VELKOMMEN TIL

Endelig er tiden inne for å realisere Lilletorget!
Dette prosjektet har vært under planlegging i en årrekke, men
nå kan Mustad Utvikling introduserer 10 nye hjem i hjertet av
Langesund! Lilletorget består av et leilighetsbygg i tre etasjer
med åtte boliger og en tomannsbolig i to etasjer.

MIDT I LANGESUND

Lilletorget har en solrik beliggenhet i Langesund sentrum. Tomten ligger i
krysset mellom Bambleveien og Baneveien med gangavstand til matbutikk,
skole, barnehager og alle tilbudene i Langesund. Sjø, strender og flotte
turmuligheter finner du også rett i nærheten.
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LYST & LUFTIG

Boligene i Lilletorget blir lyse med effektive planløsninger og store
vindusflater. Med to uteplasser hver er de sikret godt med sol. Bilen parkerer
du i parkeringskjelleren, som ligger i underetasjen i leilighetsbygget. Her er det
også sportsboder og heis.
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KLASSISKE LINJER

Arkitekten har latt seg inspirere av Langesunds mange
og gamle bygg med klassiske linjer. Prosjektet ønsker å
skape to bygg som glir naturlig inn i omgivelsene i med
tanke på form, farger og materialvalg.
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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 på Lilletorget, 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 Lilletorget. Kanskje du er
en av dem som ønsker å flytte fra en stor enebolig til et hjem som krever minimalt med
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

Lilletorget er utviklet og leveres av Mustad Utvikling AS. Mustad Bygg AS er totalentreprenør. Sørmegleren
Telemark er prosjektmegler. Boligene blir organisert som et borettslag tilknyttet PBBL.
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Mustad Bygg AS er en familiebedrift med solide

Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag er

tradisjoner i Langesund. Dette er en erfaren entreprenør

et moderne boligbyggelag som løpende gir sine

og byggmesterbedrift, som har opparbeidet seg en solid

medlemmer tilbud om attraktive boligprosjekter

plattform både når det gjelder betong og tømrerarbeider

i Telemark. Over 17 500 medlemmer har tegnet

så vel som prosjekterings- og rådgivningsarbeid. Gjennom

medlemskap i PBBL for å være sikret den boligen

årenes løp har Mustad Bygg AS tilknyttet seg mye erfaring

de ønsker - når de trenger den. Under PBBLs

og stor kunnskap innen entreprenørvirkets ulike fagområder.

paraply forvaltes det over 7 000 boliger i mer enn

Kyndige fagfolk og gode, økonomiske løsninger, gir optimale

340 boligselskaper fordelt på 11 kommuner. PBBL

resultater. Mustad Bygg AS ønsker å avlevere en individuell

har 30 ansatte som arbeider med prosjektutvikling,

signatur, kombinert med erfaring og faglig tyngde.

økonomi, medlemsservice og tekniske tjenester.

17

andre beboere i borettslaget og av PBBL-medlemmer.
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.

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
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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

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

FELLESKOSTNADER

RENTER

Lilletorget 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.

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. På Lilletorget omfatter disse:
Forsikring, kommunale avgifter, avsetning
til fremtidig vedlikehold, forretningsførsel,
fellesstrøm, service på heis, revisjon, kabel TV,
Internett, renter med mer. Gjennomsnittlig
driftskostnad per måned på Lilletorget
er beregnet til kr 3.542,- i tillegg kommer
renteutgifter på mellom kroner 2.913,- og
3.913,-. Felleskostnad per måned blir dermed
rundet av til mellom kroner 6.220,- og 7.650,-.

Renter og nedbetaling av fellesgjelden for
borettslaget utgjør normalt en vesentlig del av de
månedlige felleskostnadene som andelseieren skal
betale. Boligene på Lilletorget 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 på Lilletorget
er beregnet til mellom kroner 641,- og 861,- per bolig.
Netto felleskostnad per måned blir dermed mellom
kroner 5.579,- og 6.789,-.

I dette prosjektet er det valgt en 50/50 prosents
fordeling av innskudd og fellesgjeld. Innskuddet er på
mellom kroner 1.747.500,- og 2.347.500,-. Fellesgjelden
er på mellom kroner 1.747.500,- og 2.347.500,-.
Totalpris per bolig er på mellom kroner 3.495.000,og 4.695.000,-.
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BOLIG 1 TIL 8

5

I leilighetsbygget blir det åtte boliger på mellom 77,7 og 91,5

6

kvadratmeter BRA. Bilen setter du i underetasjen, hvor det
er en heis som går opp til syv av leilighetene. I tillegg finner
du sportsboder her – det følger med en til hver leilighet! Alle
boligene får en entr/gang, to til tre soverom, ett bad, en åpen
stue- og kjøkkenløsning, egen bod/vaskerom og to uteplasser.
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BOLIG 1 (A)

BOLIG 2 (B)

BRA:

77,7 m2

BRA:

91,2 m2

P-rom:

74,7 m2

P-rom:

88,3 m2

N
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BOLIG 3 (E)

BOLIG 4 (F)

BRA:

91,3 m2

BRA:

77,7 m2

P-rom:

88,3 m2

P-rom:

71,3 m2

N
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N
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BOLIG 5 (C)

BOLIG 6 (D)

BRA:

78,0 m2

BRA:

91,3 m2

P-rom:

74,7 m2

P-rom:

88,3 m2

N
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N
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BOLIG 7 (G)

BOLIG 8 (H)

BRA:

91,5 m2

BRA:

78,0 m2

P-rom:

88,3 m2

P-rom:

71,3 m2

N
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N
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BOLIG 9 OG 10

10

I tomannsboligen finner du en leilighet i hver etasje. I størrelse
er disse 92,8 og 93,2 kvadratmeter BRA. Begge har en romslig
entre, to store soverom, hvorav ett har utgang til en vestvendt
terrasse på over 18 kvadratmeter. Videre finner du en bod/
vaskerom, ett bad, ett gjestetoalett og en åpen stue- og
kjøkkenløsning med utgang til en balkong vendt mot sør.
Det medfølger også peisovn i dette bygget.
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BOLIG 9

BOLIG 10

BRA:

92,9 m2

BRA:

93,4 m2

P-rom:

87,1

P-rom:

87,6 m2

m2

N
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NØKKELINFORMASJON
PROSJEKTET LILLETORGET

SELGER:
Mustad Utvikling AS
Postboks 84
3993 Langesund
Alle opplysninger i salgsoppgaven er
godkjent av eier.
ENTREPRENØR/TOTALENTREPRENØR:
Mustad Bygg AS.
ADRESSER:
Boligene vil få tildelt adresse av kommunen
når bygningene er ferdig oppført.
EIERFORM:
Andelsboliger i borettslag. Borettslaget vil
bestå av 10 leiligheter. En tomannsbolig og
et leilighetsbygg med 8 leiligheter.
LOVVERK/AVTALEBETINGELSER:
Boligene selges iht. Bustadoppføringslova
av 13. juni 1997 nr. 43, som kan fås ved
henvendelse til megler.
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Beskrivelse av prosjektet og beliggenhet:
Lilletorget Borettslag består av 10
sentrumsnære og funksjonelle leiligheter
med tiltalende og tradisjonell arkitektur som
passer godt inn i nærområdet. Leilighetene
har god planløsning og alle har 2 soverom.
Leilighetsbygget vil ha garasjekjeller med
heis opp til 2 etasje. Prosjektet ligger med
god solrik beliggenhet rett før Langesund
sentrum.
BELIGGENHET:
Lilletorget har en solrik og sentrumsnær
beliggenhet i et etablert boligstrøk
i Langesund. Tomten ligger i krysset
mellom Bambleveien og Baneveien med
gangavstand til butikker, konsertområde,
sjøen med flotte bademuligheter, samt
turområder som bl.a Tangen fort, Steinvika
og kyststien. Det er gangavstand til skoler,
barnehager, dagligvare, flotte turområder
og Langesund sentrum med alle fasiliteter.
Brotorvet handlesenter ligger ca. 10 min
kjøretur unna.

EIENDOMMEN:
Prosjektet, som består av en tomannsbolig
og et leilighetsbygg med 8 leiligheter
skal føres opp på gnr: 106 bnr: 181 i
Bamble kommune. Leilighetene tildeles
andelsnummer: 1-10. Andelsnummer for
hver enkelt leilighet vil bli fastsatt når
borettslaget er stiftet.
TOMTEAREAL:
Det blir felles eiet tomt for borettslaget
på ca. 1425 kvm. Alle andelene vil få egen
parkeringsplass i parkeringskjelleren
under leilighetsbygget. Heis går fra
parkeringskjeller opp til 2. etasje. 2 av
leilighetene i 2. etasje vil ikke ha direkte
adkomst fra heis.
Hjemmelshaver til grunn er
Opplysningsvesenets fond.
UTOMHUS:
Utearealet leveres i henhold til egen
utomhusplan.

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 og andre
sekundærrom. På tegninger oppgis
enkeltromsareal, som er rommets nettoareal
innenfor omsluttede vegger. Det tas
forbehold om mindre avvik for oppgitte
arealer.
ENERGIMERKING:
Når en bolig selges før den er ferdig bygget
skal selger oppfylle plikten ved å garantere
for energi- og oppvarmingskarakter og lage
fullstendig energiattest ved ferdigstillelse.
Normalt påregnes energiklasse C, man kan
dog ende opp med lavere energiklasse uten
at dette anses som en mangel.
OFFENTLIGE TILLATELSER:
Det foreligger rammetillatelse for
prosjektet.
FERDIGATTEST:
Det vil foreligge midlertidig brukstillatelse
eller ferdigattest ved overtakelse. Det er
selgers ansvar å fremskaffe brukstillatelse
og ferdigattest på boligene. Kjøper er
gjort oppmerksom på, og aksepterer at
ferdigattesten normalt foreligger først

noe tid etter overtakelsestidspunktet og
at midlertidig brukstillatelse kan utstedes
først. Dersom ferdigattest ikke foreligger
ved overtakelse kan kjøper i medhold av
bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et
beløp på meglers klientkonto som sikkerhet
frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres
oppmerksom på at tilbakeholdt beløp
må stå i samsvar med forholdene som
gjenstår for at ferdigattest kan foreligge.
En uavhengig takstmann kan avgjøre
rettmessig tilbakehold, og takstmann får da
fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som
hindrer ferdigattest er utbedret.
PARKERING:
Hver andel leveres med egne
parkeringsplasser i parkeringskjeller under
leilighetsbygget.
REGULERINGSPLANER/
REGULERINGSBESTEMMELSER:
Eiendommen ligger i et område regulert til
konsentrert småhusbebyggelse og tilhører
Reguleringsplan for Lilletorget, alternativ A,
datert 30.06.2016.
VEI, VANN OG AVLØP:
Offentlig vann og kloakk.
KONSESJON:
Hver kjøper må signere egenerklæring om
konsesjonsfrihet grunnet boplikt. Denne må
bekreftes av Bamble kommune.

UTLEIE:
Fremleie av leilighetene vil reguleres av
borettslagsloven og borettslagets vedtekter
og forvaltes av borettslagets styre.
ORGANISERING:
Boligprosjektet blir organisert som et
borettslag. Beboerne kjøper en rett til
å bo i en bestemt bolig, derav navnet
«borettslag». Beboerne eier en del av
borettslaget derav navnet «andelseier».
Når du har kjøpt bolig i borettslag eier
du dermed borettslaget sammen med de
andre som bor der. Det betyr at du eier din
egen bolig, men at et større fellesskap vil
gjøre det enklere for deg når det gjelder
vedlikehold og økonomi.
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.
Utbygger tar alt ansvar for eventuelle
overskridelser på byggekostnader og
merkostnader begrunnet i prisstigning
i byggeperioden, da du som kjøper av
bolig har avtalt fast pris for leveransen.
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Borettslaget løper derfor ingen risiko
knyttet til forholdende nevnt over.
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 vedrørende
usolgte boliger. Selger har særskilt mulighet
til å leie ut eventuelle leiligheter som ikke er
solgt etter ferdigstillelse av bygget.
MEDLEMSSKAP I PORSGRUNN BAMBLE
BORGESTAD BOLIGBYGGELAG:
Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn
Bamble Borgestad Boligbyggelag.
Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må
tegne medlemskap i boligbyggelaget.
Innmelding koster kr. 500,- pr andel og en
årskontingent på kr. 200,-.
VEDTEKTER:
Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget
som er bindende for kjøper. Vedtektene er
en del av salgsprospektet og det er viktig
at en gjør seg godt kjent med disse før det
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inngås avtale om kjøp. Andelseier plikter å
følge borettslagets vedtekter.
SIKRINGSORDNING:
Gjennom PBBL som forretningsfører, blir
borettslaget tilknyttet Borettslagenes
Sikringsfond. Dette betinger at alle boligene
er solgt. Sikringsfondet dekker, etter
nærmere regler, tap hvis noen beboere ikke
klarer å betale sin del av fellesutgiftene.
TOTALPRIS:
Totalprisen på boligen består av innskudd
og andel av borettslagets fellesgjeld.
Se prislisten som har kolonner for hvert
av disse elementene. I tillegg kommer
omkostninger som er spesifisert under og
i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen)
med tillegg av omkostningene, utgjør det
som kjøper må finansiere på egen hånd.
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.
FELLESLÅN/VILKÅR:
Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån
i finansinstitusjon på kr 40.105.000,. Maksimal fellesgjeld utgjør 50% av
totalprisen på alle leilighetene. For eksakte
tall henvises til prisliste.
Det legges opp til 40 års total løpetid
på lånet, hvorav de 20 første årene er

avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet
ha flytende rente, og det er lagt til grunn
rente på 2,0% i prosjektets Bygge- og
finansieringsplan, som er datert 26.08.20.
Det tas forbehold om endringer i renten
da renten vil bli endret i takt med
rentemarkedet. Borettslaget kan etter
innflytting evt. beslutte binding av renten.
KAPITALKOSTNADER:
Kapitalkostnader er renter og avdrag (etter
20 år) på boligens andel av borettslagets
felleslån. Rentene på den enkeltes andel
av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar
inntekt på selvangivelsen i henhold til
ordinære regler.
MULIGHET FOR INDIVIDUELL
NEDBETALING AV FELLESGJELDEN,
IN-ORDNING:
Prosjektet har ikke IN-ordning. Borettslaget
kan derimot inngå en avtale med
forretningsfører om individuell nedbetaling
av fellesgjeld, under gitte forutsetninger.
(Dette betinger også at alle boligene er
solgt). 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.

BETALINGSBETINGELSER:
Det kreves ikke forskudd. Kjøpesummen
(innskudd + omk) betales i sin helhet før
overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt
finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.
OMKOSTNINGER:
Gebyr for tinglysning av andel kr 480,00,Evt. gebyr for tinglysning
av pant/heftelse kr
480,00,Attestasjonsgebyr kr
199,50,Andelskapital til borettslaget kr 5.000,00,Totalt kr		
6.159,50,FELLESKOSTNADER:
Estimerte felleskostnader består av
borettslagets driftskostnader i tillegg
til renter og avdrag (etter 20 år) på
borettslagets fellesgjeld. Fellesgjeld søkes
avdragsfri i 20 år. Se ytterligere informasjon
i prislisten.
FELLESUTGIFTENE DEKKER FØLGENDE:
- Kabel TV/internett/grunnpakke
- Fellesstrøm fellesareal (ikke oppvarming)
- Borettslagets totalforsikring (Gjelder ikke
innboforsikring for hver andelseier som
må tegnes individuelt)
- Kommunale avgifter
- Forretningsførsel
- Revisjon
- Andre driftskostnader
- Vedlikehold avsetning
- Andre kostnader

Felleskostnadene for den enkelte leilighet
er stipulert i henhold til et budsjett og er
fordelt etter en fordelingsnøkkel. Endelig
størrelse på felleskostnader vil bli satt opp
av forretningsfører/borettslagets styre
ved overtakelse og vil løpende bli justert i
forhold til de virkelige kostnader.
KOMMUNALE AVGIFTER, RENOVASJON
OG EIENDOMSSKATT:
Avgifter for vann, renovasjon og kloakk er
inkludert i de estimerte felleskostnadene til
borettslaget, ut fra en foreløpig beregning.
Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt er
p.t. ikke fastsatt.
ØVRIGE MULIGE KOSTNADER:
I tillegg kan det komme andre faste
kostnader på leiligheten, for eksempel
kostnader knyttet til vann, elektrisitet,
innboforsikring m.m. Disse kostnadene
beror på de enkelte avtaler og på forbruk.
LIGNINGSVERDI:
Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt.
Ligningsverdien fastsettes av
Ligningskontoret etter
ny beregningsmodell som tar hensyn til
om boligen er en såkalt «primærbolig»
(der boligeieren er folke registrert/
bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre
boliger man måtte eie). Ligningsverdien
for primærboliger vil utgjøre 25 % av den
beregnede kvadratmeterprisen multiplisert

med boligens areal. For sekundærboliger
vil ligningsverdien utgjøre 70 % av den
beregnede kvadratmeterprisen multiplisert
med boligens areal. Se www.skatteetaten.
no for mer informasjon.
HEFTELSER:
Følgende heftelser vil bli tinglyst på
eiendommen;
Pantedokument til banken for borettslagets
totale fellesgjeld og pant for andelseiernes
borettsinnskudd.
Det gjøres oppmerksom på tinglyste
servitutter tinglyst på tomten i dag som vil
følge eiendommen: Dagboknr 2005/2623/101 Bestemmelse iflg skjøte: Rett for
kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.
Pantedokument til banken for borettslagets
totale fellesgjeld.
Pant for andelseiernes borettsinnskudd.
Kopi av grunnbokutskrift fås hos megler
- og må leses før det inngås midlertidig
kjøpekontrakt/kjøpekontrakt. Det gjøres
oppmerksom på at det kan bli tinglyst
ytterligere nødvendige erklæringer/
avtaler tilknyttet til gjennomføringen av
prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg
eller kreve prisavslag/erstatning for dette.
Grunnbokutskrift kan fås ved henvendelse
til megler. Servitutter som ikke slettes følger
eiendommen.
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FORBEHOLD OM REALISERING:
Selger tar følgende forbehold for realisering
av prosjektet:
Det tas forbehold om byggebeslutning og
minimum 50 % salg før igangsetting..
BYGGETID/OVERTAGELSE:
Ferdigstillelse/innflytting er forventet
å være i løpet av ca. 14 måneder etter
oppstart. Overtagelsesmåned vil bli
varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt
overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig
overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne
senest 6 uker før overlevering. Det tas
forbehold om forsinkelse som skyldes
Covid 19
SELGERS FORBEHOLD/
FORUTSETNINGER:
Selger forbeholder seg retten til å endre
priser og betingelser for usolgte enheter.
ANNET:
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 kun ment å gi
et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og
det fremkommer da elementer som ikke
inngår i den kontraktsmessige leveranse.
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Boligene overleveres i bygg rengjort stand.
Det må forventes noe fin rengjøring etter
overtakelse. 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.
GEBYR VED VIDERESALG:
Dersom kontrakten ønskes videresolgt
før overtakelse vil det påløpe et gebyr
fra Selger på kr. 30.000,- inkl mva. for
merarbeid i forbindelse med salget. Dette
kan faktureres/innkreves av Sørmegleren.
Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers
samtykke og samtykke fra garantist (§12).
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 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,
og selger plikter å stille garanti på 3 %
av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av
kjøpesummen i 5 år etter overlevering av
leilighetene til kjøper.
KJØPEKONTRAKTER:
Avtale om kjøp forutsettes inngått på
selgers standard kjøpekontrakt eller
midlertidig kjøpekontrakt som vil bli
benyttet ved salg. Selger tar forbehold om
å foreta justeringer i kontrakten som følge
av offentlige krav m.m.
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. Selger innkaller til tilvalgsmøte,
opplyser om beslutningsfrister, og gir
kjøper anledning til å gjøre egne valg for sin
leilighet. 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/ påslag fra utbygger. Alle
tilvalg avtales direkte mellom kjøper og
utførende entreprenør i en separat avtale
og faktureres direkte mellom partene.
Utbygger krever et administrasjonspåslag
for alle tilvalg.
SELGERS RETT TIL ENDRINGER:
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. 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.
Lovverk/avtalebetingelser:
Boligene selges iht. Bustadsoppføringslova
av 13. juni 1997 nr. 43. Illustrasjoner kan
fravike noe da det gjelder farger, høyder,
uteområder som forstøtningsmurer,
gangstier o.l.
KREDITTVURDERING /
HVITVASKINGSLOVEN:
Selger eller bank forbeholder seg
retten til å foreta kredittvurdering
av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra
06.03.09 underlagt bestemmelsene i
Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant
annet at eiendomsmegleren har plikt til
å melde fra til Økokrim om eventuelle
mistenkelige transaksjoner
AVTALE OM KJØP:
Boligene selges til fast pris. Avtale om
kjøp forutsettes inngått på Sørmeglerens
standard kjøpekontrakt, eller midlertidig
kjøpekontrakt som vil bli benyttet
ved salg. 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.

ANSVARLIG MEGLER:
Tina Vinje
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 954 91 158
Sørmegleren Telemark AS,
avd. Porsgrunn
VISNING/PRESENTASJON:
Tomten kan fritt besiktiges og megler er
tilgjengelig for visning/presentasjon.
FØLGENDE VEDLEGG KAN FÅS UTLEVERT
HOS MEGLER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salgsinformasjon bestående av:
Prisliste
Leilighetstegninger
Etasjetegninger
Snitt og fasadetegninger
Byggeteknisk beskrivelse
Forslag til driftsbudsjett
Utomhusplan
Foreløpig kjøpekontrakt
Vedtekter
Reguleringsplan/bestemmelser

Produsert: 01.09.2020
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LEVERANSEBESKRIVELSE
LILLETORGET BORETTSLAG

1. OVERFLATER/INNREDNINGER/UTSTYR
1.1 Innvendige vegger/tak/overflater
Gulv
14 mm 3-stavs eikeparkett (hvit matt) i
alle romunntatt på våtrom. Her leveres flis.
Gulvlist i hvit matt eik i rom med parkett.
(Kan avvike noe fra farge på parketten)
Flis/belegg i felles trapper/inng. Ingen
overflatebehandling i sportsboder. Gulvlist
i hvit.
Innvendige vegger
Fabrikkmalte panelplater (v-fas 6 bord) på
vegger. Farge NCS S 3000-N.
Leilighetsskillevegger bygges dobbelt
bindingsverk og gips + panelplater på hver
side ihht krav i teknisk forskrift hva gjelder
lyd og brann. På leilighetskillevegger kan
el-føringer legges utenpå veggene for å
unngå fare for å svekke veggens lydtekniske
egenskaper.
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Lettvegger utføres av bindingsverk i tre
kledd med panelplater. Alle vegger isoleres.
Vegger mot fellesareal bygges i henhold til
gjeldende forskrifter.
Flisarbeider.
På baderom er det flis på gulv og vegg,
hvit 20x40 på vegg og grå 20x20 på gulv.
I vaske/bod er det grå 20x20 på gulv samt
sokkelflis. I entre leveres grå 30x60 gulvflis.
Nødvendig membran på gulv og vegg
er medregnet i baderom samt på gulv i
vaskerom. Flis/belegg i felles trapperom
Dører.
Innvendige dører og skyvedører leveres
hvite dørblad med speil og hvite karmer.
Dører får hvitmalte profilerte gerikter og
fabrikkmalte foringer.

BOLIG 1 TIL 8

Himlinger og nedforinger.
Himlinger av gips. Farge NCS S 0502 Y.
Lokal nedforet himling eller innkassing av
tekniske anlegg og stålkonstruksjoner vil
forekomme.
Det tas forbehold om at ikke alle nedforinger/utforinger er vist på tegning. Omfanget
av nedforinger vil bli endelig bestemt ifm.
Detaljprosjektering.
1.2 INNREDNINGER
Kjøkken
Utstyrsleveransen for kjøkken vil fremgå
av egne kjøkkentegninger. Plantegninger
og illustrasjoner er kun veiledende.
Kjøkkeninnredning type Uno fra Sigdal eller
tilsvarende. Farge hvit. Laminat benkeplate
med rett kant. Kjøkkenventilator av type slimline. Integrerte
hvitevarer - oppvaskmaskin, stekeovn,
induksjon platetopp og kjøl/fryseskap.

Bad
Leveres med innredning type Hilde fra
LinnBad, bredde 80 cm. Speil samt lys
over speil. (Høyskap er ikke medregnet).
Det leveres hvitt veggmontert toalett og
innfellbare dusjvegger i herdet glass. Det
leveres varme i gulv.

2. BYGNINGSELEMENTER

3. FELLESANLEGG

2.1 Yttervegger
Fasader av malt/beiset trekledning i
henhold til tegning. Det kan være at det
benyttes fasadeplater i svalganger pga.
brannteknisk løsning.

Garderobe
1 m slett std. kombi garderobeskap pr.
sengeplass. Farge hvit. Det er ikke medtatt
innredninger utover de som er særskilt
angitt.

2.2 Vinduer og dører
Alle vinduer og balkongdører leveres
i tre utførelser med ALU bekledning
utendørs. Alle vinduer og dører skal
tilfredsstille forskriftsmessige krav til støyog brannklasse. Vinduer og balkongdører
leveres med hvit innside. Vinduer og dører
får hvitmalte gerikter (lister) og foringer
som sparkles og overmales med 1 strøk.
Utvendig farge bestemmes når bygget
detaljprosjekteres.

3.1 Parkeringsanlegg
Det etableres parkeringsanlegg i u.etg. Det
leveres en garasjeplass med en håndsender
til garasjeport for hver leilighet. Vegger/gulv
i garasje er støvbundet. Parkeringsanlegget
er et felles eie med tomannsbolig. Tildeling
av parkeringsplasser og boder foretas av
utbygger før ferdigstillelse.

1.3 Elektro
For elektrostandard vises det generelt til
«Rombeskrivelse for leiligheter».
Måler for El. forbruk i hver enkelt leilighet
vil pga myndighetskrav bli plassert i
fellesarealer eller i utvendig strømskap.
Plassering av punkter vil fremgå av
el-tegninger.
1.4 Oppvarmingskilde
Varmekabler i vask/bod og bad.
Tilstrekkelig med panelovner i
oppholdsrom.
1.5 Ventilasjon
Leilighetene har balansert ventilasjon med
varmegjenvinning i henhold til gjeldende
forskrifter. Ventilasjonsaggregatet blir
plassert i vask/bod. Garasje- og bodanlegg
blir ventilert.

Leilighetsdørene leveres i malt utførelse
med lik farge utvendig og innvendig. Farge
og type dørhåndtak spesifiseres når bygget
detaljprosjekters. Dørene leveres med FGgodkjent sylinderlås.
2.3 Tak
Taket bygges av takstoler, undertak,
krysslufting og rød dobbelkrum
betongtakstein.
2.4 Etasjeskille
Lyddempende etasjeskiller iht TEK 17.

3.2 Boder og sykkelparkering
Hver leilighet får egen sportsbod i
parkeringskjeller. Skilleveggene i ensidig
kledd med trekledning. Skillevegger mellom
boder går ikke helt til tak pga tekniske
fremføringer i taket. Boddørene er av tett
type og leveres med systemlås tilpasset
leilighetsnøkkel. Det blir felles takbelysning i
bodområdet.
Lokalisering av sykkelparkeringen er både i
garasjekjeller og utomhus.
3.3 Renovasjon
Det etableres frittstående miljøstasjon
til renovasjonsbeholder i henhold til
situasjonsplan.
3.4 Postkasser
Postkasse leveres til hver leilighet.
Plasseres ved miljøstasjon.
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3.5 Sanitær
For sanitærstandard vises det generelt til
«Rombeskrivelse for leiligheter».
3.6. TV/internett
Det leveres anlegg for tilkobling TV i hver
stue.
Utbygger vil inngå en felles avtale om
levering av grunnpakke for TV og internett.
Kjøper må selv bestille evt. tilleggsytelser
til eget abonnement for TV og internett.
Eventuelle tilleggspunkter må bestilles og
betales av hver enkelt kjøper.
Selger tar forbehold om bindingstid på
inntil tre år fra overtakelse med valgt
leverandør. Borettslaget står deretter fritt
til å forhandle frem avtale med annen
leverandør.
Kabelanlegget i bygget eies av borettslaget.
Ingen leverandør har noen form for eierskap
eller fortrinnsrett i anlegget etter at det er
gått tre år fra ferdigstillelse.
3.7 Løfteplattform
Det leveres løfteplattform i trapperom
tilknyttet leilighetsbygget. Denne kan
benyttes for å komme fra parkering til
fellesareal i prosjektets bakhage. Det gjøres
oppmerksom på at det ikke vil være mulig å
komme med løfteplattform til leilighet C.
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3.8 Porttelefon
Det leveres ringetablå med toveis calling
og videokamera ved hovedinngang for de
leiligheter som ikke har direkte utgang.
Dette gjelder leiligheter med direkte
inngang via trappehus. (Leilighet
2, 3, 6, 7, 8)
3.9 Brann- og røykvarsling
Bygget leveres med forskriftsmessige brann
og røykvarsling ihht gjeldende forskrifter.
Eventuelle sprinklerhoder vil være synlige
i leilighetene. Leilighetene leveres med
forskriftsmessig håndslukkere.
3.10 Utomhus
Utomhusplanen og illustrasjoner viser antatt
løsning for utomhusanlegget. Endringer kan
forekomme.
4. RETNINGSLINJER OG FORBEHOLD
4.1 Energimerking
Alle leiligheter blir utstyrt med
energimerking.
4.2 Tekniske forskrifter
Alle bygningsmessige arbeider og
innstallasjoner skal tilfredsstille
myndighetenes anvisninger og gjeledende
forskrifters krav ref. NEK 400 og TEK 17.

Partene er enige om at alle arbeider
leveres med en utførelse/overflate
i henhold til Byggdetaljer 520.008
«Toleranser. Anbefalte toleransekrav til
ferdig overflate» (SINTEF Byggforsk 1:
2009). Toleranseklasse for ulike overflater
i henhold til «Normalkrav» angitt i bladet.
Definisjoner og målemetoder skal også
følge angitt byggdetaljblad, som kan fås på
oppfordring.
Det gjøres spesielt oppmerksom på
at eventuelle målinger skal gjøres før
konstruksjonene påføres nyttelast, dvs.
når huset er nytt, og før møblering.
Det gjøres også oppmerksom på at tre
er et levende materiale som påvirkes av
temperatur og fuktighet. Det kan føre til
noe sprekkdannelse, spesielt det første året
og det anbefales å ta hensyn til dette ved
valg av overflatebehandling.
4.3 Forbehold
Alle opplysninger, materialvalg og
detaljutforming som er gitt i prospektet kan
endres dersom det er hensiktsmessig eller
nødvendig av hensyn til bygningstekniske
løsninger eller av offentlige pålegg. Det
gjøres oppmerksom på at alle illustrasjoner
både i tegninger og 3D er retningsgivende.
Salgstegninger inneholder symboler for
utstyr og møblering utover leveransen.
Det som leveres av utbygger er beskrevet i
rombeskrivelsen.

Det leveres ikke termisk utforming som
solavskjerming osv.

Her er noen råd til forbruker for å unngå,
eller i hvert fall redusere, problemet:
• Sørg for å opprettholde god og
kontinuerlig ventilasjon de to
første fyringssesongene. Også ved
fraværsperioder må boligen sikres god
ventilasjon.
• I fyringssesongen må en unngå store
svingninger i temperaturen. Også ved
fravær fra boligen må boligen ha varmeforsyning som sikrer normal innetemperatur.
• Reduser tilførsel av sotpartikler ved
begrenset bruk av levende lys, oljelamper,
gasspeis og røyking innendørs.

Entreprenør står fritt til å velge andre
type leverandører/produkter i tilsvarende
kvalitet enn det som er beskrevet i denne
beskrivelsen.

Balansert ventilasjon
Boligen leveres med balansert ventilasjon
med varmegjenvinning i henhold til krav i
Teknisk forskrift.

Info vedr. bruk av boligen:
Heksesot er et fenomen som kan opptre
som klebrig sot på enkelte overflater.
Fenomenet er sammensatt, men det er
en relativt tydelig sammenheng mellom
heksesot, løsemiddelfrie bygningsprodukter, dvs. såkalte miljøvennlige
produkter og bruk av huset.

For å oppnå tilfredsstillende inneklima
samt holde fuktinnholdet innendørs
på et akseptabelt nivå, er det viktig at
forbrukeren kjører ventilasjonsanlegget som
beskrevet, samt foretar filterskifte årlig.

Denne beskrivelsen samt «Rombeskrivelse
for leilighetsbygget» gjelder for
prosjektet Lilletorget leilighetsbygget.
Dersom det skulle forekomme at denne
leveransebeskrivelsen og «Rombeskrivelse
for leilighetsbygget» er i motstrid, gjelder
«Rombeskrivelse for leilighetsbygget»
foran leveransebeskrivelsen. Denne
leveransebeskrivelse samt «Rombeskrivelse
for leilighetsbygget» gjelder foran
tegninger.

ORGANISERING AV PROSJEKTET
Lilletorget Borettslag 1
Utbygger og selger
Mustad Utvikling AS

Prosjektets organisasjon
Byggherre er Mustad Utvikling AS.
Mustad Bygg AS er totalentreprenør.
Eiendommen
Eiendommen består av 10 boliger fordelt på
leilighetsbygget og en tomannsbolig.
I kjelleretasjen under leilighetsbygget er
det parkerings- og sportsbodanlegg for alle
boenhetene.
Garasjeanlegget med boder samt
avfallsplass er felleseie mellom alle
enhetene. Alle utomhusarealer på området
er felles.
Boligene
Boligene vil bli organisert som borettslag
tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad
Boligbyggelag (PBBL).
EIENDOMSMEGLER
Tina Vinje
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 954 91 158
Sørmegleren Telemark AS,
avd. Porsgrunn
07.09.2020
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ROMBESKRIVELSE

ROM
ENTRE

GANGAREAL
(der slike
forekommer)

KJØKKEN
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GULV

BOLIG 1 TIL 8

VEGG

HIMLING

ELEKTRO

14 mm
3 stavs hvit matt
eikeparkett
med tilhørende
eik fotlist.
(Kan forekomme
noe fargeavvik
mellom list og
gulv).

Panelplater.

Gips.

Iht NEK 400.

Farge: NCS S
3000 N.

Farge: NCS S
0502 Y.

Varmekabler.

Listverk i hvit
profilert utførelse.

Listverk hulkil.

14 mm
3 stavs hvit matt
eikeparkett
med tilhørende
eik fotlist.
(Kan forekomme
noe fargeavvik
mellom list og
gulv).

Panelplater.

Gips.

Farge: NCS S
3000 N.

Farge: NCS S
0502 Y.

Listverk i hvit
profilert utførelse.

Listverk hulkil.

14 mm
3 stavs hvit matt
eikeparkett
med tilhørende
eik fotlist.
(Kan forekomme
noe fargeavvik
mellom list og
gulv).

Panelplater

Gips.

Iht NEK 400.

Farge: NCS S
3000 N

Farge: NCS S
0502 Y.

Panelovn.

Listverk i hvit
profilert utførelse.

Listverk hulkil.

SANITÆR

Lufttilførsel som
dimensjoneres
etter luftberegning.

Iht NEK 400.

Lyslist mellom
under- og
overskap.

VENTILASJON

ANNET
FG - godkjent sylinderlås.

Lufttilførsel som
dimensjoneres
etter luftberegning.

Ettgreps blandebatteri av god
kvalitet, høy tut.
Avløp for oppvaskmaskin.

Kjøkkenventilator
med fettfilter og
lys.

ROM
STUE

SOVEROM

Kjøkkeninnredning
type Uno fra Sigdal
eller tilsvarende. Laminat
benkeplate m/rett kant.
Avtrekkskanal plasseres i
nedforing over innredning.
Integrerte hvitevarer oppvaskmaskin, stekeovn
og induksjon platetopp.
Kjøl/frys og oppvaskmaskin leveres med
innredningsfront og
evt sideplate.

BAD

GULV

VEGG

HIMLING

ELEKTRO

14 mm
3 stavs hvit matt
eikeparkett
med tilhørende
eik fotlist.
(Kan forekomme
noe fargeavvik
mellom list og
gulv).

Panelplater

Gips.

Iht NEK 400.

Farge: NCS S
3000 N.

Farge: NCS S
0502 Y.

Panelovn.

Listverk i hvit
profilert utførelse.

Listverk hulkil.

14 mm
3 stavs hvit matt
eikeparkett
med tilhørende
eik fotlist.
(Kan forekomme
noe fargeavvik
mellom list og
gulv).

Panelplater.

Gips.

Farge: NCS S
3000 N.

Farge: NCS S
0502 Y.

Listverk i hvit profilert utførelse.

Listverk hulkil.

Flis: 20 x 20 cm
grå.

Flis 20 x 40 cm
hvit blank.

Gips.

Iht NEK 400.

Farge: NCS S
0502 Y.

Varmekabler.

Dusjområdet er
nedsenket kvadratisk med 10x10
cm flis.
Badegulv har fall i
iht forskrift.

Listverk hulkil.

SANITÆR

ANNET

Lufttilførsel som
dimensjoneres etter luft-beregning.

Iht NEK 400.

Taklampe.

VENTILASJON

Ettgreps blandebatteri. Oppløftventil.
Innfellbare dusjvegger i herdet
glass.

Lufttilførsel som
dimensjoneres
etter luftberegning.

Standard hvit kombigarderobe. 1 meter pr
sengeplass.

Avtrekk fra
bad går via det
balanserte
ventilasjonsanlegget.

Innredning type Hilde fra
LinnBad, bredde 80 cm.
Speil samt lys over speil.

Blandebatteri
med dusjhode.
Hvitt veggmontert
toalett. Sete med
demping. Geberit
Monolith Sisterne.
Sluk.
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ROMBESKRIVELSE

ROM
VASK/BOD

GULV
Flis: 20 x 20 cm.
Grå med
tilhørende
sokkelflis.

BOLIG 1 TIL 8

VEGG

HIMLING

ELEKTRO

SANITÆR

Panelplater.

Gips.

Iht NEK 400.

Farge: NCS S
3000 N.

Farge: NCS S
0502 Y.

Varmekabler.

Tilkobling og
avløp for vaskemaskin.

Listverk i hvit profilert utførelse.

Listverk hulkil.

Taklampe.

Sluk.
Varmtvannstank
120 l.
Rørskap.

VENTILASJON
Ventilasjonsaggregat til
balansert
ventilasjon.
Avtrekk fra
bod går via det
balanserte
ventilasjonsanlegget.

ANNET
Teknisk skap til VVS.

Brannslukningsapparat.
BALKONG/
TERRASSE
INNGANGSPARTI

Impregnerte
terrassebord
eventuelt
betongheller.
Vil bli endelig
bestemt ved
detaljprosjektering.

Rekkverk av
impregnerte
stolper.
Farge hvit.

Iht NEK 400
Utelys med
fotocelle og
dobbelt stikk.

FELLESAREALER

ROM
TRAPPEROM

GULV

BOLIG 1 TIL 8

VEGG

Flis 30 x 30cm Sparklet og malt
eller eventuelt gips//betong.
belegg.

ELEKTRO

Systemhimling.

Iht NEK 400

Vil bli endelig
bestemt ifm.
Detaljprosjektering.

Panelovn.

SANITÆR

VENTILASJON

ANNET

Forskriftsmessig.

Lampe med
bevegelsessensor.

FORSKRIFTSMESSIG.

Belegg.

Stål, plater og speil.

Plater/stål.

Iht NEK 400.

Forskriftsmessig.

BODAREAL og
BODER

Betong.

Skillevegger ensidig
kledd med trepanel.
Tette dører i slett
utførelse med lås
tilpasset systemet.
Betongvegger
støvbindes hvite.

Betong/
trepanel.

Iht NEK 400.

Forskriftsmessig

Rør- og kabelføringer
i enkelte boder må
påregnes.

PARKERING

Betong.

Ubehandlet betong /
malt kledning.

Betong/
trepanel.

Iht NEK 400.
Tilstrekkelig
belysning med
bevegelsessensor.
2 stk. lamper ved
inngangsport.

Forskriftsmessig

Portåpner med
fjernkontroll.

Evt søyler i impregnert
tre.

UTOMHUS

Merknader:
1. Sikringsskap og fordelingsboks for svakstrøm (tele og
antenne) plasseres etter detaljprosjektering.
2. Nedforede partier får fri høyde 2,20– 2,30 m. I vask/
bod kan fri høyde bli redusert til 2,10m.
3. Det leveres systemnøkkel til hoveddør, inngangsdør til
leilighet og boddør.
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HIMLING

Taklampe og stikk.

Iht NEK 400.

2 stk. felles
utekraner.

4. De angitte punkter for elektro er minimumsleveranse i
antall. Det leveres elektropunkter etter NEK 400
(beregning etter størrelse på leilighet).
5. Bygget leveres med brann og røykvarsling iht
gjeldende forskrifter.

Se Utomhusplan.

Alle bygningsmessige arbeider og installasjoner skal
tilfredsstille myndighetenes anvisninger og gjeldende
forskrifters krav ref NEK 400 og TEK 2017 (bortsett fra
der hvor det pga prosjektets egenart må gis dispensasjon
til avvik). Toleranseklasser for utførende bygningsmessige
arbeider ref: NS 3420 utgave 2, toleranseklasse 2.
For kjeller gjelder toleranseklasse 3.
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LEVERANSEBESKRIVELSE

dusjvegger i herdet glass. Det leveres varme
i gulv.

LILLETORGET BORETTSLAG

WC
Leveres med fritthengende servant. Speil
samt lys over speil. Det leveres hvitt
veggmontert toalett. Geberit Monolith
toalettkasse. Det leveres varme i gulv.

1. OVERFLATER/INNREDNINGER/UTSTYR
1.1 Innvendige vegger/tak/overflater
Gulv
14 mm 3-stavs eikeparkett (hvit matt) i alle
romunntatt på våtrom. Her leveres flis.
Gulvlist i hvit matt eik i rom med parkett.
(Kan avvike noe fra farge på parketten)
Flis/belegg i felles trapp/inngang. Ingen
overflatebehandling i sportsboder. Gulvlist
i hvit.
Innvendige vegger
Fabrikkmalte panelplater (v-fas 6 bord) på
vegger. Farge NCS S 3000-N.
Lettvegger utføres av bindingsverk i tre
kledd med panelplater. Alle vegger isoleres.
Vegger mot fellesareal bygges i henhold
til gjeldende forskrifter. På vegger mot
fellesareal kan el-føringer legges utenpå
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veggene for å unngå fare for å svekke
veggens lydtekniske egenskaper.
Flisarbeider
På baderom er det flis på gulv og vegg,
hvit 20X40 på vegg og grå 20x20 på gulv.
I bod/vask og WC er det grå 20x20 på
gulv samt sokkelflis. Nødvendig membran
på gulv og vegg er medregnet i baderom
samt på gulv i vaskerom. Flis i gulv 1. etasje
i felles trapperom.
Dører
Innvendige dører og skyvedører leveres
hvite dørblad med speil og hvite karmer.
Dører får hvitmalte profilerte gerikter og
fabrikkmalte foringer.
Himlinger og nedforinger
Himlinger av gips. Farge NCS S 0502 Y.
Lokal nedforet himling eller innkassing av
tekniske anlegg og stålkonstruksjoner vil
forekomme.

BOLIG 9 OG 10

Det tas forbehold om at ikke alle nedforinger/utforinger er vist på tegning.
Omfanget av nedforinger vil bli endelig
bestemt ifm. Detaljprosjektering.
1.2 Innredninger
Kjøkken
Utstyrsleveransen for kjøkken vil fremgå
av egne kjøkkentegninger. Plantegninger
og illustrasjoner er kun veiledende.
Kjøkkeninnredning type Uno fra Sigdal eller
tilsvarende. Farge hvit. Laminat benkeplate
med rett kant. Kjøkkenventilator av type slimline. Integrerte
hvitevarer - oppvaskmaskin, stekeovn,
induksjon platetopp og kjøl/fryseskap.
Bad
Leveres med innredning type Hilde fra
LinnBad, bredde 120 cm. Speil samt lys
over speil. (Høyskap er ikke medregnet).
Det leveres hvitt veggmontert toalett.
Geberit Monolith toalettkasse. Innfellbare

Garderobe
1 m slett std. kombi garderobeskap pr.
sengeplass. Farge hvit.
Det er ikke medtatt innredninger utover de
som er særskilt angitt.
1.3 Elektro
For elektrostandard vises det generelt til
«Rombeskrivelse for leiligheter».
Måler for El. forbruk i hver enkelt leilighet
vil pga myndighetskrav bli plassert i
fellesarealer. Plassering av punkter vil
fremgå av el-tegninger.
1.4 Oppvarmingskilde
Varmekabler i bod/vask, bad og wc.
Leilighetene leveres med pipe med ildsted.
Varmekabler i felles trapperom 1. etg.
1.5 Ventilasjon
Leilighetene har balansert ventilasjon med
varmegjenvinning i henhold til gjeldende
forskrifter. Ventilasjonsaggregatet blir
plassert i bod.

2. BYGNINGSELEMENTER

3. FELLESANLEGG

2.1 Yttervegger
Fasader av malt/beiset trekledning i
henhold til tegning.

3.1 Parkeringsanlegg
Det etableres parkeringsanlegg i u.etg i
leilighetsbygget. Det leveres en garasjeplass
med håndsender til garasjeport for
hver leilighet. Vegger/gulv i garasje er
støvbundet. Parkeringsanlegget er et
felles eie med øvrige leiligheter. Tildeling
av parkeringsplasser og boder foretas av
utbygger før ferdigstillelse.

2.2 Vinduer og dører
Alle vinduer og balkongdører leveres
i tre utførelser med ALU bekledning
utendørs. Alle vinduer og dører skal
tilfredsstille forskriftsmessige krav til støyog brannklasse. Vinduer og balkongdører
leveres med hvit innside. Vinduer og dører
får hvitmalte gerikter (lister) og foringer
som sparkles og overmales med 1 strøk.
Utvendig farge bestemmes når bygget
detaljprosjekteres.
Leilighetsdørene leveres i malt utførelse
med lik farge utvendig og innvendig.
Alle dører leveres tette. Farge og type
dørhåndtak spesifiseres når bygget
detaljprosjekters. Dørene leveres med FGgodkjent sylinderlås. Hovedinngangsdør
leveres iht. tegning.
2.3 Tak
Taket bygges av takstoler, undertak,
krysslufting og rød dobbelkrum
betongtakstein.
2.4 Etasjeskille
Lyddempende etasjeskiller iht TEK 17.

3.2 Boder og sykkelparkering
Hver leilighet får egen sportsbod i
parkeringskjeller. Skilleveggene i ensidig
kledd med trekledning. Skillevegger mellom
boder går ikke helt til tak pga tekniske
fremføringer i taket. Boddørene er av tett
type og leveres med systemlås tilpasset
leilighetsnøkkel. Det blir felles takbelysning
i bodanlegg.
Lokalisering av sykkelparkeringen er både i
garasjekjeller og utomhus.
3.3 Renovasjon
Det etableres frittstående miljøstasjon
til renovasjonsbeholder i henhold til
situasjonsplan.
3.4 Postkasser
Postkasse leveres til hver leilighet. Plasseres
ved miljøstasjon.
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3.5 Sanitær
For sanitærstandard vises det generelt til
«Rombeskrivelse for leiligheter».

3.8 Porttelefon
Det leveres ringetablå med toveis calling
og videokamera.

3.6. TV/internett
Det leveres anlegg for tilkobling TV i hver
stue.

3.9 Brann- og røykvarsling
Bygget leveres med forskriftsmessige brann
og røykvarsling ihht gjeldende forskrifter.
Leilighetene leveres med forskriftsmessig
håndslukkere.

Utbygger vil inngå en felles avtale om
levering av grunnpakke for TV og internett.
Kjøper må selv bestille evt. tilleggsytelser
til eget abonnement for TV og internett.
Eventuelle tilleggspunkter må bestilles og
betales av hver enkelt kjøper.

Kabelanlegget i bygget eies av borettslaget.
Ingen leverandør har noen form for eierskap
eller fortrinnsrett i anlegget etter at det er
gått tre år fra ferdigstillelse.

4.2 Tekniske forskrifter
Alle bygningsmessige arbeider og
innstallasjoner skal tilfredsstille
myndighetenes anvisninger og gjeledende
forskrifters krav ref NEK 400 og TEK 17.

4.3 Forbehold
Alle opplysninger, materialvalg og
detaljutforming som er gitt i prospektet kan
endres dersom det er hensiktsmessig eller
nødvendig av hensyn til bygningstekniske
løsninger eller av offentlige pålegg. Det
gjøres oppmerksom på at alle illustrasjoner
både i tegninger og 3D er retningsgivende.
Salgstegninger inneholder symboler for
utstyr og møblering utover leveransen.
Det som leveres av utbygger er beskrevet i
rombeskrivelsen.

3.7 Løfteplattform
Det leveres løfteplattform i trapperom
tilknyttet leilighetsbygget. Denne kan
benyttes for å komme fra parkering til
fellesareal i prosjektets bakhage samt til
inngang 1. etasje. Tomannsboligen har ingen
form for løfteinstallasjon.

Partene er enige om at alle arbeider
leveres med en utførelse/overflate
i henhold til Byggdetaljer 520.008
«Toleranser. Anbefalte toleransekrav til
ferdig overflate» (SINTEF Byggforsk 1:
2009). Toleranseklasse for ulike overflater
i henhold til «Normalkrav» angitt i bladet.

Denne beskrivelsen samt «Rombeskrivelse
for tomannsbolig» gjelder for prosjektet
Lilletorget tomannsbolig. Dersom det skulle
forekomme at denne leveransebeskrivelsen
og «Rombeskrivelse for tomannsbolig»
er i motstrid, gjelder «Rombeskrivelse for
tomannsbolig» foran leveransebeskrivelsen.

Selger tar forbehold om bindingstid på
inntil tre år fra overtakelse med valgt
leverandør. Borettslaget står deretter fritt
til å forhandle frem avtale med annen
leverandør.
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3.10 Utomhus
Utomhusplanen og illustrasjoner viser antatt
løsning for utomhusanlegget. Endringer kan
forekomme.

Definisjoner og målemetoder skal også
følge angitt byggdetaljblad, som kan fås på
oppfordring.
Det gjøres spesielt oppmerksom på
at eventuelle målinger skal gjøres før
konstruksjonene påføres nyttelast, dvs. når
huset er nytt, og før møblering.
Det gjøres også oppmerksom på at tre
er et levende materiale som påvirkes av
temperatur og fuktighet. Det kan føre til
noe sprekkdannelse, spesielt det første året
og det anbefales å ta hensyn til dette ved
valg av overflatebehandling.

4. RETNINGSLINJER OG FORBEHOLD
4.1 Energimerking
Alle leiligheter blir utstyrt med
energimerking.

Denne leveransebeskrivelse samt
«Rombeskrivelse for tomannsbolig» gjelder
foran tegninger.
Det leveres ikke termisk utforming som
solavskjerming osv.
Entreprenør står fritt til å velge andre
type leverandører/produkter i tilsvarende
kvalitet enn det som er beskrevet i denne
beskrivelsen.
Info vedr. bruk av boligen:
Heksesot er et fenomen som kan opptre
som klebrig sot på enkelte overflater.
Fenomenet er sammensatt, men det er
en relativt tydelig sammenheng mellom
heksesot, løsemiddelfrie bygningsprodukter, dvs. såkalte miljøvennlige
produkter og bruk av huset.
Her er noen råd til forbruker for å unngå,
eller i hvert fall redusere, problemet:
• Sørg for å opprettholde god og
kontinuerlig ventilasjon de to
første fyringssesongene. Også ved
fraværsperioder må boligen sikres god
ventilasjon.
• I fyringssesongen må en unngå store
svingninger i temperaturen. Også ved
fravær fra boligen må boligen ha varmeforsyning som sikrer normal innetemperatur.
• Reduser tilførsel av sotpartikler ved
begrenset bruk av levende lys, oljelamper,
gasspeis og røyking innendørs.

Balansert ventilasjon
Boligen leveres med balansert ventilasjon
med varmegjenvinning i henhold til krav i
Teknisk forskrift.

Garasjeanlegget med boder samt
avfallsplass er felleseie mellom alle
enhetene. Alle utomhusarealer på området
er felles.

For å oppnå tilfredsstillende inneklima
samt holde fuktinnholdet innendørs
på et akseptabelt nivå, er det viktig at
forbrukeren kjører ventilasjonsanlegget som
beskrevet, samt foretar filterskifte årlig.

Boligene
Boligene vil bli organisert som borettslag
tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad
Boligbyggelag (PBBL).

ORGANISERING AV PROSJEKTET
Lilletorget Borettslag
Utbygger og selger
Mustad Utvikling AS
Prosjektets organisasjon
Byggherre er Mustad Utvikling AS.
Mustad Bygg AS er totalentreprenør.

EIENDOMSMEGLER
Tina Vinje
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 954 91 158
Sørmegleren Telemark AS,
avd. Porsgrunn
07.09.2020

Eiendommen
Eiendommen består av 10 boliger fordelt på
leilighetsbygget og en tomannsbolig.
I kjelleretasjen under leilighetsbygget er
det parkerings- og sportsbodanlegg for alle
boenhetene.
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ROMBESKRIVELSE

ROM
GANG

KJØKKEN

STUE
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GULV

BOLIG 9 OG 10

VEGG

HIMLING

ELEKTRO

14 mm
3 stavs hvit matt
eikeparkett
med tilhørende
eik fotlist.
(Kan forekomme
noe avvik mellom
list og gulv)

Panelplater.

Gips.

Farge: NCS S
3000 N.

Farge: NCS S
0502 Y.

Listverk i hvit
profilert utførelse.

Listverk hulkil.

14 mm
3 stavs hvit matt
eikeparkett
med tilhørende
eik fotlist.
(Kan forekomme
noe avvik mellom
list og gulv)

Panelplater.

Gips.

Iht NEK 400.

Farge: NCS S
3000 N

Farge: NCS S
0502 Y.

Panelovn.

Listverk i hvit
profilert utførelse.

Listverk hulkil.

14 mm
3 stavs hvit matt
eikeparkett
med tilhørende
eik fotlist.
(Kan forekomme
noe avvik mellom
list og gulv)

SANITÆR

Iht NEK 400.

Lyslist mellom
under- og
overskap.

Panelplater.

Gips.

Iht NEK 400

Farge: NCS S
3000 N

Farge: NCS S
0502 Y.

Panelovn.

Listverk i hvit
profilert utførelse.

Listverk hulkil.

VENTILASJON
Lufttilførsel som
dimensjoneres
etter luftberegning.

Ettgreps
blandebatteri av
god kvalitet, høy
tut.

Kjøkkenventilator med
fettfilter og lys.

Avløp for
oppvaskmaskin.

Lufttilførsel som
dimensjoneres
etter luftberegning.

ANNET
FG – godkjent sylinderlås.

Kjøkkeninnredning type
Uno fra Sigdal eller
tilsvarende. Laminat
benkeplate m/rett
kant. Avtrekkskanal
plasseres i nedforing over
innredning.
Integrerte hvitevarer oppvaskmaskin, stekeovn
og induksjon platetopp.
Kjøl/frys og
oppvaskmaskin leveres
med innredningsfront og
evt sideplate.

ROM
SOVEROM

BAD

GULV

VEGG

HIMLING

ELEKTRO

14 mm
3 stavs hvit matt
eikeparkett
med tilhørende
eik fotlist.
(Kan forekomme
noe avvik mellom
list og gulv).

Panelplater.

Gips.

Farge: NCS S
3000 N.

Farge: NCS S
0502 Y.

Listverk i hvit profilert utførelse.

Listverk hulkil
slett hvit utførelse.

Flis
20 x 20 cm
grå.

Flis 20 x 40 cm
hvit blank.

Gips.

Iht NEK 400.

Farge: NCS S
0502 Y.

Varmekabler.

Dusjområdet er
nedsenket kvadratisk med 10x10
cm flis.

Listverk hulkil.

SANITÆR

Iht NEK 400.

Taklampe.

Ettgreps
blandebatteri.
Oppløftventil.
Innfellbare
dusjvegger i
herdet glass.

VENTILASJON

ANNET

Lufttilførsel som
dimensjoneres
etter luftberegning.

Standard hvit kombigarderobe. 1 meter pr
sengeplass.

Avtrekk fra bad
går via det
balanserte
ventilasjonsanlegget.

Innredning type Hilde fra
LinnBad, bredde 120 cm.
Speil samt lys over speil.

Avtrekk fra bad
går via det
balanserte
ventilasjonsanlegget.

Frittstående servant.
Speil samt lys over speil.

Blandebatteri
med dusjhode.

Badegulv har fall i
iht forskrift.

Hvitt veggmontert
toalett. Sete med
demping. Geberit
Monolith Sisterne.
Sluk.

WC

Flis
20 x 20 cm
Grå med
tilhørende
sokkelflis.

Panelplater.

Gips.

Iht NEK 400.

Farge: NCS S
3000 N.

Farge: NCS S
0502 Y.

Varmekabler.

Listverk i hvit profilert utførelse.

Listverk hulkil.

Taklampe.

Ettgreps blandebatteri. Oppløftventil.
Hvitt veggmontert
toalett. Sete med
demping. Geberit
Monolith Sisterne.
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ROMBESKRIVELSE

ROM
VASK/BOD

GULV

BOLIG 9 OG 10

VEGG

Flis
20 x 20 cm
Grå med
tilhørende
sokkelflis.

Flis
20 x 20 cm
Grå med
tilhørende
sokkelflis.

HIMLING

ELEKTRO

Gips.

Iht NEK 400.

Farge: NCS S
0502 Y.

Varmekabler.

Listverk hulkil.

Taklampe.

SANITÆR
Tilkobling og
avløp for vaskemaskin.
Sluk.
Varmtvannstank.
Rørskap.
Brannslukningsapprat.

BALKONG/
TERRASSE/
INNGANGSPARTI

Impregnerte
terrassebord
eventuelt
betongheller.

Rekkverk av
impregnerte
stolper.
Farge hvit.

VENTILASJON
Ventilasjonsaggregat til
balansert
ventilasjon.
Avtrekk fra
bod går via det
balanserte
ventilasjonsanlegget.

ANNET
Teknisk skap til VVS.

Evt søyler i impregnert
tre.

Iht NEK 400.
Utelys med
fotocelle og
dobbelt stikk
på hver terrasse/balkong.

FELLESAREALER

ROM

GULV

TRAPPEROM 2.
ETG

Belegg.

TRAPP

Belegg.

BODAREAL og
BODER
(garasjekjeller)

Betong.

PARKERING
(garasjekjeller)

Betong.

UTOMHUS

Alle nedløp
tilkobles.

BOLIG 9 OG 10

VEGG

TRAPPEROM
1. etg
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GULV
Flis 30 x 30
cm.

VEGG
Sparklet og malt
gips/betong.

HIMLING

ELEKTRO

Systemhimling.

Iht. NEK 400

Vil bli endelig
bestemt ifm.
Detaljprosjektering.

Lampe med
bevegelsessensor.

SANITÆR

VENTILASJON

ANNET

ELEKTRO

Sparklet og malt
gips.

Systemhimling.

Iht NEK 400.

Vil bli endelig
bestemt ifm.
Detaljprosjektering.

Lampe med
bevegelsessensor.

Skillevegger ensidig
kledd med trepanel.

Betong/Panel

Iht NEK 400.

Ubehandlet betong /
malt kledning.

SANITÆR

VENTILASJON

Betong/Panel.

Iht NEK 400.
Tilstrekkelig belysning
med bevegelsessensor.
Iht NEK 400.

ANNET

Forskriftsmessig.

Forskriftsmessig.

Rør- og kabelføringer i enkelte boder
må påregnes.

Forskriftsmessig.

Portåpner med
fjernkontroll.

Taklampe og stikk.

Tette dører i slett
utførelse med lås
tilpasset systemet.
Betongvegger støvbindes hvite.

FELLESAREALER
ROM

HIMLING

2 stk felles
utekran.

Se Utomhusplan.

Forskriftsmessig.

Merknader:
1. Sikringsskap og fordelingsboks for svakstrøm (tele og
antenne) plasseres etter detaljprosjektering.
2. Nedforede partier får fri høyde 2,20– 2,30 m. I teknisk
rom/bod kan fri høyde bli redusert til 2,10m.
3. Det leveres systemnøkkel til hoveddør, inngangsdør til
leilighet og boddør.

4. De angitte punkter for elektro er minimumsleveranse
i antall. Det leveres elektropunkter etter NEK 400
(beregning etter størrelse på leilighet).
5. Bygget leveres med brann og røykvarsling iht
gjeldende forskrifter.

Alle bygningsmessige arbeider og installasjoner skal
tilfredsstille myndighetenes anvisninger og gjeldende
forskrifters krav ref NEK 400 og TEK 2017(bortsett fra der
hvor det pga prosjektets egenart må gis dispensasjon til
avvik). Toleranseklasser for utførende bygningsmessige
arbeider ref: NS 3420 utgave 2, toleranseklasse 2. For
kjeller gjelder toleranseklasse 3.
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Fasade mot sør 1 : 150

ng må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker i.

H
G

V:

E
D
C
B
A

ETASJEPLANER

BOLIG 1 TIL 8

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker i.

Tegn.nr
A100
A101
A102
A103
A104
A105
A117

Tegningsliste
Innhold
Perspektiv
Fasader mot sør og vest
Fasader mot nord og øst
U.etasje
1.etasje
2.etasje
Snitt C

Fasade mot nord 1 : 150

Fasade mot vest

Fasade
motmot
sør
Fasade
sør

1 : 150

Fasade mot vest 1 : 150
© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker i.

02.10.1 9 vth Øker høyde på etasjeskille
27.09.19 vth Vinduer,dører,Tak over inngang,kjeller-P-plass
12.06.19 ce Svalgang, planløsning og fasader
DATO:

29.05.19
05.04.19
03.04.19
21.03.19
07.02.19

SIGN:

vth
vth
vth
vth
vth

TILTAKSHAVER

REVISJON:

Rominndeling,balkong.inngang,heis,trapp,tak
Vinduer,terrasse,takoverbygg
Trappe,vinduer,dører,sportsbod,terrasse+Div
Trapperom, forskjøv bygg1,sportsboder,tak overbygg
Vinduer,dører,tak,heis,trapp,pakering +div

Mustad Bygg AS
Telefon 35 97 35 04

TEGN, INNHOLD

TILTAKSART:

1

Fasader mot sør og vest

PROSJEKT

Leilighetsbygg

ARKITEKT
www.arkit.no

post@arkit.no

Van.T Hlei

DATO:

30.01.2019

SIGN:

vth

MÅL:

1 : 150

PROSJEKT Nr. TEGN.Nr.

19015

A101

Fasade mot nord 1 : 150

Fasade mot øst
62

Mustad Invest AS
BYGGEPLASS
Bambleveien 5, Langesund
G.Nr. / B.Nr.
106/181
KOMMUNE
Bamble

Fasade mot nord
Fasade mot øst 1 : 150
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ETASJEPLANER

BOLIG 1 TIL 8

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker i.

Snitt B
A106

Snitt C
A106

V88
11x8 L

V89
11x8 L

Snitt B
A106

4700

Sykkel

V93
11x8 L

4500

V94
11x8 L

8000

Snitt B
A106

Snitt A
A106

4500

0.0 - U.etasje 1 : 120

H
G
F

02.10.1 9 vth Øker høyde på etasjeskille
27.09.19 vth Vinduer,dører,Tak over inngang,kjeller-P-plass
12.06.19 ce Svalgang, planløsning og fasader
SIGN:

REVISJON:

B102
Stue/kjøkken
35.4 m²

NB!
Trinnfri adkomst,
maks 25mm.

D21
V22
11x17 L 10x21 g17
Terrasse
15,4m²

NB!
Trinnfri adkomst,
maks 25mm.

D52
9x21

fall mot sluk

022
Gang
2.6 m²

D39
9x21skyv

B108
Sov
8.2 m²

3850

E107
Bad
6.0 m²

D28
9x21

Bærevegg

Bærevegg

fall mot sluk

D99
9x21skyv

F108
bad
5.1 m²

fall mot sluk

Bærevegg

E108
Sov
7.7 m²

V36
10x15 L

F106
bod/vask
4.0 m²
fall mot sluk

Bærevegg

F102
stue/kjøkken
33.6 m²

E102
stue/kjøkken
35.4 m²

V20
V21
11x15 L 11x15 L
Terrasse
15,4m²

V23
V24
11x15 L 11x15 L

D22
10x21 g17
Terrasse
7,2m²

4650

F107
gard
3.4 m²

10000

D38
9x21

V74
6x6 L

E105
Vask/bod
4.5 m²

D94
10x21 g15

F104
sov
12.6 m²
D97
9x21

1500
D51
9x21

D40
9x21

F101
entre
7.9 m²
D95
9x21

4800

D35
9x21skyv

E106
Entre
8.8 m²

F103
sov
7.0 m²

E103
sov
12.2 m²

V32
16x15 L

D100
11x21

D98
9x21

D33
9x21

fall mot sluk

B106
Entre
8.3 m²

V39
11x15 L

D37
9x21

fall mot sluk

3100

1100

B105
Vask/bod
4.5 m²

E104
sov
9.4 m²

D48
11x21

6100

B101
entre
2.6 m²

V42
V40
11x15 L 11x15 L

8500

4700

4500

V28
11x17 L

V30
D23
11x17 L 10x21 g17

NB!
Trinnfri adkomst,
maks 25mm.

L

NB!
Trinnfri adkomst,
maks 25mm.

8000

V26
V25
11x15 L 11x15 L
Terrasse
7,2m²

L

4500

Leiligh.B

Snitt C
A106

Snitt A
A106

Leiligh.E

Leiligh.F

Første
etasje1 : 120
1.0 - 1.etasje

64

DATO:

V19
D19
10x21 g17 11x17 L

Leiligh.A

Underetasje

REV:

fall mot sluk

D27
9x21

B107
Bad
6.0 m²

D24
11x21

V84
16x15 L

38700

38700

H
G
F

A107
Bad
6.0 m²

D34
9x21

D93
10x21 g15

EI30

V16
11x15 L

V18
V17
11x15 L 11x15 L

V92
11x8 L

Snitt A
A106

Heis
1300x1700

V37
10x15 L

V91
11x8 L

8280

A101
Gang
2.6 m²

A102
Stue/kjøkken
35.5 m²

V90
11x8 L

Snitt C
A106

4070

Bærevegg

D49
11x21

V12
10x12 L

D121
16x21 g10

fall mot sluk

Rekkverk

D12
42x23 Leddport
D120
10x21

A105
Vask/bod
4.5 m²

D29
9x21skyv

014
Parkering
390.5 m²

015
Bod
5.9 m²

A106
Entre
3.5 m²

D28
9x21

D36
9x21

EI60

D30
9x21

2800

B104
sov
9.3 m²

D31
9x21skyv

2500

D32
9x21

2500

EI30

2500
17000

011
Tekn
5.9 m²

V95
11x8 L

4650

2500

V13
D92
10x15 L 10x21 g15

B103
sov
12.2 m²

D26
9x21

3800

V14
V43
11x15 L 11x15 L

A103
sov
12.2 m²

D20
9x21skyv

4700

D118
10x21

V87
11x8 L

D11
11x21

V45
V44
11x15 L 11x15 L

A104
sov
9.6 m²

D25
11x21

NB! Tilgjengelig boenhet.
Fotskraperist el. liknende.
Trinnfri adkomst, maks 25mm.
Horisontalt parti 1,5x1,5m utenfor
dørens slagradius.

17000

Stigning maks1:12

2700

13100

2500

V34
D91
10x21 g15 10x15 L

14900

2500

012
Tekn
2.9 m²

V38
10x14 L

16950

D96
9x21skyv

1500
2700

010
Sportsbod
5.0 m²

D115
10x21

001
Sportsbod
5.0 m²

013
Trapp
17.1 m²

Heis

009
Sportsbod
5.0 m²

D111
10x21

002
Sportsbod
5.0 m²

008
Sportsbod
5.0 m²

NB! Tilgjengelig boenhet.
Fotskraperist el. liknende.
Trinnfri adkomst, maks 25mm.
Horisontalt parti 1,5x1,5m utenfor
dørens slagradius.

4750

Støpt platting

1800

D119
10x21

D3
10x21

020
Hall
16.9 m²

17000
NB! Tilgjengelig boenhet.
Fotskraperist el. liknende.
Trinnfri adkomst, maks 25mm.
Horisontalt parti 1,5x1,5m utenfor
dørens slagradius.

12700

D112
10x21

D113
10x21

D8
10x21
D2
10x21

003
Sportsbod
5.0 m²

D4
10x21

13500

15300

004
Sportsbod
5.0 m²

007
Sportsbod
5.8 m²

D108
10x21

D117
10x21

005
Sportsbod
5.0 m²

D114
9x21

006
Sportsbod
5.0 m²

NB! Tilgjengelig boenhet.
Fotskraperist el. liknende.
Trinnfri adkomst, maks 25mm.
Horisontalt parti 1,5x1,5m utenfor
dørens slagradius.

Snitt C
A106

Snitt B
A106

Snitt A
A106

21700

D41
9x21skyv

17000

1800

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker i.

TILTAKSHAVER

Mustad Invest AS

TEGN, INNHOLD

TILTAKSART:

MÅL:

REV:

E

Krav om lysareal i TEK 17 § 13-7 er oppfylt
Tatt utgangspunkt i 72% lystransmisjon i alle65
rom.

02.10.1 9 vth Øker høyde på etasjeskille
27.09.19 vth Vinduer,dører,Tak over inngang,kjeller-P-plass
12.06.19 ce Svalgang, planløsning og fasader
DATO:

29.05.19

SIGN:

vth

REVISJON:

Rominndeling,balkong.inngang,heis,trapp,tak

TILTAKSHAVER

Mustad Invest AS

BYGGEPLASS

TEGN, INNHOLD

1.etasje

TILTAKSART:

1

MÅL:

1 : 120

utføres av brannkonsulent

EI60

Lydgolv

I-bjelekelag 350/Evt. betongdekke
REI 30/lydhimling

Krav om lysareal i TEK 17 § 13-7 er oppfylt
Tatt utgangspunkt i 72% lystransmisjon i alle
rom.

2715

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker i.

ETASJEPLANER

SNITT

BOLIG 1 TIL 8

Hulldekke

2400

REI 60

38700

Snitt B
A106

Snitt A
A106

1800

D53
V53
10x21 g17 11x17 L

V56
11x17 L

D54
10x21 g17

V55
V54
11x15 L 11x15 L

G201
Stue/Kjøkken
35.6 m²

V57
V58
11x15 L 11x15 L

D55
10x21 g17

H202
Stue/kjøkken
33.7 m²

Snitt B
A106

4700

E
D
C
B
A

17000

Takfoten må i hele lengden utføres som
branncellebegrensende konstruksjon (EI30)
for brannpåvirkning nedenfra.

Snitt C
A106

Leiligh.C

Leiligh.D

fall mot sluk

REI 60

+12.20 m

Snitt B 1 : 100

H
02.10.1 9 vth Øker høyde på etasjeskille
G
27.09.19 vth Vinduer,dører,Tak over inngang,kjeller-P-plass
V60
V59
F
12.06.19
Svalgang, planløsning og fasader
11x15 L 11x15 L ce
REV:

17000

H206
Vask/bod
4.0 m²

2715

H205
Bad
5.1 m²

fall mot sluk

D56
V62
11x17 L 10x21 g17

V61
11x17 L

2415

2415
D104
9x21

D102
9x21

D106
9x21skyv

fall mot sluk

REI30/ lydhimling
2715

G204
Bad
6.0 m²

H201
entre
7.9 m²

V75
6x6 L

D70
9x21

H207
gard
3.4 m²

10000

G205
Gang
2.6 m²

Leiligh.G

DATO:

SIGN:

29.05.19
05.04.19
03.04.19
Snitt A
21.03.19
A106
07.02.19

vth
vth
vth
vth
vth

Mustad Invest AS
Bambleveien 5, Langesund
G.Nr. / B.Nr.
106/181
KOMMUNE
Bamble

TEGN, INNHOLD

Telefon 35 97 35 04

TILTAKSART:

1

Snitt

BYGGEPLASS

Mustad Bygg AS

Snitt C 1 : 100

+12.20 m

TILTAKSHAVER

REVISJON:

Rominndeling,balkong.inngang,heis,trapp,tak
Vinduer,terrasse,takoverbygg
Trappe,vinduer,dører,sportsbod,terrasse+Div
Trapperom, forskjøv bygg1,sportsboder,tak overbygg
Vinduer,dører,tak,heis,trapp,pakering +div

2400

V63
10x15 L

D71
9x21

Lydgolv

2400

V64
10x15 L

fall mot sluk

D72
9x21skyv

G208
Sov
7.7 m²

C201
Stue/kjøkken
35.6 m²

V43
V52
11x15 L 11x15 L

D90
9x21

G206
Vask/bod
4.5 m²

H204
Sov
12.7 m²

V46
10x12 L

D208
Sov
8.3 m²

G207
Entre
8.7 m²

H203
Sov
7.0 m²

77.9 m²
24.7 m²
1330.3 m²

D89
10x21 g15

D103
9x21skyv

D201
Stue/kjøkken
35.6 m²

D83
9x21

V49
16x15 L

D101
11x21

D105
9x21

D67
9x21skyv

D73
9x21
L

D207
Entre
8.3 m²

G203
Sov
12.2 m²

BOLIG 1 TIL 8

Gesimshøyde

EI60

V51
11x15 L

fall mot sluk

V72
11x15 L

EI30

fall mot sluk

D65
9x21

D206
Vask
4.5 m²

V67
V50
11x15 L 11x15 L

V33
16x15 L

G202
Sov
9.4 m²

D84
11x21

EI30

fall mot sluk

D205
Gang
2.6 m²

D82
11x21

D68
9x21

L

D204
Bad
6.0 m²

D66
9x21

D87
10x21 g15

10000

D59
9x21

C204
Bad
6.0 m²

EI30

D61
9x21skyv

C205
Gang
2.6 m²

D203
Sov
12.2 m²

D64
9x21

C207
Entre
3.5 m²

D60
9x21

D58
9x21

C206
Vask
4.5 m²

D57
9x21skyv

D81
11x21

D62
9x21

C203
Sov
12.2 m²

D202
Sov
9.3 m²

D63
9x21skyv

C202
Sov
9.7 m²

77.7 m²
91.2 m²
91.3 m²
77.7 m²
78.0 m²
91.3 m²
91.5 m²
78.0 m²
6.4 m²
23.5 m²
20.7 m²
20.7 m²
480.0 m²

+21.32 m
3100

D107
11x21

Heis
1300x1700

D69
9x21

V38
D86
10x15 L 10x21 g15

BRA 1.et Lei.A
BRA 1.et Lei.B
BRA 1.et Lei.E
BRA 1.et Lei.F
BRA 2.et Lei.C
BRA 2.et Lei.D
BRA 2.et Lei.G
BRA 2.et Lei.H
BRA ÅOA 2.et
BRA trapp/ heis U.etg
BRA Trapperom 1.etg
BRA Trapperom 2.etg
BRA U.et
parkering/sportsboder
BRA ÅOA 1.et
BRA ÅOA 2.et

Mønehøyde

Takfoten må i hele lengden utføres som
branncellebegrensende konstruksjon (EI30)
for brannpåvirkning nedenfra.

D74
9x21skyv

V68
V69
11x15 L 11x15 L

Rekkverk

V71
V70
11x15 L 11x15 L

V73
V48
10x15 L 10x15 L

187.5 m²
486.7 m²

+23.43 m

Snitt A 1 : 100

V65
10x14 L

10000

+12.20 m

1:8

Snitt C
A106

BYA Bygg 1

PROSJEKT

Leilighetsbygg

ARKITEKT
www.arkit.no

post@arkit.no

Van.T Hlei

DATO:

30.01.2019

SIGN:

vth

MÅL:

1 : 100

PROSJEKT Nr. TEGN.Nr.

19015

A106

Leiligh.H

2.0 - 2.etasje 1 : 120

Andre etasje
H

66 G
F

REV:

E
D
C

02.10.1 9 vth Øker høyde på etasjeskille
27.09.19 vth Vinduer,dører,Tak over inngang,kjeller-P-plass
12.06.19 ce Svalgang, planløsning og fasader
DATO:

29.05.19
05.04.19
03.04.19

SIGN:

vth
vth
vth

REVISJON:

Rominndeling,balkong.inngang,heis,trapp,tak
Vinduer,terrasse,takoverbygg
Trappe,vinduer,dører,sportsbod,terrasse+Div

67
TILTAKSHAVER

Mustad Invest AS
Bambleveien 5, Langesund

BYGGEPLASS
G.Nr. / B.Nr.

TEGN, INNHOLD

2.etasje

PROSJEKT

Leilighetsbygg

TILTAKSART:

1

MÅL:

1 : 120

FASADER OG SNITT

Drenerende og komprimerende masser under kjelleryttervegger og
kjellergolv.
Drensrør rundt grunnmur legges med fall minimum 1:200, ( helst 1:100 ).
Fundament for innvendige bærevegger kan isoleres mot grunnen, dette kan
gjøres ved å bruke isolasjon av trykkfast ekstrudert polystyren, XPS, med
tilstrekkelig trykkfasthet. Se Byggforsk 521.111.
Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre + tiltak mot
grunnen. Radonsperre + tiltak utføres av betong-entreprenør.
Isolasjon ifølge energiberegning.
Evt. tilgjengelig boenhet skal ha maks 25 mm dørterskel.
Dragere : S = ståldrager , L = Limtredrager. Vinduer : F = fast , L = lukke.
Alle detaljer ifølge : BYGGFORSK og Byggefirmaets Detaljer.
Arealer (BYA, BRA, P-rom, BTA) er kun for bruk ved byggesøknad.

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker
© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker

BOLIG 9 TIL 10

Maks. tillatt GH kote 26,5
Maks. tillatt MH kote 30,4
2 etasjer
Risikoklasse 4
Brannklasse 1
Snølast 4,0 kN/m²

Fasade mot nord 1 : 100

+26.11 m

Brannprosjektering skal utføres
av brannkonsulent

Mønehøyde

Behov for personsikkerhetsglass
må ivaretas av dør-/vindusleverandør

+24.23 m
20.0°

Fasade mot nord 1 : 100
Snitt A 1 : 100

Fasade mot øst 1 : 100

2700

3187

+18.00 m

1600

OK Gulv

Gjennomsnittlig beregning planert terreng
(h1+h2+h3+h)/4

Fasade mot nord

Fasade mot øst

2700

Nto 2700
Nto 2700

Mønehøyde 8.3 m

Gesimshøyde 6.4 m

1400

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker

BYA ÅOA
BYA Bygg

29.7 m²
118.7 m²
148.4 m²

BTA bruttoareal 1.etasje
BTA bruttoareal 2.etasje

118.7 m²
118.7 m²
237.5 m²

20.0°

Gesimshøyde

BRA Bolig 1.etasje
BRA Bolig 2.etasje
BRA Trapp felles (1. etasje)
BRA Trapp felles (2. etasje)
BRA ÅOA

92.8 m²
93.2 m²
12.1 m²
12.2 m²
34.7 m²
245.0 m²

P-rom 1.etasje
P-rom 2.etasje

87.1 m²
87.6 m²
174.6 m²

Snitt C 1 : 100

Fasade mot vest 1 : 100

20.0°

SIGN:

TILTAKSHAVER

REVISJON:

01.09.20 smkh Pipe 2.etasje
29.06.20 vth Pipe
02.10.19 vth Balkong, Etasjehøyde,trapp
19.09.19 tme Plan + div

Mustad Invest AS
Bambleveien 5
G.Nr. /
106/181
KOMMUNE
Langesund

TEGN, INNHOLD

Mustad Bygg AS
Telefon 35 97 35 04

TILTAKSART:

Fasader mot vest og nord

BYGGEPLASS

MÅL:

1 : 100

2700

D
C
B
A

DATO:

PROSJEKT

Lilletorget Langesund Bygg 3 - 2-mannsbolig
ARKITEKT
www.arkit.no

post@arkit.no

DATO:

12.09.2019

PROSJEKT Nr. TEGN.Nr.

SIGN:

tme

19015

A102

2700

REV:

Fasade mot øst 1 : 100

Fasade mot sør 1 : 100

Fasade mot vest 1 : 100

Snitt B 1 : 100
Fasade
mot vest

Fasade mot sør

Snitt D
Snitt

Vannbåren varme erstatter krav og skorstein.

1 : 100

Krav om lysareal i TEK17 §13-7 er oppfylt.
Tatt utgangspunkt i 59% lystransmisjon i alle
rom utenom 105 og 205.
Her er det tatt utgangspunkt i 72 % lystransmisjon
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REV:
REV:

D

DATO:

DATO:
SIGN:

SIGN:

REVISJON:

REVISJON:

D 01.09.20 smkh Pipe 2.etasje
C 29.06.20
vth 2.etasje
Pipe
01.09.20
smkh Pipe

REV:

DATO:
SIGN:
TILTAKSHAVER

REVISJON:

Mustad Invest AS
TILTAKSHAVER
BYGGEPLASS
D 01.09.20
smkh Pipe 2.etasje
Mustad
Invest AS5
Bambleveien
CBYGGEPLASS
29.06.20
vth Pipe
G.Nr. /

TILTAKSHAVER
MÅL:

Mustad Invest AS
TEGN, INNHOLD
Fasader mot vest og nord TILTAKSART: MÅL: 1 : 100
Bambleveien 5
PROSJEKT
Fasader mot sør og øst
1 : 100
G.Nr. /
Lilletorget
Langesund
Bygg
PROSJEKT
Mustad
Bygg
AS3 - 2-mannsbolig106/181
TEGN, INNHOLD

TILTAKSART:

BYGGEPLASS

TEGN, INNHOLD

TILTAKSART:

Snitt

MÅL:

1 : 100

PROSJEKT

Lilletorget Langesund Bygg 3 - 2-mannsbolig
ARKITEKT

DATO:

SIGN:

PROSJEKT Nr. TEGN.Nr.

FASADER OG SNITT

BOLIG 9 TIL 10

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker

Snitt A
A105

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker

Snitt C
A105
12600

300

2400

6300

Snitt A
A105

6300

Snitt C
A105
12600

Snitt B
A105

D49
9x21

Felles 2.et.
Trapperom
9.4 m²

2400

V11
11x12 L

V47
11x12 L

D17
15x21

12600

Snitt A
A105

1.0 - 1.etasje 1 : 100

Første etasje

V45
11x15 L

V12
11x15 L

1600
V53
5x15 L

207
Bad
5.9 m²

Snitt D
A105

D32
9x21

Snitt B
A105

206
Sov
13.9 m²

sjakt

300

fall mot sluk

201
Gang
9.3 m²
D30
11x21

Snitt B
A105

D34
9x21

9800

Gard

1400

3000
D36
9x21skyv

205
Sov
14.0 m²

8400

Balkong 13,5m²

fall mot sluk

V48
11x15 L

V26
5x5 L

Snitt D
A105

D19
9x21

106
Sov
13.7 m²

208
wc
2.1 m²

203
Bod/vask
4.4 m²

D26
11x21 g15

sjakt

D51
9x21 g15

Snitt D
A105

V16
5x15 L

D33
9x21

107
Bad
5.8 m²

Ovn

v.b.v vann EL

V52
5x15 L

8400
fall mot sluk

sjakt

2400

Felles 1.et.
Trapperom
9.3 m²

Terrasse 18,9 m²

Stålpipe

D46
9x21skyv

D18
11x21

Snitt B
A105

D21
9x21

101
Gang
9.2 m²

V37
17x15 L

202
Stue/kjøkken
39.3 m²
D47
20x21

D48
9x21

V39
17x15 L

V51
17x15 L

V44
17x15 L

D45
9x21skyv

Balkong 13,5 m²

Gard

D23
9x21

105
Sov
13.8 m²

V14
5x5 L

D44
20x21

5000

9800

Snitt D
A105

108
WC
2.2 m²

fall mot sluk

V46
11x15 L

6300

sjakt

v.b.v vann EL

Stålpipe
Ovn

103
Bod/Vask
4.2 m²

D13
11x21 g15

D20
9x21

2400

102
Stue/Kjøkken
39.5 m²

V5
5x15 L

1400

V40
17x15 L
D50
9x21 g15

V42
17x15 L

6300

1600

Terrasse 18,9 m²

V22
11x12 L

Snitt C
A105

V23
11x15 L

V49
11x12 L

V50
11x15 L

V24
11x15 L

12600

NB! Tilgjengelig boenhet.
Fotskraperist el. liknende.
Trinnfri adkomst, maks 25mm.
Horisontalt parti 1,5x1,5m utenfor
dørens slagradius.

Snitt A
A105

Andre etasje

Snitt C
A105

2.0 - 2.etasje 1 : 100
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© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker

+17,8

Terrengprofil 6
K503
Terrengprofil 5
K503

Mustad Invest AS

Situasjonsplan

3.1

6.0

TEGN, INNHOLD
4.0

Bambleveien 5

Lilletorget

G.Nr. /

SIGN:
vth

PROSJEKT Nr.
19015

+17,8

Terrengprofil 7
K504

MÅL:
1 : 500

mu

Mur tilpasset terreng
+15,08

mur

3.0

r

LEK
+15,08

Bygg 1

3.5

Terrengprofil 7
K504

Bygg 2
+12,23

Terrengprofil 3
K502

Gang
vei

Terrengprofil 6
K503
Uteoppholdsareal

Terrengprofil 5
K503

1.8

Uteoppholdsareal

6.6
8.0

2.0

7.9

Terrengprofil 2
K501

4.6

www.arkit.no | post@arkit.no

Avfall

05.01.2017

Uteoppholdsareal

Terrengprofil 1
K501

i
Gangve

Van.T Hlei

DATO:

Bygg 3

mur

Langesund

ARKITEKT

Terrengprofil 4
K502

+17,8

4.0

5.6

106/181

KOMMUNE

Terrengprofil 1
K501

8.2

8.1

PROSJEKT

4.4

BYGGEPLASS

4.9

TILTAKSHAVER

9.
6

Terrengprofil 3
K502

Terrengprofil 2
K501

Terrengprofil 4
K502
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I

19.09.19

tme

Situasjonsplan 1 : 500

Mur, endringer bygg 3

NB! Alle parkeringer i kjeller

PROSJEKTMEGLER
LILLETORGET
Grenlands mest rutinerte prosjektmegler selger boligene på
Lilletorget. Tina Vinje er vår eiendomsmegler. De siste årene
har Tina vært involvert i en rekke prosjekter i Telemark og
Vestfold. I Bamble har hun blant annet hatt salgsansvaret
for prosjektene Lagunen, Krabberødveien 3, Lenes Ås,
Kjærlighetsstien og Storgata 5.
Høy kompetanse innen prosjektsalg betyr økt trygghet for
deg som kjøper. Å finne et nytt hjem er både spennende og
utfordrende. De valgene du tar får mange konsekvenser for
hvordan livet ditt blir i årene fremover. Tina hjelper deg med
å ta de riktige valgene om du ønsker at en av boligene på
Lilletorget skal bli ditt nye hjem.

VÅR JOBB ER NOENS DRØM
Tina Vinje
Prosjektmegler
95 49 11 58
tv@sormegleren.no

Sørmegleren Telemark sin prosjektavdeling har spesialisert seg på rådgiving, utvikling og salg av
nye boligprosjekter! Vi kjenner Grenland bedre enn noen og gjennom årene har vi solgt mange flotte
prosjekter. Høy kompetanse innen prosjektsalg betyr økt trygghet for deg som kjøper. Å finne et nytt
hjem er både spennende og utfordrende. De valgene du tar får mange konsekvenser for hvordan livet
ditt blir i årene fremover. Vi hjelper deg med å ta de riktige valgene.
Hilsen Tina, Jørgen, Diana og Kari Anne.
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OM SØRMEGLEREN TELEMARK
Sørmegleren Telemark er en del av
eiendomsmeglerkjeden Sørmegleren. I Agderfylkene
har vi 14 avdelinger, og Sørmegleren er landsdelens
største og viktigste aktør i boligmarkedet. Sørmegleren
Telemark åpnet kontorene sine i 2017, og er
samlokalisert med Sparebanken Sør. Vi holder til i
Porsgrunn og Skien. Her finner du 11 ansatte med lang
fartstid i meglerbransjen. Vi har god kunnskap om salg
av alle typer boliger. Sørmegleren Telemark er eid av
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Sparebanken Sør og Porsgrunn Bamble Borgestad
Boligbyggelag. Dette gjør at vi kan formidle gode og
helhetlige finansieringsløsninger. Vi har også spesiell
høy kompetanse på borettslagsboliger og er din lokale
borettslagsmegler.

