


Velkommen til 

Ekeli Terrasse 3



DET SISTE BYGGETRINNET

Suksessen fortsetter på Borgestad! De to første byggetrinnene 

av Ekeli Terrasse er utsolgt og byggingen er i gang. Nå lanserer 

vi det tredje og siste byggetrinnet, som består av åtte moderne 

leiligheter fordelt på to firemannsboliger. De to nye byggene er 

identiske, med egen heis i hvert bygg.

54



LUFTIG OG SOLRIKT

Ekeli Terrasse ligger i et meget veletablert og populært 

boligområde i Skien og får Borgestad kirke som en av sine 

nærmeste naboer. Byggetomten ligger i en vestvendt skråning 

med utsikt og svært gode solforhold. Fra Ekeli Terrasse er det 

kort vei til Borgeåsen senter, offentlig transport, legesenter og 

flotte turområder. Her blir det godt med sol, luft og utsikt!
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ROM DU VIL TRIVES I

Lyse, trivelige og funksjonelle rom preger boligene i Ekeli 

Terrasse 3. Det har vært et ønske om å skape brukervennlige 

og gjennomtenkte romløsninger, som utnytter hver eneste 

kvadratmeter på best mulig måte.
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MODERNE BYGG

Arkitekturen er preget av rene linjer og store vindusflater. 

Byggene vil romme moderne og effektive leiligheter med god 

standard. Arkitekten har utformet prosjektet i et kontemporært 

formspråk. Alle enhetene er derfor kompakt designet med 

effektiv arealbruk. Fasadematerialene er valgt med hensyn til 

arkitektonisk stil og smart vedlikehold. Resultatet er at Ekeli 

Terrasse skiller seg ut fra de andre boligprosjektene i markedet. 
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ROMSLIGE UTEPLASSER

Alle boligene i Ekeli Terrasse 3 får gode 

uteplasser på opptil 23 kvadratmeter. Her kan du 

nyte solen og den vestvendte beliggenheten! 
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EN ENKLERE HVERDAG

Boligene i Ekeli Terrasse 3 blir organisert som et borettslag tilknyttet 

Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag. Folk i Grenland vet at det 

å bo i et borettslag gir deg trygge rammer i et godt fellesskap. Livet blir 

også enklere i Ekeli Terrasse 3. Kanskje du er en av dem som ønsker å 

flytte fra en stor enebolig til et hjem som krever mindre vedlikehold og 

egeninnsats? Flytter du inn i en borettslagsbolig, kan du slippe alle de 

pliktene du har i en enebolig dersom borettslaget velger å sette dette 

arbeidet bort. Med andre ord: Færre bekymringer og mer tid til de 

tingene du virkelig har lyst til å gjøre!  
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Verdt å vite
Ekeli Terrasse er utviklet og leveres av Borgegrenda Utvikling AS, som er et datterselskap av FIHA Holding AS. 

Hovedentreprenør er XT Bygg & Drift AS. Best Eiendomsmegler står for salget av boligene i prosjektet. Ekeli Terrasse er 

organisert som et borettslag tilknyttet PBBL. PBBL sine medlemmer har forkjøpsrett til boligene i prosjektet.

FIHA Holding har som formål å investere i bolig- og næringseiendommer på det sentrale Østlandet. 

Selskapet besitter bred kompetanse på å utvikle og bygge boligprosjekter med en klar arkitektonisk 

profil og et stort nedslagsfelt.

Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag er et moderne boligbyggelag som løpende gir sine 

medlemmer tilbud om attraktive boligprosjekter i Telemark og Vestfold. Over 17.000 medlemmer har 

tegnet medlemskap i PBBL for å være sikret den boligen de ønsker - når de trenger den. Under PBBL 

sin paraply forvaltes det over 7.000 boliger i mer enn 320 boligselskaper fordelt på 11 kommuner. 

PBBL arbeider med prosjektutvikling, økonomi, medlemsservice og tekniske tjenester.

PÅ BYGGETOMTA: Lars Christensen, markedssjef ved PBBL, Bjørn Johnson, prosjektmegler 

ved Best Eiendomsmegler, og Arve Haugseter, daglig leder FIHA Holding AS. 

PÅ BYGGETOMTA: Lars Christensen, markedssjef ved PBBL, Bjørn Johnson, prosjektmegler 

ved Best Eiendomsmegler, og Arve Haugseter, daglig leder FIHA Holding AS. 

PÅ BYGGETOMTA: Lars Christensen, markedssjef ved PBBL, Bjørn Johnson, prosjektmegler 

ved Best Eiendomsmegler, og Arve Haugseter, daglig leder FIHA Holding AS. 
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Introduksjon til boligene
Ekeli Terrasse 3 består av to bygg – A og B, med til sammen 8 boliger. De nye byggene er to identiske 

firemannsboliger som er knyttet sammen av prosjektets sportsboder. Det blir heis i hvert bygg. Leilighetene 

varierer i størrelse fra 82,9 til 96,6 kvadratmeter BRA. Alle boligene får vestvendte uteplasser. Bilen setter 

du i eget garasjeanlegg. 
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Bolig 1

Bygg A

BRA: 82,9 m2

P-ROM: 72,7 m2

Første etasje

GSPublisherVersion 0.74.100.22

Rev. ID Sign.

SSH

Prosjekt nr/navn:

Borgegrenda Havundvegen
377 3711 Skien

Adresse:

1. Etasje Dato opprettet

13.08.2021

Gnr./Bnr./Festenr.

 75/17

A4

Sidestørrelse:

Mål:

1:100

Bedriftsvegen 92, 3735 Skien
TLF: 467 73 195
Epost: post@z-ark.no

10/Ekeli Bygg A
Prosjektering
Prosjektfase:Tegningsnr:

A71-1031

W

Sportsbod
1-110
A: 3,0 m2

A-1

Kjokken-Stue
1-105
A: 34,3 m2

Sov
1-106
A: 7,2 m2

Sov
1-103
A: 11,9 m2

Bad
1-107
A: 5,5 m2

Bod
1-108
A: 5,6 m2

Entre
1-101
A: 3,2 m2Gang

1-102
A: 7,4 m2

Terrasse
A: 23,1 m2

Bolig 2 

Bygg A

BRA:  93,7 m2

P-ROM: 88,6 m2

Første etasje

GSPublisherVersion 0.74.100.22

Rev. ID Sign.

SSH

Prosjekt nr/navn:

Borgegrenda Havundvegen
377 3711 Skien

Adresse:

1. Etasje Dato opprettet

13.08.2021

Gnr./Bnr./Festenr.

 75/17

A4

Sidestørrelse:

Mål:

1:100

Bedriftsvegen 92, 3735 Skien
TLF: 467 73 195
Epost: post@z-ark.no

10/Ekeli Bygg A
Prosjektering
Prosjektfase:Tegningsnr:

A71-1032

W

A-2

Kjokken-Stue
2-105
A: 38,6 m2

Bad
2-107
A: 7,3 m2Bod

2-109
A: 4,3 m2

Entre
2-101
A: 3,0 m2

Gang
2-102
A: 6,8 m2

Sov
2-104
A: 8,8 m2

Sov
2-103
A: 12,4 m2

Terrasse
A: 26,3 m2

Bod
2-108
A: 4,1 m2
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Bolig 3

Bygg A

BRA: 96,6 m2

P-ROM: 89,6 m2

Andre etasje

GSPublisherVersion 0.74.100.22

Rev. ID Sign.

SSH

Prosjekt nr/navn:

Borgegrenda Havundvegen
377 3711 Skien

Adresse:

2. Etasje Dato opprettet

13.08.2021

Gnr./Bnr./Festenr.

 75/17

A4

Sidestørrelse:

Mål:

1:100

Bedriftsvegen 92, 3735 Skien
TLF: 467 73 195
Epost: post@z-ark.no

10/Ekeli Bygg A
Prosjektering
Prosjektfase:Tegningsnr:

A71-1033

W

Bad
3-207
A: 6,0 m2

Bod
3-208
A: 5,9 m2

A-3

Kjokken-Stue
3-205
A: 35,4 m2

Sov
3-206
A: 7,2 m2

Sov
3-204
A: 8,7 m2

Sov
3-203
A: 18,3 m2

Entre
3-201
A: 3,2 m2

Gang
3-202
A: 7,4 m2

Trappehall
4-200
A: 17,2 m2

Terrasse
A: 23,1 m2

Bolig 4 

Bygg A

BRA: 95,5 m2

P-ROM: 90,1 m2

Andre etasje

GSPublisherVersion 0.74.100.22

Rev. ID Sign.

SSH

Prosjekt nr/navn:

Borgegrenda Havundvegen
377 3711 Skien

Adresse:

2. Etasje Dato opprettet

13.08.2021

Gnr./Bnr./Festenr.

 75/17

A4

Sidestørrelse:

Mål:

1:100

Bedriftsvegen 92, 3735 Skien
TLF: 467 73 195
Epost: post@z-ark.no

10/Ekeli Bygg A
Prosjektering
Prosjektfase:Tegningsnr:

A71-1034

W

Bod
4-208
A: 4,4 m2

Bad
4-207
A: 5,2 m2

A-4

Kjokken-Stue
4-205
A: 41,7 m2

Sov
4-203
A: 12,4 m2

Sov
4-204
A: 8,8 m2

Entre
4-201
A: 2,0 m2

Gang
4-202
A: 6,9 m2

Sov
4-206
A: 9,3 m2

Terrasse
A: 26,3 m2
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Bolig 5

Bygg B

BRA: 82,9 m2

P-ROM: 72,7 m2

Første etasje

GSPublisherVersion 0.75.100.22

Rev. ID Sign.

SSH

Prosjekt nr/navn:

Borgegrenda Havundvegen
377 3711 Skien

Adresse:

1. Etasje Dato opprettet

13.08.2021

Gnr./Bnr./Festenr.

 75/17

A4

Sidestørrelse:

Mål:

1:100

Bedriftsvegen 92, 3735 Skien
TLF: 467 73 195
Epost: post@z-ark.no

10/Ekeli Bygg B
Salg
Prosjektfase:Tegningsnr:

A71-1031

W

B-1

Sportsbod
1-110
A: 3,0 m2

B-1

Kjokken-Stue
1-105
A: 34,3 m2

Sov
1-104
A: 7,2 m2

Sov
1-103
A: 11,9 m2

Bad
1-107
A: 5,5 m2

Bod
1-108
A: 5,6 m2

Entre
1-101
A: 3,2 m2Gang

1-102
A: 7,4 m2

Terrasse
A: 15,6 m2

1. Etasje

Bolig 6 

Bygg B

BRA: 93,7 m2

P-ROM: 88,6 m2

Første etasje

GSPublisherVersion 0.75.100.22

Rev. ID Sign.

SSH

Prosjekt nr/navn:

Borgegrenda Havundvegen
377 3711 Skien

Adresse:

1. Etasje Dato opprettet

13.08.2021

Gnr./Bnr./Festenr.

 75/17

A4

Sidestørrelse:

Mål:

1:100

Bedriftsvegen 92, 3735 Skien
TLF: 467 73 195
Epost: post@z-ark.no

10/Ekeli Bygg B
Salg
Prosjektfase:Tegningsnr:

A71-1032

W
W

B-2

Kjokken-Stue
2-105
A: 42,2 m2

Bad
2-107
A: 7,0 m2

Bod
2-108
A: 3,7 m2

Bod
2-109
A: 4,6 m2

Entre
2-101
A: 3,0 m2

Gang
2-102
A: 7,2 m2

Sov
2-104
A: 8,8 m2

Sov
2-103
A: 12,0 m2

Terrasse
A: 24,0 m2

1. Etasje
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Bolig 7

Bygg B

BRA: 96,6 m2

P-ROM: 89,6 m2

Andre etasje

GSPublisherVersion 0.75.100.22

Rev. ID Sign.

SSH

Prosjekt nr/navn:

Borgegrenda Havundvegen
377 3711 Skien

Adresse:

2. Etasje Dato opprettet

13.08.2021

Gnr./Bnr./Festenr.

 75/17

A4

Sidestørrelse:

Mål:

1:100

Bedriftsvegen 92, 3735 Skien
TLF: 467 73 195
Epost: post@z-ark.no

10/Ekeli Bygg B
Salg
Prosjektfase:Tegningsnr:

A71-1033

W

Bad
3-207
A: 6,0 m2

Bod
3-208
A: 5,9 m2

B-3

Kjokken-Stue
3-205
A: 35,4 m2

Sov
3-206
A: 7,2 m2

Sov
3-204
A: 8,7 m2

Sov
3-203
A: 18,3 m2

Entre
3-201
A: 3,2 m2

Gang
3-202
A: 7,4 m2

Trappehall
4-200
A: 17,2 m2

Terrasse
A: 15,6 m2

Bolig 8 

Bygg B

BRA: 95,5 m2

P-ROM: 90,1 m2

Andre etasje

GSPublisherVersion 0.75.100.22

Rev. ID Sign.

SSH

Prosjekt nr/navn:

Borgegrenda Havundvegen
377 3711 Skien

Adresse:

2. Etasje Dato opprettet

13.08.2021

Gnr./Bnr./Festenr.

 75/17

A4

Sidestørrelse:

Mål:

1:100

Bedriftsvegen 92, 3735 Skien
TLF: 467 73 195
Epost: post@z-ark.no

10/Ekeli Bygg B
Salg
Prosjektfase:Tegningsnr:

A71-1034

W

Bod
4-208
A: 4,4 m2

Bad
4-207
A: 5,2 m2

B-4

Kjokken-Stue
4-205
A: 41,7 m2

Sov
4-203
A: 12,4 m2

Sov
4-204
A: 8,8 m2

Entre
4-201
A: 2,0 m2

Gang
4-202
A: 6,9 m2

Sov
4-206
A: 9,3 m2

Terrasse
A: 24,1 m2
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Nøkkelinformasjon

UTBYGGER OG SELGER
Borgegrenda Utvikling  AS, orgnr. 922 859 
574. Alle opplysninger i salgsoppgaven er 
godkjent av Selger.

TOTALENTREPRENØR
XT Bygg og Drift AS.

ADRESSER
Boligene bygges i enden av Håvundvegen 
på Borgestad i Skien. Boligene vil få tildelt 
endelig adresse av Skien kommune på et 
senere tidspunkt.

OPPDRAGSNUMMER
41-21 -9012

EIERFORM
I Trinn 3 føres det opp to firemannsboliger. 
Det blir totalt oppført seks leilighetsbygg 
med totalt 29 leiligheter i prosjektet. Disse 
organiseres som andeler i borettslag.

LOVVERK/AVTALEBETINGELSER
Avtale om kjøp av bolig under oppføring 
mellom utbygger/ selger og forbruker, 
reguleres av Bustadoppføringslova av 13. 
juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova 
kommer ikke anvendelse der kjøper anses 
som profesjonell/ investor. I slike tilfeller vil 
handelen reguleres av Lov om avhending av 
fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93

EIENDOMMEN
Prosjektet skal føres opp på Gnr 75 bnr 17 på 
Borgestad i Skien kommune, som blir heleid 
av borettslaget.
Boligene tildeles andelsnummer. 
Andelsnummer for hver enkelt bolig vil bli 
fastsatt når borettslaget er stiftet.
Total arealet for parsellen utgjør ca  10416,4 
m2. 

Hjemmelshaver er Fjellvåken Holding AS.

UTOMHUS
Utearealet leveres i henhold til egen 
utomhusplan. Planen er foreløpig og 
endringer må påregnes.

NABOER OG BORETTSLAG
Borettslag er ansvarlig for drift og vedlikehold 
for sine fellesarealer. Fellesarealer utomhus er 
til felles bruk for alle beboerne i borettslaget. 
Utbygger setter opp avtaler for nødvendig 
drift av borettslaget. Det er plikt for beboerne 
og bekoste sin andel av drift og vedlikehold 
av fellesarealer. Selger kan på vegne av 
borettslaget, inngå avtaler om nødvendig 
drift av tekniske installasjoner og fellesarealer.

AREAL BOLIGER
Boligenes areal oppgis i prisliste med 
bruksareal (BRA) som er boligens mål 
innvendig, innbefattet innvendige boder, 

vegger og sjakter, men ikke medregnet 
yttervegg. I tillegg oppgis areal med 
primærrom(P-ROM) som tilsvarer BRA- 
arealet med fradrag av Boder. På tegninger 
oppgis enkeltroms areal, som er rommets 
nettoareal innenfor omsluttende vegger. Det 
tas forbehold om mindre avvik for oppgitte 
arealer, uten at kjøper kan kreve prisavslag.

ENERGIMERKING
Selger plikter utarbeide energiattest ved 
ferdigstillelse. Boligene er planlagt å oppfylle 
Energikarakter C man kan dog ende opp med 
lavere energikarakter uten at dette anses som 
en mangel.

OFFENTLIGE TILLATELSER
Det vil foreligge ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse ved overtakelse. Selger er 
iht. plan- og bygningslovens bestemmelser 
ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest 
før overtakelse. Manglende ferdigattest er 
likevel ikke til hinder for overtakelse dersom 
de gjenstående arbeid er mindre vesentlige, 
for eksempel knyttet til ferdigstillelse av 
utomhusarbeider og kommunen finner 
det ubetenkelig å utstede midlertidig 
brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse skal 
det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en 
frist for ferdigstillelse. Kommunen kan kreve 
at det stilles sikkerhet for at gjenstående 
arbeid blir rettet.

For overtakelse som gjennomføres i 
vinterhalvåret må det påregnes utstedelse 
av midlertidig brukstillatelse og ikke 
ferdigattest ettersom utomhus arbeider som 
planering, tilsåing, beplantning etc. ikke kan 
gjennomføres før klimatiske forhold gjør 
det mulig. Ved overtakelse på bakgrunn av 
midlertidig brukstillatelse bortfaller kjøpers 
krav på dagmulkt for dette forhold. I tillegg vil 
det kunne bli holdt tilbake et forholdsmessig 
beløp til sikkerhet for de gjenstående 
arbeidene som må utføres for at ferdigattest 
skal bli utstedt.

Kjøper er innforstått med at de utvendige 
fellesarealer vil – avhengig av årstid 
– kunne bli ferdigstilt etter kjøpers 
overtakelse av boligen. Arbeidet med 
ferdigstillelse av fellesarealer er i henhold 
til bustadoppføringslova å anse som 
gjenstående arbeider som skal ferdigstilles 
innen rimelig tid, jf. buofl. § 32 tredje ledd., se 
for øvrig pkt. 13 tredje ledd.

PARKERING OG BOD
Hver andelseier har bruksrett til en bestemt 
sportsbod, samt en parkeringsplass i garasje. 
Selger forbeholder seg retten og tildele 
garasjeplasser. 

REGULERINGSPLANER/
REGULERINGSBESTEMMELSER
Området ligger innenfor Reguleringspan for 
del av Borgegrenda gnr75/17 m.fl.
Reguleringsplan sist datert 07.05.2015.

Området reguleres for følgende formål  jfr 
plan- og bygningslovens §12-5:

 Bebyggelse og anlegg 
- Boligbebyggelse: Lavblokkbebyggelse/
rekkehus (B-1) 
- Boligbebyggelse: Frittliggende 
småhusbebyggelse (B-2, B-3) 
- Institusjon (I-1) 
- Lekeplass (L-1, L-2, L-3) 
- Uteopphold (U-1, U-2, U-3) 
-Renovasjonsanlegg: Miljøstasjon (M) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Kjøreveg (K-1 – K-3) 
- Annen veggrunn (AV-1 – AV-4) 
- Gang- og sykkelveg (GS-1, GS-2) 
- Parkering (P-1, P-2) 

Grønnstruktur 
- Turveg (T-1) 

Hensynssoner 
- Frisiktsoner (FS-1, FS-2) 
- Bevaring naturmiljø (BN1) 

Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å legge til rette 
for boligbebyggelse og friområde med 
turvegforbindelse, i skråningen øst for 
Borgestadklinikken. Samtidig legges det til 
rette for at klinikken skal kunne fortsette sin 
virksomhet.

Det er diverse rekkefølgekrav innenfor 
regulering som må ivaretas før ferdigtillatelse/
midlertidig brukstillatelse kan gis.
Det er planer for å utvikle hele eiendommen. 

VEI, VANN OG AVLØP
Bygget kobles til offentlig eller godkjent 
privat vei-, vann- og avløpsnett, ved 

nærmeste punkt utpekt av kommunen. 

KONSESJON/ODEL
Det foreligger ikke konsesjon eller odel på 
eiendommen.

UTLEIE
Utleie av boligene vil reguleres av 
borettslagsloven og borettslagets vedtekter 
og forvaltes av borettslagets styre.

ORGANISERING
Boligprosjektet blir organisert som et 
borettslag. I et borettslag eier du boligen 
din og andel av fellesarealer ved at du er 
andelseier i borettslaget. Med andelen følger 
borett til en bestemt bolig, og bruksrett til 
en bestemt p-plass og sportsbod. Videre 
følger bruksrett til fellesarealer. Borettslaget 
finansieres ved opptak av lån som blir 
fellesgjeld og ved innbetaling av innskudd fra 
andelseierne (kjøperne). Se prisliste for pris 
og informasjon om fellesgjeld.

Generalforsamlingen er den øverste 
bestemmende myndighet i borettslaget. 
Her møtes alle andelseierne og godkjenner 
regnskap og beretning samt velger et styre 
som er ansvarlig for den daglige driften, 
inkludert økonomien. Styret treffer alle 
vedtak vedrørende borettslagets drift, men 
må følge lover, forskrifter, vedtekter og 
generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er 
en selvstendig juridisk enhet. Ved innflytting 
har selger på vegne av borettslaget inngått 
avtale med PBBL om forretningsførsel av 
borettslaget. Med PBBL som forretningsfører 
er du sikret at fellesinteresser blir ivaretatt 
gjennom et godt opplegg for forvaltning, drift 
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og vedlikehold. Selger blir eier av de boligene 
som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse, 
og er forpliktet til å betale felleskostnadene 
for slike boliger. Det betyr at borettslaget 
ikke har ansvaret for kostnader vedr. usolgte 
boliger.

MEDLEMSKAP I PBBL PORSGRUNN BAMBLE 
BORGESTAD BOLIGBYGGELAG
Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn 
Bamble Borgestad Boligbyggelag. Kjøpere 
som ikke er medlem av PBBL må tegne 
medlemskap i PBBL. Medlemmer i PBBL har 
forkjøpsrett ihht egne frister ved salgsstart. 
Ved senere salg av enheter har medlemmer i 
PBBL forkjøpsrett.

VEDTEKTER
Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, 
disse er bindende for kjøper. Vedtektene er en 
del av salgsprospektet og det er viktig at en 
gjør seg godt kjent med disse før det inngås 
avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge 
borettslagets vedtekter.

SIKRINGSORDNING
Gjennom PBBL som forretningsfører, blir 
borettslaget tilknyttet Borettslagenes 
Sikringsfond. Sikringsfondet dekker, etter 
nærmere regler, tap hvis noen beboere ikke 
klarer å betale sin del av fellesutgiftene.

MULIGHET FOR INDIVIDUELL NEDBETALING 
AV FELLESGJELDEN - IN-ORDNING
Kjøper kan om ønskelig betale ned hele eller 
deler av sin fellesgjeld. Ved nedbetaling av 
andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres 
månedlige felleskostnader. Dette fordi 

rentekostnader og avdrag som er del av 
felleskostnadene, reduseres. Nedbetaling av 
fellesgjeld kan ikke reverseres.

TOTALPRIS
Totalprisen på boligen består av innskudd 
og andel av borettslagets fellesgjeld. Se 
prislisten. I tillegg kommer omkostninger 
som er spesifisert under og i prislisten. 
Innskuddet med tillegg av omkostningene, 
utgjør det som kjøper må finansiere på egen 
hånd. Innskuddet betales ved overtagelse. 
Fellesgjelden er finansiert av borettslaget 
hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for 
den andel av gjelden som er knyttet til den 
enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige 
felleskostnader.

INNSKUDD
Innskuddet er den delen av kjøpesummen 
som kjøper må finansiere på egenhånd. 
Det samme gjelder andelskapital til 
borettslaget og omkostningene. Det gjøres 
oppmerksom på at selger/megler kan 
kreve finansieringsbevis og/eller foreta 
kredittvurdering før kontraktsinngåelse. 
Kjøper samtykker i dette.

FINANSIERING AV FELLESGJELD
Borettslagets fellesgjeld blir finansiert med 
et annuitetslån som borettslaget vil ta opp 
i forbindelse med overtagelsen av bygget. 
Lånet har 40 års total løpetid, hvorav de 
20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil 
ha flytende rente. Det tas forbehold om 
endringer i renten, som vil bli endret i takt 
med utviklingen i rentemarkedet. Borettslaget 
kan etter innflytting evt. beslutte binding av 

renten. Etter 20 år må borettslaget betale 
avdrag og andelseieren får en økning i sine 
felleskostnader fra dette tidspunktet. Se 
prisliste for informasjon.

SKATTEFRADRAG FOR RENTEUTGIFTER
Rentene på den enkeltes andel av 
fellesgjelden kan normalt trekkes fra i 
skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold 
til ordinære regler. Det tas forbehold om 
endinger i reglene.

BETALINGSBETINGELSER OG OPPGJØR
Innskuddet, samt omkostninger betales etter 
varsel fra megler senest innen en nærmere 
angitt frist før overtagelse. 

OMKOSTNINGER
Medlemskap innmelding PBBL per person kr 
700,-
Gebyr for tinglysning av andelsskjøte kr 480,
Evt. gebyr for tinglysning av pant/heftelse kr 
480,-
Gebyr grunnbokutskrift kr 280,-
Andelskapital til borettslaget kr 5.000,-

FELLESKOSTNADER
• Til dekning av løpende felleskostnader 

innbetaler den enkelte andelseier(kjøper) 
et månedlig beløp. Felleskostnader 
består av borettslagets faste og variable 
driftskostnader, samt renter (etter 20 år 
også avdrag) på borettslagets fellesgjeld. 
Felleskostnadene omfatter blant annet:

• Renter (og, etter 20 år, avdrag) på 
fellesgjeld • Grunnpakke kabel TV/
internett + engangsavgift for tilkobling

• Bygningsforsikring

• Forretningsførsel av borettslaget, og evt. 
teknisk

• Forvaltning
• Revisjon
• Andre driftskostnader (f.eks. 

arbeidsgiveravgift, styrehonorar, 
sikringsfond, rekvisita, verktøy mm)

• Avsetning til fremtidig vedlikehold
• Eiendomsskatter
• Kommunale avgifter

Felleskostnadene for den enkelte boligen 
er stipulert i henhold til budsjett og 
fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig 
størrelse på felleskostnader vil bli satt opp 
av forretningsfører/borettslagets styre, 
ved overtakelse, og styret vil påse at evt. 
nødvendig endring i felleskostnader innføres.

STRØMFORBRUK
Strømforbruk i den enkelte bolig, bod og 
eventuelt ladepunkt for bil er ikke del av 
felleskostnad. Kjøperne inngår egne avtaler 
med kraftselskap og netteier, og kostnaden 
belastes den enkelte etter forbruk.

TV/INTERNETT
Det leveres klargjort for TV/internett/telefoni 
inn til sikringsskap i leilighet, med tomrør til 
tv-punkt i stue. Utbygger vil bestille felles 
standardabonnement for borettslaget. 
Kostnader til etablering og abonnement 
belastes kjøperne via felleskostnader. 

FORMUEVERDI PÅ BOLIGEN
Formuesverdien fastsettes etter ferdigstillelse 
i forbindelse med første likningsoppgjør. 
Denne fastsettes med utgangspunkt i en 

kvadratmeterpris som årlig beregnes av 
Statistisk sentralbyrå. Formuesverdien for 
primærboliger (der boligeier er folkeregistrert 
bosatt) og sekundærboliger (alle andre 
boliger du måtte eie) fastsettes etter 
forskjellige brøker. Se nærmere informasjon 
på skatteetaten.no.

HEFTELSER
Det vil ved hjemmelsoverføringen 
hvile følgende heftelser eller 
rådighetsinnskrenkninger på tomten: 
Pantedokument til banken for borettslagets 
totale fellesgjeld, pant for andelseiernes 
borettsinnskudd, nødvendige rettigheter som 
må gjelde mellom borettslagene i prosjektet. 
Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler 
- og må leses før det inngås midlertidig 
kjøpekontrakt. Det gjøres oppmerksom 
på at det kan bli tinglyst ytterligere 
nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til 
gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan 
ikke motsette seg eller kreve prisavslag /
erstatning for dette. Servitutter som ikke 
slettes følger eiendommen.

FORBEHOLD OM REALISERING
Selger tar følgende forbehold:

1. Forbehold om igangsettingstillatelse.
2. Forbehold om minst 4 salg i Trinn 3.
3. Forbehold om uforutsette hendelser 
som f.eks. uforutsett endring av tekniske 
forutsetninger for prosjektet, store bevegelser 
i den totale markedssituasjonen, alvorlige 
endringer av entreprenørenes økonomiske 
stilling o.l.

Forholdene skal være avklart av selger 
innen 12 måneder. Dersom ikke ovennevnte 
forbehold er avklart innen denne fristen kan 
kjøper velge å trekke seg fra kontrakten.

BYGGETID/OVERTAGELSE
Antatt ferdigstillelse vil være 12 måneder 
etter at grunnarbeider er ferdig, men dette 
tidspunktet er foreløpig og ikke bindende 
og utløser ikke dagmulkt. Når selger har 
opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal 
selger fastsette en overtagelsesperiode 
som ikke er lenger enn 3 måneder. 
Selger skal skriftlig varsle kjøper om når 
overtakelsesperioden begynner og slutter. 
Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen 
skal selger gi kjøper skriftlig melding om 
endelig overtakelsesdato. Den endelige 
datoen er bindende og dagmulktsutløsende, 
og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

SELGERS ØVRIGE FORBEHOLD OG 
FORUTSETNINGER
Selger forbeholder seg retten til å endre priser 
og betingelser for usolgte enheter. Det tas 
forbehold om nødvendige tekniske endringer 
som følger av den detaljprosjektering 
som skjer i byggefasen. Selger har rett til 
å foreta endringer i prosjektet som ikke 
vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller 
standard, herunder arkitektoniske endringer, 
materialvalg, fargevalg, mindre, endringer 
i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/ 
eller tomtetilpasninger. Slike endringer 
er ikke å anse som mangler ved ytelsen. 
Selger kan gjøre nødvendige endringer i 
plantegninger for fremføringer av sjakter, 
innkassinger mm, som kan endre boligens 
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areal. Mindre arealkorreksjoner gir ikke 
grunnlag for prisendring. Det samme gjelder 
de endringer som må gjøres som følge av 
kommunens byggesaksbehandling og krav 
i ramme- og igangsettingstillatelser samt 
andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt 
det er praktisk mulig, informere Kjøper om 
slike endringer. Alle opplysninger i denne 
salgsoppgave er gitt med forbehold om 
rett til endringer som er hensiktsmessige 
og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, 
illustrasjoner og møblerte planskisser er 
av illustrativ karakter kun ment å gi et 
inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det 
fremkommer da elementer som ikke inngår i 
den kontraktsmessige leveranse. Inntegnede 
møbler og beplanting følger ikke med. Det 
gjøres oppmerksom på at det i leveransen kan
forekomme avvik fra beskrevet standard og 
selger har rett til å gjøre endringer som er 
hensiktsmessige eller nødvendige, uten at det 
forringer standarden på det endelige produkt. 
Boligene overleveres i byggrengjort stand. I 
nyoppførte bygninger må forventes i noen 
grad svinn og krymping av materialer, for 
eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling 
ved skjøter, hjørner og sammenføyninger 
som følge av krymping av trevirke og betong 
o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler 
ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, 
eller yte prisavslag ikke omfatter: reparasjoner 
som går inn under vanlig vedlikehold, 
sprekkdannelser som oppstår som følge 
av naturlig krymping når materialvalg og 
materialbehandling har vært forsvarlig fra 
Selgers side og skader som oppstår ved 

uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med 
utstyr.

SALG AV KONTRAKTSPOSISJON
Med selgers samtykke kan kjøper videreselge 
sin kontraktsposisjon før overtagelse av 
boligen har funnet sted. Selger kan nekte 
uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det 
er i kjøpekontrakten satt særlige vilkår for 
slikt videresalg. Dersom kontrakten ønskes 
videresolgt før overtakelse vil det påløpe et 
gebyr fra Selger på kr. 25.000,- inkl mva. for 
merarbeid i forbindelse med salget. Dette 
kan faktureres/innkreves av megler. Ervervet 
vil etter slik godkjenning kunne tinglyses 
direkte til tredjemann, men selger vil i forhold 
til oppgjør og kontraktsvilkår fo øvrig kun 
forholde seg til kjøper.

FORSIKRING
Frem til overtagelse vil bygg og 
eiendom være forsikret av utbygger, jfr. 
Bustadoppføringslova (Buofl.) § 13 siste ledd. 
Etter overtagelse vil bygget være forsikret 
gjennom borettslaget, men kjøper må selv 
besørge løsøre- og innboforsikring.

GARANTIER
Boligene selges iht. Bustadoppføringslova 
(Buofl.). Selger plikter å stille garanti iht. 
Buofl. § 12 for oppfyllelse av sine forpliktelser 
etter kjøpekontrakten. Garantien utgjør 3 
% av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av 
kjøpesummen i 5 år etter overlevering av 
boligen til kjøper. Garantien skal senest stilles 
når forbehold om realisering og byggestart 
løftes skriftlig til kjøper.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg 
inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, 
byggebeskrivelse og annen dokumentasjon 
som kjøper har fått tilgang til. Dersom 
utfyllende/supplerende opplysninger er 
ønskelig, bes kjøper å henvende seg til 
megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere 
på grunnlag av forhold som kjøper er blitt 
gjort oppmerksom på, eller som kjøper på 
tross av oppfordring har unnlatt å sette 
seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt 
med megler dersom noe er uklart, og det 
presiseres at det er viktig at slike avklaringer 
finner sted før bindende avtale om kjøp av 
bolig inngås.

TILVALG/ENDRINGER
Forutsatt at kjøpekontrakt inngås i rett tid, 
vil kjøpere få anledning til å gjøre tilvalg. 
Entreprenøren har administrasjonspåslag 
på tilvalg på 15%. Selger innkaller til tilvalgs 
møte, opplyser om beslutningsfrister, 
og gir kjøper anledning til å gjøre egne 
valg for sin bolig. Man kan velge mellom 
forskjellige fliser, parkett, malingsfarger 
og kjøkken- og baderoms innredning, 
benkeplate, garderobeskap, EL punkter, 
belysning. Det er ikke anledning til å flytte 
på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og 
vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer 
er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og 
endringer og tilvalg vil medføre kostnader 
for kjøper, og må bestilles skriftlig inne 
gitte frister. Tilvalg/endringer faktureres 
samlet fra utbygger og forfaller ved 
overtagelse, alternativt ved fremleggelse av 

forskuddsgaranti jfr. Bustadsoppføringslova 
§47.

KREDITTVURDERING / 
HVITVASKINGSLOVEN
Selger og banker forbeholder seg 
retten til å foreta kredittvurdering av 
kjøpere. Eiendomsmeglere er underlagt 
bestemmelsene i Hvitvaskingsloven, og 
er rapporteringspliktige ved eventuelle 
mistenkelige transaksjoner.

BUDREGLER OG KJØPEKONTRAKT
Boligene selges til fast pris. Avtale om kjøp 
forutsettes inngått på selgers standard 
kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpekontrakt 
som vil bli benyttet ved salg. Selgers 
kontraktsdokument forutsettes gjennomgått 
før bud inngis (kjøpsbekreftelse). Selger tar 
forbehold om å foreta justeringer i kontrakten 
som følge av offentlige krav m.m. Regler om 
bud frister i Eiendomsmeglerloven kommer 
ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker 
og det brukes midlertidig kjøpekontrakt. 
Alle midlertidige kjøpekontrakter må inngis 
skriftlig sammen med legitimasjon og 
finansieringsbevis må fremvises.

AVBESTILLING
Kjøper har avbestillingsrett etter 
Bustadoppføringslova § 52 etter at 
bindende avtale er inngått gjennom bud 
og budaksept. Ved kjøpers avbestilling 
reguleres erstatningen av buofl §53, slik at 
selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske 

tap som følge av avbestillingen. Kjøper 
gjøres oppmerksom på at det økonomiske 
tapet kan bli betydelig, bl.a. avhengig av 
markedsutviklingen. Bestilte endrings – og 
tilleggsarbeider må uansett betales i sin 
helhet. Skjer avbestillingen før igangsetting, 
settes avbestillingsgebyret til 5% av total 
kjøpesum (innskudd + andel fellesgjeld).

SÆRSKILTE BESTEMMELSER
Det er innført forbud mot å selge andelen fra 
yrkesutøver til en som ikke kan eie andelen 
etter reglene i borettslagsloven § 4-1 og 4-2. 
For eksempel innebærer dette at samme 
person ikke kan kjøpe to eller flere andeler i 
ett og samme borettslag. Heller kan ikke en 
juridisk person kjøpe en eller flere boliger 
for å videreselge før innflytting. Selger 
forbeholder seg retten til å endre priser og 
betingelser for usolgte boliger uten varsel. 
Dette kan påvirke borettslagets samlede 
fellesgjeld. Selger/megler tar forbehold 
om trykkfeil i vedlagte prisliste. Selger 
forbeholder seg retten til å endre antall 
andeler i borettslaget, eventuelt etablere flere 
borettslag dersom salgs- og byggeperioden 
går over lengre tid.

INFORMASJON TIL SALGSPROSPEKTET
Er utarbeidet på grunnlag av opplysninger 
mottatt fra det offentlige, selger og 
selgers leverandører. All informasjon er 
godkjent av selger. Selger og megler tar 
forbehold om trykkfeil i salgs prospektet. 
Det vil kunne forekomme avvik mellom 

bildeillustrasjoner og leveranse. Prospekt 
med leveransebeskrivelse skal angi hvilken 
teknisk standard prosjektet leveres med, samt 
foreløpig angi hva komplett leveranse etter 
kjøpekontrakten innebærer. Dersom det er 
avvik er det leveransebeskrivelse som gjelder. 
Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte 
bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder 
følgende krav: De tekniske løsninger skal 
tilfredsstille plan - og bygningslovgivningen, 
herunder kravene i gjeldende teknisk 
forskrift som er TEK 17. Det tas forbehold om 
eventuelle trykkfeil.

PANDEMI
Per kontraktsignering så foreligger det 
en uavklart situasjon knyttet til pandemi 
og Coronavirus/covid 19. Selgeren gjør 
oppmerksom på at dette potensielt vil 
kunne påvirke fremdriften i prosjektet og 
med en forskyvning av overtagelsesdato, 
jfr. bestemmelsen om tilleggsfrist i 
bustadoppføringslovas §11. Situasjonen 
vil også kunne påvirke Selgerens valg av 
entreprenører, leverandører og produkter mv. 
Selgeren tar med dette et særskilt forbehold 
om alle forhold tilknyttet pandemi og 
coronavirus/covid-19 som vil kunne påvirke 
prosjektet, herunder offentlige anbefalinger, 
nasjonale og internasjonale pålegg og /eller 
forbud, da også gjeldende entreprenører 
og leverandører. Selgeren plikter å holde 
kjøperen informert uten ugrunnet opphold.

Dato: 24.08.2021
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DET GODE LIV I BORETTSLAG
Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag har i 
mer enn 70 år jobbet med bygging og forvaltning av 
borettslag. Lang erfaring gir deg som kjøper en ekstra 
trygghet ved kjøp av ny bolig i et borettslag tilknyttet 
oss!

Andelseier
Når du kjøper en bolig i ett borettslag, blir du an-
delseier. Det vil si at du eier en andel av borettslaget 
som gir deg enerett til din egen bolig, samtidig som 
du har rett til å bruke fellesarealene sammen med de 
andre beboerne. Når du eier en bolig i et borettslag 
som er tilknyttet PBBL, blir du en del av et godt orga-
nisert fellesskap, som gir deg en enklere og tryggere 
hverdag både når det gjelder vedlikehold og økonomi. 
Hvis du ikke er PBBL-medlem fra før, må du melde 
deg inn når du kjøper boligen. Men du trenger ikke å 
tenke på den årlige kontingenten – den blir betalt via 
felleskostnadene.

Generalforsamling
En gang i året, innen utgangen av juni, er det gene-
ralforsamling.  Generalforsamlingen er den øverste 
bestemmende myndigheten i borettslaget. Alle eiere 

har rett til å delta på møtet, til å komme med forslag 
og til å stemme over saker som gjelder borettslaget. 
På generalforsamlingen velges et styre som har ansva-
ret for driften og forvaltningen av borettslaget. Styret 
tar alle avgjørelser i den daglige driften, men må følge 
borettslagsloven, vedtektene og andre beslutninger 
som generalforsamlingen har fattet. Ved PBBL har 
borettslaget en egen regnskapskonsulent som støt-
ter og hjelper styret, blant annet med utsendelse av 
fakturaer for felleskostnader, betaling av regninger og 
regnskapsførsel. Mange styremedlemmer velger også 
å lære mer om styre og drift av borettslag gjennom 
kurs som PBBL tilbyr.             

Vedlikehold
Du har ansvar for å vedlikeholde og holde orden på 
din bolig, slik at det ikke oppstår noen skader eller 
ulemper for de andre eierne. Det samme ansvar har 
borettslaget for fasader, tak, inngangspartier, fellesa-
realer både inne og ute. Du kan i utgangspunktet fritt 
selge eller leie ut boligen din, men det finnes noen 
unntak i borettslagsloven. Hovedregelen er at det bare 
er fysiske personer som kan eie en bolig i ett boretts-
lag, og ingen kan eie mer enn en. Din bolig kan kjøpes 

på forkjøpsrett av andre beboere i borettslaget og av 
PBBL-medlemmer.  Hovedregelen for utleie er at du 
må ha bodd i boligen i minst ett av de siste to årene, 
og du kan da ikke leie ut lenger enn i tre år.

Fellesgjeld og fellesutgifter
Når du kjøper bolig i et nytt borettslag, vil en del av 
kjøpesummen være del av et felleslån. Det er et gun-
stig? lån som PBBL har forhandlet frem for alle bolige-
ne samlet. Fellesgjelden er din del av dette lånet. Fel-
lesgjelden betaler du gjennom felleskostnadene, med 
mindre det er laget ordninger der den enkelte ned-
betaler sin del, såkalte IN-ordninger (individuell ned-
betaling av fellesgjeld). Du betaler felleskostnader én 
gang i måneden. Felleskostnadene går til dekning av 
renter og avdrag på fellesgjeld, og til øvrige driftskost-
nader som borettslaget har, for eksempel kommunale 
avgifter, forsikring av bygningene og vedlikehold av 
uteområder, fasader, inngangspartier og tak med mer. 
Flytter du inn i et nytt borettslag får du avdragsfrihet 
på fellesgjelden de første tjue årene. Per 2020 får du 
fradrag for 23 prosent av rentene på din andel av fel-
lesgjelden, dersom du har inntekt du betaler skatt av. 

En stor trygghet
Våre borettslag er tilknyttet Borettslagenes Sikrings-
ordning AS (SBS). Denne ordningen gjør at andelsei-
erne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felles-
kostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier 

ikke betaler felleskostnadene, må boligen selges. SBS 
dekker de uteblitte felleskostnadene som borettsla-
get ikke får dekket via salget. At borettslaget er med 
i SBS, er et kvalitetsstempel som er med på å sikre 
verdiutviklingen av boligene i borettslaget. Banke-
ne legger vekt på hvorvidt borettslaget er med i en 
sikringsordning, og det kan bety bedre betingelser på 
borettslagets felleslån. Det kan også gi bedre vilkår 
for en låntaker som skal kjøpe bolig i borettslag. SBS 
betyr en stor trygghet for alle som kjøper en bo-
rettslagsbolig. I nye utbyggingsprosjekter hender det 
at ikke alle boligene blir solgt før innflyttingen starter. 
Da betaler utbygger felleskostnadene for disse bolige-
ne – det påvirker altså ikke deg  
i det hele tatt. 

Alt på ett sted
PBBL er organisert for best mulig å yte service til bo-
rettslaget og deg som beboer. Hos oss finner du blant 
annet en økonomiavdeling, som bistår i alt som har 
med budsjetter, felleskostnader og fakturering av bo-
rettslagets utgifter å gjøre. Mye av dette arbeidet kan 
styremedlemmene i borettslaget ditt selv følge opp 
gjennom egen, digital styreportal. PBBL Teknisk er 
en god samarbeidspartner i arbeidet med å drifte og 
vedlikeholde bygningene i borettslaget. PBBL sin jurist 
kan dessuten hjelpe til med potensielle utfordringer, 
både internt i borettslaget og med andre ting.     
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Byggebeskrivelse 
Boligen bygges etter byggeforskrift TEK17, med veiledning. Det benyttes preaksepterte ytelser så langt 
dette er mulig. Byggetekniske detaljer prosjekteres individuelt. Dette er en generell byggebeskrivelse for 
alle byggene, egne beskrivelser pr leilighet foreligger.

1 ETASJE:

Plate/betong :
• Gulv støpt på grunn, med radon sperre 
• Bakvegg i betong
• Lydvegger i betong/bindingsverk  
• Stikkveger innvendig i leiligheter bygges 

delvis i betong ved behov  

Vegger:
• Vegger imot tilbake fyllinger bygges i 

betong, synlig utvendig betong pusses med 
murpuss 

• Vegger uten tilbake fylling bygges i 
bindingsverk, med kledning 

• Innvendig vegger føres i hovedsak opp 
i trevirke, men på noen punkter må det 
bygges stikkvegger for støtte av vegger 
som tilbake fylles. Tykkelse på innvendig 
vegger varierer i forhold til veggens 
funksjon og tekniske fremføringer 

Himlinger:
• Etasjeskille i betongdekker eller 

ferdigprodusert bjelkelag, avhenger av 
endelig prosjektering.

• Lyd/branntetting i eget sjikt på underside 
av etasjeskille.

• Det monteres sekundær himling på 
underside av brannsjikt for tekniske 

fremføringer for å unngå synlige innkassing 
av ventilasjon og VVS.

2 ETASJE:

Gulv:
• BMC dekker, alternativt undergulv etter 

preakseptert løsning ved bruk av bjelkelag.
• Silencio eller tilsvarende produkt for 

trinnlyd 
• Parkett/laminat -se rombeskrivelse

Vegger:
• yttervegger føres opp i bindingsverk 

48X198, med klimaskjerm lekter og 
kledning

• Innvendig vegger i bindingsverk av tre. 
Tykkelse på innvendig vegger varierer i 
forhold til veggens funksjon og tekniske 
fremføringer. Overflater beskrives i 
rombeskrivelse

• Lyd/brannvegger utføres etter 
preaksepterte løsninger 

Himlinger:
• Under bærende sjikt lektes det ned med og 

monteres på gips
• All isolasjon legges over bærende sjikt, 

utvendig isolert, med plast på varm side

Elektro:
• Elektro leveres etter forskriften NEK400
 
VVS:
• VVS leveres etter forskrifter TEK17, det 

legges støy og brannhemmende rør der det 
er krav til dette.  

Ventilasjon:
• Nilan Compact P eller tilsvarende  

1. Alle tekniske fremføringer legges skjult så 
fremt dette lar seg gjøre. Vi gjør oppmerksom 
på at brann/lydvegger legges elektrisk åpent. 

Garasje:
• Garasjer leveres med plate i støpts betong, 

og vegger i bindingsverk, uisolert og uten 
klimaskjerm. 

• Det leveres elektrisk portåpner.
• Det monteres en stk lampe i hver garasje 

seksjon. Det monteres igjen andre stikk i 
garasjen. 

• Det legges klart trekkerør for elbillading, 
men lader og kabel medfølger ikke i 
leveransen

• Det leveres tette vegger imellom garasje 
seksjoner 

Dato: 20.08.2021

ROMBESKRIVELSE

Rom: Gulv: Vegger: Tak: Dører: Lister: Annet

Entre Flislagt gulv 
30X30 grå flis 
Varmekabel 
under fliser 

Gipset vegger, 
sparklet og malt 
hvit (S0502Y-
Bomull)

Gipset tak, 
sparklet og malt 
hvit (S0502Y-
Bomull)

Tett hvit brann 
dør imot felles 
gang

Taklist av hulkil i EPS 
60mm sparklet og malt 
Karmlist 12X058 grunnet 
malt 
Gulvlist 12X058 grunnet 
malt 

Gang Boen Eik
Concerto Hvit

Gipset vegger, 
sparklet og malt 
i fargen Hvit 
(S0502Y -Bomull)

Gipset tak, 
sparklet og malt 
i fargen Hvit 
(S0502Y -Bomull)

Taklist av hulkil i EPS 
60mm sparklet og malt 
Karmlist 12X058 grunnet 
malt 
Gulvlist 12X058 grunnet 
malt 

Soverom Laminat  
eikeimitasjon  

Gipset vegger, 
sparklet og malt 
i fargen Hvit 
(S0502Y-Bomull)

Gipset tak, 
sparklet og malt 
i fargen Hvit 
(S0502Y -Bomull)

Slett hvit i easy 
serien, med 
malt karm. Uten 
terskel, men med 
overgangslist Hvit 
(S0502Y -Bomull)

Taklist av hulkil i EPS 
60mm sparklet og malt 
Karmlist 12X058 grunnet 
malt 
Gulvlist 12X058 grunnet 
malt

Garderobeskap: Det leveres 
1 løpemeter garderobe per 
sengeplass

Stue /  
Kjøkken

Boen Eik 
Concerto Hvit

Gipset vegger, 
sparklet og malt 
i fargen Hvit 
(S0502Y -Bomull)

Gipset tak, 
sparklet og malt 
i fargen Hvit 
(S0502Y -Bomull)

Taklist av hulkil i 
EPS 60mm spar-
klet og malt 
Karmlist 12X058 
grunnet malt 
Gulvlist 12X058 
grunnet malt 

Kjøkkenet leveres fra  
System Kjøkken AS 
Tegninger leveres ut på 
forespørsel
Leveres komplett med 
innbygde hvitevarer i 
henhold til leveranse 
Systemkjøkken

Bad Flislagt gulv 
30X30 grå flis 

25X40 hvit vegg-
flis  

Gipset tak, 
sparklet og malt 
i fargen Hvit 
(S0502Y -Bomull)

Slett hvit i easy 
serien, med malt 
karm. Uten ter-
skel, men med 
overgangslist i 
fargen -Bomull

Gipset tak, sparklet og 
malt i fargen Hvit (S0502Y 
-Bomull)

Sanitærutstyr:
Vikingbad Eli 100cm hvit 
med servant batteri
Vikingbad eva 100 speil med 
lys. Monolitt toalett. 
Dusjvegger med garnityr
Rettsluk monteres imot 
vegg 
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ROMBESKRIVELSE

Rom: Gulv: Vegger: Tak: Dører: Lister: Annet

Bod Gulvbelegg 
av homogent 
grått gulv-
belegg, med 
oppkant  

Gipset vegg, spar-
klet og malt i far-
gen Hvit (S0502Y 
-Bomull)

Gipset tak, spar-
klet og malt i far-
gen Hvit (S0502Y 
-Bomull) 

Slett hvit i easy 
serien, med 
malt karm. Uten 
terskel, men med 
overgangslist i 
fargen -Bomull

Taklist av hulkil i EPS 
60mm sparklet og malt 
Karmlist 12X058 grunnet 
malt 

Ventilasjon:
Nilan Compact P ventilasjon 
monters i bod 
Varmtvannsbereder 170 liter.

Ute-bod Terrasse gulv/
betong gulv   

Bakside av kled-
ning, alternativt 
Jackon
upusset   

Synlige sperrer 
alternativt se-
mentplater, etter 
behov 

Låsbar slett hvit 
dør

Ingen lister monters i bod  

Rom: FELLESAREALER

Innvendig 
fellesareal:

Løfteplattform (Heis) i felles oppgang

Trapp med sklisikre trinn

Det er 1 stk. bod i areal mellom bygg A og B pr leilighet på ca. 5m2 pr stk.

Utvendig: Terrassegulv i 28 x 120 IMP terrassebord

Glassrekkverk

Det vil bli nedgravd avfallsløsning for alle leiligheter. Avfallsstasjonen vil bli plassert til venstre rett etter avkjøringen fra Håvundvegen.

Ikke alle leiligheter har ute bod på terrasse, dette vises på plantegninger. 

ANDRE VILKÅR/OPPLYSNINGER 

1. Utbygger forbeholder seg retten til å endre 
på byggtekniske løsninger og materialvalg så 
lenge de holder samme standard eller bedre. 

2. Utbygningen vil være i henhold til TEK 17 
forskrifter 

3. Utbygger forbeholder seg retten til å 
gjøre endringer på plassering av vegger for 
tekniske fremføringer. 

4. Tekniske løsninger går fremfor kundeønsker 
og endringer

5. Det medfølger 1 stk. brannslukningsapparat 
pr leilighet 

6. Leveranse beskrivelse gjelder foran 
illustrasjoner/ tegninger /bilder. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at 3D tegninger vil 
kunne avvike fra endelig produkt, herunder 
overflater som gulv, vegger etc. 

7. Gjeldende Leveranse beskrivelse gjelder for 
eiendommen Gnr. 75 Bnr17 i Skien kommune  

8. Kjøper/borettslaget må selv sørge for 
vanning og stell av grøntanlegg på eget 
initiativ. Hekker og grøntanlegg har ingen 
garanti. Selger er ikke ansvarlig for ekstra 
vanning eller noen form for stell/vedlikehold 
etter ferdigstillelse av det enkelte element 
såfremt det ikke er ferdigstilt før overtagelse 
hvoretter ansvaret ligge på utbygger frem 
til ferdigstillelse av bygg. Borettslaget 
plikter å vedlikeholde alt grøntareal innenfor 
eiendommen

9. Utbygger forbeholder seg retten til å 
tinglyse rett på at deler av fellesarealer kan 
benyttes av allmenheten, herunder gangveier, 
gjennomgangsveier, deler av grøntareal etc. 

10. Midlertidig brukstillatelse kan benyttes ved 
overtagelse, men ferdigattest skal foreligge 
senest 12mnd etter ferdigstilt prosjekt 
inklusive utomhus-areal for hele området. 
Megler kan holde igjen beløp tilsvarende 
manglende utført arbeid frem til dette er 
utført og ferdigattest er utstedt. 

11. I nybygg kan det oppstå svinnriss, sprekker 
i maling og tapet, dels på grunn av tørking 
av materialer, disse kan ikke forlanges 
utbedret så sant arbeidet er gjort etter god 
håndverksmessig standard

12. Kjøper aksepterer at garasjer/
utenomhusarbeider for gjeldende byggetrinn 
kan ferdigstilles 6 måneder etter overtagelse, 
alternativt senest påfølgende sommer ved 
ferdigstilling høst/vinter
 a. Unntak fra overstående for  
 asfaltering av internveier da alle  
 byggetrinn må ferdigstilles før  
 asfaltering for å unngå anleggstrafikk 
 på ny-asfaltert vei       

13. Kjøper plikter å delta til enhver tid å 
forholde seg til borettslaget vedtekter og 
ordensregler  

14. Byggherre vil foreta befaring ca. 1 år etter 
at boligen er overlevert, og deretter foreta 
eventuelle utbedringer så snart som mulig. 

15. Innvendige mål kan avvike noe grunnet 
utforinger til tekniske installasjoner. 

16. Ved overtagelse skal partene sammen 
gjennomgå eiendommen. Kjøperen er pliktet 
til å fremme eventuelle reklamasjoner på 
synlige feil og mangler på dette tidspunkt, og 
disse skal protokollføres sammen med selgers 
eventuelle kommentarer til punktene. 

17. Ved endring/oppgradering av kjøkken, 
fliser eller lignende kan det påløpe økte 
arbeidskostnader samt at entreprenør kan 
påberope seg forlenget leveransetid. 

18. Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer 
utover hva som tilbys av selger. 

19. Tillegg faktureres via entreprenør XT Bygg 
AS med et påslag på 15%

20. Selger har alle rettigheter til å endre 
på utomhus areal med tilhørende bygg/
installasjoner for å tilpasse dette etter 
eiendommens beskaffenhet samt tilpasse 
etter krav og forskrifter.

21. Reklamasjoner som eventuelt oppdages 
etter overtagelse kan ikke påberopes utbedret 
før ettårs befaring såfremt det ikke er av en 
slik karakter at det påvirker bokvalitet av 
vesentlig grad 

22. Tv/Internett leveres fra Canal Digital

24.08.2021
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Hus

Terass/Balkong 

Veien

Fortau

Grontareal

Parking plass

Bøkehekk

Kirsebær tain

Syrinbusk

Duftskjærsmin

Miljøstasjon

P

Bevaring naturmiljø

Eksisterende bygninger

Garasjeinngang

Sykkel parkering

SYMBOLERSYMBOLER

Hus

Eksisterende bygninger

Terasse / Balkong

Veien

Fortau

Grontareal

Parkeringsplass

Sykkel parkering

Garasjeinngang

Bøkehekk

Kirsebær tain

Syrinbusk

Duftskjærsmin

Bevaring naturmiljø

Miljøstasjon

Situasjonsplan
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Etasjeplaner / Bygg A

Første etasje Andre etasje
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Change)
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Arkitekt:SSH

Tiltak
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 © Alle rettigheter tilhører utførende
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bruk av disse tegningene er forbudt
uten skriftlig samtykke

1. Etasje

Prosjekt nr/navn: Dato:

13.08.2021
Adresse:
Borgegrenda Havundvegen

377 3711 Skien

Prosjektering

FIRMA TEGNING

Prosjektfase:

Alternativ:

 1
MAL:

 1:100
Sidestørrelse:

Tegningsnr:

A71-101

DATO:REV.: SIGN: REVISJONEN GJELDER:

Gnr/Bnr/Festenr

10/Ekeli Bygg A

 A4

 75/17Bedriftsvegen 92,

3735 Skien

TLF: 467 73 195

Epost: post@z-ark.no

W W
W

Sportsbod
1-110
A: 3,0 m2

A-1

Kjokken-Stue
1-105
A: 34,3 m2

Sov
1-106
A: 7,2 m2

Sov
1-103
A: 11,9 m2

Bad
1-107
A: 5,5 m2

Bod
1-108
A: 5,0 m2

Entre
1-101
A: 3,2 m2Gang

1-102
A: 7,4 m2

A-2

Kjokken-Stue
2-105
A: 42,2 m2

Bad
2-107
A: 7,0 m2Bod

2-109
A: 4,6 m2

Entre
2-101
A: 3,0 m2

Gang
2-102
A: 7,2 m2

Sov
2-104
A: 8,8 m2

Sov
2-103
A: 12,0 m2

Trappehall
A: 25,5 m2

Terrasse
A: 26,3 m2Terrasse

A: 23,1 m2

Bod
2-108
A: 3,1 m2

1

2

3

4

5

6
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1. Etasje 1:100

GSPublisherVersion 0.74.100.23

#Issue Name
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Change)

SSH

Arkitekt:SSH

Tiltak
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 © Alle rettigheter tilhører utførende
for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt
uten skriftlig samtykke

2. Etasje (14), 2. Etasje

Prosjekt nr/navn: Dato:

13.08.2021
Adresse:
Borgegrenda Havundvegen

377 3711 Skien

Prosjektering

FIRMA TEGNING

Prosjektfase:

Alternativ:

 1
MAL:

 1:100
Sidestørrelse:

Tegningsnr:

A71-102

DATO:REV.: SIGN: REVISJONEN GJELDER:

Gnr/Bnr/Festenr

10/Ekeli Bygg A

 A4

 75/17Bedriftsvegen 92,

3735 Skien

TLF: 467 73 195

Epost: post@z-ark.no

W

W

Bad
3-207
A: 6,0 m2

Bod
3-208
A: 5,4 m2

Bod
4-208
A: 3,8 m2

Bad
4-207
A: 5,2 m2

A-3

Kjokken-Stue
3-205
A: 35,4 m2

Sov
3-206
A: 7,2 m2

Sov
3-204
A: 8,7 m2

Sov
3-203
A: 18,3 m2

A-4

Kjokken-Stue
4-205
A: 41,7 m2

Sov
4-203
A: 12,4 m2

Sov
4-204
A: 8,8 m2

Entre
4-201
A: 2,0 m2

Gang
4-202
A: 6,9 m2

Entre
3-201
A: 3,2 m2

Gang
3-202
A: 7,4 m2

Sov
4-206
A: 9,3 m2

Trappehall
4-200
A: 17,2 m2

Terrasse
A: 26,3 m2

Terrasse
A: 23,1 m2

2. Etasje 4544



Etasjeplaner / Bygg B

Første etasje Andre etasje

GSPublisherVersion 0.74.100.23

#Issue Name

(of last

Change)

SSH

Arkitekt:SSH

Tiltak

#Client Full Name

 © Alle rettigheter tilhører utførende
for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt
uten skriftlig samtykke

1. Etasje

Prosjekt nr/navn: Dato:

13.08.2021
Adresse:
Borgegrenda Havundvegen

377 3711 Skien

Prosjektering

FIRMA TEGNING

Prosjektfase:

Alternativ:

 1
MAL:

 1:100
Sidestørrelse:

Tegningsnr:

A71-101

DATO:REV.: SIGN: REVISJONEN GJELDER:

Gnr/Bnr/Festenr

10/Ekeli Bygg A

 A4

 75/17Bedriftsvegen 92,

3735 Skien

TLF: 467 73 195

Epost: post@z-ark.no

W W
W

Sportsbod
1-110
A: 3,0 m2

B-1

Kjokken-Stue
1-105
A: 34,3 m2

Sov
1-106
A: 7,2 m2

Sov
1-103
A: 11,9 m2

Bad
1-107
A: 5,5 m2

Bod
1-108
A: 5,0 m2

Entre
1-101
A: 3,2 m2Gang

1-102
A: 7,4 m2

B-2

Kjokken-Stue
2-105
A: 42,2 m2

Bad
2-107
A: 7,0 m2Bod

2-109
A: 4,6 m2

Entre
2-101
A: 3,0 m2

Gang
2-102
A: 7,2 m2

Sov
2-104
A: 8,8 m2

Sov
2-103
A: 12,0 m2

Trappehall
A: 25,5 m2

Terrasse
A: 26,3 m2Terrasse

A: 23,1 m2

Bod
2-108
A: 3,1 m2

1

2

3

4

5

6
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1. Etasje 1:100

GSPublisherVersion 0.74.100.23

#Issue Name

(of last

Change)

SSH

Arkitekt:SSH

Tiltak

#Client Full Name

 © Alle rettigheter tilhører utførende
for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt
uten skriftlig samtykke

2. Etasje

Prosjekt nr/navn: Dato:

13.08.2021
Adresse:
Borgegrenda Havundvegen

377 3711 Skien

Prosjektering

FIRMA TEGNING

Prosjektfase:

Alternativ:

 1
MAL:

 1:100
Sidestørrelse:

Tegningsnr:

A71-102

DATO:REV.: SIGN: REVISJONEN GJELDER:

Gnr/Bnr/Festenr

10/Ekeli Bygg A

 A4

 75/17Bedriftsvegen 92,

3735 Skien

TLF: 467 73 195

Epost: post@z-ark.no

W

W

Bad
3-207
A: 6,0 m2

Bod
3-208
A: 5,4 m2

Bod
4-208
A: 3,8 m2

Bad
4-207
A: 5,2 m2

B-3

Kjokken-Stue
3-205
A: 35,4 m2

Sov
3-206
A: 7,2 m2

Sov
3-204
A: 8,7 m2

Sov
3-203
A: 18,3 m2

B-4

Kjokken-Stue
4-205
A: 41,7 m2

Sov
4-203
A: 12,4 m2

Sov
4-204
A: 8,8 m2

Entre
4-201
A: 2,0 m2

Gang
4-202
A: 6,9 m2

Entre
3-201
A: 3,2 m2

Gang
3-202
A: 7,4 m2

Sov
4-206
A: 9,3 m2

Trappehall
4-200
A: 17,2 m2

Terrasse
A: 26,3 m2

Terrasse
A: 23,1 m2

2. Etasje
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TILVALGSMULIGHETER

Det gjelder:

• Kjøkkeninnredning.

• Baderomsinnredning.

• EL-leveransen, inkludert belysning.

• Garderober.

• Innerdører.

• Listverk og gerikter.

• Parkett.

• Utførelse av innvendige overflater.

Tilvalg avtales og bestilles av byggleverandør. 

Dette blir gjennomgått på et tilvalgsmøte.  

Leilighetene i Ekeli Terrasse 3 leveres 

med en god standard og en ramme 

som åpner for muligheter til å dyrke 

en personlig stil. Til boligene er det 

valgt materialer som er i tiden og som 

harmonerer med byggenes moderne 

arkitektoniske uttrykk. Vi hjelper deg 

gjerne med å finne andre løsninger 

- om det er ønskelig. Du har nemlig 

anledning til å gjøre individuelle tilvalg 

til standardleveransen mot pristillegg. 



Om Best Eiendomsmegler 
BEST eiendomsmegler er et foretak som er lokalt forankret  i Grenland. Vi eies 70 % av Skagerrak Sparebank som 

har sitt hovedkontor på Stathelle. Kontoret vårt på Myren i Skien har 12 ansatte hvorav 8 er erfarne meglere som 

bor spredt rundt i Grenland, fra Skien i nord til Stathelle i sør. Vi meglere jobber tett sammen hvilket også betyr at 

det alltid vil være noen til å kunne steppe inn dersom det skulle være behov for det, både når det gjelder prosjekt 

relaterte saker og salg av brukt eiendom. Vi tar hånd om hele prosessen for dere. Kjøp av leilighet i Ekeli Terrasse 

tilpasses salg av din eksisterende eiendom slik at overgangen til din nye leilighet går smertefritt. Vi har ingen planer 

om å bli Telemarks største eiendomsmegler, men ambisjonen om å være den beste – gjennomsyrer alt vi foretar oss.

 

BJØRN JOHNSON

Har jobbet med prosjektmegling siden midten av 2000-tallet og har solgt prosjekterte boliger

i området fra Bø til Langesund. Bjørn har vært involvert i noen av de større boligprosjektene i

området de siste 15 årene, som Bryggeparken i Skien, Klosterhagen på Herkules, Elvebredden

(ved Bratsberg Brygge) i Porsgrunn, Stathelle Panorama, for å nevne noen. Bjørn har også

lang erfaring innen salg av brukt eiendom og kan hjelpe dere i alle deler av både kjøps- og

salgsarbeidet med tryggheten om at man tar gode valg.

BJØRN JOHNSON

Eiendomsmegler MNEF 

35 54 20 00 • 909 59 525

bjorn@bestmegler.no

Prosjektmegler

555554
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