyler
Utvendige søyler leveres iht. fasadetegning.
Sammensatte søyler kles med dekkbord.
Takrenner og nedløpsrør
• Bordtaksbeslag, takrenner, takrennekroker, nedløpsrør
og holdere for nedløpsrør leveres i plastbelagt stål i
fargen Silver.
5. INNERTAK (HIMLING)
Himlinger i boligrom
Himlinger leveres med 13 mm gipsplater på nedforede
lekter 30x48 mm c/c 400 mm som standard. Platene
behandles med sparkel, og 2 strøk maling.
Dragere i himling
Synlige dragere blir dekket av gipsplater som blir
behandlet lik himling.
Innkassing
Det vil kunne forekomme synlige innkassinger for
fremføringer av ventilasjon og VVS.
6. INNVENDIGE VEGGER OG DØRER
Innervegg mellom boligrom
• Standard bindingsverk i varierende dimensjoner
tilpasset bærekonstruksjoner og rørføringer.
• Gipsplater som innvendig platekledning. Platene
behandles med sparkel, grunning og 2 strøk silkematt
maling (valgfri NCS-farge).
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Dører
• Innvendige dører og karmer er ferdig
overflatebehandlet med flat terskel. Dørene er
formpressede speildører (rette kanter) med låskasser
og vridere. Dører er levert av nordisk fabrikant.
Overflater i bad
• Utenpå bindingsverk monteres 1 lag 12 mm rupanel.
For øvrig monteres 13 mm gips på alle bad, og 13 mm
våtroms-plater i våtsoner.
• Vegger flislegges med standard hvit 25x40 cm veggflis
og fuges med standard fugemasse, samt silikon.
Overflater i innvendig bod
• Utenpå bindingsverk monteres 13 mm gips, sparkles
og males.
Overflater i utvendig bod
• Utvendig bod leveres med utvendig kledning
montert på bindingsverk. Stenderverk vil være synlig
innvendig.
7. LISTVERK OG FORINGER
Foringer og listverk til vinduer og dører, samt listverk til
gulv og tak leveres overflate-behandlet fra fabrikk, uten
ytterligere behandling. Spikerhull akryleres.
•
•
•
•

Tak: Hulkil slett taklist 15x70 mm.
Gulv: Slett fotlist 15x70mm.
Gerikter: Slett karmlist 15x70mm.
Foringer: Treforing-ferdigbehandlet.

8. OPPVARMING OG VENTILASJON

11. VVS LEVERANSE

Ildsted
Det leveres komplett ildsted med peisovnen Curve 100
og stålpipe fra Peisselskabet, eller liknende. Utvendig
pipe blir sort.

• Komplett skjult sanitæranlegg med bunnledninger,
lufting og luftehatt.
• Høiax 200 ltr. varmtvannsbereder, plasseres i bod.
• Kran og opplegg for vaskemaskin.
• Oras blandebatteri til bad og kjøkken
• Waterguard-sikring.
• 1 stk. utekran montert på hver gavlvegg i grunnplan.

Ventilasjon
Det leveres komplett balansert ventilasjonsanlegg med
varmegjenvinning. Plasseres i bod.
9. KJØKKEN- OG BADEROMSLEVERANSE

12. ELEKTRISKE INSTALLASJONER

Kjøkken
• Som standard leveres hvitt kjøkken fra Marbodal, eller
liknende. Kjøkkenet leveres forberedt for integrerte
hvitevarer. Herunder frontplater for oppvaskmaskin og
kjøl/frys, samt gjennomgående benkeplate.

Det leveres følgende elektrisk anlegg:

Alle skap og skuffer leveres med demping.
NB! Hvitevarer inngår ikke i standardleveransen.
Garderobe
• Det leveres 1 meter garderobeskap per inntegnet
sengeplass. Garderobene leveres i hvit utførelse med
hengslede dører.
10. BADEROMSLEVERANSE
• Det leveres hvit 120 cm baderoms-innredning med
skuffer, helstøpt servantplate og overspeil med lys. 40
cm sideskap.
• Innfellbare dusjvegger i glass tilpasset hjørne 90x90 i
solid utførelse.
• Klosett på vegg med skjult sisterne

• Det leveres varmekabler i alle gulv.
• Antall punkter i henhold til NEK 400.
• Det leveres utelampe ved hver ytterdør-, og
terrassedør. Dobbelt utestikk ved terrasse.
• Ringeklokke og ringeknapp.
Innvendig belysning
• Det leveres lysarmatur under overskap kjøkken.
Det leveres downlights i entré og bad. Det leveres
taklampe i bod.
• Det leveres taklampe i sportsbod.
14. GRUNN OG FUNDAMENT
• Det leveres ferdig støpt fundament/plate
(tol kl.3) for boligen og boder.
• Radonsikring er medtatt.
• Nødvendige grunnmurer er medtatt.
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15. TERRASSER
• Det leveres terrasser i trykkimpregnerte materialer,
uten ytterligere behandling iht. tegning.
• Det leveres nødvendig fundamenter.
• Det leveres levegg mellom terrasser i 1. etg.
• Det leveres platting i trykkimpregnerte materialer
foran inngangsparti iht. tegning.
16. TV / INTERNETT / TELEFONI
• Det leveres klargjort for TV/internett/telefoni inn til
sikringsskap i leilighet, med tomrør til tv-punkt i stue.
• Utbygger vil bestille felles standard abonnement for
borettslaget.
• Kostnader til etablering og abonnement belastes
kjøperne via felleskostnader.
17. CARPORT / GARASJE
Det kan leveres carport eller garasje som tilvalg. Se egen
tegning og spesifikasjon.

18. SPORTSBOD

22. ANDRE TILVALG

Det leveres utvendig sportsbod på min 5 kvm til hver
bolig. Se egen tegning.

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

19. UTOMHUS
Utomhus arealene opparbeides iht. prosjektets
utomhusplan. Adkomst og gårdsplass for hver enkelt
bolig leveres gruset. Grøntarealene tilsås om vist i
utomhusplanen.

Dette gjelder følgende deler av leveransen:
• Kjøkkeninnredning.
• Baderomsinnredning.
• EL-leveranse, inkludert belysning.
• Garderober.
• Utførelse av innvendige overflater.
• Carport.
• Terrasser.

20. INFRASTRUKTUR
Det føres fram infrastruktur for vann, avløp, EL, TV/
Internett til utbyggingsområdet og hvert enkelt bygg.
21. ANNET
• Det leveres postkasse og husnummer skilt til hver
bolig.

Tilvalg avtales og bestilles av byggleverandør, dette blir
gjennomgått i et tilvalgsmøte.
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LEVERANSEBESKRIVELSE

BOLIG 5, 6, 9 OG 10
Tomannsboliger over to plan
Datert:23.01.2020. Versjon 01.

Dette dokumentet er en beskrivelse av standard nøkkelferdige boliger levert av Graf
Entreprenør AS. Graf Entreprenør AS forbeholder seg retten til å foreta forandringer
i materialvalg, samt valg av leverandører og konstruksjoner, forutsatt at opprinnelig
funksjon og kvalitet opprettholdes. Toleranseklasser: Generelt leveres det etter
toleranseklasser i henhold til NS 3420, med normalkrav for trehus.
Bygg leveres i henhold til teknisk forskrift 2017 (TEK17). Enheter i leveransen leveres med
lydisolerende seksjonsvegger iht. TEK17.
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 leveransebeskrivelse gjelder alltid fremfor tegning.
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1. BJELKELAG, ETASJESKILLER OG GULV

3. VINDUER OG UTVENDIGE DØRER

• Alle gulv i oppholdsrom leveres med lys 3-stavs
eikeparkett med underlag.
• Det leveres med 30x60 cm standard gulvflis i et
avgrenset område i entre innenfor ytterdør
• Gulv i bod leveres med standard 20x20 cm gulvflis.
• Gulv på bad leveres med 20x20 cm standard gulvflis.
• Gulv i første etasje leveres på betongplate.
• Gulv i andre etasje leveres som isolert bjelkelag med
gulvspon.
• Gulv i sportsbod med tilknytning til carport leveres
med støpt plate

Vinduer
Topphengslede (toppsving) vinduer leveres i
trevirke, utvendig beslått med aluminium, ferdig
overflatebehandlet med 3-lags energiglass som
tilfredsstiller TEK17. Vinduer leveres i henhold til
fasadetegning med lister. Vinduer av norsk fabrikat.

2. YTTERVEGGER

Ytterdør
Ytterdør med vrider leveres ferdig overflatebehandlet
fra fabrikk. Ytterdør leveres utadslående og med
forsikringsgodkjent (FG) låskasse med sylinder. Ytterdør
leveres med utførelse som vist på fasadetegning.
Dør av norsk fabrikat.

Standard vegg
Kledning med liggende retning som vist på
fasadetegning. Kledning males 2 strøk.
•
•
•
•
•
•
•

Utlekting for lufting av kledning.
9mm gips vindtett.
36x198mm bindingsverk.
200mm mineralull.
Plastfolie som innvendig diffusjonssperre.
48 mm innvendig påforing med isolasjon.
Gipsplater som innvendig platekledning. Platene
behandles med sparkel, og 2 strøk maling.
• Inspeksjonsluke i hver gavlvegg.
Yttervegg mot grunn
Yttervegg i underetasje mot grunn leveres som
isoblokker fra Glava eller liknedende. Utvendige synlige
flater pusses. Vegger fores ut med 48 mm utforing med
isolasjon. Gipsplater som innvendig kledning.

Sprosser
Sprosser (utenpåliggende) til vinduer leveres ferdig
behandlet fra fabrikk i samme farge som vindu iht.
fasadetegning.

Terrassedør
Dør leveres i trevirke, ferdig overflatebehandlet med
3-lags energispareglass, varmkantspacer og argonglass.
Utvendig beslått i aluminium. Leveres som skyvedør iht.
tegning.
4. YTTERTAK
Yttertakkonstruksjon, innredet for bolig
Det leveres:
• Dobbeltkrum betongtakstein.
• Sløyfer og lekter for lufting under takstein.
• Vindsperre-duk.
• Impregnert trefiberplate, 18 mm, montert på overkant
sperre.

•
•
•
•
•

Takstoler som bærende konstruksjon.
Mineralull 300 mm.
Dampsperre.
Nedforingslekter.
Gipsplater som innvendig platekledning. Platene
behandles med sparkel, og 2 strøk maling.

Volumet over himling vil ikke kunne nyttes for lagring.
Snøfangere
Det leveres snøfangere på alle boligtak.
Utvendige søyler
Utvendige søyler leveres iht. fasadetegning.
Sammensatte søyler kles med dekkbord.
Takrenner og nedløpsrør
• Bordtaksbeslag, takrenner, takrennekroker, nedløpsrør
og holdere for nedløpsrør leveres i plastbelagt stål i
fargen Silver.
5. INNERTAK (HIMLING)
Himlinger i boligrom
Himlinger leveres med 13 mm gipsplater på nedforede
lekter 30x48 mm c/c 400 mm som standard. Platene
behandles med sparkel, og 2 strøk maling.
Dragere i himling
Synlige dragere blir dekket av gipsplater som blir
behandlet lik himling.
Innkassing
Det vil kunne forekomme synlige innkassinger for
fremføringer av ventilasjon og VVS.
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6. INNVENDIGE VEGGER OG DØRER

7. LISTVERK OG FORINGER

Innervegg mellom boligrom
• Standard bindingsverk i varierende dimensjoner
tilpasset bærekonstruksjoner og rørføringer.
• Gipsplater som innvendig platekledning. Platene
behandles med sparkel, grunning og 2 strøk silkematt
maling.

Foringer og listverk til vinduer og dører samt listverk til
gulv og tak leveres overflate-behandlet fra fabrikk, uten
ytterligere behandling. Spikerhull akryleres.

Dører
• Innvendige dører og karmer er ferdig
overflatebehandlet med flat terskel. Dørene er
formpressede speildører (rette kanter) med låskasser
og vridere. Dører er levert av nordisk fabrikant.
Overflater i bad
• Utenpå bindingsverk monteres 1 lag 12 mm rupanel.
For øvrig monteres 13 mm gips på alle bad, og 13 mm
våtroms-plater i våtsoner.
• Vegger flislegges med standard hvit 25x40 cm veggflis
og fuges med standard fugemasse samt silikon.
Overflater i innvendig bod
• Utenpå bindingsverk monteres 13 mm gips, sparkles
og males.
Overflater i utvendig bod (7,9 m2)
• Utvendig bod leveres med utvendig kledning
montert på bindingsverk. Stenderverk vil være synlig
innvendig.

•
•
•
•

Tak: Hulkil slett taklist 15x70 mm.
Gulv: Slett fotlist 15x70 mm.
Gerikter: Slett karmlist 15x70 mm.
Foringer: Treforing-ferdigbehandlet.

8. OPPVARMING OG VENTILASJON
Ildsted
• Det leveres komplett ildsted med peisovnen Curve
100 og stålpipe fra Peisselskabet, eller liknende.
Utvendig pipe blir sort.
Ventilasjon
• Det leveres komplett balansert ventilasjonsanlegg
med varmegjenvinning. Plasseres i bod.
9. KJØKKEN- OG BADEROMSLEVERANSE
Kjøkken
• Som standard leveres hvitt kjøkken fra Marbodal, eller
liknende. Kjøkkenet leveres forberedt for integrerte
hvitevarer. Herunder frontplater for oppvaskmaskin og
kjøl/frys, samt gjennomgående benkeplate.
• Alle skap og skuffer leveres med demping. NB!
Hvitevarer inngår ikke i standardleveransen.

Garderober
Det leveres 1 meter garderobeskap per inntegnet
sengeplass. Garderobene leveres i hvit utførelse med
hengslede dører.
Skyvedørsgarderober kan leveres som tilvalg.
10. BADEROMSLEVERANSE
• Det leveres hvit baderomsinnredning med skuffer,
helstøpt servantplate og speilskap med lys.
Baderomsinnredningen er 80 cm bred i 1. etasje, og
100 cm bred i andre etasje.
• Innfellbare dusjvegger i glass tilpasset hjørne 90x90 i
solid utførelse.
• Klosett på vegg med skjult sisterne
• På vaskerom/bad leveres det opplegg for vaskemaskin
og tørketrommel.
11. VVS LEVERANSE
• Komplett skjult sanitæranlegg med bunnledninger,
lufting og luftehatt.
• Høiax 200 ltr. varmtvannsbereder, plasseres i bod.
• Oras blandebatteri til bad og kjøkken.
• Waterguard-sikring.
• 1 stk. utekran montert på hver gavlvegg i grunnplan.
12. ELEKTRISKE INSTALLASJONER
Det leveres følgende elektrisk anlegg:
• Det leveres varmekabler i alle gulv i grunnplan. I
hovedetasje leveres det varmekabler i gulv i baderom.
• Antall punkter i henhold til NEK 400
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• Det leveres utelampe ved hver ytterdør-, og
terrassedør. Dobbelt utestikk ved terrasse.
• Ringeklokke og ringeknapp.
Innvendig belysning
• Det leveres lysarmatur under overskap kjøkken.
Det leveres downlights i entré og bad. Det leveres
taklampe i bod.
• Det leveres taklampe i sportsbod.

16. TV / INTERNETT / TELEFONI
• Det leveres klargjort for TV/internett/telefoni inn til
sikringsskap i leilighet, med tomrør til tv-punkt i stue.
• Utbygger vil bestille felles standard abonnement for
borettslaget.
• Kostnader til etablering og abonnement belastes
kjøperne via felleskostnader.
17. CARPORT

14. GRUNN OG FUNDAMENT
• Det leveres ferdig støpt fundament/plate
(tol kl.3) for boligen og boder.
• Radonsikring er medtatt.
• Nødvendige grunnmurer er medtatt.
15. TERRASSER
• Det leveres terrasser i trykkimpregnerte materialer,
uten ytterligere behandling iht. tegning.
• Det leveres nødvendig fundamenter.
• Det leveres levegg mellom terrasser i 1. etg.
• Det leveres platting i trykkimpregnerte materialer
foran inngangsparti iht. tegning.

• Carport leveres med støpt plate. Det vil oppføres
søyler for bæring i carporten iht. tegning. Utførelse
avklares i detaljprosjektering.
18. SPORTSBOD
Det leveres utvendig sportsbod til hver bolig. Denne
er tilknyttet huset, og har inngang fra carport.
Sportsboden leveres som en kald konstruksjon med
synlig stenderverk.
19. UTOMHUS
Utomhus arealene opparbeides iht. prosjektets
utomhusplan. Adkomst og gårdsplass for hver enkelt
bolig leveres gruset. Grøntarealene tilsås om vist i
utomhusplanen.

20. INFRASTRUKTUR
Det føres fram infrastruktur for vann, avløp, EL, TV/
Internett til utbyggingsområdet og hvert enkelt bygg.
21. ANNET
• Det leveres postkasse og husnummer skilt til hver
bolig.
22. ANDRE TILVALG
Det vil bli gitt mulighet for individuelle tilvalg til
standardleveransen mot pristillegg.
•
• Dette gjelder følgende deler av leveransen:
• Kjøkkeninnredning.
• Baderomsinnredning.
• EL leveranse inkludert belysning.
• Garderober.
• Utførelse av innvendige overflater.
• Terrasser.
Tilvalg avtales og bestilles av byggleverandør, dette blir
gjennomgått i et tilvalgsmøte.
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A

ETASJEPLAN, FASADER OG SNITT
Bolig: 1, 2, 3 og 4
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ETASJEPLAN
Bolig 5, 6, 9 og 10
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FASADER OG SNITT
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Bolig 5, 6, 9 og 10

Fasade Syd

Fasade syd

Arealtabell:

BYA (Bebygd areal)
ID
BYA

Area
180,0
180,0 m²
BRA (Bruksareal)
ID
Area
BRA 1.etg - Leil. A
60,7
BRA 1.etg - Leil. B
60,7
BRA 2.etg - Leil. A
83,1
BRA 2.etg - Leil. B
83,1
287,6 m²

Fasadeendring som følge av endret planløsning

EL

05.02.20

Fasadeendring som følge av endret planløsning

EL

03.12.19

B
A

SIGN.

DATO

REV.

ENDRING GJELDER

Tegningsstatus:

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

Målestokk:

Bjerkenetunet 5A-5B

Prosjekt:

Søknadsfase

129

A40-01

1:100, 1:2 A3

06.26.2019

3960 Stathelle

Innhold:

Tiltakshaver:

Gnr/Bnr:

Tegnet av:

Fasade syd og vest

Graf Entreprenør AS

21/28 og 21/268 IL

Fasade Nord

Fasade nord

Ark:

Dato:

Arkitekt:

Kontr. av:

BT

67

Fasade Vest

Fasade vest

Fasade Nord

Fasade Syd

Arealtabell:

Snitt A-A

Snitt

BYA (Bebygd areal)
ID
BYA

Area
180,0
180,0 m²
BRA (Bruksareal)
ID
Area
BRA 1.etg - Leil. A
60,7
BRA 1.etg - Leil. B
60,7

BYA (Bebygd areal)
ID
BYA

Fasade Øst

BYA (Bebygd areal)

Arealtabell:

Area
180,0
180,0 m²
BRA (Bruksareal)
ID
Area
BRA 1.etg - Leil. A
60,7
BRA 1.etg - Leil. B
60,7
BRA 2.etg - Leil. A
83,1
BRA 2.etg - Leil. B
83,1
287,6 m²

ID
BYA

Area
180,0
180,0 m²
BRA (Bruksareal)
ID
Area
BRA 1.etg - Leil. A
60,7
BRA 1.etg - Leil. B
60,7
BRA 2.etg - Leil. A
83,1
BRA 2.etg - Leil. B
83,1
Fasadeendring som følge av endret planløsning
287,6 m²
Fasadeendring som følge av endret planløsning
ENDRING GJELDER

Fasade øst
Fasadeendring som følge av endret planløsning

EL

05.02.20

Fasadeendring som følge av endret planløsning

EL

03.12.19

SIGN.

DATO

ENDRING GJELDEREL

05.02.20

EL

03.12.19

B
A

SIGN.

DATO

REV.

Prosjekt:

Bjerkenetunet 5A-5B
3960 Stathelle

B
A

Prosjekt:

Tegningsstatus:

Bjerkenetunet 5A-5B

Tegningsstatus:
REV.

Prosjektnr.:

129

Søknadsfase
Innhold:
Tegningsnr.:

Målestokk:

Ark:

Dato:

3960 Stathelle
Søknadsfase

Prosjektnr.:

Innhold:

Tiltakshaver:

Gnr/Bnr:

Fasade øst og nord

Graf Entreprenør AS

21/28 og 21/268 IL

129

Fasade1:100,
syd og1:2
vestA3
A40-02

Tiltakshaver:

Graf Entr
06.26.2019
Tegnet av:

Kontr. a

BT

68

A

ETASJEPLAN, FASADER OG SNITT
Bolig 7 og 8
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BRA Å Inngang 1B
3,0
BRA Å Terrasse 1A
2,9
BRA Å Terrasse 1B
2,9
44,2 m²

17,2 m²

5,6 m²

Fasade vest

ID
BYA

Carport

Sportsbod

Fasade Nord

Fasade Syd

KJØL

Stue/kjøkken

30,6 m²

+31,3 (M.o.h)

+33,8 (M.o.h)

Soverom
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Bad/vask
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A

ETASJEPLAN, FASADER OG SNITT
Bolig 11, 12, 13 og 14

Soverom
8,1 m²

Gang

Soverom

Soverom

13,4 m²

13,4 m²

Bad/vask

Bad/vask

6,6 m²

6,6 m²
13,3 m²

OVN
OM

Bod

Bod

4,2 m²

4,2 m²

Stue/kjøkken

Stue/kjøkken

31,4 m²

31,4 m²

Terrasse

Terrasse

28,4 m²

28,4 m²

A
Area

OM

OVN

1.etasje

areal)

8,1 m²

Gang

13,3 m²
KJØL

Soverom

KJØL
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A

Fasade Vest

Soverom

Soverom

13,4 m²

13,4 m²

+30,1 (M.o.h)

Fasade øst

8,1 m²

Gang

Fasade syd
KJØL

Soverom

Bad/vask

Soverom

Fasade Øst

6,6 m²

Bad/vask
Fasade Syd
6,6 m²

8,1 m²

Gang

13,3 m²

13,3 m²

OVN

OVN
OM

Bod

Bod

4,2 m²

4,2 m²

KJØL

OM

,1 (M.o.h)
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Rev. Dato

Stue/kjøkken
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31,4 m²

31,4 m²
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BYA (Bebygd areal)
ID
BYA

Area
193,8
BRA (Bruksareal)

ID
BRA Leilighet 3A
BRA Leilighet 3B

Area
80,6
80,6
161,2 m²

BRA Å (Åpent overbygd
bruksareal)
ID
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BRA Å Inngang 3A
3,0
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3,0
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21/2

74

SITUASJONSPLAN
Prosjekt:

Prosjekt:

Bjerkenetunet
3962 Stathelle
Tegningsstatus:

Innhold:

Skisseprosjekt

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

129
Tiltakshaver:

Graf Entreprenør

Ark:

A10-2
Gnr/Bnr:

21/28, 21/268

Utomhusplan
Dato:

A3
Tegnet av:

IL

26.11.19
Kontr. av:

BT

75
47
21/81

55

11,4

2 211,5 m2

4,8

2 boder

13,4

10,7

11,4

2 boder

Carp
o
m/ bo rt
d
4,8

12,6

2M
1 PLAN

2,6

13

2M
1 PLAN

2

17,0

1

2M
1 PL
AN

17,0

2,6

Carport
m/ bod

17,0

8,5

3,3
3,3

11,4

12

10,7

11

11,4

14

3,3

Carp
o
m/ bo rt
d

23/10
2M
1 PLAN

3
17,0
3,3

Carport
m/ bod

2M
2,0 PLAN

4 carporter
(2,7 m)

6,0
7,7

1,7

10,8

10

9

2,4

4

60

21/81

1 691,0 m2

Lekeplass

11,4

21/28

2M
2,0 PLAN

21/28

6

t
por
Car od
b
m/

5

11,1

23/1

10,0

50

7

2M N
LA
1P

8

6
23,

21/260

18,0

1 156,8 m2

76

KROGSVEEN BAMBLE

Vi er med deg hele veien!
Vi er lokalkjente meglere som gir deg rådene du trenger for en enklere og
tryggere boligreise. Vi har lang erfaring med salg av både nye og brukte
boliger i tillegg til fritidsboliger ved sjø og fjell. Kjøp av nybygg eller bolig
under oppføring har flere fordeler, men kan også være krevende. Vi sørger for
å gjøre prosessen trygg og positiv helt til du er på plass i ditt nye hjem.
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PROSJEK TMEGLER

Kjersti F.
Rønningsland
Jeg har jobbet som salgskoordinator og megler siden
2004, først i Oslo, deretter i Porsgrunn og nå de siste årene
i Bamble. Jeg er oppvokst på Eidanger og har siden 2010
bodd i Brevik. Mitt mål som salgskoordinator og megler er
å sørge for at du som selger og kjøper bolig føler deg trygg
og ivaretatt. Kjøp og salg av bolig er en omfattende prosess
og det er mange viktige elementer som skal på plass. Derfor
er det viktig at du føler deg trygg på at vi som meglere har
kunnskapen som trengs.

Eiendomsmegler / Prosjektansvarlig
Tlf. 920 42 519
kjersti.ronningsland@krogsveen.no

78

Henrik

Thomas

Tangen

Johan Nilsen

Jeg har jobbet som eiendomsmegler siden 1996 og Innsats betyr

Det som driver meg er å alltid ha fornøyde kunder som føler seg

mye mer enn mange ord, og jeg står virkelig på og gjør mitt

trygge og ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Sammen skal vi

aller beste for at hver eneste kunde skal bli fornøyd. Målrettet

bygge gode og tillitsbaserte relasjoner, og sørge for høyest mulig

markedsføring, kombinert med ærlige og gode råd, aktiv

pris for din bolig. Jeg er vokst opp i Bamble, er friluftsinteressert

oppfølging av potensielle interessenter og høy servicegrad er

og er godt kjent i nærområdet. Både på sjøen, og på fjellet i øvre

helt avgjørende for å oppnå mitt mål om høyest mulig pris og

deler av fylket vårt. Dette er jeg sikker på at er et fortrinn når jeg

fornøyde kunder. Jeg er født og oppvokst i Brevik, skjærgården,

skal representere din bolig på visning.

sjøen og havet har vært mitt turområde fra jeg var liten.
Daglig leder / fagansvarlig eiendomsmegler MNEF

Eiendomsmeglerfullmektig

Tlf. 915 68 789

Tlf. 454 19 945

henrik.tangen@krogsveen.no

thomas.nilsen@krogsveen.no

