Prospekt

Illustrasjon

Ny enebolig på den siste tomten i
Blåbærvegen i Siljan.
Fantastiske solforhold, natur og rekreasjonsområder rett i
nærheten, flytt rett inn kun 10 min fra Skien.

Pris: 4 950 000,- (+ omkostninger)
Prisen er pr mars 2022 og vil reguleres etter ssb indeks løpende frem til byggestart.
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Areal bra: 165 m2
Areal P-rom: 133,8 m2
Areal car port: 19,7 m2
Antall soverom: 4 stk
Antall bad: 1 stk
Antall vaskerom: 1 stk
Antall wc: 2 stk
Antall etasjer: 2 stk

Nøkkelord:
LYS, NATUR, NYTT, SKOLE, BARNEHAGE, IDRETTSHALL
TAKTERRASSE, MODERNE, PERSONLIG, FARGER, LEKKERT
KJØKKEN, SOL, SKILØYPER, OPPARBEIDET NABOLAG,
POPULÆRT OMRÅDET.

Boligen vil inneholde:
1.etg.: Vindfang og innvendig gang, bad med wc, vaskerom/teknisk, 3 soverom.
Utvendig på 1. plan er det også carport med sportsbod.
2.etg.: Trapperom, wc, kontor/disponibel, stue og kjøkken i åpen løsning.
Utvendig på 2. plan er det en stor terrasse.
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Illustrasjon

Kortfattet leveransebeskrivelse:
• Kjent merkevare «Nordbohus»
• Stor terrasse
• Pergo longplank modern grey i alle tørre rom
• Moderne peis ovn Contura 810 style 1
• Balansert ventilasjon
• Carport
• Store vinduer
• Moderne og romslig kjøkken
• Stor stue
• Flislagt gulv på bad og vaskerom
• Flott uteplass
• Etablert felt
• Rolige omgivelser

Blåbærvegen
Blåbærvegen ligger idyllisk til kun 10 min fra Skien sentrum og har alle fasiliteter man
setter pris i et rolig og landlig bolig felt med naturen som nærmeste nabo.

Nå har du muligheten til å sikre deg en moderne og lettstelt enebolig med flott beliggenhet i
Blåbærvegen kort veg fra Solvika i Siljan. Boligområdet ligger svært attraktivt til med
ypperlige solforhold fra morgen til kveld. Det er kort vei til barneskole, barnehage, Siljan
Idrettspark (Trollmyra) og badeplassen ved Heivannet. I dette boligområdet bor du trygt og
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barnevennlig med minimal biltrafikk. Barna har grøntområder, lysløype og lekeplasser å
boltre seg på. Umiddelbar nærhet til fylkesveg 32.

Illustrasjonsbilde: Liker du og gå på ski er det lysløype i umiddelbar nærhet.

Tomt/tomteareal
Tomten er en eietomt i Siljan kommune
Tomtestørrelse er på 790 m2

Utearealet
Uteområdet leveres planert og klart for matjord og tilsåing. Gårdsplass leveres ferdig
planert og gruset, carport leveres med støpt gulv. Illustrasjonene er veiledende for
opparbeidelse, men det må forventes endringer/tilpasninger.
Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene
avholdt, etter overtakelse av huset dersom årstid tilsier at det ikke er mulig å
ferdigstille samtidig. Gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan
utføres av hensyn til årstid.

Parkering
Det er plass til parkering på egen tomt med biloppstillingsplasser i henhold til
reguleringsbestemmelsene på tomt og i carport.
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Screenshot fra gule sider.
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Situasjonsplan

Internett/TV
Det legges klart i boligen for tilkobling av fiber/bredbånd som kan bestilles direkte hos
leverandør etter innflytting.

Ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
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Oppgjør
Det lages en kontrakt på kjøp av tomt eksklusive dokumentavgift.
Overtagelse av tomta skjer etter avtale mellom kunden og hjemmelshaver på tomten.
Tomten betales etter avtale via en oppgjørsadvokat. Salgssummen overføres først til
tomteeier når alle økonomiske heftelser er fjernet og skjøtet er skrevet over på
kunden.
Kjøper skriver egen kontrakt med Peab AS Nordbohus Skien på bygging av hus.
Kontrakten vil være basert på bustadoppføringsloven.
Det skrives egen kontrakt med grunnentreprenør på gjenstående arbeider ( medtatt i
prisen eks tilsåing).
Bygging starter etter avtale og offentlige godkjenninger.

Forsikring
Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder
materialer som er tilført enheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I branneller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter
å gjenopprette skaden.
Etter overtakelse skal ny eier tegne egen forsikring for bygget og eventuelt innbo og
løsøre.

Komplett leveranse beskrivelse
Teknisk/leveranse beskrivelse
BETONG- OG MURERARBEIDER
Såler og ringmurer utføres i EPS element m/ armert betong. Gulv på grunn isoleres iht. tekn.
fors. og støpes. Våtrom utføres i henhold til gjeldende forskrift.
YTTERVEGGER
Liggende kledning (type dobbelfals), utlekting og vindtetting.
200mm bindingsverk (150+50).
200 mm mineralullisolasjon, (150+50).
Dampsperre.
Som innvendig kledning på vegger benyttes gipsplater og trefiber plater.
INNERVEGGER
48x98 mm bærende reisverk,
36x68/98 mm reisverk for øvrig.
Som kledning på innervegger benyttes gipsplater og trefiberplater.
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YTTERTAK
Taket tekkes med betongtakstein, og bygges opp ihh.t. teknisk forskrift.
TAKKONSTRUKSJON
Tak bygges med prefabrikkerte takstoler, og isoleres ihh.t. teknisk forskrift.
Himlingene plates med gips/ himlingsplater. Enkelte himlinger vil bli nedforet for fremføring
av ventilasjon og lignende.
VINDUER/TERRASSEDØR
Det leveres vinduer/ terrassedør ihh.t. teknisk forskrift.
Alt leveres behandlet fra fabrikk i en std. farge Inkl. foringer og listverk.
INNERDØRER
Hvit slett dørblad i malt karm.
YTTERDØR
Ytterdør leveres iht. tegning, i en std. farge fra fabrikk, komplett med låser og beslag.
LISTVERK:
Gulvlister: Modern grey oak 12x58 mm.
Dør og vinduslister: slett hvit 09x58 mm.
Taklister: Listefritt, utenom bad og vaskerom (der det er montert himlingsplater) der monteres
21x34 skyggelist
KJØKKEN/GARDEROBE
Kjøkken leveres komplett med malte fronter i et moderne uttrykk.
Garderober leveres ikke.
Kjøkken ventilator leveres.
Hvitevarer er inkludert (etter avtale).
VENTILASJON
Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
BLIKKENSLAGERARBEIDER
Takrenner, takhatter, vindusbeslag leveres i plastbelagt stål i std. farge.
RØRLEGGERARBEIDER
Utvendige og innvendige rørleggerarbeider komplett er inkludert.
Innvendig stoppekran monteres i fordelingsskap. Vannledninger, rør i rør system fra
innvendig stoppekran.
Brannslukningsapparat leveres.
OVERFLATER BAD
Bad leveres med baderoms plater på vegg.
Gulvet leveres flislagt med standard flis på gulv og mosaikk i dusj sone for håndtering av fall.
VASKEROM
Gulvet leveres flislagt med standard flis.
Veggene leveres med malt gips.
WC ROM
Leveres som andre tørre rom i samme etasje.
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SANITÆRUTSTYR
1 stk bereder 200L. montert på vaskerom rom i 1 etg.
1 stk. kran og avløp for vaskemaskin.
1 stk sluk på teknisk rom 1 etg.
1stk.hagevannings-kran med utvendig avstenging.
1 stk. 90x90 dusj på vegg med dusjvegger i klart glass.
1 stk. hvit 100 cm baderoms-innredning med blandebatteri skuffer og speil (Foss bad).
2 stk. vannklosett hvit. (Porsgrund Basic klosett m/hvitt propensete).
1 enkel vask i 2 etg. (Porsgrund 500x360 porselenservant på bærejern med ettgreps
servantbatteri).
1 stk gulvsluk i bad.
1 stk sluk på teknisk rom 1 etg.
1 stk et greps kjøkken batteri med tilkobling til oppvaskmaskin.
ELEKTRO- INSTALLASJONER
Komplett elektro installasjon etter gjeldene forskrifter.
Elko innfelte stikk og brytere
SG Plafond taklamper i alle rom
SG utelamper
Elko utestikk
Astrour
Varmekabler (bad,vaskerom,entre)
Komfyrvakt
Trådløs ringeklokke
TKS
Innvendig tavle

MALERARBEIDER,
Utvendig kledning leveres i type grunnet liggende tre kledning og behandles med 1 strøk
maling/beis fra fabrikk.
Kledning males ytterligere et strøk etter montering.
Vegger og himling av gips innvendig leveres sparklet og malt.
GULV
På gulv i stue, kjøkken, gang, soverom, wc og innvendig bod leveres longplank laminat fra
Pergo.
Bad/vaskerom leveres med varmekabler og flislagt med prosjektflis (størrelse 20x20)
ILDSTED
Det leveres en ventilert stålpipe tilkoblet en Contura 810 style 1 med glassplate på gulv.
TRAPP
Det leveres en trapp med hvite vanger og håndrekker, samt trinn av Furu (beiset).
DIVERSE
Alle produkter som er behandlet hvite fra fabrikk leveres i NCS S0502Y hvis ikke annet er
angitt.
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Listverk leveres med synlig spikring.
Sportsbod leveres som kald og uinnredet.
Terrasse leveres med standard imp terrassegulv og spile rekkverk i impregnert (ikke
ytterligere behandlet).
Bygget er forsikret i byggeperioden.
Boligen blir ”byggvasket” ved overlevering, hvorpå en ekstra rengjøring må påregnes ved
innflytting.

Illustrasjonsbilde: Lykkelig par i ny bolig

Forbehold
Selgeren 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 sprekkdannelser og riss i tapet, maling,
parkett eller lignende.
Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur og skjegg kre kan forekomme i
boligen, og tar ikke ansvar for dette.
Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun av
illustrativ art og ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen. Det kan
dermed ikke anses som en nøyaktig fremstilling av endelig leveranse, innredning
eller eksakt plassering i terreng.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at illustrasjoner av fasade og interiør ikke
fremstiller omgivelser og utsiktsforhold riktig.
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Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke
passe for alle boliger. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere
solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende eksisterende og
fremtidig bygningsmasse m.m. før avtale om kjøp inngås.
Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke og det vil derfor fremkomme elementer i
presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen.
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer
som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at dette ikke i vesentlig grad
forringe prosjektets eller boligens kvalitet.
Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens
byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser eller andre
offentlige tillatelser.
Slike endringer vil ikke være en mangel og kjøper aksepterer, uten krav på prisavslag
eller erstatning.
Utbygger har rett til å foreta endringer med hensyn til konstruksjon, materialvalg,
innredningsvalg, fargevalg og arkitektoniske og tekniske løsninger herunder mindre
endringer av planløsninger/areal eller lignende.
Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og
nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder
innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Det kan dermed
være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i
prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers
leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Dersom det er avvik
mellom tegninger i prospekt markedsmateriell og byggebeskrivelsen vil
byggebeskrivelsen ha forrett og omfanget av
leveransen er begrenset til denne. Det vises for øvrig til salgstegninger og
kjøpekontrakt med vedlegg.
Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for eksempelvis
møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil
kunne forekomme ved trykking/kopiering.
Ved endring i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer
forhold knyttet til selgers ytelse og det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige
endringer på bakgrunn av dette, plikter selger å så langt det er praktisk mulig,
informere kjøper om slike endringer.
Det gjøres oppmerksom på at opparbeidelse av utvendige arealer ikke er
detaljprosjektert.
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud.
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser ved behov før kontrakt
er signert.
Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet.
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Matrikkel informasjon
Kommune: Siljan
Gnr: 17
Bnr: 296
Adresse: Blåbærvegen 35 3748 Siljan

Tegninger:
Plan 1

Plan 2
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Produkter som leveres i boligen:
Hovedinngangsdør, bod dør og innerdør.

Ildsted

Trapp
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Symfoni takbord

Pergo modern grey
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Veggplate farge Sand

Kjøkken (Kun illustrasjonseksempel)
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Hvitevarer til kjøkken
*Kan medfølge i prisen etter avtale.
På grunn av en ustabil levering situasjon har vi ikke laget en liste over hvilke
hvitevareprodukter som kan leveres.

Det er mange fordeler ved å kjøpe ny bolig
Lav dokumentavgift
Du betaler kun 2,5% dokumentavgift av tomteprisen - ikke av hele kjøpesummen som ved
kjøp av brukt bolig.
Her kan det være ti-tusener å spare.
Ingen budrunder
Du slipper hektiske budrunder som kan øke prisen vesentlig i forhold til hva den egentlig er
verdt. Du kjøper til fastsatt pris.
Ingen oppussing
Alt er nytt! Du slipper uforutsette utgifter til oppussing og vedlikehold på mange år.
Lave bokostnader
Nye boliger er underlagt strenge krav til isolasjon og varmegjenvinning etter de nyeste
byggeforskrifter. Dette
betyr energieffektive boliger som medfører lave kostnader til oppvarming som igjen gir deg
som forbruker lavere
månedlige kostnader.
Fem års reklamasjonsrett
Boligen er bygget i forskriftsmessig stand. Du har fem års reklamasjonsrett på boligen din.
Nytt er nytt!
Det at ingen har bodd i boligen før deg gir deg en helt spesiell følelse.

Veibeskrivelse
Fra Skien sentrum: Kjør på fv 32 i retning Oslo. Når du har passert Solvika restaurant, ta til
høyre opp industrivegen (skiltet med skole og barnehage). Holde deg på industriveien til du får
skogservice på venstre side. Der tar du først til høyre så til venstre og følger veien til den
svinger til høyre, etter svingen vil du se tomten på høyre side (skiltet med Nordbohus).

Omkostninger
Dokumentavgift 2,5 % (av tomteverdien): 24 125 kr
Tinglysningsgebyr skjøte: 585 kr
Tinglysning panteobligasjon: 585 kr
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Ansvarlig entreprenør
Peab AS
Nordbohus Skien

Meld interesse:
Ta kontakt for mer informasjon eller visning.
Ansvarlig selger
Peab as Nordbohus Skien
Thomas Høiseth
971 68 589
Thomas.hoiseth@peab.no

