
Leiligheter med villakvaliteter



FANTASTISK BELIGGENHET 
OG LEKRE LØSNINGER – EN 

PERLE MIDT I SENTRUM.

Illustrasjonsbilde, avvik vil forekommeTerrassehusleilighet THN4
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INNHOLD

Stille, tilbaketrukket og trygt. Din egen private oase, med kort vei til byens kultur-, 
shopping- og restaurantopplevelser.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Snipetorpgata 13A
INNHOLDSFORTEGNELSE

Snipetorpgata 13A

Kontakt megler: Eiendomsmegler MNEF Heidi Solvang  I  Epost: hs@em1telemark.no  I  Telefon: 90 97 87 87
Adresse: Porsgrunn Serine Jeremiassensgt 4, 3921 Porsgrunn



Prosjektet 13A har vi gledet oss til å presentere - det har virkelig alt: moderne arkitektur i fin har-
moni med historiske bygninger i sjarmerende Snipetorp. De romslige leilighetene med store private 
uteplasser ligger vestvendt og solrikt hvor flere av boligene har god utsikt over byen. Bilen eller 
sykkelen parkerer du i garasjeanlegget. I tillegg er det hele 145 kvm areal til felles disposisjon og som 

kan benyttes til det formålet beboerne i 13A ønsker. 

De flotte uteområdene inviterer til den gode velkomsten – her er det lagt vekt på solide og gjennom-
tenkte materialvalg. Felles uteområder skal være til glede både for deg som bor der og for dine gjester. 

I 13A kan vi tilby både bykvalitet og bokvalitet. Boligene har gjennomtenkte planløsninger og vil få en  
moderne og god standard med balansert ventilasjon, vannbåren varme, kvalitetskjøkken fra Strai og 
flislagte bad. Heis til alle etasjer og garasjeplass i kjelleren vil gi deg en behagelig hverdag og boform. 

Dette kaller vi leiligheter med villakvaliteter.

Her kan du bo midt i byen og være nær der mye skjer, men samtidig kan du trekke deg tilbake til 
Snipetorp og nyte roen og utsikten over byen derfra.  I Snipetorpgata bor du stort i nære omgivelser. 

BO STORT I DET NÆRE
01

OM PROSJEKTET 
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Snipetorpgata 13A
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Illustrasjonsbilde, avvik vil forekomme

ARKITEKTENS VISJON

Snipetorpgata 13A

GJENNOMTENKT ARKITEKTUR MED ET MODERNE UTTRYKK 
OG FIN BALANSE TILPASSET OMGIVELSENE. 

09



I årenes løp har flere av bygningene blitt endret, 
«modernisert», og noe ny bebyggelse har kommet 
til, men mye av bebyggelsen i gata er intakt og 
gata har beholdt sin opprinnelige bygningsstruktur. 
Denne er det viktig å ta vare på.
Eiendommen Snipetorpgate 13A ligger i den bratte, 
vestvendte skråning mellom Snipetorpgate og 
Brekkeparken, og den har en høydeforskjell på 
omkring 20 meter.  Orienteringen mot vest og 
høydeforskjellen gir tomten gode sol- og utsikts-
forhold.  
Ved utformingen av boliganlegget er det lagt vekt 
på å gi bygningene en dimensjon / en målestokk 
som hører hjemme i den gamle gata. Lengder, 
bredder, høyder og takvinkler er viktige dimensjon-
er som skal være tilpasset og harmonere med den 
eksisterende bebyggelsen i gata. Samtidig har det 
vært viktig å utforme en moderne bebyggelse som 
tilfredsstiller dagens ønsker og krav til funksjon 
og design og dertil utnytte tomten på en måte 
som gir den enkelte bolig best mulig orientering i 
forhold til sol og utsikt og skape gode uterom for 
beboerne.

«Idéen bak» prosjektet har vært å forene his-
torien og nåtiden i et attraktivt boligprosjekt i 
byens sentrum.

Det nye boliganlegget har to deler, to «gatehus» 
med 6 leiligheter mot Snipetorpgate og ett «ter-
rassehus» med 6 leiligheter i skråningen opp mot 
Brekkeparken. 

Mellom de to delene ligger et felles uteareal, 
«Snipetorget», som kan benyttes av alle beboerne 
i anlegget.
Det er også sørget for at det er gode avstander 
mellom de nye boligene og nabobebyggelsen i nord 
og sør. 
Åpningene mot naboeiendommene, uterommet 
mellom de to «gatehusene» og det åpne fellesa-
realet mellom «gatehusene» og «terrassehuset» 
ivaretar bygningsstrukturen i gata og sørger for 
utsikt og åpenhet for beboerne i de to delene av 
boliganlegget. I hver av de to bygningene mot gata 
er det tre romslige leiligheter med store balkonger 
mot vest / mot gata. Mellom husene anlegges en 
hage som vil være et felles uteareal for beboerne i 
«gatehusene». 

«Terrassehuset», som ligger tilbaketrukket oppe 
i skråningen, har 3 store leiligheter med store 
terrasser på hver side av felles heis- og trapperom. 
«Terrassehuset», som vil bli lite synlig fra Snipe-
torpgate, ligger høyt i terrenget, men ved plas-
seringen er det sørget for bygningen ikke stenger 
for utsikten fra Brekkeparken. 

Nødvendig boder og parkering for biler og sykler er 
plassert i boliganleggets underetasjer med direkte 
heisforbindelse opp til alle leilighetene. 

For øvrig henvises til prospektets tekst, tegninger 
og illustrasjoner.

ARKITEKTENS VISJON ARKITEKTENS VISJON

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A
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Eiendommen Snipetorpgate 13A ligger i den bratte, 
vestvendte skråning mellom Snipetorpgate og 
Brekkeparken, og den har en høydeforskjell på 
omkring 20 meter.  Orienteringen mot vest og 
høydeforskjellen gir tomten gode sol- og utsikts-
forhold.  Ved utformingen av boliganlegget er det 
lagt vekt på å gi bygningene en dimensjon / en 
målestokk som hører hjemme i den gamle gata. 
Lengder, bredder, høyder og takvinkler er viktige 
dimensjoner som skal være tilpasset og harmonere 
med den eksisterende bebyggelsen i gata. Samtidig 
har det vært viktig å utforme en moderne be-
byggelse som tilfredsstiller dagens ønsker og krav 
til funksjon og design, og dertil utnytte tomten 
på en måte som gir den enkelte bolig best mulig 
orientering i forhold til sol og utsikt og skape gode 
uterom for beboerne.

Idéen har vært å forene historien og nåtiden i et 
attraktivt boligprosjekt i byens sentrum.

Det nye anlegget består av to hoveddeler, to gate-
hus med seks leiligheter mot Snipetorpgata og ett 
terrassehus med seks leiligheter i skråningen opp 
mot Brekkeparken. Mellom de to delene ligger et 
felles uteareal, Snipetorget, som kan benyttes av 
alle beboerne i anlegget. 

Det er også sørget for at det er gode avstander 
mellom de nye boligene og nabobebyggelsen i nord 
og sør. 

Åpningene mot naboeiendommene, uterommet 
mellom de to gatehusene og det åpne fellesarealet 
mellom gatehusene og terrassehuset ivaretar 
bygningsstrukturen i gata, og sørger for utsikt og 
åpenhet for beboerne i de to delene av boliganleg-
get. I hver av de to bygningene mot gata er det tre 
romslige leiligheter med store balkonger mot gaten 
og vest. Mellom husene anlegges en hage som vil 
være et felles uteareal for beboerne i gatehusene. 

Terrassehuset, som ligger tilbaketrukket oppe i 
skråningen, har tre store leiligheter med store 
terrasser på hver side av felles heis- og trapperom. 
Terrassehuset, som vil bli lite synlig fra Snipetorp-
gata, ligger høyt i terrenget, men ved plasseringen 
er det sørget for at bygningen ikke stenger for 
utsikten fra Brekkeparken. 

Nødvendige boder og parkering for biler og sykler 
er plassert i boliganleggets underetasjer med 
direkte heisforbindelse opp til alle leilighetene. 

For øvrig henvises til prospektets tekst, tegninger 
og illustrasjoner.

Snipetorpgate er den eldste og mest kjente gata i Skien, den eneste gata som ikke ble lagt øde i den store  
bybrannen i 1886. I dag er det en attraktiv boliggate, der mye av den eldste trehusbebyggelsen i sentrum ligger. 

I årenes løp har flere av bygningene blitt endret og modernisert, og noe ny bebyggelse har kommet til, men mye av 
den opprinnelige arkitekturen i gata er inntakt og gata har beholdt sin opprinnelige bygningsstruktur. 

Denne er det viktig å ta vare på.

ARKITEKTENS VISJON

02

Reidar Aasen 
Børve Borchsenius Arkitekter AS 
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Arkitektens beskrivelse av «idéen bak» prosjektet. Arkitektens beskrivelse av «idéen bak» prosjektet.Arkitektens beskrivelse av «idéen bak» prosjektet.
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TID TIL DE 
GODE STUNDENE

03

Livet i ny leilighet skal være enkelt, fritt for vedlikehold og tidkrevende gjøremål. Slett vedlikehold, 
hagearbeid og snømåking fra agendaen. Nyt i stedet velholdte og delikate fellesområder og bruk 

heller tiden på det som betyr aller mest for deg. 

EN ENKLERE HVERDAG EN ENKLERE HVERDAG

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A



NÅR KVALITET TELLER

Snipetorpgata 13A

Kvaliteten er bærende i Snipetorpgata 13A. Fra gjennomarbeidet arkitektoniske 
detaljer til materialene du lever tettest på. Delikate og lettstelte flater 
synliggjøres i dagslyset som hentes inn gjennom de store vindusflatene.

SYNLIG KVALITET
04

14 15

Illustrasjonsbilde, avvik vil forekomme. Terrassser blir levert med Royal impegrenerte terrassebordTerrassehusleilighet THN3
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NÅR KVALITET TELLER

Snipetorpgata 13A

HERLIGE 
UTEPLASSER

Leilighetene i terrassehusene har hele 48 m2 terrasse som kan innredes med flere 
soner. Her har du en fantastisk uteplass hvor du kan samle dine kjære og nære. 

Med vestvendt beliggenhet kan du nyte solen store deler av dagen 
og helt til den går ned over Skien by.

Illustrasjonsbilde, avvik vil forekomme4. etasje balkong utsikt mot nord – THN4
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NÅR KVALITET TELLER

Snipetorpgata 13A

INGEN 
TILFELDIGHETER

Valg av gode materialer er bærende for både uttrykk og komfort. Høy kvalitet 
skal synes og merkes. Enkelt å vedlikeholde, lett å matche. Delikate overflater 

løfter interiøret og bekrefter den gjennomgående høye boligstandarden.

Illustrasjonsbilde, avvik vil forekommeTerrassehusleilighet THS3



NÅR KVALITET TELLER NÅR KVALITET TELLER

LYNGEN ANTRASSITT LYNGEN MEDIUM GRÅLYNGEN SORT LYNGEN ROSSÉ LYNGEN OLIVEGRØNN

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A
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Norsk kvalitet med tidsriktige flater. Helheten i interiøret er ivaretatt med lekre kjøkkenløsninger fra Strai. 
Velg selv farge for et personlig uttrykk.

STRAI KJØKKEN

Fem sofistikerte farger – velg din favoritt. Kjøkkenet er et bærende element i det helhetlige interiøret, 
og skal oppleves varmt og imøtekommende. Samtidig som det understreker din personlige stil.

Med Strai Kjøkken er du sikret viktige elementer som kvalitet, funksjonalitet og god design. Stilrent, med spesielt slitester-
ke overflater. Den norske produsenten har i over 100 år foredlet trevirke, og leverer i dag tidsriktige løsninger med blant 

annet allergivennlig maling som ivaretar godt inneklima. 



NÅR KVALITET TELLER NÅR KVALITET TELLER

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A
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I Snipetorpgata 13A er det en selvfølge at planløsningene er optimale og med gjennomtenkte detaljer. 
I terrassehusene kan vi tilby to bad hvor hovedbadet har direkte tilknytning til et romslig omkledningsrom og 

soverom. Leveransen av baderomsmøbler kan avvike fra illustrasjonen – se leveransebeskrivelse

REN GLEDE

Illustrasjonsbilde, avvik vil forekomme Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

IllustrasjonsfotoTerrassehusleilighet THS3



NÅR KVALITET TELLER NÅR KVALITET TELLER
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ROM FOR Å LEVE

Gjennomtenkt bruk av vindusflater gir optimale lysforhold og uterommet oppleves som 
en forlengelse av boarealene.

Terrassehusleilighet THN3 Terrassehusleilighet THS3
Illustrasjonsbilde, avvik vil forekomme. Terrassser blir levert med Royal impegrenerte terrassebord Illustrasjonsbilde, avvik vil forekomme. Terrassser blir levert med Royal impegrenerte terrassebord
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NÅR KVALITET TELLER

Snipetorpgata 13A

EN SKJERMET OASE 
I SENTRUM

Illustrasjonsbilde, avvik vil forekomme
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Illustrasjonsbilde, avvik vil forekomme

NÅR KVALITET TELLER NÅR KVALITET TELLER

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A



til felles disposisjon.
Treningsrom 

Fellesrom

145 m2
30 31

Til deres disposisjon – 145 kvadratmeter som kan brukes til så mangt. Hver boligenhet har 
eierandel i et felleslokale som åpner for fleksibel bruk. Aktive beboere kan ta initiativet til 
felles treningstimer eller hva med en livsglad dansekveld? Kanskje trenger du ekstra plass 
når skiene skal smøres eller hobbyen skal praktiseres? Eller hva med å etablere gjesterom til 
beboernes gjester? De ekstra 145 kvadratmeterne gjør det enklere å gi slipp på eneboligen, 
du har fremdeles tilgang til plass samtidig som du slipper å bekymre deg for vedlikehold.

NÅR KVALITET TELLER NÅR KVALITET TELLER

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A



DE NÆRE KVALITETENE
05

32 33

“Rolig og trygt nabolag. Fint boligområde 
med gode turmuligheter.”

Brekke/Gyngehaven - Vurdert av 51 lokalkjente

Opplevd trygghet
8,6/10

Naboskapet
6,8/10

Turmulighetene
7,8/10

Sitat fra lokalkjent

OMRÅDET

Snipetorpgata 13A



SJARMERENDE SNIPETORP
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NABOLAGET KJENNETEGNES 
AV HISTORISK BEBYGGELSE I 
HARMONISKE OMGIVELSER 

03
02

01
Snipetorp er uten tvil ett av de mest attrak-
tive boligområdene i Skien sentrum. Her bor 
du midt i byen, men skjermet for støy og stor 
aktivitet. Det er gangavstand til både forret-
ninger, restauranter og kulturarenaer, sam-
tidig som området har vakre, grønne lunger 
for rekreasjon og nytelse. En fredelig og trygg 
oase, midt i et yrende byliv.

Brostensgater, lave dører og husvegger malt 
i duse toner. I dag er Snipetorp et fredelig 
område med langsom aktivitet, helt motsatt 
av det livet som preget bygatene i de forrige 
århundrer. Snipetorp lå opprinnelig ved en av 
de viktigste veiene inn til Skien sentrum, og 
her kunne slitne langveisfarende finne både 
mat og en seng. Det var yrende liv i gatene, 
med små spesialforretninger og verksteder 
side om side. Midt i det hele bodde middelk-
lassen, gjerne med tre generasjoner under 
samme tak.

De eldste husene, som er over 200 år gamle, 
er i dag restaurert og ivaretatt med omsorg og 
respekt for tiden de er bygget i.

04
Hva er livskvalitet for deg i dag? Og i morgen? 
Livet byr på ulike faser som stiller forskjellige 
krav til omgivelsene våre. I kombinasjon med 
personlige preferanser tar vi valg som nettopp 
skal sikre en god livskvalitet.

Å velge Snipetorp som ditt nye nærmiljø betyr 
at du ønsker nærhet til et levende sentrumsliv, 
samtidig som du verdsetter trygghet og ro i 
historiske omgivelser. Du har et oversiktlig og 
trivelig miljø rett utenfor døren, men kan velge 
å trekke deg tilbake med en bok og en kopp 
kaffe i ditt eget, private uterom.

Snipetorps kvaliteter skal speiles i dine. Du skal 
virkelig kjenne verdien av å leve i en historisk 
sjarmerende perle, der boligen din fremstår 
med gjennomarbeidet kvalitet og komfort som 
er utviklet med respekt for omgivelsene.

Grønne lunger rett utenfor døren. Snipetorp 
ligger rett ved Brekkeparken, et nydelig om-
råde med historiske bygninger og et vell av 
planter og trær. Skien er plassert midt i store 
naturområder som flittig benyttes til rekreas-
jon og opplevelser. Heldigvis er naturen trukket 
inn i bybildet, med Skienselva som en levende 
åre gjennom sentrumsgatene. I den lille stor-
byen Skien er det alltid kort vei til skog og fjell, 
men like viktig er det å ha tilgang til grønne 
arealer rett utenfor døren. 

36 37
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Telemark Museum og Brekkeparken

Historisk arkitektur i praktfulle parkanlegg. Fra gamle bondestuer og herregården Søndre Brekke til det hyper-
aktuelle nye signalbygget til Telemark Museum – Brekkeparken byr på variasjon, aktiviteter og skiftende opplevelser 
hele året igjennom. For hele familien. Brekkeparken med Telemark Museum er nærmeste nabo til Snipetorp.

Sentrum – en levende bykjerne med 
tilbud til alle

I Skien er vi opptatt av trivsel og tilbud. 
Sentrum er et spennende møtested 
med rom for alle. Byens kulturarenaer 
har arrangementer innenfor alle kun-
starter, fra storslåtte forestillinger til 
intimkonserter og gateshow. 
Restauranttilbudet er variert og alltid i 
utvikling, her dukker det opp nye smak-
er og nytelser hentet lokalt eller fra det 
internasjonale kjøkkenet.

Butikkene er viktige bidragsytere til et 
levende sentrum, og kundeservice med 
smil og personlig veiledning gjør han-
dleturen til en gledelig hverdagsaktivi-
tet. Skien sentrum er nærmeste nabo 
til Snipetorp.

Landmannstorget – et miljøriktig 
knutepunkt

I Skien og Telemark er vi opptatt av 
bærekraft og miljøvennlige løsninger. 
Knutepunktet Landmannstorget er 
byens vellykkede etablering av en 
grønn lunge med grener til områder 
både nært og fjernt. Et samlingspunkt 
for kollektivtransport og drosjer, der 
passasjerer og reisende kan vente på 
buss og bil i den fine parken som har et 
eget område for arrangementer. Land-
mannstorget gjør kollektivtransporten i 
Skien mer oversiktlig, med trygge for-
tau og sykkelstier for gående og de på 
to hjul. Et bærekraftig grep som gjør 
sentrumskjernen enda mer attraktiv 
for næringsliv og beboere. Landmann-
storget er nærmeste nabo til Snipetorp.

Skien Brygge – spennende bydel 
forener by og vann

Norske storbyer har fått sine fantas-
tiske bydeler helt i vannkanten – nå 
vokser nye Skien Brygge frem. Og med 
det åpner det seg et helt nytt tilbud 
til byens innbyggere. Imøtekommende 
og inkluderende, med variasjoner og 
muligheter. En spennende utvikling for 
byen som igjennom alle tider har hatt 
vannet som en bærende åre for vekst.
Skien Brygge er planlagt for alle. Med 
gode steder for rekreasjon og lek, 
næringslokaler som sikrer aktivitet på 
dagtid og ikke minst restauranter og 
kulturarenaer som levendegjør bydelen 
langt utover kvelden. Et ambisiøst pros-
jekt som forener gammel historie med 
fremtidens trivsel. Skien Brygge ligger i 
gangavstand til Snipetorp.

Illustrasjonsbilde avvik vil  forekomme Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme

SKIEN SENTRUM

SJARMERENDE SNIPETORP SJARMERENDE SNIPETORP

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A



GATEHUS
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Tett på gateidyllen 

Snipetorp er kjent for sitt sjarmerende miljø og sine koselige gater. Her bor du i topp 
moderne komfort, med utsikt mot historisk gateidyll. Vestvendt beliggenhet sikrer masse 

sol og lys på de lune og romslige balkongene.

Maks utnyttelse

Hver kvadratmeter er gjennomtenkt for leilighetene i gatehuset. Oppholdsrommet har 
åpen kjøkkenløsning og gode soner for både aktivitet og avslapping. Hver leilighet har 

romslig bad med toalett, separat gjestetoalett og praktisk bod for oppbevaring. Det er to 
soverom med god skapplass. Soverommene er trukket tilbake fra veien.

Praktisk og lettvint 

Alle leilighetene i gatehuset har egen biloppstillingsplass i parkeringskjeller, med enkel 
adkomst til boenhetene, enten via trapp eller heis. I tillegg er det en romslig sportsbod 
på hele 7 kvm til hver leilighet. Mellom gatehusene er et hyggelig uteareal som kun må 

benyttes av beboere Snipetorpgata 13A og deres gjester. Alt vedlikehold av ute- og felles- 
arealer blir ivaretatt av borettslagets vaktmester.

Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme
Løftsleilighet GHN3

GATEHUS

Snipetorpgata 13A
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Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme

GATEHUS GATEHUS

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A
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Illustrasjonsbilde avvik vil forekommeLeilighet GHS2
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18m22
Soverom Balkong

2
Bad

Balkongen er din egen private oase ut mot brostensgaten og de sjarmerende husene som omgir 
leiligheten. Gode vindusflater gir ekstra romfølelse, og legg spesielt merke til den hyggelige og 

intime spisekroken.
104.4m2 / 99.3m2

BRA/PA

GHN1 og GHN2 
PLAN 1. OG 2. ETASJE - GATEHUS NORD

Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme
Leleilighet GHS2

GATEHUS GATEHUS

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A
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Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme

GATEHUS GATEHUS

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A



GATEHUS

Snipetorpgata 13A
GATEHUS

50 51

Snipetorpgata 13A

GHN3

11.8m22
Soverom Balkong

2
Bad

Leiligheten i tredje etasje ligger helt skjermet mot innsyn, og har nydelig utsikt over byens tak. Her 
har du sol helt til den forsvinner bak horisonten. Praktisk heis til gateplan og parkeringskjeller med 

egen biloppstillingsplass.

PLAN 3. ETASJE - GATEHUS NORD

84.7m2 / 81.2m2
BRA/PA

Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme
Toppleilighet GHN3
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Illustrasjonsbilde avvik vil forekommeLeilighet GHN3



GATEHUS

Snipetorpgata 13A
GATEHUS

54 55

Snipetorpgata 13A

18m22
Soverom Balkong

2
Bad

Kjøkkenet er lagt mot spiseplass slik at øvrige sittesoner er mer skjermet. Uterommet oppleves som 
en forlengelse av leiligheten, med store sydvendte vindusflater mot sentrum. Bod og romslig garder-

obe rett innenfor inngangsdøren.
104.4m2 / 104.4m2 

BRA/PA

GHS1og GHS2
PLAN 1. OG 2. ETASJE - GATEHUS SYD

Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme
Løftsleilighet GHS2



GATEHUS

Snipetorpgata 13A
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11.8m22
Soverom Balkong

2
Bad

På den helt usjenerte balkongen i toppetasjen kan du sitte i fred og ro nyte utsikten over byens tak. 
Store vindusflater ut mot balkongen gir godt med lys og en fin kobling mellom ute og inne. 84.7m2 / 81.2m2

BRA/PA

GATEHUS

Snipetorpgata 13A

GHS3
PLAN 3. ETASJE - GATEHUS SYD

Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme
Toppleilighet GHN3
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Plan 1 og 2. etasje, Gatehus nord 
Leilighet GHN1 og GHN2 

Plan 1 og 2. etasje, Gatehus syd 
Leilighet GHS1 og GHS2 

Plan 3. etasje, Gatehus nord 
Leilighet GHN3 

Plan 3. etasje, Gatehus syd 
Leilighet GHS3 

Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme

GATEHUS GATEHUS

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A



TERRASSEHUS
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TERRASSEHUSTERRASSEHUS

Beste beliggenhet

Unike leiligheter i ett av byens mest attraktive strøk. Kombinasjonen av størrelse, 
kvalitet og beliggenhet er av de sjeldne. Terrasseleilighetene ligger tilbaketrukket, 

med fantastisk utsyn over Snipetorp og byen. Her bor du i en leilighet med villakvaliteter 
og uten krevende vedlikehold. Med tilgang til sentrum og vakre Brekkeparken rett 

utenfor døren din.

Komfort og kvalitet

Terrasseleilighetene gir umiddelbart følelsen av romslighet og gjennomgående god 
standard. De store terrassene vender mot vest, og vindusflater fra gulv til tak sikrer 

fantastisk lysinnfall i rommene. Du kan velge mellom to fleksible planløsninger i terrasse-
leilighetene – alt etter hvilke behov og ønsker du har. Vi har vist dem begge og valget er 
ditt. Uansett leveres det gode romløsninger med blant annet to bad, stort omklednings-

rom, eget vaskerom og en stor imøtekommende hall. 

Gjennomtenkt for en enklere botilværelse 

Livet i leilighet er fritt for bekymringer om snømåking, hagearbeid og forefallende ved-
likehold. Hver leilighet har tilgang til to romslige sportsboder og to biloppstillingsplasser  

i garasjeanlegget, som også har heis direkte opp. De store terrassene har plass til  
hyggelige middager med venner og familie, samt mer avslappende soner der solen  

kan nytes helt til den går ned i horisonten.

Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme

Snipetorpgata 13ASnipetorpgata 13A
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Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A
TERRASSEHUS TERRASSEHUS
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Store dør- og vindusflater mot terrassen visker ut skillet mellom inne- og uterom. Skap din egen oase 
med blomsterkasser, lykter og møbler som inviterer til å nyte kvelden utendørs. 

Illustrasjonsbilde avvik vil forekommeTerrasseleilighet THS3



Snipetorpgata 13A

66 67

48m22
Soverom Terrasse

2
Bad

Kjøkkenet er integrert mot stuen, beliggende mot vest og med masse godt arbeidslys. 
Praktisk for servering av utendørs måltider på den store terrassen. 165m2 / 165m2

BRA/PA

TERRASSEHUS

Snipetorpgata 13A

THN3
PLAN 3. ETASJE - TERRASSEHUS NORD

Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme
Terrasseleilighet THN3

TERRASSEHUS



Snipetorpgata 13A
TERRASSEHUS
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48m22
Soverom Terrasse

2
Bad

Denne leiligheten har ikke bare en stor terrasse på 48 kvm. I tillegg disponerer du en 
avgrenset og solrik hageflekk mot syd – kun for denne boligen 165m2 / 165m2

BRA/PA

TERRASSEHUS

Snipetorpgata 13A

THS3
PLAN 3. ETASJE - TERRASSEHUS SYD

Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme
Terrasseleilighet THS3
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Store dør- og vindusflater mot terrassen visker ut skillet mellom inne- og uterom. Skap din egen oase 
med blomsterkasser, lykter og møbler som inviterer til å nyte kvelden utendørs. 

Illustrasjonsbilde, avvik vil forekommeTerrasseleilighet THS3



Snipetorpgata 13A
TERRASSEHUS
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48m23
Soverom Terrasse

2
Bad

Med fantastisk utsikt over byens tak, store vindusflater og åpning mot den store terrassen. 
På terrasshuset kan du fritt velge mellom to alternative planløsninger - valget er ditt. 165m2 / 165m2

BRA/PA

TERRASSEHUS

Snipetorpgata 13A

THN4
PLAN 4. ETASJE - TERRASSEHUS SYD

Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme
Terrasseleilighet THN4
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Illustrasjonsbilde, avvik vil forekommeTerrasseleilighet THN4

Alle leilighetene har norskproduserte kvalitetskjøkken fra Strai Kjøkken, og du står 
fritt til å velge blant angitte og tidsriktige farger. 



Snipetorpgata 13A
TERRASSEHUS
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48m23
Soverom Terrasse

2
Bad

165m2 / 165m2
BRA/PA

TERRASSEHUS

Snipetorpgata 13A

THS4
PLAN 4. ETASJE - TERRASSEHUS SYD

Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme
Terrasseleilighet THS3
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Plan 3. etasje, Terrassehus nord 
Leilighet THN3 

Plan 3. etasje, Terrassehus syd 
Leilighet THN3 

Plan 4. etasje, Terrassehus nord 
Leilighet THN4

Plan 4. etasje, Terrassehus syd 
Leilighet THN4

Illustrasjonsbilde, avvik vil forekomme

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A
TERRASSEHUS TERRASSEHUS
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FASADE MOT SØR-0ST GARASJEPLAN

SNITT C / FASADE MOT SØR-VEST 

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A
FASADER GARASJEPLAN
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INFORMASJON OM 
NABOLAGET

09

(0-12 år)

14.5%

19.3% 18.6%

39.7%

7.0%7.3%

3.8%

25.3%

22.0%

40.9%

(13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)
Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregert data basert på svar innenfor et gitt nabolag. 
Eiendomsprofil AS eller Eiendomsmegler 1 Telemark AS avd. Porsgrunn kan ikke holdes ansvarlig for innholdet eller mangler/feil i 

dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020

OMRÅDE
Kommune: Skien
Grunnkrets: Bratsbergkleiva

Sandefjord lufthavn Torp           46 min
Skien stasjon            20 min
Skien terminal Landmannstorget            3 min

Handelstorget              4 min
Apotek1 Svanen Skien             5 min
Meny Lietorvet              9 min

Thon Hotel Høyers, Skien              3 min
Bygarasjen Skien              4 min

37% er gift
15% er barnefamilier
27% har høyskoleutdanning
37% har inntekt over 300.000
62% eier sin egen bolig
12% eier hytte
47% har bolig på over 120 kvm
61% bor i enebolig
52% av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

61% Enebolig
15% Hybel/annet
23% Blokk

PERSONER
54510
372

HUSHOLDN.
24990
216

BEFOLKNING

TRANSPORT

VARER/TJENESTER

LADEPUNKT FOR EL-BIL

DEMOGRAFI

BOLIGMASSE

61%
15%

23%

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A
NABOLAGSPROFIL NABOLAGSPROFIL



UTBYGGER ENTREPRENØR
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UTBYGGER 
SNIPETORPGATA AS

ENTREPRENØR, 
SNIPETORPGATA 13A

10 11

Formålet er å utvikle et unikt boligprosjekt i en av Skiens vakreste bydeler, Snipetorp. Vi er virkelig 
stolte og begeistret over å kunne presentere 12 eksklusive leiligheter med moderne arkitektur i fin 
harmoni med historiske bygninger i en sjarmerende bydel. Snipetorpgata 13A gir en unik mulighet 

til å bo romslig i gåavstand til det du trenger i hverdagen. 

Prosjektet ledes av Skien Boligbyggelag som har lang og bred erfaring med å skape et godt sted å bo. 
 

Selskapet Snipetorpgata AS består av eierne: 
Skien SBBL Eiendom AS  I  Stulen AS  I  Lillefjære Invest AS

Arbeidsfellesskapet 13A er et 50/50 arbeidsfellesskap mellom Hauk Sveinsson AS og Birk Bygg AS. 
Arbeidsfelleksapet bygger på like verdier knyttet til god kvalitet og et skikkelig håndverk for sine 
kunder. Begge selskapene har lærlingordning og alle fagarbeidere har svennebrev eller mesterbrev. 
Hauk Sveinsson AS etablert i 1945, og lang erfaring innenfor grunn og betongarbeider. Selskapet 

gjennomføre alle type anleggsprosjekter.  

 Birk Bygg AS ble etablert i 2006, og lang erfaring innenfor tømmerarbeider. Selskapet gjennomfører 
alle type byggeprosjekter.

Illustrasjonsbilde avvik kan forekomme

Illustrasjonsbilde, avvik vil forekommeTerrasseleilighet THN3

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A
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SKIEN BOLIGBYGGELAG

Et trygt valg - hele livet! 

DIN MEGLER PÅ 
SNIPETORPGATA 13A

Eiendomsmegler1 Telemark har nærmere 30 
ansatte fordelt på syv kontorer. Dermed er 
vi Telemarks største eiendomsmegler. Siden 
oppstarten i 1995 har vi vært del av Telemarks 
ledende eiendomsmeglerforetak. I 2019 om-
satte vi over 1000 boliger i Telemark. Våre solide 
 eiere er Sparebank 1 Telemark og Skien Bolig-
byggelag.

Det er med stor begeistring vi sammen med 
solide og erfarne utbyggere kan presentere det
flotte og eksklusive boligprosjektet i Snipetorp-
gata 13A. Å kjøpe i prosjektert nybygg gir deg 
muligheten til å påvirke slik at du får den nye 
boligen akkurat slik du ønsker den. Vi har lang 
og bred erfaring med nybyggsalg i Telemark, og 
vi skal sørge for at du føler deg trygg gjennom 
hele prosessen og ivareta dine interesser helt 
frem til du flytter inn.

SBBL er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1946, siden den gang har vi bygget opp en solid 
bedrift med høy kompetanse. Vi er i dag 26 ansatte og har over 15 000 medlemmer. SBBL utvikler 
og bygger boligprosjekter, alene eller i samarbeide med andre. Vårt hovedformål er å skaffe boliger 
for medlemmene og bidra til at disse blir forvaltet på en god måte.  Vi er totalleverandør av tje-
nester til 220 boligselskaper og mer enn 6000 boliger. Videre bistår SBBL boligselskapene og deres 
styrer med forretningsførsel, innkreving av felleskostnader, økonomiskrådgivning, tekniske tjenester 

og representasjon på generalforsamlinger, samt andre rådgivningsoppdrag ved behov.  

Våre borettslag er forsikret i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes sikringsordning som gir 
kjøperne og beboerne en økonomisk trygghet mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader. 

Vi gleder oss over å få Snipetorpgata 13A med i vårt lag, og ser frem til å bidra til at dette prosjektet 
blir best mulig ivaretatt i fremtiden. 

Vårt motto er:

Vi er heldige som har et godt samarbeid med 
SpareBank1 Telemark. Dette gir gode resultater 
for kundene våre. Sammen med banken avklar-
er vi raskt finansiering for deg som ønsker 
å realisere boligdrømmen.

Som megler møter vi hele tiden mennesker på 
jakt etter drømmeboligen. Fordi boligkjøp er 
en av de viktigste investeringene du gjør i livet 
ditt, har vi full forståelse for at det kan være 
en krevende prosess. 

Vurderer du kjøp av ny bolig hjelper vi deg 
selvsagt med en kostnadsfri verdivurdering av 
din egen bolig. 

Uansett hvilke spørsmål du har, er det bare å 
ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen
Eiendomsmegler MNEF Heidi Solvang

Prosjektsjef Nybygg

Epost: hs@em1telemark.no 
Telefon: 90 97 87 87 

Adresse: Porsgrunn Serine Jeremiassensgt 4, 3921 Porsgrunn

12

SKIEN BOLIGBYGGELAG MEGLER

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A
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HVORFOR BORETTSLAG
13

TRYGGE RAMMER OG GODE 
FINANSIERINGSORDNINGER

ALT VEDLIKEHOLD I FELLESAREALER 
ER IVARETATT

TID TIL Å GJØRE DET DU VIL

HVORFOR BORETTSLAG HVORFOR BORETTSLAG

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A
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TILVALG
14

Å tilpasse boligen etter dine ønsker er en av mange fordeler med 
å kjøpe ny bolig. Da kan du sette ditt preg på boligen og 

tilpasse etter din smak og dine behov.

Du har tilvalgsmuligheter på alt fra kjøkken, maling, parkett, baderom, flis, dører, lister mv. I tillegg har 
du mulighet til å gjøre enkelte tilpasninger på planløsningene – alt etter hvilke behov du har. Vi har 
derfor lagt opp til at dere fritt kan velge mellom planløsning som fremkommer i dette prospektet for 

terrassehuset mellom THS3/THS4 og  THN3/THN 4.

I Snipetorpgata 13A har vi vært opptatt av det lille ekstra – både i form av gode planløsninger, men 
også i form av gode materialvalg. Det er valgt kvalitetskjøkken fra Strai kjøkken og du kan fritt og velge 

mellom hele fem forskjellige farger på frontene.

Vi skal sørge for å veilede deg gjennom tilvalgsprosessen slik at du kan føle deg trygg på at du ender 
opp med et nytt hjem som er akkurat slik du drømmer om.

TILVALG TILVALG

Snipetorpgata 13A Snipetorpgata 13A



GENERELT
Denne leveransebeskrivelsen samt «Romskjema for lei-
ligheter» gjelder for prosjekt Snipetorpgata 13A. Dersom 
det skulle forekomme at denne leveransebeskrivelsen 
og «Romskjema for leiligheter» er i motstrid, gjelder 
«Romskjema for leiligheter» foran leveransebeskriv-
elsen. Denne leveransebeskrivelsen samt «Romskjema 
for leiligheter» gjelder foran tegninger. 

Denne leveransebeskrivelsen er ment som orientering 
om byggets bestanddeler og funksjoner. Avvik mellom 
leveransebeskrivelsen og øvrig salgsmateriell kan fore-
komme. I slike tilfeller gjelder denne leveransebeskriv-
elsen foran annet materiell. 
3D-bilder og illustrasjoner i salgsmateriellet vil vise ele-
menter som ikke er inkludert i leveransen. Eksempler på 
dette er møbler, kjøkken, garderobeløsninger, vinduer, 
dører, fasadedetaljer, utomhusdetaljer etc.
3D-tegninger i prospektet er illustrasjoner og kan av-
vike fra den endelige leveransen. Blant annet er sjakter, 
eventuell innkassinger, nedforinger og VVS føringer ikke 
ferdig prosjektert og det kan/vil bli endringer. Salgsteg-
ninger er derfor ikke egnet for måltaking da det er de 
endelige prosjekterte tegningene det bygges etter. Det 
kan også bli enkelte avvik fra salgstegninger med tan-
ke på plassering av vinduer/vindusdører som følge av 
arkitektonisk utforming av bygget, krav til bæring, iso-
lasjonskrav etc. 

ENERGIKLASSE
Bygget skal bygges etter TEK 17, minimum energiklasse C. 

BALKONGER
Det leveres balkonger med Royal impregnert kledning. I 
plan 1 legges heller eller støpt dekke. Det leveres glass-
rekkverk uten søyler med håndløper av rustfritt/syre-
fast stål og klart glass. 

VINDUER, BALKONG- OG TERRASSEDØRER:
Vinduer og vindusdører leveres i tre med utvendig  
aluminiums kledning, innvendig i lys hvit farge. 
Hovedinngangsdør i lakkert aluminium og glass, med 
automatisk døråpner. 

INNVENDIG ROMBEHANDLING I LEILIGHETER
GULV
Entré, kjøkken, oppholdsrom, soverom, og gjesterom 
skal ha 14mm 1stav matt hvitpigmentert eikeparkett. 
Parketten legges ihht leverandørens anvisning. Hvitpig-
menterte eikelister på gulv Toalett og bad/baderom leg-
ges 30x60cm flis. I dusjsone legges mosaikkflis 5x5cm.

Himling 
Hvitmalt (NCS S0502-Y) nedhengt gipshimling i alle rom. 
Det leveres listefritt i entré, kjøkken, oppholdsrom og 
soverom/gjesterom. Det leveres taklister fra Deco sys-
tem på toalett, bad/baderom og bod/teknisk.

Vegger
Malte slette betong- og gipsvegger. 
Toalett, bad/baderom leveres med 30x60 flis.

INNREDNING
Kjøkken
Det leveres kjøkkeninnredning i henhold til plantegn-
ingene fra Strai kjøkken. Kjøkkeninnredning leveres med 
integrerte hvitevarer og ventilator. 

Bad og WC 
På baderom leveres servantskap med skuffer. Speil i 
samme bredde som servant med sidelys. Stikk på vegg 
ved siden av speil. 

Det leveres utstyr fra anerkjent fabrikat, og vegghengt 
med innvendig sisterne som utstyres med klosettseter. 
Det leveres” rør i rør” -system med rørskap på bad, plas-
sering av dette avgjøres under prosjekteringen i bygge-
perioden.

Himling på bad er nedforet med LED- downlights og 
dimmer.

På WC leveres håndvask med speil. LED- downlight i 
himling

Mindre avvik kan forekomme i boligens areal grunnet 
endring i bærekonstruksjon, inntegning av sjakter etc. 
Forutsatt at dette ikke fører til vesentlige endringer av 
leveransen, vil dette ikke medføre krav om prisreduks-
jon eller prisavslag. Selger har rett til å foreta endringer 
som nevnt ovenfor, men vil alltid tilstrebe at endringer 
utføres på en slik måte at boligens generelle bruksverdi 
og standard ikke påvirkes vesentlig. Kjøper skal varsles 
om slike endringer på hensiktsmessig måte innen rime-
lig tid.

KONSTRUKSJON
Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong og 
stål. Leilighetsskillevegger i betong eller lydvegger av 
isolert stenderverk kledd med gips. Innvendige vegger i 
leilighetene leveres som gipsvegger.

YTTERTAK OG YTTERVEGGER
Yttertak blir utført med takstoler, tekket utvendig med 
dobbeltkrum takstein. Tak med lite fall båndtekkes. Ut-
vendig nedløp fra balkonger og tak over balkong hele 
veien fra øvre nivå til nedre nivå. 

Det leveres yttervegger i isolert bindingsverk, varieren-
de kledning (låvekledning, spaltekledning) 19-22 mm 
ferdig malt på fabrikk. Siste strøk maling utføres på 
byggeplass. 

92 93

LEVERANSEBESKRIVELSE 
OG ROMSKJEMA
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LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE
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Dører:
Inngangsdør til leilighet
Det leveres glatte hvite dører med brannkrav og lydkrav 
ihht beskrivelse krav fra RIA og RIBr. Leveres med Yale 
Doorman kodelåser sølv

Innerdører i leilighet 
Det leveres hvite, kompakte dører, med vridere i fork-
rommet matt og hvite gerikter fra Deco. Flate terskler 
i eik med luftespalte under. Der det er vist skyvedører 
leveres disse i samme kvalitet.

TEKNISKE ANLEGG
Oppvarming:
Det leveres vannbårent oppvarmingsanlegg, basert på 
varmeproduksjon med luft til vann oppvarming. Var-
meanlegget dekker energibehovet til oppvarming av 
tappevann, romoppvarming iht. TEK 17. Gulvvarmen kan 
temperatur reguleres for vært rom.

VVS
Det leveres 2 stk frostfrie utekraner på bygget i 3 og 
5 etasje i terrassehuset. For gatehuset etableres det 
utekran på gavlvegger mot syd i 1. og 3. etg, samt foran 
port til garasjekjeller.

Porttelefon 
Det monteres ringetablå ved hovedinngangspartiet. 
Porttelefon med video og automatisk låsåpner blir le-
vert i hver leilighet. Det leveres ringeknapp utenfor hver 
leilighet.

FELLESAREALER
Garasjedør / port
Det leveres garasjeport med 2 stk sendere pr leilighet

Vegger i fellesarealer
Alle fellesarealer fra plan 1 – 4 sparkles og males til full 
dekk. Dette gjelder også trapperom og sluse i kjeller. 

Himling i fellesarealer
Himling i inngangspartier for Gatehus og Terrassehus 
(plan 1), kles, med trespiler på sort bakgrunn.

Øvrige himlinger males hvite, eller kles med lydabsorber-
ende plater ved behov.

Trapperekkverk 
Trapperekkverk med stålspiler leveres pulverlakkert fra 
fabrikk. 

Utomhus 
Utearealet leveres iht. utomhusplan. 

Sykkelparkering
Det leveres sykkelparkering i felles anlegg i p-kjeller.

Postkasser
Det medtas 4 stk 3-roms postkasser og 2 stk avis post-
kasse. 

Skilt
Felles og individuell skilting medtas, bl.a. husnummer-
skilt, bodnummerskilt, parkeringsplass-skilt i P-kjeller 
mm.

FDV
Prosjekt FDV leveres komplett i to digitale eksemplar til 
byggherre. 

For hver leilighet leveres en leilighetsmappe med nød-
vendige bruksanvisninger og dokumentasjon på utstyr 
og materiell, samt en elektronisk FDV.

Brannutstyr
Alle områder og rom dekkes av hensiktsmessig slok-
keutstyr, overveiende vann i ihht. forskrifter. 

Elektriske installasjoner:
Det leveres skjult elektrisk anlegg. Alle arbeidene leveres 
iht NEK400 samt TEK17. 

Det tilrettelegges for elektrisk styring av markiser/
screens til alle vinduer både mhp føringsveier og plass 
i sikringsskap.

Garasjer og parkeringsplasser i parkeringskjeller skal til-
rettelegges for fremtidig el. bil lading med tilhørende 
føringsveier og plass i sikringsskap.

Det leveres belysning i alle fellesarealer med LED lyskil-
de, og sensorer som skrur lyset av og på.

TV/Bredbånd
Utbygger bestiller på vegne av borettslaget felles stan-
dard abonnement for TV, internett og telefon. Abonne-
mentsprisen kommer i tillegg til felleskostnadene. I hver 
leilighet etableres det en router sentralt plassert.
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TILVALG
Tilvalgsprosessen blir gjennomført i regi av selger eller den selger utpeker. Det blir muligheter for å gjøre endringer på 
inventar, utstyr og materialvalg, men ikke planløsninger som omfatter flytting av bærevegger. Plassering av sjakter, 
punkter for vann og avløp for bad, toaletter, servanter, dusjer etc. er låst.  For Gatehusene er i tillegg kjøkkenplasser-
ingen med tilhørende rørføringer også låst. Endringer må skje innen oppgitte frister. 

Selger eller den selger utpeker vil i god tid før innrednings-arbeidene begynner utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser 
og frister for beslutning vil fremkomme. Det vil bli lagt til et separat administrasjonsgebyr for hver tilvalgsliste.

GENERELLE FORBEHOLD
Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til uten forutgående varsel å gjøre endringer som 
er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis offentlige pålegg, uten å forringe den generelle standard. Dette kan 
eksempelvis gjelde størrelser og plassering av sjakter, veggtykkelser, himlingshøyder, nedforing i himlinger og inn-
kassinger m.m. Det gjøres oppmerksom på at fast inventar som vises med stiplede linjer på salgstegning, ikke med-
følger. For ordens skyld opplyses også at møbler som vises på salgstegning heller ikke følger med kjøpet. Det presiseres 
spesielt at kjøkken leveres i h.t. egen kjøkkentegning som blir utarbeidet av kjøkkenleverandør. Illustrasjoner i pros-
pektet kan avvike fra den reelle leveransen. Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil i denne beskrivelsen.
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Oppvarming med vannbåren gulvvarme.Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger). 
Punkter til grunn-
belysning leveres.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske innstal-
lasjoner i boliger) . Lys 
over benk leveres.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger). 
Varmekabler med 
termostat, led down-
lights med dimmer. 

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger). 
Punkter til grunnbe-
lysning leveres.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske innstal-
lasjoner i boliger) .  
Punkter til grunn-
belysning leveres. 
Panelovn

Oppvarming med 
vannbåren gulvvarme. 
Lekkasjesikring Water 
Guard kjøkkenbenk, det 
leveres ettgreps blande-
batteri

Vegghengte toaletter. 
Dusjhjørne rett 900x900 m/ subbelist. 
Termostat dusj batteri og dusjgarnityr. 
Bad 80 cm  porselens servant. 
Det leveres ettgreps blandebatteri.  
Skuff-fronter hvitt høyglans.  
800 speil med led-lys, stikk.Løsningner 
og størrelser tilpasses hver leilighet, 
se derfor planløsning for den aktuelle 
leilighet.

Oppvarming med vannbåren gulvvarme.

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene

Foring og gerikt 
på dører i 
delevegger.   
Listefri foring på 
dører og vinduer 
i yttervegg

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene

Foring og gerikt 
på dører i 
delevegger.                                                         
Listefri foring 
på dører og 
vinduer i ytter-
vegg

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene

Kjøkken fra Strai 
kjøkkeninnredning.                       
Foring og gerikt på 
dører i delevegger.                                                         
Listefri foring på 
dører og vinduer 
i yttervegg. 
Ventilator og inte-
grerte hvitevarer                 

Foring og gerikt 
på dører i 
delevegger.

Foring og gerikt 
på dører i 
delevegger.                                                         
Listefri foring 
på dører og 
vinduer i ytter-
vegg
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Entre

Kjøkken

Toalett

Oppholdsrom

Soverom

14 mm 1-stavs matt 
hvit pigmentert lakert 
eikeparkett m/hvit-
pigmentert eik fotlist

14 mm 1-stavs matt 
hvit pigmentert lakert 
eikeparkett m/hvit-
pigmentert eik fotlist

30x60cm fliser, 
gjennomfarget.                       
I nedsenket 
dusjområde: 5x5cm flis 
(mosaikkflis)

14 mm 1-stavs matt 
hvit pigmentert lakert 
eikeparkett m/hvit-
pigmentert eik fotlist

14 mm 1-stavs matt 
hvit pigmentert lakert 
eikeparkett m/hvit-
pigmentert eik fotlist

Sparklet og malte 
gipsplater med 
slettvegg
3 farger. 

Sparklet og malte 
gipsplater med 
slettvegg 
3 farger. 
Fliser over kjøkkenbenk.

30x60cm fliser, 
gjennomfarget. 

Sparklet og malte 
gipsplater med 
slettvegg 
3 farger. 

Sparklet og malte 
gipsplater med 
slettvegg 
3 farger.

Sparklet og malt gipshimling. 

Sparklet og malt gipshimling. 

Sparklet og malt gipshimling. 

Sparklet og malt gipshimling. 

Sparklet og malt gipshimling. 
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Vegghengte toaletter. 
Dusjhjørne rett 900x900 m/ 
subbelist. Termostat dusj batteri 
og dusjgarnityr. 
Bad 60 cm  porselens servant. 
Det leveres ettgreps blandebatteri.  
Skuff-fronter hvitt høyglans. 
Tilkoblingspunkter med kran og avløp 
for vaskemaskin. 
800 speil med led-lys, stikk.
Løsningner og størrelser tilpasses 
hver leilighet, se derfor planløsning 
for den aktuelle leilighet.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger). 
Varmekabler med ter-
mostat, led downlights 
med dimmer. 

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger). 
Varmekabler med 
termostat, led down-
lights med dimmer. 

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger). 
Varmekabler med 
termostat, led down-
lights med dimmer. 

Vegghengte toaletter. 
Dusjhjørne rett 900x900 m/ 
subbelist. Termostat dusj batteri 
og dusjgarnityr. 
Tilkoblingspunkter med kran og 
avløp for vaskemaskin 
Baderom 120 cm porselens servant. 
Det leveres ettgreps blandebatteri.  
Skuff-fronter hvitt høyglans.  
800 speil med led-lys, stikk.
Løsningner og størrelser tilpasses 
hver leilighet, se derfor planløsning 
for den aktuelle leilighet.

Vegghengte toaletter. 
Dusjhjørne rett 900x900 m/ 
subbelist. Termostat dusj batteri 
og dusjgarnityr. 
Baderom 150 cm porselens servant. 
Det leveres ettgreps blandebatteri.  
Skuff-fronter hvitt høyglans.  
800 speil med led-lys, stikk.
Løsningner og størrelser tilpasses 
hver leilighet, se derfor planløsning 
for den aktuelle leilighet.

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene

Foring og 
gerikt på 
dører i 
delevegger.                                                         

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene

Foring og 
gerikt på 
dører i 
delevegger.                                                         

Foring og 
gerikt på 
dører i 
delevegger.                                                         
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Bad 4,5 GH 1 og 
2 etg

Bad 5,9 GH 1 og 
2 etg 

Bad 5,6 GH 3.etg

30x60cm fliser, 
gjennomfarget.   
I nedsenket dusjområde: 
5x5cm flis (mosaikkflis)

30x60cm fliser, 
gjennomfarget.  
I nedsenket dusjområde: 
5x5cm flis (mosaikkflis)

30x60cm fliser, 
gjennomfarget.  
I nedsenket dusjområde: 
5x5cm flis (mosaikkflis)

30x60cm fliser, 
gjennomfarget. 

30x60cm fliser, 
gjennomfarget. 

30x60cm fliser, 
gjennomfarget. 

Sparklet og malt gipshimling. 

Sparklet og malt gipshimling. 

Sparklet og malt gipshimling. 
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Foring og gerikt på 
dører i delevegger.                                                         
Listefri foring på dører 
og vinduer i yttervegg. 
Ventilasjosaggregat og 
luft til vann system 
plasseres her.

Foring og gerikt på 
dører i delevegger.                                                         
Listefri foring på 
dører og vinduer i 
yttervegg

Foring og gerikt på 
dører i delevegger. 
Garderobe leveres 
uten innredning.                                                        

Foring og gerikt på 
dører i andre rom.                                               
Listefri foring på 
dører og vinduer i 
yttervegg

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger) . 
Grunnbelysning leveres.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger). 
Punkter til grunn-
belysning leveres.  
Panelovn.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger) . 
Grunnbelysning leveres.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger) . 
Grunnbelysning leveres.
Lysarmaturer i felles-
arealer 1 stk vegg-
bryter ved hoveddør. 
Bevegelsessensor

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i l
eilighetene

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene
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Bod/Tekn

Arb.rom/ 
Gjesterom

Garderobe 

Trapperom

Belegg 

14 mm 1-stavs matt 
hvit pigmentert lakert 
eikeparkett m/hvit-
pigmentert eik fotlist

14 mm 1-stavs matt 
hvit pigmentert lakert 
eikeparkett m/hvitpig-
mentert eik fotlist

30x60cm fliser, 
gjennomfarget, 
3 fargevalg. 

Sparklet og malte gipsplater 
med slettvegg 
3 farger.

Sparklet og malte gipsplater 
med slettvegg 
3 farger.

Sparklet og malte gipsplater 
med slettvegg 
3 farger. 

Sparklet og malte 
gipsplater/betong  
3 farger 

Sparklet og malt gipshimling. 

Sparklet og malt gipshimling. 

Sparklet og malt gipshimling. 

Spilepanel av glattkant
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Foring og gerikt 
på dører i 
andre rom

Foring og gerikt på 
dører i andre rom

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske innstal-
lasjoner i boliger) 
Grunnbelysning 
leveres..

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske innstal-
lasjoner i boliger) Grun-
nbelysning leveres..

I kjeller levers 
avtrekks-
anlegg styrt 
på co2/
temperatur.

Park.kjeller

Korridor 

Støvbundet betong

Malt Epoxy eller Flis

Malt betong Sparklet og malt 
betong

Sparklet og malt gips Sparklet og malt betong
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Foring og gerikt på 
dører i andre rom

Foring og gerikt på 
dører i andre rom.                                               
Listefri foring på 
dører og vinduer i 
yttervegg

Håndløper av 
rustfritt/syrefast 
stål og klart glass.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. 
NEK 400 (Elektriske 
innstallasjoner i boliger) 
Grunnbelysning leveres.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. 
NEK 400 (Elektriske 
innstallasjoner i boliger) 
Grunnbelysning leveres.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. 
NEK 400 (Elektriske 
innstallasjoner i boliger) 
Grunnbelysning leveres.

Forskriftsmessig be-
lysning/stikk i heissjakt
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Sluser Gatehus

Boder kjeller

Balkong

Terrasse 
på mark, 
snipetorget

Heis

Malt Epoxy eller Flis 

Støvbundet betong

Royalimpregnerte 
gulvbord, min 28mm 
x120mm 

Beleggningsstein

Belegg, Grå

Sparklet og malt gips

Rupanel eller dobbel-
falset panle, ubehandlet.

Varierende overflater i 
henhold til fasade ma-
teriell og konstruksjon.

Stål, Glass og speil

Sparklet og malt betong

Støvbundet betong

Spaltepanel av 15x70 
mm glattkant, montert 
med spalte på 5 mm

Plater/stål

ROM GULV VEGG HIMLING

107

Foring og gerikt på 
dører i delevegger.                                                 
Foring og gerikt på 
dører i andre rom

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. 
NEK 400 (Elektriske 
innstallasjoner i boliger)  
Grunnbelysning leveres                                              
Lysarmaturer (LED) i 
fellesarealer.  
1 stk veggbryter ved 
hoveddør. Bevegelses-
sensor. Hver bod skal 
ha Lampe/lys (LED) på 
vegg 1 dobbelt stikk.

Felles boder 
i Disponiblelt 
rom 

Utomhus

Malt Epoxy

Se Utomhusplan

Bodvegger utføres som 
tett konstruksjon. 

Støvbundet betong
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Innerdører

Vinduer

Bakongdørere

Lister vindu

Lister innerdører 

Lister tak

Lister gulv

Seriekoblet brann-
varsler.

Ett uttak for TV/Data plassert i hver stue som vist på tegning 
  
Trekkerør 1x25mm fra måler til leilighet fram til biloppstillingsplass for framtidig mulighet til 16A elbilading.  
 
Tomrør for persienner på alle vinduer som vender mot sørøst, sydvest og nordvest på kjøkken, stue og soverom. 
  
Fullsprinkling av bygget   

Hoved-
inngangsdør 

Boddører 
kjeller og disp 
rom

Ytterdør

Hvite glatte kompaktdører med forkrommet matt dørvrider. 

alu-tre

alu-tre

listfrie foringer

10x58mm gerikt

Listefritt 

Eikelist med tilsvarende behandling som gulvparketten 

En melder pr etasje.

Aluminium

Standard boddør, h=2,1m

Malt glatt dør med brann- og lydkrav. Farge bestemmes av arkitekt. 
Høyde 2,1 m med kodelås (Yale doormann eller likeverdig)
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Oppvarming med vannbåren gulvvarme.Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger). 
Punkter til grunn-
belysning leveres.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske innstal-
lasjoner i boliger) . Lys 
over benk leveres.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger). 
Punkter til grunnbe-
lysning leveres.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger). 
Punkter til grunnbe-
lysning leveres. 
Panelovn

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger). 
Punkter til grunnbe-
lysning leveres.

Oppvarming med vannbåren gulvvarme. 
Lekkasjesikring Water Guard 
kjøkkenbenk. 
Det leveres ettgreps blandebatteri

Oppvarming med vannbåren gulvvarme.

Oppvarming med vannbåren gulvvarme.

Det leveres 
balansert venti-
lasjonsanlegg i 
leilighetene

Foring og gerikt 
på dører i 
delevegger.         
Listefri foring på 
dører og vinduer 
i yttervegg                                           

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene

Foring og gerikt på 
dører i delevegger.                                                         
Listefri foring på 
dører og vinduer i 
yttervegg

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene

Kjøkken innredning 
fra Strai kjøkken.           
Foring og gerikt på 
dører i delevegger.                                                         
Listefri foring på 
dører og vinduer i 
yttervegg. 
Ventilator og inte-
grerte hvitevarer                         

Foring og gerikt 
på dører i 
delevegger.                                                         
Listefri foring 
på dører og 
vinduer i ytter-
vegg 

Foring og gerikt 
på dører i 
delevegger.                                                                                             
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Hall

Kjøkken

Stue

Soverom

Omklednings-
rom 

14 mm 1-stavs matt 
hvit pigmentert lakert 
eikeparkett m/hvit-
pigmentert eik fotlist

14 mm 1-stavs matt 
hvit pigmentert lakert 
eikeparkett m/hvit-
pigmentert eik fotlist

14 mm 1-stavs matt 
hvit pigmentert lakert 
eikeparkett m/hvit-
pigmentert eik fotlist

14 mm 1-stavs matt 
hvit pigmentert lakert 
eikeparkett m/hvit-
pigmentert eik fotlist

14 mm 1-stavs matt 
hvit pigmentert lakert 
eikeparkett m/hvit-
pigmentert eik fotlist

Sparklet og malte 
gipsplater med 
slettvegg 
3 farger. 

Sparklet og malte gips-
plater med slettvegg 
3 farger.                                          
Fliser over kjøkkenbenk

Sparklet og malte 
gipsplater med 
slettvegg 
3 farger. 

Sparklet og malte gips-
plater med slettvegg 
3 farger. 

Sparklet og malte gips-
plater med slettvegg 
3 farger. 

Sparklet og malt gipshimling. 

Sparklet og malt gipshimling. 

Sparklet og malt gipshimling. 

Sparklet og malt gipshimling. 

Sparklet og malt gipshimling. 
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Vegghengte toaletter. 
Dusjhjørne rett 900x900 m/ subbelist. 
Termostat dusj batteri og dusjgarnityr. 
Baderom 120 cm porselens servant. 
Det leveres ettgreps blandebatteri.  
Skuff-fronter hvitt høyglans.  
800 speil med led-lys, stikk. Løsningner 
og størrelser tilpasses hver leilighet, 
se derfor planløsning for den aktuelle 
leilighet.

Vegghengte toaletter. 
Dusjhjørne rett 900x900 m/ subbelist. 
Termostat dusj batteri og dusjgarnityr. 
Baderom 150 cm porselens dobbel 
servant. Badekar. 
Det leveres ettgreps blandebatteri.  
Skuff-fronter hvitt høyglans.  
800 speil med led-lys, stikk. Løsningner 
og størrelser tilpasses hver leilighet, 
se derfor planløsning for den aktuelle 
leilighet.

Tilkoblingspunkter med kran og 
avløp for vaskemaskin. Etableres en 
Utslagsvask med benk.  
Iht til planløsning. 

Oppvarming med vannbåren gulvvarme

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger).. 
Varmekabler med 
termostat, led down-
lights med dimmer. 

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger).
Varmekabler med 
termostat, led down-
lights med dimmer. 

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger) . 
Grunnbelysning leveres.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger). 
Punkter til grunn-
belysning leveres. 
Panelovn

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene

Foring og gerikt 
på dører i 
delevegger.                                                         
Listefri foring 
på dører og 
vinduer i yttervegg 

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene. 

Foring og gerikt 
på dører i 
delevegger. 
Ventilasjos-
aggregat og luft 
til vann system 
plasseres her.                                                                                              

Det leveres 
balansert 
ventilasjons-
anlegg i 
leilighetene

Foring og gerikt 
på dører i 
delevegger.                                                         
Listefri foring 
på dører og 
vinduer i 
yttervegg 

Foring og gerikt 
på dører i 
delevegger.                                                         
Listefri foring 
på dører og 
vinduer i ytter-
vegg
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Bad 5,3

Bad 8,9

Bod/Vask

Kontor/ 
Gjesterom

30x60cm fliser, 
gjennomfarget.  
I nedsenket dusjområde: 
5x5cm flis (mosaikkflis)

30x60cm fliser, 
gjennomfarget.  
I nedsenket 
dusjområde: 5x5cm flis 
(mosaikkflis)

30x60cm fliser, 
gjennomfarget. 

14 mm 1-stavs matt 
hvit pigmentert lakert 
eikeparkett m/hvit-
pigmentert eik fotlist

30x60cm fliser, 
gjennomfarget. 

30x60cm fliser, 
gjennomfarget. 

Sparklet og malte 
gipsplater med 
slettvegg 
3 farger.

Sparklet og malte gips-
plater med slettvegg 
3 farger.

Sparklet og malt gipshimling. 

Sparklet og malt gipshimling. 

Sparklet og malt gipshimling. 

Sparklet og malt gipshimling. 
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Foring og gerikt på 
dører i andre rom.  
Listefri foring på 
dører og vinduer i 
yttervegg

Foring og gerikt på 
dører i andre rom

Foring og gerikt på 
dører i andre rom

Håndløper av rust-
fritt/syrefast stål 
og klart glass.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. NEK 
400 (Elektriske inn-
stallasjoner i boliger) . 
Grunnbelysning leveres.                                                                                                                                         
Lysarmaturer i felles-
arealer 1 stk vegg-
bryter ved hoveddør. 
Bevegelsessensor

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. 
NEK 400 (Elektriske 
innstallasjoner i boliger) 
Grunnbelysning leveres. 
Bevegelsesføler for lys i 
garasjeanlegg/trapp og 
i disp rom.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. 
NEK 400 (Elektriske 
innstallasjoner i boliger) 
Grunnbelysning leveres.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. 
NEK 400 (Elektriske 
innstallasjoner i boliger) 
Grunnbelysning leveres.

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. 
NEK 400 (Elektriske 
innstallasjoner i boliger) 
Grunnbelysning leveres.

I kjeller levers avtrekksanlegg styrt på 
co2/temperatur.
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Trapperom

Park.kjeller

Sluser 
Terrassehus

Boder kjeller

Takterrasse

30x60cm fliser, 
gjennomfarget. 

Støvbundet betong

Malt Epoxy eller Flis

Støvbundet betong

Royalimpregnerte 
gulvbord, min 28mm 
x120mm 

Sparklet og malte 
gipsplater/betong 

Malt betong

Sparklet og malt 
betong

Rupanel eller dobbel-
falset panel, 
ubehandlet. 

Varierende overflater i 
henhold til fasade ma-
teriell og konstruksjon.

Spilepanel av glattkant

Sparklet og malt betong

Sparklet og malt betong

Støvbundet betong

Spaltepanel av 15x70 
mm glattkant, montert 
med spalte på 5 mm
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Foring og gerikt på 
dører i delevegger. 
Foring og gerikt på 
dører i andre rom.

Forskriftsmessig be-
lysning/stikk i heissjakt

Kursopplegg og antall 
uttak leveres iht. 
NEK 400 (Elektriske 
innstallasjoner i boliger)  
Grunnbelysning leveres                                              
Lysarmaturer (LED) 
i fellesarealer.  
1 stk veggbryter ved 
hoveddør. 
Bevegelsessensor.  
Hver bod skal ha 
Lampe/lys (LED) på 
vegg 1 dobbelt stikk.
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Terrasse på 
mark, 
snipetorget.

Heis

Felles boder 
i Disponiblelt 
rom 

Utomhus

Beleggningsstein

Belegg, Grå

Malt Epoxy

Se Utomhusplan

Stål, Glass og speil

Bodvegger utføres som 
tett konstruksjon

Plater/stål

Støvbundet betong
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Innerdører

Vinduer

Bakongdørere

Lister vindu

Lister innerdører 

Lister tak

Lister gulv

Seriekoblet brann-
varsler.

Ett uttak for TV/Data plassert i hver stue som vist på tegning 
  
Tomrør for persienner på alle vinduer som vender mot sørøst, sydvest og nordvest på kjøkken, stue og soverom. 
  
Trekkerør 1x25mm fra måler til leilighet fram til biloppstillingsplass for framtidig mulighet til 16A elbilading.  
 
Fullsprinkling av bygget   

Hoved-
inngangsdør 

Boddører 
kjeller og disp 
rom

Ytterdør

Hvite glatte kompaktdører med forkrommet matt dørvrider. Skyvedører av samme kvalitet 
 

alu-tre

alu-tre

listfrie foringer

10x58mm gerikt

Listefritt 

Eikelist med tilsvarende behandling som gulvparketten 

En melder pr etasje.

Aluminium

Standard boddør, h=2,1m

Malt glatt dør med brann- og lydkrav. Farge bestemmes av arkitekt. 
Høyde 2,1 m med kodelås (Yale doormann eller likeverdig)  
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Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme
Terrasseleilighet THS3
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UTOMHUSPLAN

Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme
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MEGLER
Salg ved EiendomsMegler 1 Telemark AS
Organisasjonsnummer 971 225 793

Besøksadresse: 
Serine Jeremiassensgate 4, 
3915 Porsgrunn

OPPDRAGSNUMMER
1412205113

ANSVARLIG MEGLER
Heidi Solvang, Eiendomsmegler MNEF
Prosjektsjef Nybygg Telemark
Telefon 90 97 87 87
E-post: hs@em1telemark.no 

OPPGJØRSANSVARLIG
Oppgjør vil bli foretatt av EiendomsMegler 1 
Buskerud og Vestfold

PROSJEKTETS HJEMMESIDE
13a.no

UTBYGGER/SELGER
Snipetorpgata AS
Organisasjonsnummer 921 667 892

HJEMMELSHAVER
Snipetorpgata AS

EIENDOM
Gnr 300, bnr 3650/5169 på eiet tomt i Skien kommune. 

Illustrasjonsbilde, avvik vil forekommeTerrassehusleilighet THS3
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TOMT
Antatt tomteareal for byggetrinnet vil være på ca. 1880 
m2 ifølge selger. Det kan bli justeringer på tomtearealet. 

REGISTERBETEGNELSE
Hver bolig vil bli tildelt eget andelsnummer ved registrer- 
ing av borettslaget. 

BOLIGTYPE OG BYGGEMÅTE
Seks terrasseleiligheter og seks leiligheter i gatehus i 
bebyggelse over tre plan på hver av boligtypene. Gara-
sjekjeller med heis opp i bygningene.

Se for øvrig leveransebeskrivelse og romskjema.

PARKERING
Boligene blir levert med parkering i garasje. To bilopp- 
stillingsplasser til hver leilighet i terrassehus og en park-
eringsplass til hver leilighet i gatehus. Gjesteparkerings- 
plasser slik utomhusplan viser.

Det vil være mulig å bestille ladestasjon til elbil som til-
valg.

OPPSTART OG INNFLYTTING
Byggetiden er ca. 17 måneder fra oppstart. Beslutning 
om tidspunkt for igangsettelse tas av styret i utbyg-
gingsselskapet, og er blant annet avhengig av tilstrek-
kelig forhåndssalg og nødvendige offentlige godkjen-
ninger. 

Det er planlagt 12 enheter i prosjektet.
Ved igangsetting av prosjektet, meddeles samtidig 
planlagt overtakelse som ikke skal være lenger enn tre 
måneder. Endelig overtagelsesdato vil bli gitt med ca. én 
måneds skriftlig varsel fra selger. Dersom oppstart endres, 
forskyves planlagt overtakelsestidspunkt tilsvarende, 
uten at dette utløser noe krav på dagmulkt fra 
kjøper. Forsinket overtagelse etter at endelig over- 
tagelsesdato er varslet, gir kjøper krav på dagmulkt på 
0,75 promille av total kjøpesum, jamfør bustadoppfør-
ingsloven § 18. Selger kan kreve at overtagelse skjer 
tidligere enn forventet. Selger har rett til tilleggsfrist 
dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, 
eller dersom vilkårene nevnt i bustadoppføringsloven § 
11 er oppfylt. 

Borettslagsmodellen reguleres av borettslagslova.  Et 
borettslag er et selskap som eies av andelseierne. Når 
du kjøper en bolig i et borettslag, blir du andelseier i 
selskapet og får borett til boligen. Andelseierne eier byg-
ninger og tomt gjennom borettslaget, og tar i felleskap 
beslutninger om oppussing, vedlikehold og påkostninger 
av bygninger og fellesarealer. Borettslagets generalfor-
samling velger styre, og behandler regnskap, budsjett 
og andre viktige saker. 

FORKJØPSRETT
Medlemmer av Skien Boligbyggelag har forkjøpsrett til 
boligene i prosjektet frem til en fastsatt dato (se pris-
liste).  Ved tildeling fordeles boligene basert på med- 
lemmene etter ansiennitet. Medlemmet må være ajour 
med kontingentbetalingen ved tildeling.

BORETT
Selger forbeholder seg retten til å overføre en borett 
etter borettslagsloven § 2-13 i forbindelse med over- 
tagelsen. Boretten gir full rådighet over boligen og an-
delen bortsett fra at kjøper ikke har stemmerett på bo-
rettslagets generalforsamling før andelen er overført. 
Selger har en frist på 2 år regnet fra første bolig i bo-
rettslaget er overtatt til å overføre andelen på kjøper. 
Kun fysiske personer kan være andelseiere med unntak 
av det offentlige samt arbeidsgivere, der formålet er å 
leie ut til ansatte såfremt dette fremkommer av ved-
tektene.

FORSIKRING
Bygningsforsikring betales gjennom stipulerte felles- 
kostnader. Kjøper må ved overtakelse tegne innbo-
forsikring.

SERVITUTTER/HEFTELSER  
Grunnboksutskrift på eiendommen er innhentet og kan 
fås ved henvendelse til megler. 

Det er tinglyst følgende servitutt på eiendommen:
Dokumentnr: 1562225 – Bestemmelse om adkomstrett 
Rettighetshaver: Knr:3807 Gnr:300 
Dokumentnr: 900337 – Fradelingsdokument OPPRET-
TELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE 25.09.1958 
Dokumentnr: 2103 – Registrering av grunn. Utskilt fra 
denne matrikkelenhet: Knr: 3807 Gnr: 300 Bnr: 3651 
01.01.2020

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og 
overtakelsesdato fortsatt vil kunne foregå byggear-
beider på eiendommen, herunder arbeider med 
ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, 
tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper 
kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling eller 
tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført 
på overtakelsesdagen.

FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG 
BRUKSTILLATELSE
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse vil foreligge 
før overtagelse.

Avhengig av årstiden kan ferdigstillelse av utomhus- 
arealene bli utført etter overtakelse av leilighetene. Blir 
ferdigstillelse på høsten er det naturlig at beplantning 
og plen blir ferdigstilt våren etter. I så fall vil kjøper ha 
rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel av kjøpe-
summen for uferdig utomhusarealer ved overtakelsen. 
Fellesarealene overtas formelt når man overtar boligen. 
Styret vil ha fullmakt til å gå ferdigbefaring av felles- 
arealene, samt fullmakt til å frigi eventuelt tilbakeholdt 
beløp som tjener som sikkerhet for uferdig arbeid.

ENERGIMERKING
Boligene vil få en individuell energiattest som bekrefter 
energimerket. Boligene vil minimum få energiklasse C. 
Energiattest utleveres ved overtakelse.

REGULERING
Området er regulert til boligformål, jfr. Reguleringsplan 
for Snipetorpgt. 2-13A. Rammetillatelse er utstedt 
15.05.2019.

Utskrift av reguleringsplan og plankart kan fås ved 
henvendelse til megler. Mer informasjon finner du på  
skien.kommune.no.

VEG, VANN OG AVLØP
Offentlig

ORGANISERING OG EIERFORM
Boligene blir organisert som borettslag tilknyttet Skien 
Boligbyggelag hvor Skien Boligbyggelag også er forret-
ningsfører. 

Dokumentnr: 1386741 – Omnummerering ved kom-
muneendring 01/01-2020 tidligere: Knr: 0806 Gnr: 300 
Bnr: 3650

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
2000/5903-2/101 27.04.2000 BESTEMMELSE IFLG. 
SKJØTE
Rettighet hefter i: KNR: 3807 GNR: 300 BNR: 3644
FNR: 0 SNR: 1 til og med SNR 17
Rettighet hefter i: KNR: 3807 GNR: 300 BNR: 3644
Bestemmelse vedrørende mur
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2018/1562225-2/200 16.11.2018
21:00

BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
Rettighet hefter i: KNR: 3807 GNR: 300 BNR: 3651
Gjelder kjøreadkomst

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses 
pantobligasjon som sikkerhet for fellesgjelden, felles-
obligasjon for borettslaget og ytterligere servitutter/
erklæringer dersom offentlig myndighet krever det, 
eller det er nødvendig i forbindelse med oppføring av 
bygninger og opparbeidelse av utenomhusarealer. Slike 
servitutter/erklæringer kan være erklæringer som  
regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og 
vedlikehold av energi/nettverk, veirett eller nødvendig 
ved etablering av flere boligselskaper eller liknende.

KJØPESUM, OMKOSTNINGER OG AVGIFTER 
Boligene selges til fast pris i henhold til prisliste. Den  
totale kjøpesummen for boligen består av innskudd 
og andel fellesgjeld. Det skal i tillegg til kjøpesummen 
betales omkostninger iht den til enhver tid i gjeldende 
prisliste.

Selger står fritt til å endre priser på usolgte enheter.
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BETALINGSBETINGELSER
Kr. 200.000,- (forskudd) innbetales meglers klientkonto i 
forbindelse med kontraktsinngåelse eller når selger stil- 
ler § 12-garanti iht. Bustadoppføringslova, straks selgers 
forbehold er bortfalt.

Beløpet må være fri kapital, det vil si at det ikke kan 
være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører 
at selger ikke kan disponere over beløpet. Resterende 
beløp og omkostninger betales innen overtagelse.
Megler besitter kjøpers delinnbetalinger frem til over- 
skjøting. Dersom selger stiller nødvendige garantier 
i henhold til bustadoppføringsloven § 47 kan delinn- 
betaling overføres selger.

Resterende del av kjøpesummen, tilvalg/endringer og 
kjøpsomkostninger innbetales megler senest to virke- 
dager før overtakelsen. Dersom prosjektet ikke blir  
igangsatt, vil kjøper få tilbakebetalt forskuddsinn- 
betaling. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot  
selger som følge av kanselleringen.

GARANTIER
Selger vil stille de nødvendige garantier i samsvar med 
bestemmelsene i bustadoppføringsloven §§ 12 og even-
tuelt 47. Selger stiller § 12-garanti straks selgers for- 
behold er bortfalt og kommunen har gitt igangsettings- 
tillatelse. Selger kan fritt velge å stille forskudds- 
garanti etter § 47 og få hele eller deler av beløpet ut-
betalt. Garantidokumentet skal i så fall kvalitetssikres 
av eiendomsmegleren og overleveres til kjøperen. Ved 
garantistillelse etter § 47, vil beløpet ikke lenger rente-
beregnes til fordel for kjøperen.

INNSKUDD
Innskuddet er den delen av kjøpesummen som kjøper 
må finansiere på egenhånd. Det samme gjelder andels- 
kapital til borettslaget og omkostningene. Det gjøres opp- 
merksom på at selger/megler kan kreve finansierings-
bevis og/eller foreta kredittvurdering før kontrakts- 
inngåelse. Kjøper samtykker i dette.

FELLESGJELD
Når borettslaget stiftes og bygningene oppføres er  
finansieringen todelt. En del består av innskuddet og er 
den delen som kjøper selv fremskaffer ved kjøpet. Den 
resterende delen kalles fellesgjeld og finansieres med 

Eksempelvis vil månedlige felleskostnader kun bestå av 
driftskostnader dersom man velger å betale hele total-
prisen og ikke ha andel fellesgjeld. Ordningen er betinget 
av at fellesgjelden løper med flytende rente. En ned-
betaling av fellesgjeld kan ikke reverseres. Har du 
spørsmål til dette eller ønsker ytterligere forklaring, ven-
nligst ta kontakt med ansvarlig megler eller forretnings- 
fører.

SKATTEFRADRAG
Renteutgiftene på andel fellesgjeld er fradrags- 
berettiget etter gjeldende regler på lik linje med andre 
lånerenter, forutsatt at man bor i boligen (primærbolig). 
Det tas forbehold om endringer i fradragsreglene. 

SIKRINGSORDNING
Borettslaget vil bli tilknyttet Borettslagenes Sikrings-
fond. Det er en ordning hvor andelseierne etter 
nærmere regler sikres mot å bli ansvarlig for naboens 
felleskostnader.

TINGLYSTE HEFTELSER, FORPLIKTELSER 
OG RETTIGHETER
Boligene selges fri for pengeheftelser med unntak av 
borettslagets legalpant.

FORMUESVERDI
Boligens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse 
i forbindelse med første likningsoppgjør. Denne fast-
settes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som 
årlig beregnes av Statistisk sentralbyrå. Formues- 
verdien for primærboliger (der boligeier er folke- 
registrert bosatt) og sekundærboliger (alle andre boliger 
du måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker.

Se nærmere informasjon på skatteetaten.no.

HVITVASKING
Eiendomsmeglere er underlagt lov om Hvitvasking med 
plikt å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige 
transaksjoner.

lån som borettslaget tar opp og som tilbakebetales av 
fellesskapet/andelseierne. Felleslånet er planlagt som et 
annuitetslån med flytende rente. Det betyr at renten vil 
endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen 
og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av 
budsjettperiode. Lånet løper i 40 år med 20 års avdrags-
frihet. Renter og avdrag på felleslånet betales av bo-
rettslaget gjennom deler av de månedlige felleskost-
nadene som betales av andelseierne.

FELLESKOSTNADER, DRIFT- OG 
VEDLIKEHOLDSKOSTNADER
Renter og avdrag på fellesgjelden betjenes gjennom de 
måned¬lige felleskostnadene. I tillegg dekkes boretts- 
lagets ordinære drift gjennom felleskostnadene. Drifts- 
og vedlikeholdskostnader vil avhenge av hvilke tjenester 
borettslaget ønsker utført. Månedlige fellesutgifter for 
et normalt driftsår inkluderer kommunale avgifter,  
renovasjon, internett/ TV, forsikring på byggene, vedlike-
hold og drift av fellesareal, lys og varme i fellesarealene, 
vaktmestertjenester som snøbrøyting og strøing, samt 
forretningsførsel. Kostnadene fordeles likt. 

Det tas forbehold om endringer i stipulerte kostnader, 
da dette er basert på erfaringstall. Flere forhold på-
virker størrelsen på driftskostnadene, blant annet  
endringer i lønns-, pris- og avgiftsnivå på de tjenestene/
produktene som borettslaget har eller velger å inngå 
avtaler om. Dagens stipulerte driftskostnader er lagt 
til grunn for beregning av total månedlig felleskostnad.  
Utgifter til strøm, oppvarming og innboforsikring kommer 
i tillegg til felleskostnadene. Stipulerte månedlige felles- 
kostnader for første driftsår kommer frem av prislisten.

USOLGTE BOLIGER
Utbygger er forpliktet til å betale felleskostnader for de 
boliger som eventuelt ikke er solgt ved ferdigstillelse.

NEDBETALING AV DIN ANDEL AV FELLESGJELDEN
(IN-ORDNING)
Borettslaget vil etablere en ordning for individuell ned-
betaling av andel fellesgjeld. Dette gjør at du kan inn- 
betale hele eller deler av andel fellesgjeld i tillegg til 
det opprinnelige innskuddet – egenkapitaldelen. Dette 
får virkning på de månedlige felleskostnadene som blir  
redusert ved at lavere andel fellesgjeld gir lavere kapital- 
kostnader.

LOVVERKET
Boligene selges etter bestemmelsene i bustadopp- 
føringsloven (lov av 13. juni 1997 nummer 43). Loven 
sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpe- 
kontrakten, jamfør § 3. Bustadoppføringsloven kom-
mer ikke til anvendelse når kjøper er profesjonell/ 
investor eller etter at prosjektet er ferdigstilt. Boligen 
vil da selges etter bestemmelsene i lov om avhending 
av fast eiendom av 3. juli 1992 nummer 93. Selger står 
likevel fritt til å selge etter bustadoppføringsloven.

TOLERANSEKRAV
Toleransekrav for utførelse er i henhold til normalkrav 
gitt i NS 3420. Selger skal levere arbeidet med normal 
håndverksmessig kvalitet. Selger er ikke ansvarlig 
for mangler som har sin årsak i normal krymping av  
betong, treverk eller plater og derav påfølgende sprekk- 
dannelser i tapet, maling eller lignende.

AREALBEREGNING 
Arealer per bolig fremkommer i vedlagte prisliste.  
Arealet er angitt i henhold til NS 3940.
BRA (bruksareal): Dette er areal målt fra innside av ytter- 
vegg eller vegg mot nabo. Innvendige skillevegger er 
med i dette arealet.

P-rom (primærrom): Dette er beregnet BRA med fradrag 
for areal til bod og veggene rundt boden. Innvendige 
skillevegger er også med i dette arealet. På tegningene 
er det angitt et romareal som er nettoarealet innenfor 
omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik 
for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på 
tegninger. Enkelte romareal kan bli redusert som følge 
av innkassede rørføringer. Arealberegningene er fore-
tatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger 
datert 02.09.20. Arealene er oppgitt som ca.-areal, og 
nøyaktig areal vil først bli klart etter byggets ferdig- 
stillelse.

Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn 
på tegningene. Arealene er å betrakte som omtrentlige 
ca.-areal hvor avvik kan forekomme på sluttproduktet.
Målsatte tegninger fås ved henvendelse til megler. Kjøper 
må akseptere at oppgitte arealer kan avvike +/- 3 %. 
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SELGERS FORBEHOLD/AVVIK
Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til 
endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, 
eksempelvis på grunn av offentlige godkjenninger. 
Rammesøknad med etterfølgende endringer for pro- 
sjektet foreligger. Det gjøres oppmerksom på at endelig 
detaljprosjektering ikke er avsluttet. Detaljprosjektering 
av byggenes bæresystem og rørføringer med mer kan 
medføre mindre endringer av rommene. Det samme 
gjelder kjøkken og bad som vil kunne få endringer når 
det gjelder plassering av installasjoner som følge av til-
pasninger. Mindre avvik kan forekomme i boligens areal 
grunnet endring i bærekonstruksjon, tekniske installa- 
sjoner o.a. Forut¬satt at dette ikke fører til vesentlige 
endringer av leveransen, vil dette ikke medføre krav 
om prisreduksjon eller prisavslag. Utbygger har rett til 
å foreta endringer som nevnt ovenfor, men vil alltid til-
strebe at endringer utføres på en slik måte at boligens 
generelle bruksverdi og standard ikke påvirkes vesentlig. 
Kjøper skal varsles om slike endringer på hensiktsmes-
sig måte innen rimelig tid. Illustrasjoner og 3D bilder i 
tegnings- og salgsmateriale er ment som eksempler og 
kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse. 
Dette kan være møble¬ring, fargevalg, bygningsmessige 
detaljer, for eksempel fasadedetaljer, detaljer på felles- 
arealer, materialvalg, beplantning etc. 

TILVALG/ENDRINGER
Det er mulighet for tilvalg på flere leveranser. Tilvalgs- 
muligheter vil være tidsbegrenset. 
Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggs- 
arbeider:
a) Som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer.
b) Som ikke står i sammenheng med selgers ytelse.
c) Som vil medføre ulemper for selger som ikke står i for-
hold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggs- 
arbeidet.

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kontrakts- 
messige og tidsmessige konsekvensene av de  
endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Det 
vil tilkomme et prosentvis påslag fra entreprenøren 
og utbygger for arbeid med prosjektoppfølgingen ved  
bestilling av tilvalg og endringer. 

Dette kan påvirke borettslagets samlede fellesgjeld.  
Selger/megler tar forbehold om trykkfeil i vedlagte pris-
liste. Selger forbeholder seg retten til å endre antall  
andeler i borettslaget, eventuelt etablere flere borettslag 
dersom salgs- og byggeperioden går over lengre tid.

UTLEIE
Eventuell utleie av boligen er mulig i henhold til bo-
rettslagsloven § 5-3 - 5-6, men krever samtykke fra bo-
rettslagets styre.

MEGLERS VEDERLAG
Meglers vederlag betales av selger/utbygger

SALGSVILKÅR
Kjøp i prosjektet baseres på følgende:
1. Salgsprospekt med leveransebeskrivelse, romskjema, 
utenomhusplan, salgstegninger
2. Prisliste med stipulerte felleskostnader
3. Kjøpetilbud/kjøpsbekreftelse

Reguleringskart med bestemmelser, vedtekter og grunn- 
bokutskrift er tilgjengelig hos megler.

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE 
AV KJØPETILBUD
Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige be- 
kreftet, og skal oversendes signert via e-post/leveres til 
prosjektmegler sammen med legitimasjon. Skjemaet 
skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn til  
finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson, samt 
andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med for-
behold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.
Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert  
kjøpetilbud.

Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eien- 
dom. Når bud er innsendt megler og megler har for-
midlet innholdet i budet til selger (kommet til selgers 
kunnskap) kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da 
bindende for budgiver med mindre budet blir avslått av 
selger.  

Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for  
endringer og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold 
til bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan  
selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens 
krav på tilleggsvederlag.

Dersom det ikke er stilt § 47-garanti skal tilleggs- 
vederlaget betales ved overtakelsen.

TRANSPORT AV KONTRAKTSPOSISJON
Kontrakten gjelder individuelt for hver kjøper og kan 
ikke transporteres/endres av kjøper uten samtykke fra 
selger. Dersom selger samtykker og kontraktsposisjonen 
transporteres før den er overtatt, plikter kjøper å betale 
et behandlingsgebyr til selger på kr. 30 000. Det gjøres 
oppmerksom på at en kjøper som transporterer kon-
trakt på slik måte, mer eller mindre automatisk anses 
som profesjonell aktør. Dette medfører i så tilfelle et 
eget garantiansvar for eksisterende kjøper overfor ny 
kjøper. Merk blant annet § 12 og § 47 i bustadoppførings- 
loven. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

KOSTNADER VED AVBESTILLING
Kjøper har avbestillingsrett etter Bustadoppføringslova 
§ 52 etter at bindende avtale er inngått gjennom bud 
og budaksept. Ved kjøpers avbestilling reguleres erstat- 
ningen av bustadsoppføringslova § 53, slik at selger 
skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap som følge 
av avbestillingen. Kjøper gjøres oppmerksom på at 
det økonomiske tapet kan bli betydelig, bl.a. avhengig 
av markedsutviklingen. Bestilte endrings – og tilleggs- 
arbeider må uansett betales i sin helhet. Skjer avbestill-
ingen før igangsetting, settes avbestillingsgebyret til 5% 
av total kjøpesum (innskudd + andel fellesgjeld).

SÆRSKILTE BESTEMMELSER
Det er innført forbud mot å selge andelen fra yrkes- 
utøver til en som ikke kan eie andelen etter reglene i 
borettslagsloven § 4-1 og 4-2. For eksempel innebærer 
dette at samme person ikke kan kjøpe to eller flere  
andeler i ett og samme borettslag. Heller kan ikke en  
juridisk person kjøpe en eller flere boliger for å videre-
selge før innflytting. Selger forbeholder seg retten til 
å endre priser og betingelser for usolgte boliger uten 
varsel. 

FINANSIERING 
EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med 
en dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1, både i for-
hold til finansiering av din nye bolig og evt. forsikring. 
Kontakt din megler om dette.

VERDIVURDERING
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du vur- 
derer salg. Verdivurderingen utføres av erfarne meglere, 
og skal gjenspeile eiendommens normale verdi på 
vurderingstidspunktet.

INFORMASJON TIL SALGSPROSPEKTET
Er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra 
det offentlige, selger og selgers leverandører. All infor-
masjon er godkjent av selger.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i salgs- 
prospektet. Det vil kunne forekomme avvik mellom bilde- 
illustrasjoner og leveranse.

Følgende dokumenter utgjør en del av prosjektets salgs- 
oppgave:
• Leveransebeskrivelse/romskjema
• Salgstegninger
• Utomhusplan
• Prisliste
• Selgers standard kjøpekontrakt
Reguleringskart med bestemmelser, vedtekter, budsjett 
og pantattest med servitutter er tilgjengelig hos megler.

Prospekt og romskjema med leveransebeskrivelse skal 
angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, 
samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpe-
kontrakten innebærer. Dersom det skulle forekomme at 
leveransebeskrivelsen og «Romskjema for leiligheter» 
er i motstrid, gjelder «Romskjema for leiligheter» 
foran leveransebeskrivelsen. Leveransebeskrivelsen 
samt «Romskjema for leiligheter» gjelder foran teg-
ninger. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestem- 
melser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De 
tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygnings- 
lovgivningen, herunder kravene i gjeldende teknisk 
forskrift som er TEK 17.

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.
Skien 02.10.2020
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Illustrasjonsbilde, avvik vil forekommeLeilighet GHS2
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VELKOMMEN TIL DIN NYE 
LEKRE LEILIGHET I ET 
ATTRAKTIVT OMRÅDE

Illustrasjonsbilde avvik vil forekomme
Terrasseleilighet THS3



Bykvalitet og bokvalitet


