
Kjellemo 2 Brl
12 nye eneboliger i rekke sentralt mellom Skien og Porsgrunn! Solrikt og familievennlig!







Fakta om prosjektet
I boligene er det lagt vekt på gode og effektive planløsninger. Alle boligene har en flott terrasse  som 
ligger i 2. etg. med adkomst fra stuen. Terrassen har gode sol og lysforhold. Det er fokusert på gode 
møbleringsmuligheter ved innredning av boligene. Alle boligene får egen carport med utvendig bod 
pluss en biloppstillingsplass.

Boligene skal bygges av Peabs eneboligavdeling som er en del av Nordbohus kjeden.

Byggestart og ferdigstillelse Ved tilfredsstillende salg regnes byggestart til høst 2019 med en 
byggetid på ca. 1 år.

Organisering/ finansiering Alle boligene på feltet vil bli organisert i frittstående borettslag. Det vil 
bli inngått IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld) i prosjektet. Dette sikrer frihet til å velge 
finansiering tilpasset dine ønsker. Finansiering av fellesgjeld er gjort til markedets beste betingelser. 
Avtale om forretningsførsel er planlagt inngått med Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag 
(PBBL), som sikrer beboerne profesjonell håndtering av løpende fellesdrift. Borettslaget finansieres 
ved opptak av lån som blir borettslagets fellesgjeld og ved innbetaling av innskudd fra andelseierne 
(kjøperne). 

Standard Tilvalgsmuligheter Det vil for prosjektet bli avholdt egne møter med hver enkelt kunde i 
forhold til tilvalg. Se egen teknisk bekrivelse for standard.
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Felleskostnad Til dekning av løpende fellesutgifter innbetaler den enkelte en månedlig felleskostnad. Denne 
inkluderer bl.a. renter på andelseiers fellesgjeld, kommunale avgifter, bygningsforsikring, fellesstrøm, kabel-tv, 
utvendig vedlikehold, teknisk forvaltning, forretningsførsel m.v. Telefonabonnement, tilknytning til kabel-tv, 
NRK-lisens og innboforsikring må ordnes og bekostes av den enkelte beboer. 

Forbehold og forutsetninger 3D-tegninger og bilder vist i dette prospekt er å regne som illustrasjoner og vil 
ikke være endelig bestemmende. Feil kan derfor forekomme.

Prospektet er ment som en orientering og ikke bindende for bebyggelsens detaljutforming og farger. 
Utbygger forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer dersom dette viser seg nødvendig eller ønskelig 
for gjennomføringen av prosjektet. Nødvendig nedforing av himlinger, innkassinger/ sjakter som følge av 
ventilasjon og tekniske fremføringer vises nødvendigvis ikke på salgstegninger, men kan komme som følge av 
detaljprosjekteringer. Det tas også forbehold om nødvendig inngåelse av entreprisekontrakter og tilstrekkelig 
forhåndssalg av boligene. Byggetrinnet byggemeldes basert på godkjent reguleringsplan for området. 

Videresalg Inntil alle boliger er ferdigstilt og overlevert til kjøper, forbeholder selger seg retten til at evt. 
videresalg og transport av kjøpekontrakt til ny kjøper skjer etter avtale med utbygger.







Hva er et borettslag?
Borettslaget er et selskap og en selvstendig juridisk enhet som er eid av andelseierne. Borettslagets formål er 
å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett). Laget kan også drive med annen virksomhet 
under forutsetning av at dette har tilknytning til eiernes borett, for eksempel ulike former for bomiljø og 
trivselstiltak. Borettslaget er et selskap med begrenset ansvar. Andelseiernes ansvar er altså begrenset til det 
fastsatte andelsbeløp og kjøpesum, samt forpliktelser til å betale de løpende felleskostnadene. I utgangspunktet 
skal det være like mange andeler i borettslaget som det er boliger, og hovedregelen er at hver andelseier kun kan 
eie ên andel. Som eier utøver andelseierne sine rettigheter først og fremst ved å delta og stemme på borettslagets 
generalforsamling, som er lagets høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger et styre som skal stå for den 
daglige driften av borettslaget i samarbeid med forretningsfører.

Finansieringskilden for borettslagets tomtekjøp og oppføring av bygg er normalt tredelt og består av 
andelskapital, kjøpesum og borettslagets eget låneopptak (fellesgjeld). Det er kun i forbindelse med stiftelsen av 
laget at det betales borettsinnskudd. Ved salg av andeler (bolig), betaler kjøper en felles kjøpesum for andel og 
det borettsinnskudd som er knyttet til andelen. Det vil si markedspris.

Alle borettslag har egne vedtekter fastsatt av generalforsamlingen. De fungerer gjerne som andelseiernes lille 
lovbok hvor en kan finne fram til sine rettigheter og plikter i laget og få informasjon om hvordan laget er organisert. 
I vedtektene finner man også fordelingen av vedlikeholdsplikten av lagets eiendom, inkludert den enkelte bolig. 
I tillegg er det vanlig at det finnes ordensregler som sier noe om hvordan man skal behandle lagets eiendom og 
hvordan man på enkelte områder skal forholde seg til sine naboer - alt for å sikre det gode liv i borettslaget.

Individuell nedbetaling (IN ordning) av fellesgjeld i borettslag er en ordning hvor hver enkelt andelseier får en 
mulighet til å nedbetale på sin andel av fellesgjeld raskere enn hva som skjer etter  den oppsatte nedbetalingsplan 
som gjelder for borettslaget generelt. Effekten av en eventuell innbetaling vil være at man får en reduksjon i 
månedsbeløpet som skal innbetales til dekning av felleskostnadene. Reduksjonen vil tilsvare de respektive rente 
og avdragsbeløp som borettslaget vil slippe å betale ved at fellesgjelden er redusert. En eventuell innbetaling 
av fellesgjeld vil være endelig og vil ikke kunne reverseres. Det er imidlertid viktig å tenke gjennom alternativ 
plassering og fremtidig prisutvikling på boligen.
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Sikringsfondet
Sikre deg mot annen manns fellesgjeld
Sov bedre om natten Kjellemo Brl vil søke å bli tilknyttet Sikringsfondet. Dette gir deg som andelseier 
en ekstra trygghet. Dersom du bor i et borettslag som er tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond, 
kan du sove bedre om natten. Da er du nemlig med i en ordning hvor andelseierne er sikret mot å 
bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler 
felleskostnadene sine, må boligen selges og Sikringsfondet kan dekke de uteblitte felleskostnadene 
som borettslaget ikke får dekket via salget.
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Tilvalgsmuligheter
Boligene i Kjellemo 2 Brl  byr på en ramme som åpner for gode muligheter til å dyrke personlig stil. Det er valgt materialer som 
er i tiden og som harmonerer med byggets spennende utforming. Rommene er preget av arealeffektive utformingsløsninger. 
Vi er i tillegg behjelpelige med å finne andre løsninger dersom det er ønskelig.

Som kjøper gis du god anledning til å gjøre individuelle tilvalg til originalleveransen mot pristillegg.

Det gjelder følgende deler av leveransen:

* Kjøkkeninnredning
* Bad- og baderomsinnredning
* El-leveransen, inkludert belysning
* Garderober
* Utførelse av innvendige overflater - les under

Tilvalg gjennomgås med prosjektleder etter vedtatt byggestart.

Nordbohus - akkurat slik du vil ha det!
Nordbohus i Skien har inngått avtale med byggevarehuset Carlsen Fritzøe vedrørende overflate tilvalg.

Det er viktig å sette et personlig preg på boligen. Derfor vil alle boligkunder få tilbud om et møte med kundeveileder i 
nærmeste byggevarehus. Her går dere igjennom nesten alle overflater i tillegg til dører klinker og andre ting dere ønsker å 
se på. Dere vil også få tilbud om et møte med kjøkkenkonsulent på samme sted.

Vi vil også presentere noen skreddersydde tilvalgspakker for disse boligene. Ved tilvalg endringer som medfører omtegninger, 
må tegnekostnader påregnes.

Sintef godkjenning
Kvalitet og trygghet
I Nordbohus jobber vi kontinuerlig med å kvalitetssikre produktene våre. Dette har vi fått belønning for. Som landets hittil 
eneste hus leverandør har vi et byggesystem som har fått Teknisk Godkjenning (TG) fra Sintef Byggforsk. Det betyr at 
byggesystemet tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i plan- og bygningsloven og tilhørende teknisk forskrift 
(TEK). Dette er vi stolte av, og det gir både oss og deg som kunde verdifull trygghet for at det vi bygger, holder god kvalitet.

Nordbhus:
Nordbohus er et av landets største leverandører på bolig.
Nordbohus er opptatt av kvalitet og har kunden i fokus.
Nordbohus Bygd for og vare 
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Situasjonsplan
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Plantegning 1. etg.

BRA totalt 137 kvm
P-rom totalt 128 kvm
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Plantegning 2. etg.
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Teknisk beskrivelse
BETONG- OG MURERARBEIDER
Såler og ringmurer utføres i EPS element med armert betong. Gulv på grunn isoleres 
iht. tekn. forskrift og støpes. Våtrom utføres i henhold til gjeldende forskrift. 

YTTERVEGGER 
Royalimpregnert kledning, utlekting og vindtetting,
200mm bindingsverk (150+50).
200 mm mineralullisolasjon, (150+50).
Dampsperre.  
Som innvendig kledning på yttervegger benyttes gipsplater.
Som innvendig kledning på soverom benyttes ferdig behandlet trefiber plater.

INNERVEGGER
48x98 mm bærende reisverk,
36x68 mm reisverk for øvrig.
Som kledning på innervegger benyttes gipsplater.
Som kledning på innervegger på soverom benyttes ferdig behandlet trefiber plater.

YTTERTAK
Taket tekkes med betongtakstein, og bygges opp ihht teknisk forskrift. 

TAKKONSTRUKSJON 
Tak bygges med prefabrikkerte takstoler, og isoleres ihht teknisk forskrift.
Himlingene plates med gipsplater. Enkelte himlinger vil bli nedforet for fremføring av 
ventilasjon og lignende.

VINDUER/TERRASSEDØR
Det leveres vinduer/ terrassedør ihht teknisk forskrift.
Alt leveres behandlet fra fabrikk hvit malt, inkl. foringer og listverk. 

INNERDØRER
Hvit slett dørblad i malt karm. 

YTTERDØR
Ytterdør leveres iht. tegning, malt hvit fra fabrikk, komplett med låser og beslag. 

LISTVERK:
Gulvlister: slett hvit 9x58 mm.  Dør og vinduslister: slett hvit 9x58 mm. Taklister: slett 
hvit skyggelist 34 mm.

KJØKKEN/ GARDEROBE
Leveres i hvit glatt eller hvit profil fra Marbodal/ Sigdal eller tilsvarende.
Garderobe slett hvit.
Kjøkkenventilator er inkludert.
Hvitevarer er inkludert - induksjonstopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøl/ fryseskap 
av anerkjent fabrikkat.

VENTILASJON
Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning. 

BLIKKENSLAGERARBEIDER
Takrenner, takhatter, vindusbeslag leveres i plastbelagt stål.

RØRLEGGERARBEIDER
Utvendige og innvendige rørleggerarbeider er inkludert.
Innvendig stoppekran monteres i fordelingsskap. Vannledninger, rør i rør 
system fra innvendig stoppekran. 
Brannslukningsapparat leveres. 

OVERFLATER BAD
Bad leveres med baderomsplater Fibo Trespo type CF 2071-F6029 S på vegger. 
Gulvet leveres med 20x20 cm fliser med 10x10 cm eller tilsvarende fliser i dusj sone. 

UTSTYR
Bereder 200L montert på teknisk rom. Det leveres 1stk. hagevanningskran med 
utvendig avstenging. 
1 stk. Vikingbad 80 cm glassvegg og dusjbatteri på vegg.
1 stk dusjbabinett 91x91 cm med dusjbatteri.
1 stk. hvit 120 cm baderomsinnredning type Linn Bad «Hilde» eller liknende med 
ett-greps blandebatteri, skuffer og speil.
1 stk servantskap 45 cm med speilskap og servantbatteri.
2 stk. vannklosett hvit.
Gulvsluk i bad i begge etasjer og på teknisk rom.  
1 stk. kran og avløp for vaskemaskin. 

ELEKTRO- INSTALLASJONER 
Anlegget leveres iht. NEK 2018 Punktene plasseres etter nærmere avtale med 
installatør og innspill fra kunde. Sikringsskap med svakstrøms del. Utelys ved 
inngang og terrasse. Taklampe på bad, varmekabler på bad. Komfyrvakt med sensor. 
Røykvarsler i h.h.t forskrifter.
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TELEFON OG TV KABEL
Det leveres kabel-TV fra Cantal Digital eller Viken fiber, med mulighet for IP-telefon 
og internett. 

MALERARBEIDER,
Utv. kledning leveres i royalimpregnert setersvart.
Vegger innvendig leveres sparklet og malt i hvit farge NCS S0502Y.
 
GULV
På gulv i stue, kjøkken, gang, soverom, vindfang og innvendig bod leveres Parkett i 
Eik hvitlasert.
Bad/ vaskerom leveres med varmekabler og flislagt med prosjektflis. Gulv i utebod 
leveres i betong.

TRAPP
Trapp leveres hvitmalte vanger og rekkverk med åpne furutrinn i eikebeis.

UTVENDIG
Uteområdet leveres ferdig tilsådd.  Veier, plasser og carporter asfalteres. Det legges 
heller ved alle terrasser.  Lekeareal opparbeides og utstyr leveres etter stedlig 
kommunale forskrifter.

DIVERSE
Alle produkter som er behandlet hvite fra fabrikk leveres i NCS S0502Y hvis ikke 
annet er angitt.
Bygget er forsikret i byggeperioden.
Utvendig boder har gulv av betong, isolert i grunnen. Utvendig bod er ikke isolert. 
Det lev. boddører med lås og beslag.
Det leveres postkasser og husnummerskilt.
Stålpipe ventilert og ovn type contura 810 med glassplate på gulv.
Boligene blir ”byggvasket” ved overlevering, hvorpå en ekstra rengjøring må 
påregnes ved innflytting.

Boligene leveres etter gjeldende forskrifter iht. TEK 2017
Det tas forbehold om mindre tekniske endringer. Alle tegninger/ illustrasjoner som 
perspektiver, plantegninger, 3D-illustrasjoner og bilder i dette prospektet er av 
illustrativ karakter, og inneholder innredninger og detaljer som ikke inngår i avtalen. 
Plantegninger og skisser er ikke i målestokk, enkelte detaljer kan avvike noe fra 
endelige tegninger.



Nærhet til det meste
På Kjellemo har vi bygget over 100 boliger med stor suksess. Dette er et godt 
sted å bo med masse sol og lys. Kjellemo feltet ligger nordvest på Kjellemo, 
tilhørende Skien kommune, beliggende sentralt mellom to sentrum - Porsgrunn 
og Skien. Det er kort vei til kollektivtransport, barnehage, skole og butikk. På 
feltet er det i byggetrinn 1 oppført eneboliger i rekke og tomannsboliger, og 
byggetrinn 2 vil bestå av disse moderne 12 eneboligene i rekke.
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Salgsinformasjon

Selger
Utbygger og Telemark Vestfold utvikling as (TVU) (org. nr. 987 208 279). Telemark Vestfold Utvikling as eies av Peab Eiendomsutvikling AS med hovedkontor 
for Norge på Lysaker i Oslo.

Eiendommen
Eiendommen utskilles fra gnr. 221, bnr. 358 
Adressenummer vil bli tildelt senere.

Regulering
Reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for Kjellemo Brl er vedtatt av Bystyret i Skien kommune. Eiendommen er regulert til 
boligbebyggelse.

Arealdefinisjon
Prislisten oppgir BRA. BRA-arealet for en bolig er arealet innenfor boligens omsluttende vegger, inklusive innvendige vegger.
Bruksarealene i prospektet og prisliste er beregnet etter NS3940:2007. 

Boligens terrasse og balkong kommer i tillegg til BRA-arealet, likeledes utvendig sportsbod. Arealet i de enkelte rom er målt innenfor alle vegger. De enkelte 
arealer kan variere innenfor +/ - 5 prosent.

Målestokk
Tegninger i prospektet er ned/ oppfotografert og må derfor ikke benyttes som grunnlag for bestilling av møbler med mer, da avvik kan forekomme.

Avtale om kjøp
Etter valg av bolig vil det bli avtalt tid for et kontraktsmøte med hver enkelt kjøper. På kontraktsmøtet vil alle vilkår i forbindelse med kjøpekontrakten bli 
gjennomgått. Se vedlagte prisliste for betalingsbetingelser. 

Forbehold
Alle perspektiver, skisser og 3D-illustrasjoner i prospektet er animerte og gir ikke et eksakt uttrykk for hvordan prosjektet vil fremstå ved ferdigstillelse. 
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Særlig vil vi presisere at møbler som er vist på innvendige 3D-illustrasjoner og planskisser ikke er med i leveransen.

Innvendige sjakter til rørføringer nedforinger, dragere, søyler og innkassinger i himling fremkommer ikke på tegninger i prospektet.

Prosjektet blir byggeanmeldt i henhold til TEK 2017. Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den 
detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enheter. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som 
er hensiktsmessige eller nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. Dette gjelder også endringer i plantegninger for fremføring av sjakter til 
ventilasjon, elektriske føringer og vann- avløpsrør.

Avhengig av årstiden vil ferdigstillelse av utomhusarealene kunne bli utført etter overtakelse av boligene.

Det forutsettes at et tilstrekkelig antall kjøpekontrakter inngås før bygging kan starte.

Selger kan endre pris og betingelser for usolgte leiligheter uten varsel. 

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prisliste/ prospekt.

Selger kan kansellere dersom det ikke foreligger rammetillatelse, igangsettingstillatelser eller annen nødvendig tillatelse fra kommunen. Dersom 
kansellering benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum med renter. Det forutsettes også at et tilstrekkelig antall kjøpekontrakter inngås før 
bygging kan starte. 

Garanti
Selger stiller garanti i samsvar med Bustadoppføringslova § 12. Garanti skal stilles for et beløp tilsvarende 3% av kjøpesummen for krav som fremsettes mot 
selger før overtakelse. For krav som fremsettes mot selger på et senere tidspunkt, men senest fem år etter overtakelse, skal garantien tilsvare minst 5% av 
kjøpesummen.
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Partene i prosjektet
Telemark Vestfold Utvikling as eies av Peab Eiendomsutvikling AS 
og bruker www.boligfordeg.no som boligportal for sine prosjekter.

KONTAKT OSS
Selgere:
Anita Eik, mobil 99 20 35 00, e-post ane@tvu.as

Prosjektsjef:
Trond Nygård, mobil 40 62 99 88, e-post tny@tvu.as

Besøksadresse: Telemark Vestfold Utvikling as, Myren 28, 3718 Skien


