VELKOMMEN TIL
TOLLNES HAGE

NYTT & SPENNENDE
PÅ TOLLNES
Tollnes er i skuddet! Denne populære bydelen i Skien har opplevd en
rekke nye boligprosjekter de siste årene. Nå introduserer Heimgard
Bolig og PBBL det neste, store prosjektet i dette området: Tollnes
Hage. Totalt omfatter dette prosjektet rundt 40 enheter fordelt
på mange spennende boligtyper. På tegnebordet finner du alt fra
frittstående eneboliger til firemannsboliger. Det første som blir lagt ut
for salg er tre tomannsboliger og to ulike firemannsboliger.

4

5

SENTRALT & IDYLLISK
Byggetomta ligger vestvendt og sentralt på Tollnes. Her skal et
grønt jorde forvandles til nye hjem. Fra Tollnes Hage er det kort vei

TOLLNES
HAGE
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matbutikk, offentlige transport, turløyper og Pors stadion. Tar du
sykkelen fatt, så er det bare minutter ned til PP Senteret
og alle tilbudene på Vessia!
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BOLIGER
FOR MANGE
Boligene i det første byggetrinnet har fått en utforming og størrelser
som gjør at de treffer en bred kjøpergruppe. Firemannsboligene vil
appellere til både unge par på jakt etter sin første bolig og mer voksne
som ønsker å bytte ut eneboligen med noe enklere og mer lettstelt,
mens tomannsboligene med sine tre soverom kan være aktuelle for
både mindre barnefamilier og andre som ønsker et plasseffektivt og
moderne hjem.
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TOMANNSBOLIGENE
BOLIG 1 TIL 6
Tomannsboligene er på 102,1 kvadratmeter BRA fordelt på to
etasjer. I første etasje blir det en romslig entré, tre soverom, et
teknisk rom og et bad. I andre etasje er det et toalett og en åpen
stue- og kjøkkenløsning med utgang til en stor takterrasse. Hver
bolig har i tillegg carport og utvendig sportsbod.
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FIREMANNSBOLIGENE
BOLIG 7 TIL 14
Det er to ulike firemannsboliger i det første byggetrinnet.

I det første byggetrinnet finner du moderne tomannsboliger og leiligheter
i solfylte omgivelser! Leilighetene i den minste firemannsboligen er på 77,8
kvadratmeter BRA. De har to soverom, ett bad, en bod og en åpen stue- og
kjøkkenløsning med utgang til balkong eller terrasse. Boligene i den andre
firemannsboligen er litt større - 84,5 kvadratmeter BRA. De har også ett bad, en
bod, en åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til balkong eller terrasse. Den
eneste forskjellen er at disse boligene får tre soverom.
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SOL & LUFT
Vi vet at boligkjøperne er opptatt av romslige uteplasser, derfor har vi sørget
for gode arealer til dette i Tollnes Hage. Firemannsboligene får terrasser på
22,2 eller 24,0 kvadratmeter på bakkeplan, mens balkongene blir på 14,1 eller
15,2 kvadratmeter. Tomannsboligene har to uteplasser hver. På bakkeplan kan
du boltre deg på 35,2 kvadratmeter, i tillegg får du en takterrasse på 34,4
kvadratmeter. Det er verdt å merke seg at alle uteplassene ligger vestvendt,
noe som sikrer mye ettermiddagssol!
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VERDT Å VITE
Tollnes Hage er utviklet og leveres av Tollnes Utbygging AS, som er eid av PBBL Prosjekt AS og Heimgard Bolig AS. Prosjektet
er tegnet av Maxbo Tekniske tjenester AS. Privatmegleren står for salget av boligene i prosjektet. Boligene er organisert som et
borettslag tilknyttet PBBL.
Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag er et moderne

eiendomsportefølje under utvikling og bygging i Telemark,

boligbyggelag som løpende gir sine medlemmer tilbud om

Vestfold og Buskerud. Heimgard Bolig er eid av Milarium

attraktive boligprosjekter i vårt fylke. PBBL er også en av de

Bolig, Pancom og Øygarden Boligeiendom. Øygarden

største utbyggerne i Grenland. Over 19.000 medlemmer har

Boligeiendom AS har over mange år gjennomført større bolig-

tegnet medlemskap i PBBL for å være sikret den boligen de

og sentrumsprosjekter og har vært en av Sør-Norges mest

ønsker - når de trenger den. Under PBBL sin paraply forvaltes

kompetente og ledende aktører innenfor boligutbygging.

det over 7.500 boliger i mer enn 350 boligselskaper fordelt på

Pancom AS har bygget seg til å bli en av de ledende aktørene

11 kommuner. PBBL utvikler mange av de nye boligprosjektene

i fylket på utbygging av borettslag, boligfelter og lavere

sine gjennom datterselskapet PBBL Prosjekt AS.

trehusbebyggelse. Miliarium Bolig utvikler eiendom med bolig i
fokus i egen regi og i samarbeid med partnere. Det geografiske

Heimgard Bolig AS er en innovativ og miljøfokusert

nedslagsfeltet er Østlandet, Stor-Bergen, Bodø og Tromsø.

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
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Markedssjef Lars Christensen ved PBBL, prosjektmeglerne Ingrid Reisjø og Thomas André Hansen ved
Privatmegleren, samt salgsleder Ida Emilie Gustavsen ved Heimgard Bolig.
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Boligene i det første salgstrinnet
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Bolig 1

Bolig 2

.

.

Toalett
2,1 m2

Toalett
2,1 m2

Soverom
7,0 m2

Entre
2,9 m2

BRA: 102,1 m2

Soverom
7,0 m2

P-rom: 97,9 m

2

P-rom: 97,9 m

Gang
8,6 m2
Bad
5,0 m2

Vaskerom
3,9 m2

Terrasse
22,8 m 2
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Første etasje

Gang
8,6 m2

Stue / Kjøkken
45,5 m 2

Sov/stue
8,4 m2

Sportsbod
5,5 m 2

Takterrasse
34,4 m 2

Bad
5,0 m2

Gan
8,6 m
Bad
5,0 m2

Soverom
10,0 m2
Sov/stue
8,4 m2

Sportsbod
5,7 m 2

Terrasse
22,8 m 2

Første etasje

Stue / Kjøkken
45,5 m 2

Vaskerom
3,9 m2

Soverom
10,0 m2

N

Andre etasje

Entre
2,9 m2

Soverom
7,0 m2

2

Vaskerom
3,9 m2

Soverom
10,0 m2
Sov/stue
8,4 m2

Entre
2,9 m2

BRA: 102,1 m2

Takterrasse
Sportsbod
34,4
m2
5,5 m 2

N

Terrass
22,8 m

Andre etasje
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Bolig 3

Bolig 4

.

.

Toalett
2,1 m2

Toalett
2,1 m2

Soverom
7,0 m2

Entre
2,9 m2

BRA: 102,1 m2

Soverom
7,0 m2

P-rom: 97,9 m

2

P-rom: 97,9 m

Gang
8,6 m2
Bad
5,0 m2

Vaskerom
3,9 m2

Terrasse
22,8 m 2
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Første etasje

Gang
8,6 m2

Stue / Kjøkken
45,5 m 2

Sov/stue
8,4 m2

Sportsbod
5,5 m 2

Takterrasse
34,4 m 2

Bad
5,0 m2

Gan
8,6 m
Bad
5,0 m2

Soverom
10,0 m2
Sov/stue
8,4 m2

Sportsbod
5,7 m 2

Terrasse
22,8 m 2

Første etasje

Stue / Kjøkken
45,5 m 2

Vaskerom
3,9 m2

Soverom
10,0 m2

N

Andre etasje

Entre
2,9 m2

Soverom
7,0 m2

2

Vaskerom
3,9 m2

Soverom
10,0 m2
Sov/stue
8,4 m2

Entre
2,9 m2

BRA: 102,1 m2

Takterrasse
Sportsbod
34,4
m2
5,5 m 2

N

Terrass
22,8 m

Andre etasje
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Bolig 5

Bolig 6

.

.

Toalett
2,1 m2

Toalett
2,1 m2

Soverom
7,0 m2

Entre
2,9 m2

BRA: 102,1 m2

Soverom
7,0 m2

P-rom: 97,9 m

2

P-rom: 97,9 m

Gang
8,6 m2
Bad
5,0 m2

Vaskerom
3,9 m2

Sov/stue
8,4 m2

Sov/stue
8,4 m2

Sportsbod
5,5 m 2

Terrasse
22,8 m 2
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Første etasje

Takterrasse
34,4 m 2

Gang
8,6 m2
Bad
5,0 m2

Gan
8,6 m
Bad
5,0 m2

Soverom
10,0 m2
Sov/stue
8,4 m2

Sportsbod
5,7 m 2

Terrasse
22,8 m 2

Første etasje

Stue / Kjøkken
45,5 m 2

Vaskerom
3,9 m2

Soverom
10,0 m2

N

Andre etasje

Entre
2,9 m2

Soverom
7,0 m2

2

Stue / Kjøkken
45,5 m 2

Vaskerom
3,9 m2

Soverom
10,0 m2

Entre
2,9 m2

BRA: 102,1 m2

Takterrasse
Sportsbod
34,4
m2
5,5 m 2

N

Terrass
22,8 m

Andre etasje
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Platting
Platting

Soverom
7,0 m 2

Bolig 7

Entre
3,3 m 2

Soverom
10,2 m 2

Bolig 8

Soverom
10,2 m 2

Entre
3,3 m 2

Soverom
7,0 m 2

BRA: 84,5 m2

BRA: 84,5 m2
Teknisk
3,0 m 2

P-rom: 80,5 m2

P-rom: 80,5 m2

Garderobe
4,9 m 2
Gang
8,1 m 2

Bad
5,8 m 2

Teknisk
3,0 m 2

Garderobe
4,9 m 2
Gang
8,1 m 2

Soverom
8,0 m 2

Soverom
8,0 m 2

Stue/kjøkken
30,0 m 2

Bad
5,8 m 2

Stue/kjøkken
30,0 m 2

N

N

Terrasse
24,0 m 2
Terrasse
24,0 m 2
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Første etasje

Første etasje
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Platting

Platting

Soverom
7,0 m 2

Bolig 9

Entre
3,3 m 2

Soverom
10,2 m 2

Soverom
10,2 m 2

Bolig 10

Entre
3,3 m 2

BRA: 84,5 m2

BRA: 84,5 m2
Teknisk
3,0 m 2

P-rom: 80,5 m2

Bad
5,8 m 2

Teknisk
3,0 m 2

Garderobe
4,9 m 2

P-rom: 80,5 m2

Garderobe
4,9 m 2

Gang
8,1 m 2

Gang
8,1 m 2
Soverom
8,0 m 2

Soverom
8,0 m 2

Stue/kjøkken
30,0 m 2

N
Balkong
15,2 m 2

Balkong
15,2 m 2

Andre etasje

Bad
5,8 m 2

Stue/kjøkken
30,0 m 2

N
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Soverom
7,0 m 2

Andre etasje
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Platting

Bolig 11

Soverom
7,0 m 2

Entre
3,3 m 2

Platting

Bolig 12

Soverom
11,4 m 2

Soverom
11,4 m 2

Entre
3,3 m 2

BRA: 77,8 m2

BRA: 77,8 m2
P-rom: 73,8 m2

P-rom: 73,8 m2

Teknisk
3,0 m 2
Gang
8,5 m 2

Teknisk
3,0 m 2

Garderobe
4,1 m 2

Garderobe
4,1 m 2

Gang
8,5 m 2

Bad
5,8 m 2

Bad
5,8 m 2

Stue/kjøkken
31,2 m 2

Stue/kjøkken
31,2 m 2

N

N

Terrasse
22,2 m 2
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Soverom
7,0 m 2

Første etasje

Terrasse
22,2 m 2

Første etasje
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Platting

Platting

Bolig 13

Soverom
7,0 m 2

Entre
3,3 m 2

Bolig 14

Soverom
11,4 m 2

Soverom
11,4 m 2

BRA: 77,8 m2

BRA: 77,8 m2

P-rom: 73,8 m2

P-rom: 73,8 m2

Entre
3,3 m 2

Teknisk
3,0 m 2

Teknisk
3,0 m 2
Gang
8,5 m 2

Garderobe
4,1 m 2

Garderobe
4,1 m 2

Gang
8,5 m 2
Bad
5,8 m 2

Bad
5,8 m 2

Stue/kjøkken
31,2 m 2

Stue/kjøkken
31,2 m 2

N

N
Balkong
14,1 m 2

Balkong
14,1 m 2
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Andre etasje

Soverom
7,0 m 2

Andre etasje
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Nøkkelinformasjon

UTBYGGER OG SELGER
Tollnes Utbygging AS, orgnr. 922 296 111
Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av
Selger.
TOTALENTREPRENØR
Er ennå ikke kontrahert.
ADRESSER
Boligene vil få tildelt endelig adresse av kommunen på
et senere tidspunkt.
OPPDRAGSNUMMER
201-21-9005
EIERFORM:
I første byggetrinn blir det 22 enheter. Disse
organiseres som andeler i borettslag.
LOVVERK/AVTALEBETINGELSER
Boligene selges iht. Bustadsoppføringslova av 13. juni
1997 nr. 43, som kan fås ved henvendelse til megler.
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EIENDOMMEN
Prosjektet skal føres opp på Gnr/Bnr 221/67
og 221/69 i Skien kommune, som blir heleid av
borettslaget. Boligene tildeles andelsnummer.
Andelsnummer for hver enkelt bolig vil bli
fastsatt når borettslaget er stiftet.
Total arealet for Gnr/Bnr 221/67 og 221/69 utgjør
19 105,5 m2. Arealet er ikke eksakt og noe avvik
kan forekomme ved endelig oppmåling.
Hjemmelshaver er Tollnes Utbygging AS.
UTOMHUS
Utearealet leveres i henhold til egen
utomhusplan. Planen er foreløpig og endringer
må påregnes.
NABOER OG BORETTSLAG
Borettslag er ansvarlig for drift og vedlikehold
for sine fellesarealer. Fellesarealer utomhus er
til felles bruk for alle beboerne i borettslaget.
Utbygger setter opp avtaler for nødvendig
drift av borettslaget. Det er plikt for beboerne
og bekoste sin andel av drift og vedlikehold
av fellesarealer. Selger kan på vegne av
borettslaget, inngå avtaler om nødvendig drift
av tekniske installasjoner og fellesarealer.
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. Det tas forbehold om mindre avvik
for oppgitte arealer, uten at kjøper kan kreve
prisavslag.
ENERGIMERKING
Selger plikter utarbeide energiattest ved
ferdigstillelse. Boligene er planlagt å oppfylle
Energikarakter C man kan dog ende opp med
lavere energikarakter uten at dette anses som en
mangel.
OFFENTLIGE TILLATELSER
Det foreligger rammetillatelse for 22 boenheter
– 3 tomannsboliger og 4 firemannsboliger.
Det vil foreligge ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse ved overtakelse. Selger er iht.
plan- og bygningslovens bestemmelser
ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest
før overtakelse. Manglende ferdigattest er
likevel ikke til hinder for overtakelse dersom de
gjenstående arbeid er mindre vesentlige, for
eksempel knyttet til ferdigstillelse av
utomhusarbeider, og kommunen finner det
ubetenkelig å utstede midlertidig brukstillatelse.
I midlertidig brukstillatelse skal det fremgå
hvilke arbeider som gjenstår og en frist for
ferdigstillelse. Kommunen kan kreve at
det stilles sikkerhet for at gjenstående arbeid
blir rettet. Sikkerhet blir stilt i en tilfeldig utvalgt
enhet som gjelder for alle enhetene. For
overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret
må det påregnes utstedelse av midlertidig

brukstillatelse og ikke ferdigattest ettersom
utomhus arbeider som planering, tilsåing,
beplantning etc. ikke kan gjennomføres
før klimatiske forhold gjør det mulig. Ved
overtakelse på bakgrunn av midlertidig
brukstillatelse bortfaller kjøpers krav på
dagmulkt for dette forhold. I tillegg vil
det bli holdt tilbake et forholdsmessig beløp til
sikkerhet for de gjenstående arbeidene som må
utføres for at ferdigattest skal bli utstedt.
Kjøper er innforstått med at de utvendige
fellesarealer vil – avhengig av årstid – kunne bli
ferdigstilt etter kjøpers overtakelse av boligen.
Arbeidet med ferdigstillelse av fellesarealer er
i henhold til bustadoppføringslova å anse som
gjenstående arbeider som skal ferdigstilles innen
rimelig tid, jf. buofl. § 32 tredje ledd., se for øvrig
pkt. 13 tredje ledd. Det gis styret i borettslaget
fullmakt til å godkjenne ferdigstillelsen av
utomhus og eventuelt fristille tilbakeholdt beløp
i forbindelse med utstedelse av ferdigattest.
PARKERING OG BOD
Hver andelseier har bruksrett til en bestemt
utvendig sportsbod, samt en parkeringsplass.
Det følger med carport på tomannsboligene.
For firemannsboligene er carport tilvalg.
REGULERINGSPLANER/
REGULERINGSBESTEMMELSER
Området ligger innenfor reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for
Tollnesmoen datert 13.08.2008. Formålene
er; boliger, felles lekeareal, turvei, kjørevei,
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felles avkjørsel og rasfare. Det er diverse
rekkefølgekrav innenfor regulering som
må ivaretas før ferdigtillatelse/midlertidig
brukstillatelse kan gis. Det er planer for å utvikle
hele eiendommen.
VEI, VANN OG AVLØP
Bygget kobles til offentlig eller godkjent privat
vei-, vann- og avløpsnett, ved nærmeste punkt
utpekt av kommunen.
KONSESJON/ODEL
Det foreligger ikke konsesjon eller odel på
eiendommen.
UTLEIE
Utleie av boligene vil reguleres av
borettslagsloven og borettslagets vedtekter og
forvaltes av borettslagets styre. Andelseier som
bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler
av den til andre uten godkjenning. Hele boligen
kan leies ut med styrets godkjenning etter
bestemte vilkår ihht. vedtektene punkt 4-2 og
borettslagsloven §§5-3 til 510.
Borettslagsloven sier følgende om utleie:
Med godkjenning frå styret kan andelseigaren
overlate bruken av heile bustaden til andre
for opp til tre år dersom andelseigaren sjølv
eller ein person nemt i §5-6 første ledd nr. 3,
har butt i bustaden i minst eitt av dei to siste
åra. Godkjenning kan berre nektast dersom
brukarens forhold gir sakleg grunn til det.
Godkjenning kan nektast dersom brukaren ikkje
kunne blitt andelseigar. Jf. §5-5.
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ORGANISERING
Boligprosjektet blir organisert som et borettslag.
I et borettslag eier du boligen din og andel
av fellesarealer ved at du er andelseier i
borettslaget. Med andelen følger borett til
en bestemt bolig, og bruksrett til en bestemt
p-plass. Videre følger bruksrett til fellesarealer.
Borettslaget finansieres ved opptak av
lån som blir fellesgjeld og ved innbetaling
av innskudd fra andelseierne (kjøperne).
Se prisliste for pris og informasjon om
fellesgjeld. Generalforsamlingen er den øverste
bestemmende myndighet i borettslaget. Her
møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap
og beretning samt velger et styre som er
ansvarlig for den daglige driften, inkludert
økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende
borettslagets drift, men må følge lover,
forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens
vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk
enhet. Ved innflytting har selger på vegne
av borettslaget inngått avtale med PBBL om
forretningsførsel av borettslaget. Med PBBL som
forretningsfører er du sikret at fellesinteresser
blir ivaretatt gjennom et godt opplegg
for forvaltning, drift og vedlikehold. Selger blir
eier av de boligene som eventuelt ikke er
solgt før ferdigstillelse, og er forpliktet til å
betale felleskostnadene for slike boliger. Det
betyr at borettslaget ikke har ansvaret for
kostnader vedr. usolgte boliger.

MEDLEMSKAP I PBBL PORSGRUNN BAMBLE
BORGESTAD BOLIGBYGGELAG
Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble
Borgestad Boligbyggelag. Kjøpere som ikke er
medlem av PBBL må tegne medlemskap i PBBL.
Medlemmer i PBBL har forkjøpsrett ihht egne
frister ved salgsstart. Ved senere salg av enheter
har medlemmer i PBBL forkjøpsrett.
VEDTEKTER
Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget,
disse er bindende for kjøper. Vedtektene er en
del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør
seg godt kjent med disse før det inngås avtale
om kjøp. Andelseier plikter å følge borettslagets
vedtekter.
SIKRINGSORDNING
Gjennom PBBL som forretningsfører, blir
borettslaget tilknyttet Borettslagenes
Sikringsfond. Sikringsfondet dekker, etter
nærmere regler, tap hvis noen beboere ikke
klarer å betale sin del av fellesutgiftene.
MULIGHET FOR INDIVIDUELL NEDBETALING
AV FELLESGJELDEN, IN-ORDNING
Borettslaget kan vedta en IN-ordning.
Det betyr at 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.

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

BETALINGSBETINGELSER OG OPPGJØR
Kroner 100.000,- av total kjøpesum 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 kontrakts-inngåelse og 30 dager for andre
avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve
kjøpet og foreta dekningssalg.
OMKOSTNINGER
Medlemskap PBBL pr. prs 		
Tingl.gebyr BRL-skjøte
- Statens Kartverk
Tingl.gebyr pantedokument BRL
- Statens Kartverk		
Pantattest kjøper
Andelskapital til borettslaget

FELLESKOSTNADER
Til dekning av løpende felleskostnader
innbetaler den enkelte andelseier (kjøper) et
månedlig beløp. Felleskostnader består av
borettslagets faste og variable driftskostnader,
samt renter og avdrag på borettslagets
fellesgjeld som følger:
• Renter på felleslån
• Grunnpakke kabel TV/internett +
engangsavgift for tilkobling
• Strøm til fellesarealer
• Drift av fellesarealer sommer som vinter.
• Bygningsforsikring
• Forretningsførsel av borettslaget, og evt.
teknisk forvaltning
• Revisjon
• Andre driftskostnader (f.eks.
arbeidsgiveravgift, styrehonorar, sikringsfond,
rekvisita, verktøy, mm)
• Vedlikehold og drift av bygget og tekniske
installasjoner
• Eiendomsskatt
• Kommunale avgifter
• Diverse vedlikehold av bygg og felles anlegg,
inkl. avsetning til fremtidig vedlikehold

kr 700,kr 480,kr 480,kr 172,kr 5.000,-

Felleskostnadene for den enkelte boligen er
stipulert i henhold til budsjett og fordeles
etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på
felleskostnader vil bli satt opp av
forretningsfører/borettslagets styre, ved
overtakelse, og styret vil påse at evt. nødvendig
endring i felleskostnader innføres.
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STRØMFORBRUK
Strømforbruk i den enkelte bolig og bod er
ikke del av felleskostnad. Kjøperne inngår
egne avtaler med kraftselskap og netteier, og
kostnaden belastes den enkelte etter forbruk.
TV/INTERNETT
Selger inngår på vegne av borettslaget en avtale
om leveranse av grunnpakke TV og internett.
Den enkelte kan enkelt oppgradere pakken
ved å kontakte leverandøren som er oppgitt i
boligmappen.
FORMUEVERDI PÅ BOLIGEN
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i
en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk
sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal
gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr.
kvadratmeter og bygger på statistiske
opplysninger om omsatte boliger (boligtype,
areal, geografisk beliggenhet og alder). For
primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25
prosent av den beregnede kvadratmeterprisen
multiplisert med areal. For sekundærboliger
utgjør formuesverdien 80 prosent (2016) av
den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert
med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90
prosent av den beregnede kvadratmeterprisen
multiplisert med areal.
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HEFTELSER
Det vil ved hjemmelsoverføringen hvile følgende
heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på
tomten:
Gnr/Bnr 221/67 og 221/69:
1859/900032-1/101 ERKLÆRING/AVTALE
TINGLYST 18.10.1859
1907/900239-1/101 ERKLÆRING/AVTALE
TINGLYST 17.07.1907
2021/1199916-1/200 ERKLÆRING/AVTALE
TINGLYST 28.09.2021 21:00
:Knr:3807 Gnr:221 Bnr:65
Bestemmelse om rør/ledninger/installasjon.
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/
ledninger.
Gjelder denne registerenheten med flere.
Pantedokument til banken for borettslagets
totale fellesgjeld, pant for andelseiernes
borettsinnskudd og nødvendige rettigheter som
må gjelde mellom borettslagene i prosjektet.
Kopi av grunnboksutskrift 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. Servitutter
som ikke slettes følger eiendommen.
FORBEHOLD OM REALISERING OG
BESLUTNING OM BYGGESTART
Fra salgsstart og en periode på 12 måneder tar
selger følgende forbehold for realisering av
prosjektet og beslutning om byggestart:
• At det er inngått bindende salgsavtaler på
minimum 50% av salgsverdien. Selger har
anledning til å beslutte byggestart på et
lavere salgstall.
• At det gis igangsettingstillatelse, samt øvrige
offentlige tillatelser med de rammer som er
forutsatt av selger.
Så snart forbeholdene er løftet, vil kjøper motta
en skriftlig melding fra selger.
Dersom selger ikke løfter forbeholdene innen
fristen kan begge parter kreve seg fristilt fra
avtalen. Selger skal da tilbakebetale
forskuddsbeløpet inklusive opptjente renter.
Utover dette har partene ingen krav mot
hverandre.
BYGGETID/OVERTAGELSE
Forventet ferdigstillelse er 12 mnd etter at
grunnarbeidene er gjennomført, men dette
tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og
utløser ikke dagmulkt. Når selger har opphevet

forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette
en overtagelsesperiode som ikke er lenger enn
3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om
når overtakelsesperioden begynner og slutter.
Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal
selger gi kjøper skriftlig melding om endelig
overtakelsesdato. Den endelige datoen er
bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge
innenfor overtakelsesperioden.
SELGERS ØVRIGE FORBEHOLD OG
FORUTSETNINGER
Selger forbeholder seg retten til å endre priser
og betingelser for usolgte enheter.
Det tas forbehold om nødvendige tekniske
endringer som følger av den detaljprosjektering
som skjer i byggefasen. Selger har rett til å
foreta endringer i prosjektet som ikke
vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller
standard, herunder arkitektoniske endringer,
materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen,
rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger.
Slike endringer er ikke å anse som mangler ved
ytelsen. Selger kan gjøre nødvendige endringer i
plantegninger for fremføringer av sjakter,
innkassinger mm, som kan endre boligens areal.
Mindre arealkorreksjoner gir ikke grunnlag for
prisendring. Det samme gjelder de endringer
som må gjøres som følge av kommunens
byggesaksbehandling og krav i ramme- og
igangsettingstillatelser samt andre offentlige

tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk
mulig, informere kjøper om slike endringer.
Alle opplysninger i denne salgsoppgave
er gitt med forbehold om rett til endringer
som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle
perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte
planskisser er av illustrativ karakter kun
ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse,
og det fremkommer da elementer som ikke
inngår i den kontraktsmessige leveranse.
Det gjøres oppmerksom på at det i leveransen
kan forekomme avvik fra beskrevet standard
og selger har rett til å gjøre endringer som er
hensiktsmessige eller nødvendige, uten at det
forringer standarden på det endelige produkt.
Boligene overleveres i byggrengjort stand. I
nyoppførte bygninger må det forventes i noen
grad svinn og krymping av materialer, for
eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling
ved skjøter, hjørner og sammenføyninger
som følge av krymping av trevirke og betong
o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler
ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt
oppmerksom på at selgers plikt til å rette, eller
yte prisavslag ikke omfatter:
• Reparasjoner som går inn under vanlig
vedlikehold
• Sprekkdannelser som oppstår som følge av
naturlig
• Krymping når materialvalg og
materialbehandling har

•
•

Vært forsvarlig fra Selgers side og skader som
oppstår
Ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen
med utstyr

SALG AV KONTRAKTSPOSISJON
Med selgers samtykke kan kjøper videreselge
sin kontraktsposisjon før overtagelse av
boligen har funnet sted. Selger kan nekte
uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det
er i kjøpekontrakten satt særlige vilkår for
slikt videresalg. Dersom kontrakten ønskes
videresolgt før overtakelse vil det påløpe et
gebyr fra selger på kr. 100.000,- inkl mva. for
merarbeid i forbindelse med salget. 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.
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.
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GARANTIER
Boligene selges iht. Bustadoppføringslova
(Buofl.). Selger plikter å stille garanti iht. Buofl.
§ 12 for oppfyllelse av sine forpliktelser etter
kjøpekontrakten. Garantien utgjør 3 % av
kjøpesummen i byggetiden og 5 % av
kjøpesummen i 5 år etter overlevering av
boligen til kjøper. Garantien skal senest stilles
når forbehold om realisering og byggestart
løftes skriftlig til kjøper.
KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg
inn i salgsprospekt, reguleringsplaner,
byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som
kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/
supplerende opplysninger er ønskelig, bes
kjøper å henvende seg til megler. Kjøper har
ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold
som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller
som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å
sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt
med megler dersom noe er uklart, og det
presiseres at det er viktig at slike avklaringer
finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig
inngås.
TILVALG/ENDRINGER
Forutsatt at kjøpekontrakt inngås i rett tid,
vil kjøpere få anledning til å gjøre tilvalg.
Entreprenøren har påslag på tilvalg.
Selger innkaller til tilvalgsmøte, opplyser om
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beslutningsfrister, og gir kjøper anledning til
å gjøre egne valg for sin bolig. 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 innen gitte frister.
Kostnader for disse skal betales inn til meglers
klientkonto sammen med kjøpesummen og
omkostningene.
KREDITTVURDERING / HVITVASKINGSLOVEN
Selger og banker forbeholder seg retten
til å foreta kredittvurdering av kjøpere.
Eiendomsmeglere er underlagt bestemmelsene i
Hvitvaskingsloven, og er rapporteringspliktige
ved eventuelle mistenkelige transaksjoner.
BUDREGLER OG KJØPEKONTRAKT
Boligene selges til fastpris. Avtale om kjøp
forutsettes inngått på selgers standard
kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpekontrakt
som vil bli benyttet ved salg. Selgers
kontraktsdokument forutsettes gjennomgått
før bud inngis. Selger tar forbehold om å
foreta justeringer i kontrakten som følge av
offentlige krav m.m. Regler om bud frister
i Eiendomsmeglingsloven kommer ikke til

anvendelse da selger ikke er forbruker og
det brukes midlertidig kjøpekontrakt. Alle
midlertidige kjøpekontrakter må inngis skriftlig
sammen med legitimasjon.
AVBESTILLING
Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader
ved eventuell avbestilling etter
Bustadoppføringslova. Bestilte endrings- og
tilleggsarbeider betales i sin helhet av
kjøper.
MEGLERS VEDERLAG
Meglers vederlag er kr. 40 000,- + mva. I tillegg
kr. 4 131,- + mva i oppgjørsgebyr. Dersom
prosjektet ikke finner sted, skal megler få dekket
provisjon på solgte enheter, samt dokumenterte
utlegg.
LOVVERK
Avtale om kjøp av bolig under oppføring mellom
utbygger/selger og forbruker, reguleres av
Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke anvendelse
der kjøper anses som profesjonell/investor. I
slike tilfeller vil handelen reguleres av Lov
om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992
nr. 93.
Dato prospekt: 02.11.2021.
Design og trykk: Thure Trykk
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LEVERANSEBESKRIVELSE
Standardleveranse
Tomannsboliger Tollnes Hage
Dato: 02.11.2021
Dette dokumentet er en beskrivelse av standard nøkkelferdige boliger levert av
Tollnes Utbygging AS. Utbygger forbeholder seg retten til å foreta forandringer
imaterialvalg, 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).
Med mindre annet er avtalt i kontrakt, omfatter leveransen følgende:
Ferdig oppførte enheter i henhold til kontrakt og kontraktsdokumenter samt denne
leveransebeskrivelse.
Målsatt plantegning.
Vår standardbeskrivelse gjelder alltid fremfor tegning.
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1. BJELKELAG, ETASJESKILLER OG GULV
• Alle gulv i oppholdsrom leveres med lys
1-stavs eikeparkett med underlag. Det leveres
hvit fotlist.
• Det leveres med 30x60cm standard gulvflis i
entré.
• Gulv på bad leveres med 20x20cm standard
gulvflis. Dusjsone nedsenket.
• Alle gulv i 1. etg. leveres på betongplate.
• Gulv i 2. etg. som bjelkelag med sponplate.
2. YTTERVEGGER
Standard vegg
Kledning med liggende retning som vist på
fasadetegning. Kledning blir grunnet 1 strøk,
og beises 2 strøk.
• Utlekting for lufting av kledning
• 9mm gips vindtett
• 36x198mm bindingsverk
• 200mm mineralull
• Plastfolie som innvendig diffusjonssperre
• 48mm innvendig påforing med isolasjon
• Gipsplater som innvendig platekledning
• Platene behandles med sparkel, grunning og
2 strøk maling
• Inspeksjonsluke i gavlvegg
Farge fasade:
Bolig 1 og 2: Trebitt 0651 Lavgrå
Bolig 3 og 4: Trebitt 90033 Funkissort
Bolig 5 og 6: Trebitt 0659 Skigardgrå

3. VINDUER OG UTVENDIGE DØRER
Vinduer
Vinduer leveres som en kombinasjon av
fastkarm og åpningsbare vinduer. Åpningsbare
vinduer leveres utadslående som
topphengslede og/eller sidehengslede.
Åpningsbare vinduer er anvist på
fasadetegning. Vinduer leveres i trevirke,
utvendig beslått med aluminium. Ferdig
overflatebehandlet med 3-lags energiglass
som tilfredsstiller TEK17. Vinduer av norsk
fabrikat og leveres i fargen sort utvendig/
innvendig.
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 og leveres i fargen sort.
Terrassedør
Dør leveres i trevirke, utvendig beslått med
aluminium, med 2-lags energispareglass,
varmkantspacer og argonglass.
Espangolettlukking med innvendig vriderknapp.
Slagretning iht. tegning. Dør av norsk fabrikat
og leveres i fargen sort.
4. YTTERTAK
Yttertakkonstruksjon, innredet for bolig.
Det leveres:
• Tekket tak

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OSB 18 mm plate
Sløyfer og lekter for lufting
Vindsperreduk
Impregnert trefiberplate, 18 mm, montert på
overkant sperre
Takstoler som bærende konstruksjon
Mineralull 300mm
Dampsperre
Nedforingslekter
Gipsplater som innvendig platekledning.
Platene behandles med sparkel, grunning og 2
strøk maling
Volumet over himling vil ikke kunne nyttes for
lagring

Takrenner og nedløpsrør
• Bordtaksbeslag, takrenner, takrennekroker,
nedløpsrør og holdere for nedløpsrør leveres i
plastbelagt stål i fargen sort
• Nedløpsrør avsluttes ca. 100mm over terreng
og kobles til avløpsnett.
5. INNERTAK (HIMLING)
Himlinger i boligrom
Himlinger leveres med 13mm gipsplater på
nedforede lekter 30x48mm c/c 400mm som
standard. Platene behandles med sparkel,
grunning og 2 strøk maling i glans 02.
Dragere i himling
Synlige dragere blir dekket av gipsplater som
blir behandlet lik himling.
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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 maling i glans 07.
Dører
Innvendige dører og karmer er ferdig
overflatebehandlet og leveres med flat terskel.
Dørene er slette med vridere. Dører er levert av
norsk fabrikant i fargen hvit.
Overflater i bad
• Utenpå bindingsverk monteres 1 lag 12mm
rupanel. For øvrig monteres 13mm våtromsplater i bad.
• Vegger flislegges med standard hvit
25x40 cm veggflis og fuges med standard
fugemasse samt silikon.
Overflater i innvendig bod
• Utenpå bindingsverk monteres 13mm gips,
sparkles og males.
• På gulv legges det vinylbelegg.
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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 overflatebehandlet
fra fabrikk. Listverk akryleres i
spikerhull og overmales ett strøk.

•
•
•
•

Tak: Slett taklist 15x70 mm
Gulv: Slett fotlist 15x70mm
Gerikter: Slett karmlist 15x70mm
Foringer: Treforing ferdig behandlet

8. OPPVARMING OG VENTILASJON
Vannbåren varme
Det leveres vannbåren varme med el-kjel i gulv
i baderom, stue/kjøkken og i avgrenset område
i entré. Soverom leveres med panelovn.
Generelt
Det leveres komplett balansert
ventilasjonsanlegg med
varmegjenvinning. Plasseres i teknisk rom.
9. KJØKKEN- OG BADEROMSLEVERANSE
• Standardkjøkken er fra Marbodal eller
tilsvarende.
• Kjøkkeninnredning går til tak, avtrekkskanal
plasseres i nedforing over innredning.

•
•
•
•
•
•
•

Kjøkkeninnredning er forberedt for integrerte
hvitevarer og leveres med hvitevarer fra
Electrolux eller liknende.
Slette fronter.
Laminert benkeplate m/rett kant.
Alle skapdører og skuffer leveres med
demping.
Underskap i hjørne leveres med karusell i stål.
Søppelsorterer i skap under oppvaskkum.
Øvrige underskap leveres med skuffer,
med 1 underskap med kolonialskuffer. Det
gjøres oppmerksom på at kjøkkenbildene i
prospektet er av illustrativ karakter og avviker
fra leveransen.

Garderobe
Det leveres ikke garderobeskap.
10. BADEROMSLEVERANSE
1. etasje
• Det leveres 90 cm baderomsinnredning
med skuffer med demping og helstøpt
servantplate.
• Speil med lyslist over vask
• Innfellbare dusjvegger i herdet glass tilpasset
hjørne 90x90 cm i solid utførelse.
• Softclose klosett på vegg med skjult sisterne
2. etasje
• Det leveres 50 cm hvit baderomsinnredning
med helstøpt servantplate.
• Klosett på vegg med skjult sisterne.

11. VVS-LEVERANSE
• Komplett skjult sanitæranlegg med
bunnledninger, lufting og luftehatt.
• Høiax 200 ltr. varmtvannsbereder, plasseres i
bod.
• Kran og avløp for vaskemaskin
• Oras blandebatteri til bad og kjøkken
• Waterguardsikring
• Vannvakt på kjøkken
• 1 stk. utekran montert på vegg ved utebod
12. ELEKTRISKE INSTALLASJONER
Det leveres følgende elektrisk anlegg:
• Antall punkter i henhold til NEK 400. Det
leveres utelampe ved hver ytterdør, balkongog terrassedør. Dobbelt utestikk ved terrasse/
balkong.
• Komfyrvakt
• Ringeklokke

• Radonsikring er medtatt der hvor det er
krav til radonsikring.
15. TERRASSE
• Det leveres terrasse i trykkimpregnerte
materialer med dryppskjerming, uten
ytterligere behandling.
• På terrassen leveres rekkverk av metall i rustfri
utførelse i fargen sort og med glassplater.
Rund eller oval håndløper. Ingen åpninger/
spalter skal være større enn 5 cm. Leveres iht.
plantegning.
• Utenfor inngangsparti leveres platting
innenfor et avgrenset område.
16. TRAPP
Det leveres standard innvendig trapp med
eikebeisede furutrinn tilnærmet likt gulv. Vanger,
håndløpere og rekkverk leveres i hvitmalt furu.

Innvendig belysning
• Det leveres downlights på skinne under
overskap på kjøkken.
• Det leveres downlights med dimmer i
vindfang og baderom.
• Det leveres taklampe i bod, og takpunkter
uten lampe i øvrige oppholdsrom.

17. TV / INTERNETT / TELEFONI
• Det leveres klargjort for TV/internett 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.

14. GRUNN OG FUNDAMENT
• Det leveres ferdig støpt fundament/plate
(tol kl.3) for boligen og boder.

18. SPORTSBOD
Det leveres utvendig sportsbod på min 5 kvm
til hver bolig. Se egen tegning. Leveres som

åpen og kald konstruksjon.
19. INFRASTRUKTUR
Det føres fram infrastruktur for vann, avløp,
EL, TV/internett til utbyggingsområdet og
hvert enkelt bygg.
20. ANNET
• Det leveres postkasse og husnummerskilt til
hver bolig.
• Det leveres 6 kg skum slokkeapparat til hver
bolig
• Renovasjon: Dypoppsamlere
21. 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
• Ladestasjon for el-bil
• Garderober
• Innerdører
• Listverk og gerikter
• Parkett
• Trapp
• Utførelse av innvendige overflater
Tilvalg avtales og bestilles av byggleverandør,
dette blir gjennomgått i et tilvalgsmøte.
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LEVERANSEBESKRIVELSE
Standardleveranse
Firemannsboliger Tollnes Hage
Dato: 02.11.2021
Dette dokumentet er en beskrivelse av standard nøkkelferdige boliger levert av
Tollnes Utbygging AS. Utbygger forbeholder seg retten til å foreta forandringer
imaterialvalg, 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 konstruksjonsoppbygning, med lyddempende etasjeskiller, samt
lydisolerende seksjonsvegger iht. TEK17 der hvor det er krav til dette.
Med mindre annet er avtalt i kontrakt, omfatter leveransen følgende:
Ferdig oppførte enheter i henhold til kontrakt og kontraktsdokumenter samt denne
leveransebeskrivelse.
Målsatt plantegning.
Vår standardbeskrivelse gjelder alltid fremfor tegning.

1. BJELKELAG, ETASJESKILLER OG GULV
• Alle gulv i oppholdsrom leveres med 1-stavs
eikeparkett med underlag
• Det leveres med 30x60cm standard gulvflis i
et begrenset område i entré innenfor ytterdør
• Gulv på bad leveres med 20x20cm standard
gulvflis. Dusjsone nedsenket
• Alle gulv i 1. etg. leveres på betongplate
• Gulv i 2. etg. som bjelkelag med sponplate
og trinnlydsplate for lydisolerende tiltak
• Det leveres lydhimling i 1. etg. nedlektet på
lydbøyler med dobbelt gipslag (2-lag)

3. VINDUER OG UTVENDIGE DØRER
Vinduer
Vinduer leveres som en kombinasjon av
fastkarm og åpningsbare vinduer. Åpningsbare
vinduer leveres utadslående som
topphengslede og/eller sidehengslede.
Åpningsbare vinduer er anvist på
fasadetegning. Vinduer leveres i trevirke,
utvendig beslått med aluminium. Ferdig
overflatebehandlet med 3-lags energiglass
som tilfredsstiller TEK17. Vinduer av norsk
fabrikat og leveres i fargen sort.

2. YTTERVEGGER
Standard vegg
Kledning med liggende retning som vist på
fasadetegning. Kledning blir grunnet 1 strøk,
og beises 2 strøk.
• Utlekting for lufting av kledning
• 9mm gips vindtett
• 36x198mm bindingsverk
• 200mm mineralull
• Plastfolie som innvendig diffusjonssperre
• 48mm innvendig påforing med isolasjon
• Gipsplater som innvendig platekledning.
Platene behandles med sparkel, grunning
og 2 strøk maling

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 og leveres i fargen sort.

Farge fasade:
Bolig 7 til 10: Trebitt 0659 Skigardgrå
Bolig 11 til 14: Trebitt 90033 Funkissort
• Inspeksjonsluke i hver gavlvegg.
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Terrassedør
Dør leveres i trevirke, utvendig beslått med
aluminium, med 2-lags energispareglass,
varmkantspacer og argonglass. Espangolettlukking med innvendig vriderknapp. Slagretning
iht. tegning. Dør av norsk fabrikat og leveres i
fargen sort.
4. YTTERTAK
Yttertakkonstruksjon, innredet for bolig
Det leveres:
• Tekket tak

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OSB 18 mm plate
Sløyfer og lekter for lufting
Vindsperreduk
Impregnert trefiberplate, 18 mm, montert på
overkant sperre
Takstoler som bærende konstruksjon
Mineralull 300mm
Dampsperre
Nedforingslekter
Gipsplater som innvendig platekledning

Platene behandles med sparkel, grunning
og 2 strøk maling.
Volumet over himling vil ikke kunne nyttes for
lagring.
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 sort
• Nedløpsrør avsluttes ca. 100mm over terreng
og kobles til avløpsnett
5. INNERTAK (HIMLING)
Himlinger i boligrom
Himlinger leveres med 13mm gipsplater på
nedforede lekter 30x48mm c/c 400mm som
standard. Platene behandles med sparkel,
grunning og 2 strøk maling i glans 02.
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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 maling i glans 07
Dører
Innvendige dører og karmer er ferdig
overflatebehandlet og leveres med flat terskel.
Dørene er formpressede slette dører med
låskasser og vridere. Dører er av norsk fabrikant
og leveres i fargen hvit.
Overflater i bad
• Utenpå bindingsverk monteres 1 lag
12mm rupanel. For øvrig monteres 13mm
våtromsplater i våtsoner
• Vegger flislegges med standard hvit
25x40 cm veggflis og fuges med standard
fugemasse samt silikon
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Overflater i innvendig bod
Utenpå bindingsverk monteres 13mm gips,
sparkles og males. På gulv legges det
vinylbelegg.
Overflater i utvendig bod
Utvendig bod leveres med utvendig kledning
montert på bindingsverk. Stenderverk vil være
synlig innvendig, og boden vil bygges som kald
konstruksjon.
7. LISTVERK OG FORINGER
Foringer og listverk til vinduer og dører samt
listverk til gulv og tak leveres
overflatebehandlet fra fabrikk. Listverk
akryleres i spikerhull og overmales ett strøk.

•
•
•
•

Tak: Hulkil profilert taklist 15x70mm
Gulv: Profilert eik fotlist 15x70mm
Gerikter: Profilert karmlist 15x70mm
Foringer: Treforing ferdigbehandlet

8. OPPVARMING OG VENTILASJON
Vannbåren varme
Det leveres vannbåren varme med el-kjel i gulv
i baderom, stue/kjøkken og i avgrenset område
i entré. Soverom leveres med panelovn.
Generelt
Det leveres komplett balansert
ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.
Plasseres i bod/teknisk rom.

9. KJØKKEN- OG BADEROMSLEVERANSE
Kjøkken:
• Som standard leveres Marbodal hvitt
kjøkken eller tilsvarendeforberedt for
integrerte hvitevarer. Herunder frontplater
for oppvaskmaskin og kjøl/frys, samt
gjennomgående benkeplate. Hvitevarer leveres i
Electrolux eller liknende
• Underskap i hjørne leveres med karusell i stål
• Laminert benkeplate m/rett kant
• Underskap i hjørne leveres med karusell i stål
• Alle skap og skuffer leveres med demping
(se egen kjøkkentegning)
Garderobe
Det leveres ikke garderobeskap.
10. BADEROMSLEVERANSE
• Det leveres hvit 90cm baderomsinnredning
med skuffer med demping og helstøpt
servantplate
• Speil med lyslist over vask
• Innfellbare dusjvegger i herdet glass tilpasset
hjørne 90x90cm i solid utførelse
• Softclose klosett på vegg med skjult sisterne
11. VVS-LEVERANSE
• Komplett skjult sanitæranlegg med
bunnledninger, lufting og luftehatt
• Høiax 200 ltr. varmtvannsbereder plasseres i
bod
• Kran og avløp for vaskemaskin

•
•
•
•
•

Utslagsvask med blandebatteri på vegg i bod.
Oras blandebatteri til bad og kjøkken
Waterguardsikring
Vannvakt på kjøkken
1 stk. utekran montert på hver gavlvegg i
grunnplan.

12. ELEKTRISKE INSTALLASJONER
Det leveres følgende elektrisk anlegg:
• Antall punkter i henhold til NEK 400
• Det leveres utelampe ved hver ytterdør og
terrassedør. Dobbelt utestikk ved terrasse
• Komfyrvakt
• Ringeklokke
Innvendig belysning
Det leveres lysarmatur under overskap
kjøkken. Det leveres downlights i entré og
bad. Det leveres taklampe i bod.
14. GRUNN OG FUNDAMENT

•
•

Det leveres ferdig støpt fundament/plate
(tol kl.3) for boligen og boder
Radonsikring er medtatt der hvor det er krav
til dette

15. BALKONG OG TERRASSER
• Det leveres terrasser i trykkimpregnerte
materialer, uten ytterligere behandling.
Leveres iht. plantegning
• Det leveres nødvendig fundamenter

•
•
•

Balkong leveres med dryppskjerm med
nødvendige renner og nedløp
Det leveres levegg mellom hver leilighet i
1. etg
Det leveres levegg mellom hver leilighet i
2. etg

16. TV/INTERNETT/TELEFONI
• Det leveres klargjort for TV/internett 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. SPORTSBOD
Det leveres utvendig sportsbod på min 5 kvm
til hver bolig. Se egen tegning.
18. UTVENDIG TRAPP
Trapper og repos leveres i impregnert trevirke
med trinn i stål.
19. INFRASTRUKTUR
Det føres fram infrastruktur for vann, avløp,
EL, TV/Internett til utbyggingsområdet og
hvert enkelt bygg.

20. ANNET
• Det leveres postkasse på samlestativ og
husnummerskilt til hver bolig
• Det leveres 6 kg skum slokkeapparat til hver
bolig
• Renovasjon: Dypoppsamlere
• Det leveres platting i trykkimpregnerte
materialer uten ytterligere behandling ved
inngangsparti iht. tegning
21. 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
• Ladestasjon for el-bil
• Garderober
• Innerdører
• Listverk og gerikter
• Parkett
• Utførelse av innvendige overflater
• Carport
Tilvalg avtales og bestilles av byggleverandør,
dette blir gjennomgått i et tilvalgsmøte.
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ROMSKJEMA BOLIG 1 TIL 14
ETG.
1

2
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ROMNAVN

GULV

VEGG

HIMLING

Entré

Flis: ZEUS NEGRO 30X60

Malt gips: NCS 2303-Y14R (Washed Linen)

Gang

Parkett: 1-stavs lys eikeparket

Sov 1( 7kvm)

Dører

LISTER

ANNET

Malt gipshimling: NCS 0502-Y (Bomull)

Gulvlist: Hvit slett. Gerikter: Hvit
slettt. Tak: Hvit slett

Vannbåren varme (der det er flis)

Malt gips: NCS 2303-Y14R (Washed Linen)

Malt gipshimling: NCS 0502-Y (Bomull)

Gulvlist: Hvit slett. Gerikter: Hvit
slettt. Tak: Hvit slett

Parkett: 1-stavs lys eikeparket

Malt gips: NCS: S4005-Y20R (Mohair)

Malt gipshimling: NCS 0502-Y (Bomull)

Hvit slett

Gulvlist: Hvit slett. Gerikter: Hvit
slettt. Tak: Hvit slett

Panelovn

Bad

Flis: KINETIC LYS GRÅ 20X20

Vitra Plain Block 25x40, matt eller blank

Malt gipshimling: NCS 0502-Y (Bomull)

Hvit slett

Gerikter: Hvit slett
Tak: Hvit slett

Vannbåren varme

Vaskerom/teknisk

Flis: KINETIC LYS GRÅ 20X20

Malt gips: NCS 2303-Y14R (Washed Linen)

Malt gipshimling: NCS 0502-Y (Bomull)

Hvit slett

Gulvlist:Sokkelflis. Gerikter: Hvit
slett. Tak: Hvit slett

Sov 2 (10kvm)

Parkett: 1-stavs lys eikeparket

Malt gips: NCS: S4005-Y20R (Mohair)

Malt gipshimling: NCS 0502-Y (Bomull)

Hvit slett

Gulvlist:Sokkelflis. Gerikter: Hvit
slett. Tak: Hvit slett

Panelovn

Sov 3 (8,4kvm)

Parkett: 1-stavs lys eikeparket

Malt gips: NCS: S4005-Y20R (Mohair)

Malt gipshimling: NCS 0502-Y (Bomull)

Hvit slett

Gulvlist:Sokkelflis. Gerikter: Hvit
slett. Tak: Hvit slett

Panelovn

Stue/kjøkken

Parkett: 1-stavs lys eikeparket

Malt gips: NCS 2303-Y14R (Washed Linen)

Malt gipshimling: NCS 0502-Y (Bomull)

Gulvlist:Sokkelflis. Gerikter: Hvit slett.
Tak: Hvit slett

Vannbåren varme

WC

Flis: KINETIC LYS GRÅ 20X20

Malt gips: NCS 2303-Y14R (Washed Linen)

Malt gipshimling: NCS 0502-Y (Bomull)

Hvit slett

Gulvlist:Sokkelflis. Gerikter: Hvit slett.
Tak: Hvit slett
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SKREDDERSY DIN NYE BOLIG!
Vi har vært opptatt av at boligene i Tollnes

Det gjelder følgende deler av leveransen:

Hage skal kunne by på en ramme som
åpner for gode muligheter til å dyrke

•

Kjøkkeninnredning

en personlig stil. Leveransebeskrivelsen

•

Baderomsinnredning

viser at det valgt materialer som er i

•

EL-leveransen, inkludert belysning

tiden og som harmonerer med byggenes

•

Garderober

moderne arkitektoniske uttrykk. Rommene

•

Innerdører

er dessuten preget av arealeffektive

•

Listverk og gerikter

utformingsløsninger. Vi er i tillegg

•

Parkett

behjelpelig med å finne andre løsninger -

•

Utførelse av innvendige overflater

om det er ønskelig. Som kjøper gis du god

•

Trapp – eneboligene i rekke

anledning til å gjøre individuelle tilvalg til

•

Garasje – eneboligene i rekke

standardleveransen mot pristillegg.

•

Carport - firemannsboligene

Tilvalg avtales og bestilles av byggleverandør. Dette blir gjennomgått på et tilvalgsmøte.
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REV: BESKRIVELSE

SIGN.

REV. DATO
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5

2,4
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6
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3,3

Fasade Nord

Fasade Øst
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W E S S E L V E G E N , 3736, T
Alle Fasader og Snitt
Kommune:

221/67,69 SKIEN

ETASJEPLANER

BOLIG 1 TIL 6

7 x 21

9 x 21

5,7 m2

1,3

V211
14 x 6

V211
14 x 14

Bh. 1 020

Bh. 722

Bh. 1 020

Bh. 722

2,1 m2

3,9 m

7

9 x 21

9 x 21

Sov

8,4 m2

10,0 m2

5,5 m2
Bh. 522

8,4 m2

Bh. 22

B

9 x 21

Stue/kjøkken

Stue/kjøkken

42,5Dm2

42,5Dm2

Bh. 22

11 x 21 11 x 21
V211
V211

Bh. 523

1,3

2,1 m2

Sov/stue

Bh. 522

14 x 14
V211

1,7

WC

B

9 x 21

2

D

Sov/stue

N

V211
14 x 14

5,8

9 x 21

3,9 m

10 x 21 11 x 14
YDB101 V211

2,0

V211
14 x 6

WC

Vask/teknisk

5,0 m2

Sportsbod

Bh. 523

7,0 m2

3,6

Sportsbod

Sov

10 x 21
BD101

10,0 m2

9 x 21

Sov

1,1
Gang

Vask/Bad

2

10 x 21
BD101

Sov/stue
8,4 m2

19,6

8,6 m2

Vask/teknisk

5,0 m2

4
3
2
1

Kott

9 x 21

Vask/Bad
Vask/teknisk
3,9 m2

6

9

8

10

7

Bh. 522

0,4 m2

D

Soverom
10,0 m2

Bh. 1 412
15opptr. x 0,2
14inntr. x 0,3 5

8,6 m2

Gang
8,6 m2
Vask/Bad
5,0 m2

1,1
Gang

3,2 m2

7,0 m2

V211
14 x 14

9 x 21

9 x 21

Sov

Entre

FK
V101
6 x 24

9 x 21

7 x 21

4
3
2
1

EL-skap utv

9 x 21

Kott
0,4 m2

Soverom
7,0 m2

Bh. 2 834

6

9

Bh. 522

8

10

2,9 m2

11

Entre

Bh. 1 412

FK
YD101V101
10 x 214 x 21

15opptr. x 0,2
14inntr. x 0,3 5

15
14
13
12

EL-skap utv

V211
14 x 14

11

Bh. 2 834

FK
V101
6 x 24

15
14
13
12

FK
YD101V101
10 x 214 x 21

A

Tomannsbolig

3,0

Entre
2,9 m2

BOLIG 1 TIL 6

A

Tomannsbolig

ETASJEPLANER

10 x 21 11 x 14
YDB101 V211

Bh. 22

16 x 21
SD203

Takterrasse

Bh. 22

Bh. 22

11 x 21 11 x 21 11 x 21
V211
V211
V211

Bh. 22

Bh. 22

11 x 21 11 x 21
V211
V211

Bh. 22

16 x 21
SD203

Bh. 22

Bh. 22

11 x 21 11 x 21 11 x 21
V211
V211
V211

Takterrasse

34,4 m2

34,4 m2

6,6
Platting/terrasse

N

Første etasje

Andre etasje
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A

N
A

A

22,8 m2

61

BRA (Bruksareal)
BRA B1 Bod

5,7

62
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FASADER
+15,0 (M.o.h)

Firemannsbolig

+15,4 (M.o.h)

+15,2 (M.o.h)

+15,4 (M.o.h)

BOLIG 7 TIL 10

+15,2 (M.o.h)

SNITT
+15,7 (M.o.h)

+15,4 (M.o.h)

+15,4 (M.o.h)

+15,2 (M.o.h)

Firemannsbolig

+15,2 (M.o.h)
+15,0 (M.o.h)

Fasade sør felles

BOLIG 7 TIL 10

+15,7 (M.o.h)

Fasade nord felles

1:200

1:200

+15,7 (M.o.h)

+15,7 (M.o.h)

+15,5 (M.o.h)

Fasade sør 5-6

1:100

+15,7 (M.o.h)

+15,5 (M.o.h)

+15,7 (M.o.h)

+15,4 (M.o.h)
+15,0 (M.o.h)
+15,4 (M.o.h)

+15,4 (M.o.h)

+15,4 (M.o.h)

0,4

1:200

2,4

Fasade øst 7-18

0,3

Fasade nord

+15,2 (M.o.h)

1:100

3,0°

1:100

2,4

Fasade sør

(M.o.h)

Fasade nord 7-10,15-18

1:100

Gesims 5,8

Fasade sør 11-14

Gesims 6,4

Fasade nord 3-4

+15,1 (M.o.h)

Gesims 5,6

+15,4 (M.o.h)

Gjennomsnittlig eksisterende terrengnivå

+15,0 (M.o.h)

+15,2 (M.o.h)

+15,4 (M.o.h)

+15,2 (M.o.h)

+15,4 (M.o.h)

+15,4 (M.o.h)

Fasade nord 7-10, 19-22
+15,4 (M.o.h)

A

1:200

1:100

+15,4 (M.o.h)
+15,0 (M.o.h)

Fasade vest 7-18

Gjennomsnittlig eksisterende terrengnivå

+15,7 (M.o.h)

+15,4 (M.o.h)

+15,7 (M.o.h)
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1:200

1,7

Fasade vest

+15,3 (M.o.h)

Gesims 6,4

Gesims 5,8

1:100

2,4

Fasade øst 19-22

Fasade øst

2,4

+15,4 (M.o.h)

+15,0 (M.o.h)

0,4

+15,4 (M.o.h)

+15,4 (M.o.h)

+15,4 (M.o.h)

0,3

3,0°

1:100

Gesims 5,6
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Målestokk:

Ark:

10170

A30-01

1:100
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B

A

ETASJEPLANER
Firemannsbolig

BOLIG 7 TIL 10

ETASJEPLANER

BOLIG 7 TIL 10

Firemannsbolig

16,2

Terrasse

24,0 m²

15,2 m²

KJØL

BYA (Bebygd areal)
30,0 m²
OM

Soverom 3
11,8

8,0 m²

Bad/vask

Bad/vask

5,8 m²

5,8 m²

8,1 m²

8,1 m²

4,9 m²

Teknisk

Teknisk

3,0 m²

3,0 m²

7,0 m²

7,0 m²

Soverom 1

Entre

Entre

3,3 m²

3,3 m²

10,2 m²

Soverom 1

4,9 m²

3,0 m²

7,0 m²

2

Entre

Entre

3,3 m²

3,3 m²

Soverom 1
10,2 m²

10,2 m²

Platting

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Platting

Takoverbygg

22,8 m²

1,9

BV

1,9

10,2 m²

7,0 m²

Garderobe

Teknisk

3,0 m²

4,9 m²

36,9 m²
18,0

N

Areal

8,1 m²

Andre etasje

N

ID

Garderobe

8,0 m²

5,8 m²

Gang
Teknisk

4,9 m²

Soverom 3

Bad/vask

8,1 m²

Garderobe

BV

Soverom 1

Soverom 2

30,0 m²

Gang

Soverom 2
Soverom 2

LEILIGHET 7

P-ROM

5,8 m²

8,0 m²

Gang

Garderobe

Stue/kjøkken
OM

Bad/vask

8,0 m²

Soverom 3

Gang

8,1
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Soverom 3

11,8

OM

Areal
7
84,5
8
84,5
9
84,5
10
84,5
338,0 m²
BRA Å (Åpent overbygd
bruksareal)
ID
Areal
BRA Å Balkong 9
14,0
BRA Å Balkong 10
14,0
BRA Å Inngang 7
13,5
BRA Å Inngang 8
13,5
BRA Å Inngang 9
7,6
BRA Å Inngang 10
7,6
BRA Å Terrasse 7
22,7
BRA Å Terrasse 8
22,7
115,6
m²
Første
etasje

30,0 m²

Stue/kjøkken

OVN

30,0 m²

BRA (Bruksareal)
ID
BRA Leilighet
BRA Leilighet
BRA Leilighet
BRA Leilighet

OVN

Stue/kjøkken

OVN

Stue/kjøkken

Areal
247,2

OM

ID
BYA

OVN

KJØL

KJØL

24,0 m²

KJØL

Terrasse

Balkong

15,2 m²

1,9

3,0

Balkong

8,1

1.etasje
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B

A
B

A

ETASJEPLANER

ETASJEPLANER
Firemannsbolig

Terrasse

22,2 m²

1,9

Terrasse

3,0

15,0

Balkong

ID

Leilighet 11

73,8

Leilighet 12

73,8

KJØL

OVN

OM

8,5 m²

4,1 m²

Teknisk

Teknisk

3,0 m²

3,0 m²

Soverom 1

Soverom 2

7,0 m²

7,0 m²

Soverom 1
11,4 m²

Entre

3,3 m²

3,3 m²

Platting

BV

Entre

BV

1,9

11,4 m²

Soverom 2

27,6 m²

LEILIGHET 11

7,5

1.etasje
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ID

Leilighet 11

Tegnet av: Kontr. av:

8,5 m²

11,8

11,8

11,4 m²

Entre

Teknisk

Teknisk

3,0 m²

3,0 m²

Soverom 2

Soverom 2

7,0 m²

7,0 m²

73,8

4,1 m²

Soverom 1
11,4 m²
3,3 m²

Takoverbygg

Platting
22,8 m²

2,6

2,8

Areal

Garderobe

Entre

3,3 m²

4,9
Takoverbygg

LEILIGHET 13

P-ROM

18.10.2021

Gang

8,5 m²

Soverom 1

Kontr.

Dato:

Gang

1,9

8,5 m²

4,1 m²

5,8 m²

1,2

4,1 m²

Garderobe

Bad/vask

5,8 m²

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Garderobe

1,3

Gang

Bad/vask

1,9

Gang

3,1

Garderobe

Areal
11
77,8
12
77,8
13
77,8
14
77,8
311,2 m²
BRA Å (Åpent overbygd
bruksareal)
ID
Areal
BRA Å Balkong 13
13,0
BRA Å Balkong 14
13,0
BRA Å Inngang 11
12,5
BRA Å Inngang 12
12,5
BRA Å Inngang 13
7,6
BRA Å Inngang 14
7,6
BRA Å Terrasse 11
21,8
BRA Å Terrasse 12 Andre etasje
21,8
109,8 m²

1,8

5,8 m²

ID
BRA Leilighet
BRA Leilighet
BRA Leilighet
BRA Leilighet

11,8

5,8 m²

7,5

Areal

31,2 m²

15,5

OVN

Bad/vask

1,9

11,4

Bad/vask

P-ROM
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Areal
239,1

Stue/kjøkken

BRA (Bruksareal)

N

Areal
77,8
77,8
77,8
77,8
311,2 m²
BRA Å (Åpent overbygd
bruksareal)
ID
Areal
BRA Å Balkong 13
13,0
BRA Å Balkong 14
13,0
BRA Å Inngang 11
12,5
BRA Å Inngang 12
12,5
BRA Å Inngang 13
7,6
BRA Å Inngang 14
7,6
BRA Å Terrasse 11
21,8
BRA Å Terrasse 12
21,8
Første
etasje
109,8
m²
11
12
13
14

ID
BYA

OM

OM

ID
BRA Leilighet
BRA Leilighet
BRA Leilighet
BRA Leilighet

31,2 m²

31,2 m²

13,7

BRA (Bruksareal)

Stue/kjøkken

BYA (Bebygd areal)

Stue/kjøkken

OVN

KJØL

KJØL

KJØL

31,2 m²

OVN

Stue/kjøkken

OM

Areal
239,1

14,1 m²

22,2 m²

BYA (Bebygd areal)
ID
BYA

Balkong

14,1 m²

7,5

2.etasje
15,0

N

3,4

BOLIG 11 TIL 14

1,9

Firemannsbolig

BOLIG 11 TIL 14

1,9

LEILIGHET 14
4,7
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Tomt: 2030 m2
Hus: 556 m2
Parkering: 108 m2
Totalt: 664 m2

B3
Tomt: 4030 m2
Hus:1067 m2
Parkering: 360 m2
Totalt: 1427 m2

BYA 27,39 %
Reg.best. 40 %

BYA 26,48 %
Reg.best. 40 %
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OM PRIVATMEGLEREN
Privatmegleren Telemark ble etablert i 2010 og har to avdelinger, én i Porsgrunn og
én i Skien. Vårt meglerteam har erfaringen, kompetansen og verktøyet for å kunne gjennomføre det mest
optimale boligsalget i enhver markedssituasjon i Skien og Porsgrunn. Våre meglere spesialiserer seg
innenfor kategorier, og vi har i dag dedikerte meglere på prosjekt, fritid sjø og fjell, borettslagsboliger
og annen fast eiendom (eneboliger, rekkehus og 2-mannsboliger). Det er lokalt i Grenland vi har vår
spisskompetanse, men vi har også god kompetanse i andre deler av Telemark.

Ingrid Reisjø og Thomas André Hansen er prosjektmeglere for Tollnes Hage. Ingrid er fra Vessia i
Porsgrunn og kjenner godt det lokale boligmarkedet. Hun har jobbet ved Privatmegleren i tre år, og har
de siste årene jobbet med nye prosjekter, som Brekkeby Hage, Brattås Terrasse og Gravavegen Hage 2.
Thomas har mer enn 10 års erfaring som prosjektmegler, først 8 år i Lillestrøm og nå i Grenland. De siste
årene har Thomas vært involvert i flere nye prosjekter som Doktor Munks Park, Brattås Terrasse, Heistad
Brygge, Pors Hageby, Lietorvet og Brekkeby Hage. Ingrid og Thomas tar seg god til deg som kjøper nytt
og hjelper deg til å finne svar på alle spørsmål som er naturlige å stille ved dette viktige boligbyttet.
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Thomas André Hansen
Eiendomsmegler MNEF
tlf: 98 20 42 24
tah@privatmegleren.no

Ingrid Reisjø
Eiendomsmegler MNEF
tlf. 99 15 67 51
ingrid.reisjo@privatmegleren.no

TOLLNES
HAGE

