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OPPDRAGSANSVARLIG
Tveter & Partnere AS 
Thomas Hagen Eiendomsmegler MNEF/Partner

Oppdragsnr. 33-17-9000
 
SELGER/UTBYGGER
Tangenlia AS, org. Nr.: 819 106 932
 
BETEGNELSE
Gnr 108 bnr 161 i Sandefjord kommune. Eiendommen vil bli seksjonert. 
Tomten er på ca 1.830 m2 er selveiet og blir felles for sameierne. Adressen 
er Tangenlia 13, 3234 Sandefjord. 
 
BYGGEÅR
Forventet ferdigstillelse 3.kvartal 2018. 
 
HJEMMEL / HEFTELSER / SERVITUTTER / RETTIGHETER
Byparken AS har hjemmel til eiendommen. Selskapet er eiet av Hjertnes 
Eiendom AS. 

Boligen selges fri for pengeheftelser, med unntak av kommunens og 
sameiets legalpant (etter loven – ikke tinglyst) som sikkerhet for at den 
enkelte sameier oppfyller sine forpliktelser overfor kommunen og sameiet. 
Jfr. Lov om eierseksjoner. Panteretten følger eiendommen. 

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale 
avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. 
Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det 
være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde 
rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen 
ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter: 2017/297662-1/200 Bestemmelse om veg 

Rettigheter: 1983/3091-2/29 Bestemmelse om båt/bryggeplass

Eiendommen har tinglyst rett til en båtplass. Plassen er vedtektsfestet som 
rettighet til en av seksjonene. 
 
VEI / VANN / AVLØP
Tangenlia er en privat vei. Det er organisert et veilag som står for drift og 
vedlikehold av veien. Det er inngått avtale med veilaget og det betales en 
årlig avgift. Eiendommen knyttes til off. vann og avløp. Det vil bli separat-
system på avløpet.

GARASJE / PARKERING / SYKKELPARKERING 
Det etableres felles garasjekjeller under deler av bygget. Det medfølger en
parkeringsplass til hver leilighet. Parkeringsplassene blir ekstra brede. 

Det er totalt 8 parkeringsplasser i garasjen og ekstra parkeringsplasser for 
beboere og gjester ute. Selger forbeholder seg retten til å disponere
over- og fordele disse. Det avsettes plass til sykkelparkering i.h.h.t.
gjeldende regler.

FERDIGATTEST ELLER MIDL. BRUKSTILLATELSE
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. I særlige tilfeller kan selger 
kreve og kjøper ikke nekte å gjennomføre overtagelse mot midlertidig bruk-
stillatelse. Herunder f.eks. dersom utomhus ikke lar seg ferdigstille pga. 
årstiden, at kommunen krever at alle bygg er ferdige før ferdigstillelse gis 
og lignende. I slike tilfeller har kjøpere krav på å holde tilbake en forholds-
messig del av vederlaget til sikkerhet for at ferdigattest gis. Overtagelse 
mot midlertidig brukstillatelse medfører at man har overtatt og følgelig ikke 
har krav på dagmulkt etter overtagelse.

EIER- OG ORGANISASJONSFORM 
Leilighetene er selveierleiligheter. Det opprettes eierseksjoner med evt. 
tilleggsareal jfr. eierseksjonsloven § 1. Dette gjelder garasjeplasser, 
balkonger og boder. Hver kjøper får eksklusiv bruksrett til egen seksjon 
og skjøte på denne. Terrasser på bakkeplan gis vedtektsfestet eksklusiv 
bruksrett.

Som seksjonseier blir man medeier i bygningene, tomt, fellesarealer og
installasjoner. Seksjonseierne får felles bruksrett til fellesarealer.

Selger tar forbehold om annen oppdeling eller annen organisering av
sameiet, herunder oppdeling i flere sameier og eget garasjesameie.

EIERSEKSJONSSAMEIET
En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av 
egen boligseksjon, jf. eierseksjonsloven § 1.

Selger oppretter «Eierseksjonssameiet Tangenlia» og fastsetter
vedtektene. Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse,
herunder sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av felles arealer,
felles tekniske installasjoner og forretningsførsel, samt fastsette
felleskostnader.

Sameiet ledes av et styre som velges blant sameierne. Selger inngår på
vegne av sameiet en avtale med forretningsfører for første driftsår.
 
Vedtekter for Sameiet er vedlegg til salgsavtalen. 
 
Ingen kan erverve mer enn 2 boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjon-
sloven § 22, 3. ledd. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets 
vedtekter, budsjett, m.m.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter og 
budsjett. 

Med unntak av de eventuelle begrensninger som følger av sameiets 
vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet 
over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut 
sine seksjoner.

LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Lignings-
kontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt 
“primærbolig” (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller “sekundær-
bolig” (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfor-
dres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for 
nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi.

REGULERINGSFORHOLD
Eiendommen ligger ikke i regulert område. I henhold til 
kommuneplanens arealdel, er området avsatt til boligformål. Vedtaksdato 
22.05.2014. Arealplaner med tilhørende bestemmelser kan lastes ned fra 
kommunens hjemmesider.
 
ENERGIMERKING
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke.
Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med utførende 
entreprenør. Energimerkingen legges ved FDV-dokumentasjonen som 
overleveres ved overtakelse.
 
FASTE, LØPENDE KOSTNADER 
Felleskostnadene for bygget blir fordelt iht. til vedtektenes bestemmelser. 
Felleskostnadene skal bl.a. dekke; kommunale avgifter, forretningsførsel, 
forsikring av bygget, vedlikehold, TV/internett, veiavgift, etc. Fellesområder 
er et felles vedlikeholdsansvar.
 
Det er satt opp et foreløpig og stipulert budsjett som bilag til kjøpekon-
trakten. Felleskostnadene er anslått fra ca. kr 23 - kr 28,- pr. BRA (m2) pr. 
måned, avhengig av størrelsen på leiligheten.
 
I tillegg til felleskostnadene betaler hver enkelt seksjonseier nettleie og 
strømforbruk, innboforsikring, tv og internett, m.m. Kostnadsbilde er ikke 
stipulert ettersom dette er bygg under oppføring.

OPPSTARTKAPITAL 
Kjøper betaler et engangsbeløp til sameiet tilsvarende 3 måneders 
felleskostnader. Beløpet er innskuddskapital og betales ikke tilbake. 
Oppstartkapitalen overføres til sameiets konto som disponeres av 
sameiets forretningsfører når sameiet er etablert.

TOTALE KOSTNADER
Fra kr 4 970 000 - 9 500 000,- (Prisantydning)
Omkostninger:
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
5 000,- Gebyr for fremføring av Bredbånd 
Oppstartkapital til sameiet = 3*månedlige felleskostnader 
Fra kr 14 450,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
Fra 20 672,- (Omkostninger totalt: Dokumentavgiften beregnes av boligens 
ideelle andel av tomteverdien. Tomteverdien er satt til kr 4 000 000,-)
--------------------------------------------------------
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at 
eiendommen selges til prisantydning.
Det tas forbehold om endringer i offentlige satser.

PRISLISTE
Leilighet 101: kr 5 590 000,-
Leilighet 102: kr 4 970 000,-
Leilighet 201: kr 7 220 000,-
Leilighet 202: kr 6 500 000,-
Leilighet 203: kr 5 520 000,-
Leilighet 301: kr 9 500 000,-

NØKKELINFORMASJON
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OVERTAKELSE
Byggestart forutsetter tilfredsstillende forhåndssalg, finansiering og offent-
lige godkjenninger.
Dersom utbygger gjør forbeholdet om ikke å starte byggingen gjeldene, er 
kjøper ikke lenger bundet av kjøpsavtalen. Oppgjørsansvarlig og selger vil 
tilbakeføre til kjøper alle eventuelle innbetalinger foretatt av kjøper. Utover 
dette har partene intet økonomisk ansvar overfor hverandre.

Forventet ferdigstillelse er stipulert til 3.kvartal 2018. Overtagelsestid-
spunktet er basert på et foreløpig estimat, og overtakelsesmåned vil bli 
varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at 
endelig overtakelsesdato vil bli varslet senest 4 uker før overlevering.
 
Overtagelse av boligen skjer ved overtagelsesforretning. Det skal føres 
protokoll fra forretningen som kjøper og selger signerer. Partene beholder 
hvert sitt eksemplar av protokollen. Boligen vil bli levert i byggerengjort 
stand.
 
AVBESTILLING
Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted, jf. 
buofl. §§ 52-54. Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt vil medføre 
et avbestillingsgebyr på kr 500 000,- Ved avbestilling etter bygging er 
besluttet igangsatt vil selger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske 
tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI.

SOLGT IHHT BUSTADOPPFØRINGSLOVEN
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers 
(forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp 
av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg 
til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. Lov om 
eierseksjoner gjelder for eierseksjonssameiet og driften av dette.

GARANTIER
Det stilles garanti i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. 
Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse eller senest 
når selgers forbehold er opphevet. Garantien skal være pålydende 3% 
av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene 
til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt 
forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang.
 
OPPGJØR
Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som 
sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. 
Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling 
med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 
30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og 
foreta dekningssalg hvis annen avtale ikke blir inngått.
 
Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet 
egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i 
eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av 
håndpenger.

UTLEIE
Leilighetene selges som selveierseksjoner og det er fri adgang til
salg, pantsettelse og utleie. Leietakere må rette seg etter vedtekter og 
husordensregler. Forretningsfører skal orienteres skriftlig om salg eller 
utleie av leiligheter.

KONSESJON/ODEL 
Der er ikke konsesjon/odel på denne type bolig.

VISNING 
Av sikkerhetsmessige hensyn skal visning på byggeplassen avtales på 
forhånd med utbygger. 

AREALBEREGNING
Bruksareal (BRA): Dette er innvendig areal målt ved boligens omsluttede 
vegger, inklusiv innervegger. Balkonger, fellesarealer og boder utenfor 
leiligheten kommer i tillegg.

P-ROM: P-rom er bruksareal av primærdelen. P-rom måles til innside av 
omsluttende vegger for primærdelen. En samling primære rom (P-rom) 
utgjør bygningens primærdel. (I prospektet er det kun bod som ikke inngår 
i P-rom)

På tegningene kan det være angitt et romareal som er nettoareal innenfor 
omsluttende vegger.

Angitte arealer på plantegning er basert på foreløpige beregninger forut 
for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
omdisponeringer av arealet internt i boligen. 
Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved 
angivelse av boligens totale BRA eller P-rom er arealene avrundet til 
nærmeste hele tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.

DIVERSE
Frem til overtagelse er eiendommen forsikret av utbygger. Forretningsfører 
vil deretter forsikre eiendommen på vegne av sameiet. Kjøper må selv 
besørge innboforsikring.

Salgsprisene er faste frem til overlevering. Selger står fritt til når som helst 
å regulere prisene på usolgte enheter.
 
Det gjøres oppmerksom på at kjøper som har fått akseptert bud og/eller 
inngått kontrakt ikke kan videreselge kontrakten uten samtykke fra selger.
Det gjøres videre oppmerksom på at det kun er fysiske personer som 
kan inngå kjøpsavtale i prosjektet, med mindre man har skriftlig samtyk-
ke fra selger. Det gjøres spesielt oppmerksom på at man etter regler fra 
01.07.2011 defineres som entrepenør i det man kjøper på spekulasjon for 
videresalg før ferdigstillelse/overtagelse/overskjøting. Dette medfører at 
man ovenfor kjøper får fullt entreprenøransvar etter Bustadsoppføringslova 
med alt det innebærer, herunder ny garantistillelse til forbruker som kjøper.

Selger forbeholder seg retten til å disponere over utomhusarealene frem til 
overlevering.

Det tas forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før byggestart (4 stk). 

Det tas forbehold om skrive- og trykkfeil i det utleverte materiell.
Det gjøres oppmerksom på at det i leveransen kan forekomme avvik fra 
ovennevnte standardbeskrivelse
Sprekkdannelser som følge av naturlig krymping av materialer kan fore-
komme og er ikke å anse som mangler ved bygget.
Det tas forbehold om mindre arealavvik, og kjøper kan ikke kreve pris-
avslag for dette.
Det kan forekomme målestokkavvik ved trykking av salgsmaterialet, og 

prospektet må derfor ikke brukes for nøyaktig måltaking.
Med dagens krav til tetthet i boliger i kombinasjon med miljøvennlige 
malinger, vil det kunne oppstå “heksesot“ i nye boliger. God ventilering 
og forsiktig bruk av levende lys eller gasspeis er derfor viktig spesielt det 
første året. “Heksesot“ er ikke å anse som en reklamasjon.
 
TILVALG/ ENDRINGSARBEIDER
Det kan etter kjøpers ønske gjøres endringer av leveransen før og
under første del av byggeperioden. Kjøperen kan ikke kreve å få
utført endrings- eller tilleggsarbeid nedenfor som endrer kjøpesummen 
mer enn 15 %, jf. bustadoppføringslova § 9 Slike endringer
må foretas innenfor et på forhånd avtalt tidspunkt slik at disse kan 
innpasses i byggearbeidenes ordinære fremdrift. Tilvalg gjøres på eget 
møte med selger eller den han utpeker. 
Det skal utarbeides liste med frister for bestilling. Eventuelle tilvalg skal 
betales fullt ut i henhold til kjøpekontrakten.
Alle endrings- eller tilleggsarbeider som kreves av kjøper skal avtales 
skriftlig mellom partene. Avtalen skal redegjøre for pris og evt. fristforlen-
gelse som følge av endringene. 

Endrings- eller tilleggsarbeid direktefaktureres fra entreprenør til kjøper og 
forfaller til betaling før overtagelse av boligen. Normalt påløper et påslag til 
entreprenøren i forbindelse med tilvalg.
Kostnader som følge av endringer er uavhengig av, og uten virkning for 
kjøpesum og sikkerhetsstillelse avtalt med selger. Vederlaget til 
entreprenøren regnes likevel som en del av kjøpers betalingsforpliktelser i
henhold til Bustadsoppføringslova § 55. Kjøper har således ikke krav på 
overtagelse og hjemmelsoverføring før betaling har blitt ytt også i samsvar 
med avtalen med entreprenøren.
 
BUDGIVING
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes
meglerforetaket pr. mail, sms eller via vår “gi bud”-knapp på våre nettsider. 
Knappen finner du også på PRIVATmeglerens hjemmeside for prosjektet, 
se på den enkelte bolig. Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist 
enn til kl.12.00 første virkedag etter salgsstart. Lørdag regnes ikke som 
virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av 
megler. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert 
kjøpetilbud. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen 
med kjøpetilbud/ budskjema. Som budgiver hos PRIVATmegleren kan 
du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført. Innhold i 
budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at op-
plysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere.
Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Det forutsettes at kjøpere har mottatt og lest dette prospektet med følgen-
de vedlegg: 1. Ledningskart, 2.Matrikkelbrev 3. Kjøpekontrakt 4.Vedtekter 
5. Budsjett.

LOV OM HVITVASKING
Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt
til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner
 
MEGLERS VEDERLAG OG UTLEGG
Selgers  omkostninger er kr. 25.000,- + mva i meglerprovisjon pr. enhet, 
ca. 12.000,- i tilrettelegningshonorar for hele prosjektet, samt direkte ut-
legg. Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale direkte utlegg 
og andre direkte kostnader megler har hatt på saken.
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Velkommen til Tangen
«Tangenlia» er et lite og intimt boligprosjekt med bare 6 leiligheter 
fordelt på tre plan med parkeringskjeller under. Leilighetene blir fra 115 
til 162 m2. BRA. Bygningen trappes inn i terrenget for å tilpasse bygget 
til omgivelsene. Det er lagt stor vekt på å skape en arkitektur som gir 
boligene mye lys samtidig som bebyggelsen er gitt et stilrent uttrykk.

I tråd med våre erfaringer fra boligmarkedet har vi utviklet boliger med 
store oppholdsarealer, ekstra takhøyde, flere oppholdssoner og store 
vinduer mot syd som gir god romfølelse og som lar den fantastiske 
utsikten slippe inn. 

Leilighetene får store balkonger /terrasser. Det blir heis fra garasjean-
legget og rett opp i leilighetsetasjen. Leilighet 301 får heis rett inn i 
leiligheten (Penthouseløsning). To leiligheter får inngang via svalgang. 
Alle leilighetene får sportsbod i parkeringskjelleren. 

Tangenlia 13
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Det handler ikke bare om å bo 
- det handler om å leve.
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Miljø & beliggenhet
Eiendommen ligger på Tangen, Vesterøya ca 5 km syd for sentrum. Tangenlia er en liten og oversiktlig blindvei med lite trafikk. Eiendommen har fantastisk 
utsikt utover Tangenbukta, Sandefjordsfjorden og ut mot Oslofjorden. 
Området er meget veletablert. Det er kort vei til sjøen, badestrand og båthavn. Utbredte turmuligheter, store friluftsområder over hele Vesterøya med flotte 
merkede turløyper. Lysløype går like ved eiendommen. Gangvei gjennom skogen til Vesterøya Idrettspark. Skjermet skolevei. 
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Illustrasjon fra leilighet 102.
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Illustrasjon fra leilighet 203.
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Standard 

• Leilighetene får gjennomgående god standard og leveres 
 nøkkelferdig. 

• Alle boligene leveres med parkeringsplass i fellesgarasje 
• Sportsbod i garasje, samt boder inne i boligen
• Store solrike terrasser 
• Flotte Sigdalkjøkken med integrerte hvitevarer fra Siemens 
(Kjøl/frys, stekeovn, platetopp (induksjon) og oppvaskmaskin)

• Vegghengte toaletter
• Fliser på bad, toalett og i inngangsparti
• Gulvvarme (ikke i soverom og boder) 
• 1-stavs lys, eikeparkett i stue, kjøkken og soverom
• Uteområdene blir pent opparbeidet med ferdigplen
• Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
• Mulighet for gasspeis
• Gjesteparkering
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Denne leiligheten har:

- Meget store oppholdsarealer, stue/
kjøkken på 73 m2.

- 2 store soverom

- Mulighet for 3 soverom

- Mest areal for pengene

4.5 m²
GARD

7 m²
BAD

2.3 m²
WC

4.2 m²
BOD/VASK.

8.3 m²
GANG

4.7 m²
ENTRÈ

3.9 m²
BOD

12.1 m²
SOV 2

15.6 m²
SOV 1

73.3 m²
STUE/KJØKKEN

Alternativt soverom

101

ETASJE
1

SOVEROM
2-3

BRA*/P-ROM**
141/136 m2

BALKONG/
TERRASSE

25 m2

*Romfordeling BRA (141m2): Entré, gang, 2 soverom, garderobe, bad, bod/vaskerom, wc, stue og 
kjøkken. **Bod og garasje inngår ikke i p-rom.

Pris: kr 5 590 000,- (+ omk.)
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*Romfordeling BRA (115m2): Entré, gang, 3 soverom, bad, wc, bod/vaskerom, stue og kjøkken. 
**Bod og garasje inngår ikke i p-rom.

Denne leiligheten har:

- Stor balkong på hele 37 m2.

- Egen inngang direkte fra terreng.

- Vinduer på 3 sider 

102

ETASJE
1

SOVEROM
3

BRA*/P-ROM**
115/108 m2

BALKONG/
TERRASSE

37 m2

11.8 m²
GANG

52.4 m²
STUE/KJØKKEN

5.4 m²
BOD/VASK.

2.1 m²
WC

6 m²
BAD

10.7 m²
SOV 2

12.9 m²
SOV 1

8.8 m²
SOV 3

N

Pris: kr 4 970 000,- (+ omk.)
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Denne leiligheten har:

- Stor terrasse direkte til terreng 

- Mulighet for 4 soverom 

- 2 bad og 3 toaletter. 

201

ETASJE
2

SOVEROM
3-4

BRA*/P-ROM**
139/134 m2

BALKONG/
TERRASSE

36 m2

*Romfordeling BRA (139m2): Entré, gang, 3 soverom, garderobe, tv-stue, bad, wc, bod, stue og kjøk-
ken. **Bod og garasje inngår ikke i p-rom.

7.6 m²
ENTRÈ

16.9 m²
HALL/TV-STUE

8.6 m²
SOVEROM

10.7 m²
SOVEROM

5.3 m²
GANG

5.3 m²
BAD

2.4 m²
WC

3.9 m²
BOD

6.7 m²
BAD

4.4 m²
GARD.

12.5 m²
SOVEROM

48.1 m²
STUE/KJØKKEN

ENTRÈ 301

Pris: kr 7 220 000,- (+ omk.)
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*Romfordeling BRA (130m2): Entré, gang, 2 soverom, garderobe, bad, bod/vaskerom, wc, bod, kontor, 
stue og kjøkken. **Bod og garasje inngår ikke i p-rom.

Denne leiligheten har:

- Meget store oppholdsarealer

- 2 store soverom

- Mulighet for 3 soverom

202

ETASJE
2

SOVEROM
2-3

BRA*/P-ROM**
130/125 m2

BALKONG/
TERRASSE

25 m2

N

8.5 m²
KONTOR

5.1 m²
BOD

57 m²
STUE/KJØKKEN

7.1 m²
BOD/VASK

6.8 m²
BAD

4.5 m²
GARD.

13.7 m²
SOVEROM

13.9 m²
SOVEROM

8.3 m²
GANG

4.7 m²
ENTRÈ

3.2 m²
WC

2 m²
ENTRÈ 301

Pris: kr 6 500 000,- (+ omk.)
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N

Denne leiligheten har:

- 3 soverom

- Ingen leilighet over

- Vinduer på 3 sider

203

ETASJE
2

SOVEROM
3

BRA*/P-ROM**
115/108 m2

BALKONG/
TERRASSE

14 m2

*Romfordeling BRA (115m2): Entré, gang, 3 soverom, bad, wc, bod, stue og kjøkken. 
**Bod og garasje inngår ikke i p-rom.

10.7 m²
SOVEROM

12.9 m²
SOVEROM

11.8 m²
GANG

8.8 m²
SOVEROM

6 m²
BAD

2.1 m²
WC

5.4 m²
BOD

64.1 m²
STUE/KJØKKEN

Pris: kr 5 520 000,- (+ omk.)
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19 m²
ENTRÈ 9.8 m²

GANG

12.2 m²
ALTERNATIVT

SOVEROM/TV-STUE 8.6 m²
SOVEROM

10.7 m²
SOVEROM

5.3 m²
GANG

5.3 m²
BAD

6.7 m²
BAD

4.4 m²
GARD.

12.5 m²
SOVEROM

50.7 m²
STUE/KJØKKEN

6.8 m²
BOD

3.9 m²
BOD

2.4 m²
WC

*Romfordeling BRA (162m2): Entré 2 og 3.etg, gang, 3 soverom, garderobe, bad, bod/vaskerom, wc, 
gang, tv-stue, stue og kjøkken. **Bod og garasje inngår ikke i p-rom.

Denne leiligheten har:

- Beliggenhet på toppen uten 
gjenboere (Penthouse-løsning)

- Heis direkte inn i leiligheten 

- Mulighet for 4 soverom

- Vinduer på 3 sider

- Fantastisk terrasse på hele 61 m2

301

ETASJE
3

SOVEROM
3-4

BRA*/P-ROM**
162/148 m2

BALKONG/
TERRASSE

61 m2

N

Pris: kr 9 500 000,- (+ omk.)
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OM PROSJEKTET
Totalt skal det bygges seks selveierleiligheter med 
garasjekjeller. 
 
Prosjektbeskrivelsen med tilhørende tegninger er 
ment som en orientering om byggeprosjektet, og 
er ikke bindende for den detaljerte utformingen av 
bebyggelsen. Det kan forekomme avvik mellom 
prosjektbeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller 
er det alltid denne prosjektbeskrivelsen som er 
retningsgivende.

Illustrasjoner i tegnings- og salgsmaterialet er ment 
som eksempler og kan vise forhold som ikke er i 
samsvar med leveranse, som møblering, gulvflater 
og andre overflater, innredninger, fargevalg, dør og 
vindusform, bygningsmessige detaljer, f.eks. fasa-
dedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg i 
fasade, beplantning, utsikt, etc.

Plassering av teknisk utstyr i kjøkken er ikke ende-
lig besluttet og vil kunne avvike fra det som vises 
på plantegningene. Endring av plassering av utstyr 
på bad kan også forekomme. Endelig utforming av 
tekniske sjakter vil kunne bli endret under detalj-
prosjekteringen.

Toleransekrav for utførelse er i henhold til NS 
3420, siste revisjon, utførelse normal. Alle 
opplysninger er gitt med forbehold om utbyggers 
rett etter kjøpekontrakten til å foreta endringer. An-
tall m2 pr. rom, balkong og terrasse samt vindusin-
ndeling, vil kunne variere fra prospekttegningene 
når detaljprosjekteringen er gjennomført.

Arbeidene utføres i henhold til teknisk forskrift 
(TEK10). Selger skal ikke levere innredninger, 
belysning, markiser, tepper, møbler eller annet 
tilbehør med mindre det fremkommer av etterføl-
gende beskrivelse.

Det tas forbehold om offentlig saksbehandling, pri-
vate rettigheter og fasadeendringer. Det tas forbe-
hold om eventuelle trykkfeil i beskrivelsen.

BAD
Baderom leveres med innredning med skuffer og 
heldekkende servant. Servant leveres i 
kunststoffmarmor (ren hvit). Over vasken monteres 
speil med innfelt belysning. Servantskap leveres 
med fronter med hvit, glatt overflate, type Sigdal 
Uno eller tilsvarende. Håndtak i rustfritt stål.

På bad hvor det grunnet myndighetskrav om 
universell utforming ikke er plass til overnevnte 
baderomsinnredning, leveres vegghengt servant.

På enkelte bad er det lagt til rette for vaskesøyle. 
Vaskemaskin og tørketrommel leveres ikke av 
utbygger.

Det leveres vegghengt toalett med innebygget 
sisterne.

Dusj leveres med ettgreps dusjbatteri, termostat og 
dusjgarnityr. Dusjvegger leveres i herdet sikker-
hetsglass. Fliser leveres i 60x60 cm format på gulv 
og 60x60 cm vegg. I nedsenket dusjsone leveres 
10x10 cm flis. Flisfarger etter arkitektens anbe-
falinger.

Armaturer og garnityr leveres av type Hansgrohe 
eller tilsvarende. Porselensvarer av kvalitet Durav-
it/Gustavberg eller tilsvarende.
 
BELYSNING
Under overskap på kjøkken leveres benkebe-
lysning. I nedsenket himling i inngangsparti og på 
bad leveres innfelte downlights. Totalt er det 
medregnet 10 stk. downlights. På bad leveres 
også lys montert på/ved speil. I bod leveres be-
lysning i form av takarmatur. I andre rom leveres 
punkt i vegg oppunder tak/himling for belysning.

BRANNVERN
Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser 
som myndighetene har pålagt, blant annet:
- Alle boliger utstyres med røkvarslere og 6 kg 
håndslukker.

Av branntekniske hensyn kan noen vinduer ikke 
være åpningsbare.

DØRER, VINDUER
Vinduer og balkongdører leveres i alu/tre og med 
energiglass, malt i RAL 7016 utvendig og S0502-Y 
(Bomull) innvendig. Innerdører blir hvite med pro-
filert dørblad, med slett felt og dørvridere i børstet 
stål. Karmsett med dempelist. Inngangdør leveres i 
tre, malt i RAL 7016, med glatte fronter. Vinduer og 
dører leveres ferdig behandlet fra fabrikk. 

ELKRAFT, FORDELINGSANLEGG
Antall elektriske punkter er beregnet til å dekke 
behovet i henhold til NEK 400:2014. På kjøkken 
leveres komfyrvakt. Anlegget utføres normalt som 
skjult anlegg. Der det er hensiktsmessig ut fra 
brann/lyd/konstruksjonsmessige forhold benyttes 
åpen forlegning. Det etableres eget sikringsskap 
og egen strømmåler til hver bolig. Inntaksskap og/
eller andre installasjoner tilknyttet strøm vil bli plas-
sert på egnet sted.

FASADER
Fasader utføres med liggende Royal-impregnert 
(Grå) trekledning med vekslinger i enkelte felt.

FELLESANLEGG
Garasjeanlegg leveres med dekke av drensasfalt. 
Inngangsparti og innvendige fellesarealer leveres 
med fliser på gulv med sparklet og malte vegger. 
Trapp leveres pre-fabrikert med flislagte trinn. Rek-
kverk etter teknisk forskrift i lakkert stål. 
Det leveres personheis type TKS Gemini Plus eller 
tilsvarende.

GARDEROBER/SKAP
Leveringsomfang av garderober er inntegnet på 
plantegningene. Fronter leveres i slett hvit ut-
førelse. Garderobeskap leveres med hylle og 
stang.

Walk-in closet leveres som åpen løsning med 
garderobestang. 

GULV
Kjøkken, stue, soverom og gang leveres med 14 

PROSJEKT- & LEVERANSEBESKRIVELSE TANGENLIA 13
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mm énstavs eikeparkett, lamellparkett av type 
Haro eller tilsvarende med min 3 mm slitesjikt, 
mattlakkert.

I inngangsparti leveres det flis. Flisfarger etter 
arkitektens anbefalinger.

GULVLISTER, GERIKTER
Det leveres rette, smale gerikter som sparkles og 
males på stedet. Gulvlister leveres i malt utførelse. 
Vegger utføres normalt med taklist med diskret 
profil.

HIMLING
Boligene leveres med nedforet himling i bad, 
inngangsparti og gang for å skjule tekniske føring-
er. Avhengig av løsning for tekniske anlegg kan 
det også forekomme nedforet himling i enkelte 
soverom. I øvrige rom vil tekniske føringer bli skjult 
med innkassinger med gipsplater. Nedforede gip-
shimlinger og innkassinger sparkles og males. 

INNERVEGGER
Innervegger utføres med gipsplater. I enkelte leil-
igheter vil noen innvendige vegger være bæreveg-
ger. Dette er vegger som inngår i byggets hoved-
bæresystem.

KJØKKEN
Kjøkken leveres av type Sigdal Uno eller tilsva-
rende. Det leveres avtrekkshette over koketopp 
og integrerte hvitevarer; koketopp (induksjon), 
stekeovn, kombiskap kjøl/ frys og oppvaskmaskin. 
Benkeplate leveres i laminat utførelse.

Kjøkkenet leveres med kjøkkenvask i rustfritt stål. 
Blandebatteri leveres som ettgreps batteri. Plas-
sering av teknisk utstyr i kjøkken er ikke endelig 
besluttet og vil kunne avvike fra det som vises på 
tegningene. Antall skap, etc. leveres i henhold til 
den kjøkkentegning som gjelder for den enkelte 
leilighet. Ikke alle detaljer er ferdig prosjektert og 
detaljert. Kjøkkentegning vil derfor utleveres kjøper 
i forbindelse med tilvalgprosessen.

KONSTRUKSJONER
Boligen og garasjene fundamenteres direkte mot 

bakken på steinpute. Deler av bygningen får støpt 
plate på mark. Bygget skal oppføres i en blanding 
av tre, stål og betong. Etasjeskiller av betong.

LUFTBEHANDLING
Det installeres eget balansert luftbehandlingsan-
legg med varmegjenvinning i hver bolig. Luftbe-
handlingsaggregat plasseres i bod/vaskerom. 
Fremføring av kanaler kan medføre innkassinger i 
overgang vegg/himling.

MALING
Himlinger og vegger males i henhold til arkitektens 
anbefaling.

PARKERING
Det medfølger 1 parkeringsplass pr. leilighet i 
garasjeanlegg, samt gjesteparkeringer utenfor 
bygget. 
Boligeier får fjernkontroll til elektrisk garasjeport.

PEIS
Gasspeis kan bestilles som tilvalg.

PORTTELEFON
Det leveres porttelefon med kamera og fjernåpning 
av hovedinngangsdør.

REKKVERK
Rekkverk på balkonger og terrasser leveres i glass 
og lakkert stål/aluminium. Det leveres ikke rek-
kverk/håndløper på terrasser/gangvei på markplan. 

RENOVASJON
Det etableres eget avfallsrom i tilknytning til byg-
get.

SPORTSBOD
Det medfølger sportsbod på min. 5 m2 til hver leil-
ighet. Sportsbodene er plassert i garasjeanlegg. 

TAKHØYDER
Boligene vil få en generell takhøyde på ca. 2,55 
m. I rom med nedforet himling vil himlingshøyden 
være noe lavere. Nedforede himlinger vil typisk bli 
montert i bad, vindfang, gangarealer, bod. Ned-
foret himling kan også forekomme i soverom, deler 

av kjøkken og deler av stue.

TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG
Tekniske anlegg og fremføringer fremgår ikke 
komplett av de tegninger som omfattes av kjøpe-
kontrakten. Endelig plassering og utforming av 
tekniske anlegg og føringsveier avklares i detalj-
prosjekteringsfasen ut fra hva som er hensiktsmes-
sig og nødvendig. Vertikale føringsveier og sjakter 
kan bli endret noe i plassering og størrelse som 
følge av prosjektering og bygging.

TERRASSER
Gulv/dekke på balkonger/takterrasser utføres med 
sertifisert miljøbehandlet trevirke og med betong-
heller på markterrasser. Balkonger og terrasser 
anses som uteareal, mindre ansamlinger av vann 
kan derfor forekomme etter nedbør.

Det leveres eget stikk ved hver balkong/terrasse.

TV/TELEFON/DATA
Bredbånd blir lagt ferdig kablet inn til teknisk rom/
bod. Det leveres 1 stk tv-punkt.  Det er ikke 
opplegg for analog telefoni i bygget.

VANN – FORDELINGSSKAP
Fordelingsskap for kaldt og varmtvann er ikke en-
delig bestemt, men vil bli plassert i bod, garderobe 
eller bad. Luke for fordelingsskapet vil være synlig 
i rommet.

VARME
Boligene varmes opp med gulvarme i samtlige 
rom, med unntak av soverom og bod/vaskerom. 
På soverom leveres panelovner.

UTEAREALER
Alle fellesarealer innenfor byggetrinnet leveres 
ferdig opparbeidet i samsvar med endelig utformet 
utomhusplan. Det leveres ferdigplen.
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ROM GULV VEGGER HIMLING ELEKTRO/
VARME SANITÆR INNREDNING/ 

ANNET

Entré Fliser grå, 
30x30 cm

Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt. 

Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt. 
Diskret taklister.

Downlights
Gulvvarme - Garderobeskap 100cm

Gang 1-stavs eikeparkett Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt.

Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt. 
Diskret taklister.

Downlights
Gulvvarme - -

Bod 1-stavs eikeparkett Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt.

Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt. 
Diskret taklister.

Sikringskap Vannfordelingsskap. 
1 stk 200L varmtvannsbereder. -

Soverom 1-stavs eikeparkett Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt.

Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt. 
Diskret taklister.

Panelovn -
Garderobeskap 100cm 

(1 stk på små soverom, 2 stk på store 
soverom)

WC Fliser grå, 
30x30 cm

Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt.

Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt. 
Diskret taklister.

Gulvarme - Baderomsmøbel med servant. Speil

Bad
Fliser grå, 
60x60 cm.

10x10cm i dusj. 

Fliser hvite, 
ca 60x60 cm. 

Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt. 
Diskret taklister.

Downlights
Gulvvarme

Veggmontert WC i hvit porselen. Dusjhjørne. 
Blandebatteri til dusj og vask. Opplegg og avløp 

for vaskemaskin. 
(Alternativ plassering vannfordelingsskap.)

Baderomsmøbel med servant. Speil

Stue 1-stavs eikeparkett Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt.

Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt. 
Diskret taklister.

Gulvvarme - -

Kjøkken 1-stavs eikeparkett Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt.

Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt. 
Diskret taklister.

Gulvvarme Opplegg til oppvaskmaskin. Blandebatteri. Kjøkken: Integrerte hvitevarer; stekeovn, 
platetopp, oppvaskmaskin, kjøl/ frys.

Bod/Vaskerom Gulvbelegg Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt.

Sparklet og malte 
gipsplater, hvitt. 
Diskret taklister.

Gulvarme (Alternativ plassering for opplegg og avløp for 
vaskemaskin.) -

Garasje Drensasfalt - - Lysarmatur i tak - Isolert leddport med elektrisk åpner. 

Sportsbod Betong/drensasfalt - - Lysarmatyr i tak - -

ROMSKJEMA 
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Illustrasjon fra takterrasse 301.
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Illustrasjon fra leilighet 101.
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“DET ER SMART 
Å KJØPE NYTT”

Mange av oss tror kanskje at det ikke er så stor forskjell på å kjøpe 
en splitter ny bolig i forhold til det å kjøpe bruktbolig.
Vi tenker rett og slett ikke over dette når vi begir oss ut i boligmarke-
det. Faktum er at det er både smart og lønnsomt å kjøpe nytt, det 
mener i hvertfall vi. Her er noen av grunnene til det:

LAVE KJØPSOMKOSTNINGER: Ved kjøp av brukt bolig må man 
betale 2,5% dokumentavgift som beregnes av hele kjøpesummen. 
Ved kjøp av ny selveierleilighet betales kun dokumentavgift av den 
ideele andelen av tomteverdien og ikke hele kjøpesummen. Dette 
betyr sparte kostnader.

BEDRE STANDARD: En ny leilighet gir deg høyere teknisk standard 
med blant annet bedre isolasjon, balansert ventilasjon, flere el-uttak, 
m.m.

SVÆRT LITE VEDLIKEHOLD: Boliger og bygg trenger vedlikehold, 
men ved kjøp av ny leilighet vil du ikke ha behov for oppussing eller 
ekstrainnsats i mange år fremover.

Ved kjøp og restaurering av eldre boliger kan du aldri være sikker på 
hva den totale prislappen vil bli. Det er derfor en høyere økonomisk 
risiko.

Nye naboer blir kanskje også nye venner? Du flytter inn i et nyetablert 
sameie samtidig med alle dine fremtidige naboer. Det er mye enklere 
når alle starter på likt og er innstilit på å skape et hyggelig bomiljø, i 
motsetning til å flytte inn i et etablert boligsameie der det meste alle-
rede er “satt“.

KORT OPPSUMMERT: Følelsen av å flytte inn i din egen splitter nye 
bolig er nok langt mer verdt enn du kanskje tror.



Thomas Hagen
Partner / Eiendomsmegler MNEF
Mob: 924 21 399 / 40 00 23 27

Thomas.Hagen@privatmegleren.no

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om prosjektet? Kontakt oss på
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