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BYGGHERRE / UTBYGGER 
B Telle Eigedom AS

SELGER 
Kari Ann Midttveit 
Tlf: 97 69 69 52
Epost: kari.ann.midttveit@telle.no

PROSJEKTETS ART OG OMFANG
Boligfeltet Gåsemyr vil bestå av 15 moderne 
boliger. Første byggetrinn vil bestå av 1 frittstående 
enebolig, 4 eneboliger i kjede, 1 tomannsbolig og 
8 leiligheter i 4-mannsbolig.  

FORRETNINGSFØRER
Vestbo er valgt som forretningsfører for sameiet. 

ADRESSE
Adresse blir tildelt etter ferdigstillelse. 

MATRIKKEL NR.: GNR 41 BR.NR 17  
Hus 1,2 og 3 vil bli etablert som et sameie hvor 
hver bolig vil få sitt eget seksjonsnummer. 
Hus 4-8 blir fradelt og får egne gnr og bnr.

TYPE EIENDOM
Eneboliger i rekke, enebolig, tomannsbolig og 
4-mannsboliger. 

TOMT / BESKAFFENHET
Uteområdet blir opparbeidet i henhold til utomhus-
plan og leveransebeskrivelse.

PARKERING
Eneboligen og rekkehusene har egen carport 
samt parkering på egen tomt. Tomannsboligen og 
4-mannsboligene får tildelt en parkeringsplass per 
bolig på parkeringsplass. Plassene vil bli merket 
med seksjonsnummer tilhørende hver bolig. 

ENERGIMERKING
Foreløpig beregnet til oransje C.

KOMM. TILKNYTNING
Boligene vil bli tilknyttet privat vann- og avløpsnett 
fram til offentlig tilkobling. 

KOMM. AVGIFTER
Ikke fastsatt, vil blir fastsatt av Sund kommune 
etter ferdigstillelse. Hver bolig blir fakturer direkte 
fra Sund kommune for denne kostnaden.

LIGNINGSVERDI
Ligningsverdien fastsettes når boligen er ferdig-
stilt med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som 
beregnes av statistisk sentralbyrå, og er ment å ut-
trykke en estimert markedsverdi per kvadratmeter.  

FREMDRIFT
Estimert byggetid er 12 måneder etter igangsetting 
av betongarbeidet. Det er en forutsetting at igang-
settingstillatelse blir gitt. 

FERDIGATTEST
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil 
foreligge ved innflytting. 

DIVERSE OPPLYSNINGER / FORBEHOLD
Utbygger tar forbehold om offentlig godkjenning av 
prosjektet (igangsettingstillatelse) og tilstrekkelig 
salg. Dersom prosjektet ikke får igangsettings-
tillatelse, fristilles kjøper fra kontrakt og får tilbake-
betalt forskudd ved kontrakt i sin helhet. 

Det blir stiftet sameie for 4-mannsboligene og to-
mannsboligen. Utearealet er felles, men hver andel 
får bruksrett til sin til sin tildelte hage. Hagearealet 
er vist i egen hageplan. Sameiet er ikke stiftet på 
salgstidspunktet, utbygger tar forbehold om at 
sameiet blir godkjent.

FELLESUTGIFTER FOR SAMEIET
 «Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sam-
eiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. ved-
tektene. Stipulerte månedlige felleskostnader vil 
normalt utgjøre fra 15,- til 20 kr. pr. kvm. pr. mnd. 
I forbindelse med oppstart av sameiet vil det bli 
utarbeidet forslag til driftsbudsjett for sameiet hvor 
man legger til grunn at forretningsførsel, revisjon, 
forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, drift av 
garasjeanlegg, serviceavtaler og vaktmester-
tjenester (som brøyting) er inkludert. I tillegg 
kommer utgifter til kabel-TV/internett. 

Når sameiet er i drift vil endelig budsjett fastsettes 
på første ordinære sameiermøte. Fordelingsnøkkel 
for fordeling av utgifter reguleres i sameiets ved-
tekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. 
Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene 
fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner 
(eks. kabel-TV), eller etter forbruk».

Alle boligene i feltet må være med å drifte felles 
infrastruktur som vei, brøyting, lekeplass, gatelys 
mm. Det inngås en egen tomteavtale med alle 
kjøperne i feltet. 

Det tas forbehold om endring i offentlige skatter 
og avgifter; herunder en eventuell økning av mva., 
tinglysingsgebyrer eller andre offentlige avgifter.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og 
betingelser for alle usolgte enheter uten 
foregående varsel.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i 
samme boligsameie jf. Eierseksjonsloven «para-
graf» 22, tredje ledd. Alle interessenter anbefales å 
sette seg inn i alt salgsmateriell før kjøp av bolig. 

Prospektet er ment som en orientering om bolig-
prosjektet og er ikke bindende for den detaljerte 
utformingen, material- og fargevalg av bebyggels-
en og de enkelte enhetene. Alle presentasjoner er 
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av illustrativ karakter og gir ikke nødvendigvis en 
eksakt framstilling av det ferdige prosjektet når det 
gjelder detaljering av interiør, fasader, materialer 
og omgivelser.

DOKUMENTENES RANGERINGSORDNING
1.  Bindende kjøpsbekreftelse/kontrakt.
2.  Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser.
3.  Leveransebeskrivelse og Fakta om prosjekt.
4.  Utomhusplan.
5.  Tegninger/brosjyremateriell. 

Dvs. Denne beskrivelse går foran tegninger/annet 
brosjyremateriell. Alle 3D tegninger og bilder i 
prospekt er av illustrativ karakter, og kan inneholde 
innredning og detaljer mm. som ikke inngår i avta-
len og er derfor ikke å anse som kontrakts grunnlag.  
Alle interessenter anbefales å sette seg inn i alt 
salgsmateriell før kjøp av bolig.

TILLEGG TIL KONTRAKT
Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser
som skyldes force majeure, streik, ekstreme klima-
tiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge 
fristen for overtagelse. Kjøper anmodes spesielt å 
tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av 
nåværende bolig.

Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, 
vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt opp-
merksom på at dette gir selger rett til en tilleggs-
frist for levering uten kompensasjon overfor kjøper. 
Dette forhold må også tas hensyn til ved salg av 

nåværende bolig da byggforsikringen til selger ikke 
dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik 
forsinkelse. 
Fristen for ferdigstillelse gir ikke kjøper rett til 
å utsette overtakelse, såfremt overtakelse og 
ferdigstillelse kan finne sted tidligere og kjøper blir 
varslet iht. avtalt frist i kjøpekontrakt.

KONTRAKTSBETINGELSER
Grunnlaget for kontrakt mellom selger og kjøper 
er bestemmelsene i Bustadsoppføringslova - hen-
holdsvis Avhendingslova – alt ettersom kjøpet er 
foretatt i byggetiden eller etter ferdigstillelse.

Dersom kjøper overdrar sine rettigheter og plikter 
etter kjøpekontrakten før boligen er overtatt, er 
kjøper forpliktet overfor selger i henhold til kjøpe-
kontrakten, inntil fullt oppgjør har funnet sted og 
boligen er overtatt. Straks overdragelse er avtalt 
skal kjøper gi selger skriftlig melding om over
dragelsen med opplysninger om pris og andre vil-
kår, herunder avtale om overdragelse med vedlegg. 

Utomhusanlegget/fellesdeler blir endelig fullført 
etter at siste bolig er tatt i bruk.

GENERELLE FORUTSETNINGER 
Byggebeskrivelsen beskriver hvilken teknisk 
standard som inngår i leveransen og omfatter 
komplett leveranse opp til beskrevet kvalitet. 
Leveransen utføres i hht. Gjeldende forskrifter og 
standarder. Dersom det ikke er beskrevet spesifikke 
bestemmelser i kontrakt, gjelder følgende: 

• Offentlige lover, forskrifter og standarder legges 
   til grunn for krav til utførelse og materialbruk.
• For øvrig gjelder Byggeforskriftene av 2017, 
   TEK17, og NS 3420 med normale toleranse-
   klasser for overflater.
For elektriske anlegg gjelder NEK400-2012 og 
NS3931.

Byggherre betinger seg retten til å foreta mindre 
endringer i materialvalg og/eller løsninger på 
konstruksjoner e.l. som er nødvendig etter hvert 
som prosjektet detalj prosjekteres. Endringer som 
følge av nye offentlig rettslige krav, kan gi utbygger 
rett til å kreve prisøkning. Dersom byggherre er 
nødt til å gjennomføre vesentlige endringer ut over 
forannevnte bestemmelser, plikter byggherre å gi 
kjøper umiddelbar beskjed.

OFFENTLIGE FORHOLD
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan 
påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli 
påkrevd av offentlig myndighet.

REGULERINGSFORHOLD   
Reguleringsplan for Spilde-gnr.41 bnr.17 (nå 57) 
Planid: 20030003.
Det vil bli foretatt en reguleringsendring på 
eiendommen for å få tilkomst til de andre tomtene 
i feltet. Henviser til utomhusplan for oppgitt 
plassering av tomtene.  

LEVERANSESTANDARD FELLESDELER OG ANLEGG 
Fellesanleggene defineres som alle arealer /-

installasjoner som ikke er del av seksjonens 
hoved- eller tilleggsdel.
-  Utomhusanlegg 
-  Fellesanlegg med veger/plasser etc. 
-  Lekeplasser og fellesareal.

TV / INTERNET
Signalleverandør er ikke valgt enda, men det legges 
til rette for TV og Internetsignal inn i boligen.

POST OG BOSS
Felles postkassestativ. Plassering må avklares. 
Renovasjon i henhold til kommunale krav. 

INNREDNINGER
Kjøkken
Det leveres kjøkkeninnredning fra merke-
leverandør med verdi på 50.000,- inkl. mva. 
(leveres uten hvitevarer). 
Bad og WC-rom
Badene leveres med fliser på gulv og baderoms-
plater på vegg. Det blir levert varme i gulv, hvitt 
baderomsmøbel og vegghengt toalett. 
Garderobeskap
Det leveres slette hvite garderobeskap. Ett til hver 
sengeplass. 

TILLEGGS- / ENDRINGSKONTRAKTER  
Det vil, etter nærmere fastsatte retningslinjer, bli 
anledning til bestilling av endringer og tilleggs-
leveranser. Det forutsettes at bestillinger foreligger 
i tide slik at endringene kan gjennomføres uten 
forsinkelser for prosjektet. Tidsfrister og muligheter 
for endringer vil bli orientert om senere. 
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Tilleggsbestillinger må leveres fra prosjektets 
leverandører for de respektive fag. Dersom ønsket 
endring i leilighet betinger tegner og/eller 
konsulent er minimums kostnad for hver av disse 
kr 3000,- inkl. mva.

Det vil bli etablert kundekontakt som skal veilede 
kjøperne i forbindelse med eventuelle endringer 
og ønsker/konsekvenser.
Det er ikke anledning til å trekke ut leveranser for 
å få disse utført av andre enn de leverandører som 
er kontrahert i prosjektet. 
Tilvalg vil måtte skje skriftlig. Det må påregnes at 
tillegg/endringsarbeider forfaller til betaling før 
overtakelse.
Plantegninger i prospektet kan avvike fra prosjekt-
erte tegninger. Be alltid selger om siste reviderte 
tegninger. 

For kjøper vil det være mulig å gjøre 
følgende tilvalg
1.  Kjøkkenleveranse i samarbeid med 
      kjøkkenleverandør.
2.  Endre gulv, innerdører, garderobeskap og 
      utførelse av veggplater i samarbeid med
      utbygger. 
3.  Tillegg i EL-installasjoner, som varme i gulv og 
      spotter, i samarbeid med elektriker. 
4.  Tilvalg av baderomsinnredning i samarbeid 
      med rørlegger.
5.  Tilvalg av fliser på bad og gulv i samarbeid 
      med fliselegger.

L E V E R A N S E B E S K R I V E L S E

Generell informasjon

UTBYGGER
B Telle Eigedom AS er utbygger for prosjektet. Vi 
holder til i Tellnes Næringspark i Fjell kommune.

ANTALL BOENHETER
Første byggetrinn i feltet består av 14 boliger.

VVA
Boligene vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp 
via private ledninger
Boligene vil ha ansvar for å drifte og vedlikeholde 
fellesarealer, herunder vei, gatelys, lekeplasser og 
teknisk anlegg /avløpsanlegg/pumpestasjon. 

UTOMHUS
Veier og oppstillingsplasser blir asfaltert i henhold 
til utomhusplan. Rundt bygningskroppen blir 
det lagt grus. Det opparbeides ingen hage eller 
beplantning. Lekeplasser blir opparbeidet iht. 
kommunale krav. Høydeforskjeller blir løst med 
skråninger, og hvor dette ikke er mulig vil det bli 
satt opp mur. 

PARKERING
Det blir parkering i carport, på egen tomt og på 
parkeringsplass.

TV / INTERNETT
Leverandør er ikke valgt. Det legges til rette for 
Internett og TV signal inn til boligen.  

OPPVARMING
Det leveres varme i gulv i vindfang og på alle bad.  
I hus 3, 4, 5, 6, 7 og 8 leveres det peis av typen 
Contura 810. I leilighetene i hus 1 og 2 leveres det 
elektrisk oppvarming.  

BALANSERT VENTILASJON
Det leveres balansert ventilasjon i boligen som 
skal sikre et sunt inneklima. Luft tilføres i opp-
holdsrom og det er avtrekk fra våtrom og fra 
kjøkken. 

ELEKTRO 
Elektrisk anlegg leveres med jordfeilbryter og 
overspenningsvern i henhold til gjeldende 
forskrift/bransjenorm.
Lampepunkt leveres med DCL-stikkontakt 
i takboks som standard.
Man får eget tilvalgsmøte med elektriker. Det 
utarbeides en punkt-skisse slik at man enkelt 
kan ha oversikt over plassering på stikkontakter, 
tv-punkt, lampepunkt m.m.

AVFALL
Renovasjon i henhold til kommunale krav. 

POSTKASSER
Felles postkassestativ og postkasser leveres.

UTVASK
Det utføres industrivask før overlevering.

Innvendig i boligen

GULV 
I alle tørre rom leveres Mammut laminat 
i utførelsen Highland oak silver.
Man kan gjøre tilvalg på andre typer parkett, 
laminat eller gulvfliser.

FLISER
På bad blir det lagt fliser på gulv. 
Man kan gjøre tilvalg på andre typer gulvfliser.

VEGGER / LISTER
Vegger blir levert med panelplater og veggplater. 
Se romskjema for beskrivelse av farge og type 
plater på de ulike rommene.
Gulv og taklister er hvite. 
Å endre til gipsvegger eller annen utførelse er 
mulig som tilvalg. 
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TAK
Det leveres med hvite takplater.
Tekniske anlegg og føringsveier for ventilasjon/
vann/avløp fremgår ikke alltid av salgstegning, 
og noe innkassing eller nedsenking av tak må 
påregnes.  

VINDUER
Vinduer leveres ferdigbehandlet i hvit farge. 
I nye bygg kan man oppleve dugg på utsiden av 
vindu. Dette er normalt, og er faktisk et kvalitets-
tegn, da det er lite varmetilførsel fra rommet til 
det ytre glasset.

KJØKKEN
Det er ikke bestemt kjøkkenleverandør, men det 
leveres kjøkken fra merkeleverandør til en verdi av 
Kr 50.000,- inkl. mva. Standard kjøkken har hvite 
fronter og laminert benkeplate, det leveres uten 
hvitevarer. Avtrekksvifte er inkludert. Blandebatteri 
leveres av rørlegger. 
Man får eget møte med kjøkkenleverandør hvor 
det blir fremlagt et ferdig tegnet forslag av 
standard kjøkken. Da har man et godt grunnlag for 
å diskutere tilvalg. Det er ikke mulig å trekke ut 
kjøkkenleveransen.

BAD OG VÅTROM
Vannledning legges som rør i rør system med for-
delerskap i bod/sportsbod eller på bad. Avløpsrør 
legges av plastrør med lufting til takhette. 
På bad leveres vegghengte toalett, hvitt bade-
romsmøbel med slette dører og dusjgarnityr. Det er 

ikke inkludert dusjhjørne / kabinett. På våtrom uten 
sluk leveres det lekkasjesikring. Det blir levert 1 stk. 
utvendige spylekran per bolig.

INNVENDIGE DØRER
Innvendige dører er slette og hvitmalt. 
Man kan velge andre innerdører fra Swedoor som 
tilvalg. Skyvedører er også et mulig tilvalg så lenge 
det lar seg gjennomføre bygningsmessig.

TRAPPER
Innvendige trapper leveres med åpne trinn som 
standard. Tette trinn leveres der dette er nødvendig 
av konstruksjonsmessige årsaker. Trinn leveres i 
lakkert furu med værbittgrå toning. Vanger, rekk-
verk og håndlist på vegg leveres hvitmalt.
Standard er «Fauna» fra Stryntrappa. 
Tilvalg gjøres i møte med utbygger.

Boligens konstruksjoner

YTTERVEGGER
Yttervegger i boligrom består av utvendig tre-
kledning, utlekting, vindsperre, bindingsverk, 
isolasjon, dampsperre, utforing, isolasjon og 
veggplate. Veggene oppfyller forskriftskrav mht. 
isolasjon, brannspredning og lyd. Tomannsbolig og 
firemannsbolig leveres med ultimal kledning. 

INNVENDIGE VEGGER
Innvendige skillevegger består av bindingsverk, 
isolasjon og veggplate. Vegger for føring av 
tekniske installasjoner kan bli tykkere enn vist på 

salgstegning. Vegger mellom boenheter er tykkere 
og oppfyller forskriftskrav mht. isolasjon, brann-
spredning og lyd.

TAKVERK
Takverk leveres som takbjelker, vindsperresjikt, 
feder, plater og tekking. Til himling leveres 
isolasjon, dampsperre, nedforingslekter og 
himlingsplate iht. romskjema. 
Til tak leveres takhatt for lufting av avløp.

BALKONGER OG VERANDAER
Balkonger og verandaer leveres med trykk-
impregnerte bjelker og spaltegulv.  Rekkverket 
leveres tilnærmet som vist på fasadetegning. 
Trykkimpregnert materiale males ikke. 

Diverse

OM TILVALG
Tilvalg nevnt i leveransebeskrivelsen presenteres 
med priser og utvalg i møte med utbygger eller 
ansvarlig fag. En utfyllende tilvalgsliste vil bli laget 
av utbygger. Det blir gitt frister for tilvalg/endringer. 

Endringer/uttrekk må vurderes av utbygger om er 
gjennomførbare. Uttrekk gir ikke alltid refusjon, og 
eventuell verdi på dette oppgis av utbygger.   

Tillegsbestillinger leveres fra prosjektets leveran-
dører for de respektive fag. I forhold til listepriser 
vil det være et påslag på 15% avhengig av hva 
tilleggsbestillingen gjelder. Dersom ønsket endring 

som betinger arkitekt og/eller konsulent er 
minimumskostnad for dette kr 3000,- 

BYGGELEDELSE
Dersom kjøper engasjerer sideentreprenør(er), 
inngår ikke byggeledelse av disse i vår leveranse 
og arbeid må vente til huset er overlevert. Slike 
arbeider kan være, bygging av garasje, terrasser, 
garderober og lignende. Det er ikke mulig å 
engasjere sideentreprenør(er) for arbeid som må 
være utført før overtakelse. 

FDV DOKUMENTASJON
Ved overtakelse av boligen så vil FDV (forvaltning, 
drift og vedlikehold) dokumentasjon være 
tilgjengelig. Kjøper må sette seg inn i denne og 
etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som der 
angis. Dette vil øke holdbarheten og forlenge 
produkters levetid. Reklamasjoner som skyldes 
manglende vedlikehold eller uriktig bruk, ref. FDV 
dokumentasjonen, vil normalt bli avvist. Dette 
gjelder også eventuelle forekomster av heksesot.

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE / FERDIGATTEST
Kjøper og leverandør er forpliktet til å følge de 
pålegg som kreves i lover/forskrifter og igang-
settingstillatelse for å gi midlertidig brukstillatelse/ 
ferdigattest. 

KJØLING AV BOLIGEN
For å ha et lavest mulig elektrisk energibruk til 
kjøling av deres bolig i perioder med mye sol og 
høy utetemperatur, er det lagt til grunn at boligen 
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vinduer/dører. 

HEKSESOT
Heksesot har en sammensatt årsakssammenheng, 
hvor både bruken av boligen og andre forhold kan 
spille inn. Boligens FDV dokumentasjon gir mer 
informasjon angående dette. God ventilasjon i 
boligens to første driftsår er et viktig bidrag for å 
unngå dette. Forekomst av heksesot er ikke 
grunnlag for reklamasjon.

FORBEHOLD
Det tas forbehold om offentlige godkjenning av 
prosjektet og tilstrekkelig salg. Dersom prosjektet 
ikke blir godkjent, fristilles kjøperne fra kontrakt.

Alle 3D-tegninger og bilder i prospektet er av 
illustrativ karater, og kan inneholde innredning og 
detaljer mv. som ikke inngår i avtalen og er derfor 
ikke å anse som kontraktens grunnlag. Murer blir 
satt opp iht. utomhusplanen, ikke illustrasjonene.
 
Vi tar forbehold om trykkfeil og forbeholder oss 
retten til endringer i konstruksjon, materialer og ut-
styr under forutsetning av at dette ikke endrer pris, 
kvalitet og rominndeling. Innkassing, nedsenking av 
tak og synlige dragere må påregnes. Ta eventuelt 
kontakt for arbeidstegninger.

Tjenester/produkter som ikke er beskrevet i dette 
dokument leveres ikke. Blant annet: Hvitevarer, 
garderobe i gang, møbler, utvendig hage- og 

beplantningsarbeider, søppelstativ, klesstativ, 
markiser.

Uttørking av byggfuktighet gir noe krymp i 
bygningskroppen. Også trebaserte plateprodukter
vil kunne krympe noe, og oppsprekking av plate-
skjøter og hjørner er en naturlig konsekvens av 
uttørkningen. Dette må påregnes og er ikke en 
reklamasjonssak.

TOLERANSER
Utførelsen leveres i henhold til toleranser som 
normalkrav i NS 3420 Del 1. Toleransekravene 
gjelder på overtakelsestidspunktet og for 
ubelastede konstruksjoner.

Type toleranse Toleranseklasse

Planhetstoleranse Parkett og fliser B
  Innvendig kledning C
  Himling  C
  Utvendige fasader 
  og yttertak D
  
Retningstoleranse Himling  C
  Innervegger C
  Utvendige fasader 
  og yttertak D
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Romskjema 

Tomannsbolig.        

 

ROM GULV VEGG HIMLING SKRÅ HIMLING LISTVERK KOMMENTARER 

GANG/VINDFANG 
Linoleum 

(highland oak 
silver) 

Veggpanel takess Takess Hvit slett Varme i gulv 

BOD 
Linoleum 

(highland oak 
silver) 

Veggpanel Takess Takess Hvit slett  

SOVEROM 1, 2 og 3 
Linoleum 

(highland oak 
silver) 

Veggpanel Takess Takess Hvit slett  

BAD/VASK Fliser 
Baderomspanel 
(type Concrete fra 

Berry alloc) 
Takess Takess 

 

Hvit slett 
Varme i gulv. 

SPORT Fliser Veggpanel takess Takess Hvit slett  

Stue/kjøkken 
Linoleum 

(highland oak 
silver) 

Walls 4 you 
plater.  

takess takess Hvit slett Peis i stue. 

R O M S K J E M A
Romskjema 

4-mannsbolig: 

 

Balkong/terrasse leveres med trykkimpregnerte terrassebord.  

 

 

ROM GULV VEGG HIMLING SKRÅ HIMLING LISTVERK KOMMENTARER 

GANG 
Linoleum 

(highland oak 
silver) 

Veggpanel 
Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

Hvit slett Varme i gulv i entré. 

BOD 
Linoleum 

(highland oak 
silver) 

Veggpanel 
Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

Hvit slett  

SOVEROM 1 og 2. 
Linoleum 

(highland oak 
silver) 

Veggpanel 
Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

Hvit slett  

BAD Fliser 
Baderomspanel 
(type Concrete fra 

Berry alloc) 

Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

 

Hvit slett 
Varme i gulv. 

STUE/KJØKKEN 
Linoleum 

(highland oak 
silver) 

Walls 4 you 
veggplater.  

Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

Hvit slett  

Romskjema 

Enebolig i rekke: 

Balkong/terrasse leveres med trykkimpregnerte terrassebord. 

ROM GULV VEGG HIMLING SKRÅ HIMLING LISTVERK KOMMENTARER 

ENTRE/GANG 
Linoleum 

(highland oak 
silver) 

Veggpanel 
Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

Hvit slett Varme i gulv i entré. 

BOD/GARDEROBE 
Linoleum 

(highland oak 
silver) 

Veggpanel 
Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

Hvit slett 

SOVEROM 1, 2, 3 
og 4. 

Linoleum 
(highland oak 

silver) 
Veggpanel 

Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

Hvit slett 

BAD Fliser 
Baderomspanel 
(type Concrete fra 

Berry alloc) 

Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater Hvit slett 

Varme i gulv. 

SPORT Fliser Veggpanel 
Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

Hvit slett 

VASKEROM Fliser Veggpanel 
Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

Hvit slett 

STUE/KJØKKEN 
Linoleum 

(highland oak 
silver) 

Walls 4 you 
veggplater. 

Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

Hvit slett Peis i stue. 

Romskjema 

Enebolig: 

 

Balkong/terrasse leveres med trykkimpregnerte terrassebord.  

ROM GULV VEGG HIMLING SKRÅ HIMLING LISTVERK KOMMENTARER 

ENTRE/GANG 
Linoleum 

(highland oak 
silver) 

Veggpanel 
Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

Hvit slett Varme i gulv i entré. 

BOD/GARDEROBE 
Linoleum 

(highland oak 
silver) 

Veggpanel 
Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

Hvit slett  

SOVEROM 1, 2, 3 
og 4. 

Linoleum 
(highland oak 

silver) 
Veggpanel 

Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

Hvit slett  

BAD Fliser 
Baderomspanel 
(type Concrete fra 

Berry alloc) 

Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

 

Hvit slett 
Varme i gulv. 

SPORT Fliser Veggpanel 
Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

Hvit slett  

VASKEROM Fliser Veggpanel 
Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

Hvit slett  

STUE/KJØKKEN 
Linoleum 

(highland oak 
silver) 

Walls 4 you 
veggplater.  

Hvitmalte 
takplater 

Hvitmalte 
takplater 

Hvit slett Peis i stue. 

4-MANNSBOLIG

Balkong/terrasse leveres med trykkimpregnerte terrassebord.

TOMANNSBOLIG

Balkong/terrasse leveres med trykkimpregnerte terrassebord. Balkong/terrasse leveres med trykkimpregnerte terrassebord.

ENEBOLIGENEBOLIG I REKKE
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PRISLISTE

Bygg 1     Leilighet     nr  1            kr 2 290 000,-          P-rom   65,6  kvm

Bygg 1      Leilighet    nr  2            kr 2 290 000,-          P-rom   65,6  kvm

Bygg 1      Leilighet    nr  3            kr 2 390 000,-          P-rom   65,6  kvm

Bygg 1       Leilighet     nr  4            kr 2 390 000,-          P-rom   65,6  kvm

Bygg 2       Leilighet     nr  5            kr 2 290 000,-          P-rom   65,6  kvm

Bygg 2       Leilighet     nr  6            kr 2 290 000,-          P-rom   65,6  kvm

Bygg 2       Leilighet     nr  7            kr 2 390 000,-          P-rom   65,6  kvm

Bygg 2     Leilighet     nr  8            kr 2 390 000,-          P-rom   65,6  kvm

Bygg 3      Tomannsbolig  nr 1         kr 2 850 000,-          P-rom  106 kvm

Bygg 3      Tomannsbolig  nr 2          kr 2 850 000,-          P-rom  106 kvm

Bygg 4      Frittliggende enebolig     kr 3 590 000,-          P-rom  129 kvm

Bygg 5     Enebolig i kjede           kr  3 590 000,-         P-rom  129 kvm

Bygg 6     Enebolig i kjede         kr  3 590 000,-         P-rom  129 kvm

Bygg 7      Enebolig i kjede          kr  3 590 000,-         P-rom  129 kvm

Bygg 8     Enebolig i kjede           kr  3 590 000,-         P-rom  129 kvm

Tinglysningsgebyr for skjøte, kr 525,- • Tinglysningsgebyr pr. panterett kr 525,- 
Gebyr for utskrift av panteattest kr 202,-. 2,5 % dokumentavgift av tomteverdien.

L E I L I G H E T E R  •  T O M A N N S B O L I G 
F R I T T S T Å E N D E  E N E B O L I G  •  F R I T T S T Å E N D E  E N E B O L I G
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