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FAKTA OM PROSJEKTET 

Selger  

B Telle Eigedom AS  

Tellnes næringspark 1                                     

5357 Fjell 

Org. nr.: 885 207 332 

Prosjektets omfang 
Prosjektert tomannsbolig. 
 
Adkomst/Adresse 

Bjorøyvegen 166, 5177 Bjorøyhamn. 

Fradeling 

Tomten er fradelt og har fått gnr 50 bnr 364. Boligen vil bli seksjonert, og hver boenhet vil få et 

vedtektsfestet rett til utearealet. 

Velforening 

Det er pliktig medlemskap i felles velforening. Boligene vil ha ansvar for å drifte og vedlikeholde 

fellesarealer, herunder vei, gatelys, lekeplasser og teknisk anlegg /avløpsanlegg.  

Tinglyste servitutter/rettigheter 

Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser 

vedrørende pliktig medlemskap i velforening, naboforhold, rettigheter til å legge vann, overvann, 

avløp og teknisk infrastruktur eller forhold pålagt av myndighetene. 

Tv/internett 

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

Fremdrift 

Tomten er ferdig planert og betongarbeidet er i gang. Trearbeidet vil starte så snart første enhet er 

solgt.  

Omkostninger 
Dokumentavgift: 2,5 % av tomteverdi. Tomteverdi er satt til kr. 800.000,- pr. bolig. 
Kr. 25 000,- i dokumentavgift per enhet. 
Tinglysing av skjøte: Kr 525,- 
Evt. tinglysingsgebyr: Kr 525,- pr. pantedokument (v/belåning) 
Totale omkostninger utgjør kr. 20.525 ,- per enhet.        

Kommunale avgifter 

Fastsettes av Øygarden kommune. 

Ligningsverdi 

Fastsettes av Øygarden kommune. 

Reguleringsforhold 
Plan nummer 150, Plan ID 20040003 
Plan namn: Bjorøyna. 
For G.nr 50 og delar av bnr. 3 m/fler. 
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LEVERANSEBESKRIVELSE  

TEK 

Boligene oppføres i samsvar med Byggeteknisk forskrift (TEK17), av 01.07.2017 med endringer av 

11.06.2018. 

 
UTOMHUS 

Opparbeidelse av tomt 
Tomten blir levert gruset. Det blir ikke opparbeidet hage eller lagt jord på tomten. Henviser til 

utomhusplan for beskrivelse. 3D bildet som følger boligen viser ikke hvordan uteområdet blir og er kun 

tenkt som en inspirasjon.   

Vei, vann og avløp 

Tomtene er tilknyttet offentlig vann via private stikkledninger. Avløp skjer via privat avløpsnett. 

Tilkomst til eiendommen er via privat vei. Kjøper må ta sin forholdsmessige andel av felleskostnadene i 

feltet, i dette inngår bla brøyting, veilys, pumpestasjoner, vedlikehold mm. 

Veien vil ikke bli asfaltert og dette vil eventuelt bli et spleiselag sammen med de andre husene som er 

tilknyttet. 

Post og boss 
Kjøper må selv skaffe boss-spann fra Øyvar og sette opp egen postkasse.  

Parkering 
Det blir parkering på egen tomt.  
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INNVENDIG I BOLIGEN 

Gulv  

I alle tørre rom leveres høytrykkslaminat fra Berry Alloc av typen Champs Elysees - Grand Avenue.  

Man kan gjøre tilvalg på andre typer parkett, laminat eller gulvfliser. 

Listverk 

Listverk leveres i fargen Bomull (NCS S 0502-Y). Spikerhull på listverk blir flikket. Det leveres gulvlister 

og listverk rundt inner- og ytterdør samt terrassedør. Det blir levert listefritt mellom tak/vegg.  

Balansert ventilasjon 

Det leveres balansert ventilasjon i boligen som skal sikre et sunt inneklima. Luft tilføres i oppholdsrom 

og det er avtrekk fra våtrom og kjøkken.  

Elektriker 

Elektrisk anlegg leveres i henhold til gjeldende forskrift NEK 400. Det blir levert 4 spotter på bad. 

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 få en 

oversikt over plassering på stikkontakter, tv-punkt, spotter, lampepunkt m.m.  

Oppvarming 

Det blir levert ovn i stue og varmekabler på bad og i vindfang. 

Rørlegger 

Vannledning legges som rør i rør system med fordelerskap i bod/bad/vaskerom. Avløpsrør legges av 

plastrør med lufting til tak.  

På bad leveres vegghengte toalett, hvitt baderomsmøbel med slette dører, dusjvegger og dusjgarnityr 

(størrelse på servantmøbel fremgår på tegning). På våtrom uten sluk leveres det lekkasjesikring. Det 

blir levert 1 stk. utvendige spylekran per bolig.  

Man kan får eget tilvalgsmøte med rørlegger. 

Flislegger 

Badene blir levert helfliset.  

Man kan gjøre tilvalg på andre typer fliser og fliser i andre rom i tilvalgsmøte med fliselegger.  

Maler 

Som standard blir alle innvendige vegger sparklet og malt i fargen Tidløs. 

Det blir levert linoleum på gulv på vaskerom og i sportsbod. 

Man kan gjøre tilvalg på farger på vegger eller hele rom i møte med maler. 

Kjøkken 

Det er ikke bestemt kjøkkenleverandør, men det leveres kjøkken fra merkeleverandør til en verdi av  

kr 65 000,- inkl. mva. Kjøkkenet 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. 
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Innvendige dører 

Innvendige dører er slette og hvitmalt.  

Man kan velge andre innerdører som tilvalg. Skyvedører er også et mulig tilvalg så lenge det lar seg 

gjennomføre bygningsmessig. Tilvalg gjøres i møte med utbygger. 

Garderobeskap 

Det leveres hvite slette garderobeskap på soverom, ett pr. sengeplass. 

Trapper 

Innvendige trapper leveres med åpne trinn som standard. Tette trinn leveres der dette er nødvendig 

av konstruksjonsmessige årsaker. Trinn leveres i furu med værbittgrå toning. Vanger, rekkverk 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 grunnet trekledning, utlekting, vindsperre, bindingsverk, 

isolasjon, dampsperre, utforing, isolasjon og gipsplate.  

Innvendige vegger 

Innvendige skillevegger består av bindingsverk, isolasjon og gipsplate. Vegger for føring av tekniske 

installasjoner kan bli tykkere enn vist på salgstegning.  

Takverk 

Takverk leveres som takbjelker, vindsperresjikt, feder, plater og tekking. Til himling leveres isolasjon, 

dampsperre, nedforingslekter og gipsplate.  

Balkonger og verandaer 

Balkonger og verandaer leveres med trykkimpregnerte terrassebord. Rekkverket leveres tilnærmet 

som vist på fasadetegning. Trykkimpregnert materiale leveres ubehandlet.  

Vinduer, ytterdør og balkongdør 

Vinduer, ytterdør og balkongdør leveres med innvendig og utvendig farge Bomull (NCS S 0502-Y). som 

tilnærmet vist på plan/fasadetegning.  

Radon 

Det blir levert radonsperre samt radonbrønn som føres over tak. 
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DIVERSE 

Det leveres seriekoblede røykvarslere og ett brannslukkingsapparat. 

Det medfølger 3 nøkkelsett til ytterdør. 

Det leveres FDV dokumentasjon for hver boenhet. 

Det utføres industrivask før overlevering. 

Om tilvalg 

Tilvalg nevnt i leveransebeskrivelsen presenteres med priser og utvalg i møte med utbygger eller 

ansvarlige fag. En utfyllende tilvalgsliste vil bli laget av utbygger og 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.    

Tilleggsbestillinger leveres fra prosjektets leverandører 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 teknisk tegner og/eller konsulent er minimumskostnad for dette kr 3000,-  

Avhengig av prosjektets oppstart vil det bli en begrensning for når det avsluttes muligheter for tilvalg. 
Plantegning og særskilt plassering av vann, avløp eller ventilasjon er det første som låses i 
prosjekteringsfasen. 

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.  

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 

Boligen leveres med 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 gjennomluftes med gjennomtrekk gjennom åpne 

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. 
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Skjeggkre 

Skjeggkre er et insekt som har fått rask utbredelse etter at dette ble allment kjent i Norge i 2014. Det 

er ikke påvist noen helseskadelige eller bygningsmessige skader av skjeggkre. Skjeggkre vil sjelden 

komme inn i boligen sammen med bygningsmaterialer, derimot vil dette ofte komme inn ved 

pappemballasje eller via vesker, klær mv. Selger kan ikke garantere at det ikke kan finnes skjeggkre i 

boligen ved overlevering. Det samme gjelder andre insekter som perlekre, sølvkre etc. 

Forbehold 

Det tas forbehold om offentlige godkjenning av prosjektet. Dersom prosjektet ikke blir godkjent, 

fristilles kjøperne fra kontrakt. 

Tomt 9 er ikke sammenføyd ved nåværende tidspunkt, og det tas forbehold om at dette kommer på 

plass. 

Felles vann, avløp, overvann og teknisk infrastruktur kan gå på tvers av tomtegrenser og tomteeier må 

respektere enhver rett til ledninger som er nedlagt over tomten. Eiere av nettverk for strømforsyning 

og telekommunikasjon er berettiget til å legge ledninger i kabelgrøft over tomten, dessuten å plassere 

fordelingsskap på tomten. Overdekning på ledninger må ikke fjernes. Oppfylling av terreng over eller 

på siden av ledningene må ikke hindre tilkomst til ledninger for inspeksjon eller vedlikehold. 

Alle 3D-tegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter, og kan inneholde innredning og 

detaljer mv. som ikke inngår i avtalen og er derfor ikke å anse som kontraktens grunnlag.  

Tekniske anlegg og føringsveier for ventilasjon/vann/avløp fremgår ikke alltid av salgstegning, og noe 

innkassing eller nedsenking av tak må påregnes. 

I nye bygg kan man oppleve dugg på utsiden av vindu. Dette er normalt og er faktisk et kvalitetstegn, 

da det er lite varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. 

Terrasser med altankassetter er ikke 100% tett. 

Vi forbeholder oss retten til endringer i konstruksjon, materialer og utstyr 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. 

Uttørking av byggfuktighet gir noe krymp i bygningskroppen. Også trebaserte plateprodukter vil kunne 

krympe noe, og oppsprekking av plateskjøter og hjørner er en naturlig konsekvens av uttørkingen. 

Dette må påregnes og er ikke en reklamasjonssak. 

Tjenester/produkter som ikke er beskrevet i dette dokument leveres ikke. Blant annet: Hvitevarer, 

skyllekar, motor til sentralstøvsuger, garderobe i gang, møbler, utvendig hage- og 

beplantningsarbeider, søppelstativ, klesstativ, markiser. 

Vi tar forbehold om trykkfeil. 
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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 

Planhet Parkett og fliser  B 

 Innvendig kledning C 

 Himling C 

 Utvendige fasader og yttertak D 

   

Retning Himling C 

 Innervegger C 

 Utvendige fasader og yttertak D 

 

Sprang Himling C 

 Innervegger C 


