
Kortfattet leveransebeskrivelse for bolig: komplett 

Byggetomt: Lensmannslimi Skien 

 

Beliggenhet 
Eiendommen har en flott beliggenhet i rolig og meget attraktivt område, med kort veg til skole, 
barnehage og naturskjønne områder. 
Beliggende i et etablert boligområde. 

Nærbutikken på Rising er bare en kort tur unna. 
Det er supre turområder i umiddelbar nærhet samt i områdene ved Svanstul, Ulvskollen og Luksefjell. 

Adkomst 
Fra Skien kjør nordover og ta av inn på Luksefjellvegen. Følg vegen til du kommer til MILLBA bakeri. 

Ta av til Høyre inn mot Limistien og Lensmannslimi og følg veien til den svinger venstre, følg veien 
rett frem til du kommer til tomten i enden av vegen. 

Tomt 
Tomt regulert til tomannsbolig i reguleringsplan. 

Denne tomten består derfor av to tomter som slås sammen til en tomt og gi en stor og fin endetomt. 

Tomten blir på ca 480 m2 (forbehold om eksakt areal etter oppmåling og fradeling). 

Planene er muntlig godkjent av kommunen i forhåndskonferanse men det tas likevel et forbehold om 

kommunalgodkjenning før endelig igangsettingstillatelse foreligger. 

Tomten opparbeides klar for plen og med grus i gårdsplassen. 
 

Innhold 
Boligen inneholder følgende. 

1.etasje: Entre/hall, bad , vaskerom med plass til vaskemaskin og tekniske installasjoner etc.,og 3 
soverom. Utvendig sportsbod er tenkt i garasje. 

2.etasje: Bod,  Stue/ kjøkken , med utgang til terrasse over garasjen. 

Eierform 
Selv eier. 

Boligtype 
Enebolig 

Byggeår/kontrakt 
Bygges etter avtale i 2020 

Det utarbeides to kontrakter. 

Kontrakt på tomt (std. kontrakt med byggeklausul) med selger Peab bolig prosjekt. 



Kontrakt på oppføring av hus (etter bustadoppføringsloven) med Peab AS Nordbohus Skien 

 

Gebyr/avgifter og kostnader 
Dette er ny enebolig som oppføres etter avtale og kontrakt som en enebolig på kundens tomt. 

Det vil si at krav om uavhengig kontroll, tilfaller kjøper og er en kostnad som kommer i tillegg. 

Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi kommer i tillegg. 

Offentlige gebyrer og tilkoblingsavgifter belastes tomte eier (kjøper) direkte og kommer i tillegg. 

Det er likevel en betydelig gevinst i å kjøpe ny bolig på denne måten da man sparer dokumentgift på 

hele beløpet slik som ved kjøp av brukt bolig. 

 

 

Arealer (Bruksareal/Primærrom) 
Bygget areal (BYA) : 102 m² 
Bruksareal (BRA) :150 m² 

Primærrom (P-ROM) : 119 m² 
 

Standard 
Boligen vil få en gjennomgående høy standard.  
Funkisbolig bygget over 2 etasjer med 3 soverom og 1 bad og separat vaskerom.  
Ventilasjonsanlegg for balansert ventilasjon. 

Boligen tilfredsstiller siste teknisk forskrift med krav som er gjeldende for alle byggesaker godkjent 
etter 01.01.2020. 

 

Overflater 
Se romskjema for konkret beskrivelse pr rom. 

Det vil bli levert med slette malte overflater, parkett eller laminat på gulv, baderomsplater på vegg i 
våtrom og fliser på gulv i våtrom. 

 
 

TV/Internett 
Det er ikke lagt inn noen form for kabel eller fiber til huset p.t. men det skal være mulig å koble dette til 
etter innflytting, 
 

Kjøkken 
Leveres som innredningspakke 3, med en avtalt sum til fri disposisjon for valg av kjøkken hos vår 
samarbeidspartner Sigdal. 

Hvitevarer 
Omfattes av innredningspakken. 



Bad/Vaskerom/WC 
Bad leveres med dusj kabinett, toalett og innredning 

Vaskerom leveres med opplegg til vaskemaskin og med egen skyllekum. 

Tekniske installasjoner kan bli plassert på dette rommet. 

Byggemåte 
Støpt plate på mark. Vegger i bindingsverk med liggende kledning. Taket er lett skrånende og er tekket 

med papp. 

Oppvarming 
Oppvarming skjer med varmekabler i begge våtrom. Vedfyring i stue 2.etasje og balansert 

varmegjenvinnings anlegg. 

Garasje/Parkering 
Carport/ garasje (kan velges fritt) med plass til 1 bil. Parkering for øvrig på egen tomt. 

 


