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I Skogridderveien på Gjekstad planlegger vi å oppføre 7 tidsriktige eneboliger 

og 13 leiligheter (eget prospekt). Eneboligene er utviklet for barnefamilier i tråd 

med våre erfaringer fra boligmarkedet. Her får du store oppholdsarealer, ekstra 

takhøyde, flere oppholdssoner og store vinduer mot sydvest som gir god romfølelse 

og som lar sol og utsikt slippe inn. Alle boligene får carport, stor utebod og 

terrasse mot sydvest. Boligene legges inn mot terrenget og terrassene tilpasses slik 

at man får adkomst ut på fjellet der det er naturlig. Det er lagt stor vekt på å skape 

en arkitektur som gir boligene et stilrent og moderne uttrykk. Alle boligene er like 

store, men har noe forskjellig planløsning avhengig av hvor i prosjektet de ligger. 

Hver bolig får sin egen tomteparsell og hage. Mellom byggene og på endene 

blir det fellesareal. På tomten som blir tilhørende leilighetene, opparbeides det 

nærlekeplass og gjesteparkering. 

VELKOMMEN TIL SKOGRIDDERVEIEN 9

7 MODERNE FAMILIEBOLIGER PÅ GJEKSTAD
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Skogridderveien ligger ca 3 km. fra sentrum. I enden av veien har vi regulert et nytt boligområde på et tidligere småbruk. 
Området er veletablert og attraktivt. Eiendommen har en meget solrik og barnevennlig beliggenhet. Det er kort vei til butikk, lekeplasser, skole, barnehage  

og GØIF idrettsanlegg. Det er flotte friluftsområder med turmuligheter bl.a langs kyststier både på Østerøya og Vesterøya like i nærheten.  
Det er bademuligheter en rekke steder f. eks på Skjellvika badestrand.

AVSTAND TIL :

• Buss ca 200 meter 

• Barnehage ca 700 meter

• Dagligvareforretning ca 700 meter 

• Barneskole ca 800 meter 

• Idrettsanlegg ca 1 km. 

• Sjøen, Lahelle ca 1,6 km. 

• Sentrum ca 3 km. 

• Skjellvika badestrand ca 3,5 km. 

Skogridderveien

BELIGGENHET
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EIENDOMSMEGLER 
Eiendomsmegler1 BV-BL AS 
Rådhusgata 24, 3211 Sandefjord

OPPDRAGSNUMMER: 
6-0095/17 - 6-0102/17

SELGER/UTBYGGER
Skogridderveien 9 AS

EIENDOMMENS ADRESSE: 
Skogridderveien 9, 3218 Sandefjord 

MATRIKKEL/TOMTEFORHOLD
Gnr 48 bnr 23 i Sandefjord kommune. Prosjektets 
totale tomteareal er på ca 7.507 kvm. Tomtearealet 
inkluder veien som skal leveres tilbake til kommunen. 

Tomten vil bli matrikulert i parseller tilhørende hver 
bolig. På sidene av boligene og mellom rekkene blir 
det fellesareal. Hele tomten på østsiden av den nye 
veien vil tilhøre Skogridderveien Borettslag og inkludere 
felles lekeplass og gjesteparkering. Tomtearealet blir 
fastsatt etter oppmåling som skjer før overtagelse av 
boligen. 

ADKOMSTFORHOLD 
Fra sentrum kjører man Kilgata og kjører til venstre inn 
Hegnaveien i rundkjøringen på Kilen. Følg Hegnaveien 
ca 700 meter og ta til høyre inn Østerøyveien.  
Ta deretter første vei til venstre som er Gjekstadveien. 
Følg denne ca 600 meter og ta Skogridderveien til 
høyre. Eiendommen ligger i enden av veien. 

HJEMMEL/HEFTELSER/SERVITUTTER
Skogridderveien AS. 

Eiendommen selges fri for pengeheftelser, med unntak 
av kommunens legalpant (etter loven – ikke tinglyst) 

Det vil bli tinglyst rett til å vedlikeholde egen bolig fra 
hverandres eiendom. 

Følgende servitutter følger eiendommen:
• 29.12.1967 Bestemmelse om veg 
•  29.12.1982  Bestemmelse om vann og 

kloakkledning Byggeforbud på 
nærmere angitt avstand. Rett 
for kommunen til å anlegge og 
vedlikeholde ledninger m.m.

•  21.10.1983  Bestemmelse om vann og 
kloakkledning.

• 15.10.2013 Bestemmelse om veg m.m.

VEI/VANN/AVLØP
Skogridderveien skal overtas av kommunen ved ferdig-
stillelse. Eiendommen knyttes til off. vann og avløp. Det 
vil bli separatsystem på avløpet.

PARKERING 
Boligene leveres med carport. Det etableres felles 
gjesteparkering på borettslages tomt, og som ene-
boligene får rett til å bruke på lik linje med borettslaget. 

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 brukstillatelse. 
F.eks. dersom dersom utomhusarealer ikke lar seg 
ferdigstille pga. årstiden, at kommunen krever at alle 
bygg er ferdige før ferdigstillelse gis, at veien er helt 
ferdig o.l. I slike tilfeller har kjøpere krav på å holde 
tilbake en forholdsmessig 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 
Boligene blir selveide og hver enkelt har full råderett 
over sin bolig. 

FELLESKOSTNADER 
Boligene forplikter seg til delta i drift og vedlikehold av 
gjesteparkering og lekeplass tilhørende Skogridderveien 
borettslag. Borettslaget vil oppkreve et årlig gebyr p.t. 
stort ca kr. 80,- pr. mnd. fra hver av eneboligene som 
bidrag til dette.

DRIFTSKOSTNADER 
Kostnader til nettleie og strømforbruk. Kommunale 
avgifter i hht. Sandefjord kommunes gjeldende takster.
Se www.sandefjord.kommune.no. Fullverdiforsikring 
og innboforsikring. Kostnader til tv og internett. 
Kostnadsbildet er ikke spesifisert ettersom boligen er 
under oppføring.

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

REGULERINGSFORHOLD
Eiendommen ligger regulert område. Området er 
regulert til boligformål i h.h.t. reguleringsplan av 
29.10.2015. Reguleringsplanen og bestemmelser er 
vedlegg til denne salgsoppgave. 

ENERGIMERKING
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger 
ikke. Energiattester vil bli utarbeidet av selger 
i samarbeid med utførende entreprenør etter at 
detaljprosjekteringen er gjennomført. 

TOTALE KOSTNADER
Fra kr 4.490.000,- – kr 4.590.000,- (Pris)

Omkostninger:
Kr 172,- (Panteattest kjøper)
Kr 525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
Kr 525,- (Tingl.gebyr skjøte)
Kr 5.000,- Gebyr for fremføring av bredbånd 
Fra kr 8.750,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
Fra kr 14.972,- 
(Omkostninger totalt. Dokumentavgiften beregnes av 
boligens andel av tomteverdien. Tomteverdien er satt 
til kr 7 000 000,-)
--------------------------------------------------------
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en

låneobligasjon og at eiendommen selges til 
prisantydning. 

Det tas forbehold om endringer i offentlige satser.

PRISLISTE
Hus 9A: kr 4 590 000,-
Hus 9B: kr 4 490 000,-
Hus 9C: kr 4 490 000,-
Hus 9D: kr 4 490 000,-
Hus 9E: kr 4 490 000,-
Hus 9F: kr 4 490 000,-
Hus 9G: kr 4 590 000,-

Selger står fritt til å endre prisene på usolgte boliger 
når som helst.

BETALINGSBETINGELSER
10% av kjøpesummen forfaller til betaling så snart 
selger har stilt garanti etter bufl. §12. Innbetalingen 
må være fri egenkapital og skal innbetales til 
meglers klientkonto. Dette anses som deponering på 
klientkonto. Beløpet blir stående på klientkonto frem 
til hjemmelsoverføring eller til selger har stilt garanti 
til kjøper etter bufl. §47. Beløpet blir i så fall å anse 
som forskudd og utbetales av megler til selger. Renter 
på klientkonto tilfaller kjøper frem til bufl. §47 garanti 
er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutstatt at de overstiger 
en ½ R. 

Den resterende del av kjøpesummen og omkostninger, 
samt betaling for endringer/tilvalg må være dispo-
nibelt på melgers/underleverandørs konto, senest to 
virkedager før overtagelse.

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. Selger vil holde 
kjøper ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske 
tap som følge av kjøpers mislighold. Selger har 
rett til dekning av sitt tilgodehavende i kjøpers 
eventuelle innbetalinger, herunder også renter og 
andre omkostninger som påløper på grunn av selgers 
mislighold. 

SALGSBETINGELSER
Det forutsettes at alle kjøpere har mottatt og lest denne 
salgsinformasjonen med leveransebeskrivelse og 
salgsbetingelser og med følgende vedlegg før avtale 
inngås:

1.Utskrift av Grunnboken 

2.Tinglyste avtaler 

3.Reguleringsplan og bestemmelser

4.Situasjonskart/ledningskart

5.Plantegninger

6.Fasade- og snittegninger

7.Prosjektets standard kjøpekontrakt

FREMDRIFT/OVERTAGELSE 
Dersom byggetillatelse oppnås og tilstrekkelig 
forhåndssalg gjennomføres tas det sikte på oppstart 
snarest mulig. Det er forventet ca 9 – 12 måneders 
byggetid. Overtakelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 
3 måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at 
endelig overtakelsesdato vil bli varslet senest 4 uker 
før overlevering.



– 8 –

Overtagelse av boligen skjer ved overtagelses-
forretning. Det skal føres protokoll fra forretningen 
som kjøper og selger signerer. Partene beholder hvert 
sitt eksemplar av protokollen. Boligen vil bli levert i 
byggrengjort stand.

OVERDRAGELSE I BYGGEPERIODEN 
Det er ikke anledning til å videreselge kjøpekontrakten 
i byggeperioden. Det gjøres videre oppmerksom 
på at det kun er fysiske personer som kan inngå 
kjøpsavtale i prosjektet, med mindre man har skriftlig 
samtykke fra selger. Det gjøres spesielt oppmerksom 
på at man etter regler fra 01.07.2011 defineres 
som entreprenør 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.

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. 

Kjøpekontrakt vil bli inngått i.h.h.t prosjektets standard 
kjøpekontrakt. Kjøpekontrakten følger vedlagt. 

OFFENTLIG GODKJENNING 
Det er søkt rammetillatelse for prosjektet, men denne 
er ved salgsstart ikke ferdigbehandlet. Det tas derfor 
forbehold om at hele prosjektet oppnår nødvendige 
offentlige tillatelser, herunder igangsettingstillatelse. 

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.

UTLEIE
Det er fri adgang til salg, pantsettelse og utleie. 

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

FORSIKRING 
Frem til overtagelse er eiendommen forsikret av 
utbygger. Etter dette må kjøper selv besørge 
forsikring. 

VISNING 
Av sikkerhetsmessige hensyn skal et hvert besøk på 
byggeplassen avtales på forhånd med utbygger. 

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 bygge-
arbeidenes 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 ev. fristforlengelse 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

LOV OM HVITVASKING
Megler er underlagt lov om hvitvasking som 
innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om 
mistenkelige transaksjoner

KREDITTVURDERING 
Selger forbeholder seg retten til å foreta kreditt-
vurdering av kjøpere. 

MEGLERS VEDERLAG OG UTLEGG
Selgers omkostninger er kr. 32.000,- + mva i 
meglerprovisjon pr. enhet, samt direkte utlegg. 
Dersom eiendommen ikke blir solgt skal
selger betale direkte utlegg og andre direkte 
kostnader megler har hatt på saken.
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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.

SÆRLIGE FORBEHOLD

•   Prosjektet er ikke detaljprosjektert og selger 
forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, 
og uten at kjøper kan kreve kompensasjon, å gjøre 
endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige 
for gjennomføringen av prosjektet, uten å forringe 
den generelle standarden på det endelige produkt 
vesentlig. 

•   Det tas forbehold om endringer i plantegninger 
for fremføring av sjakter til ventilasjonsanlegg, 
rørføringer, vann- og avløpsledninger og evt. 
gassrør. Nedkassinger/foringer i himlinger vil 
stedvis forekomme.

•   Plassering av teknisk utstyr og innredning på 
kjøkken og bad er ikke endelig besluttet og 
vil kunne avvike fra det som fremkommer av 
plantegningene.

•   Det gjøres oppmerksom på at det i leveransen 
kan forekomme avvik fra ovennevnte standard-
beskrivelse.

•   Alle tegninger, perspektiver, illustrasjoner, utomhus-
planer og bilder i prospektet er av illustrativ 
karakter. Disse er ment som eksempler og inne-
holder detaljer som ikke inngår i leveransen 
bl.a. med hensyn til farger, møblering, gulv- og 
veggflater, dør- og vindusform, bygningsmessige 
detaljer som f.eks. fasadedetaljer, fasadematerialer, 
rekkverk, detaljer på fellesarealer, beplantning etc. 

•   Endelig utomhusplan er ikke utarbeidet og 
endringer kan forekomme.

•   Sprekkdannelser som følge av naturlig krymping av 
materialer kan forekomme og er ikke å anse som 
mangler ved bygget.

•   Det tas forbehold om uforutsette forhold, private 
rettigheter o.l. som hindrer gjennomføring av 
prosjektet.

•   Det tas forbehold om mindre arealavvik, og kjøper 
kan ikke kreve prisavslag for dette. 

•   Dersom det er motstrid mellom tegninger og 
leverans ebeskrivelse skal leveransebeskrivelsen gå 
foran.

•   Det tas forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før 
beslutning om igangsetting tas. 

•   Det kan forekomme målestokkavvik ved trykking 
av salgsmaterialet, og prospektet må derfor ikke 
brukes for nøyaktig måltaking.

•   Det tas forbehold om trykkfeil i det utleverte 
materiell.

•   Enkelte boligers terrasser vil bli tilpasset terrenget 
og arealet og løsningen som fremkommer på 
illustrasjonene vil derfor kunne avvike fra endelige 
resultat. Det vil ikke bli gitt kompensasjon for dette. 

•  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, gass og vedfyring er 
derfor viktig, spesielt i det første året. «Heksesot» er 
ikke å anse som en reklamasjon. 

•  Dersom Sandefjord kommune ikke vil overta veien, 
vil den forbli privat. Oppsitterne må da selv forestå 
drift og vedlikehold av veien. Dette vil medføre 
kostnader for beboerne. Det forutsettes at kjøperne 
aksepterer dette uten rett til kompensasjon. 
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Boligene får gjennomgående god standard og leveres nøkkelferdig. 
De bygges med elementer fra Konsmo Fabrikker, 
norges mest kjente elementfabrikk med 40 års erfaring. 

•   Alle boligene leveres med carport og stor sportsbod 

•   Alle boligene har 3 soverom og to bad.  
Enkelte boliger har mulighet for 4 soverom. 

•    Store, solrike terrasser 

•   Strai kjøkken med integrerte hvitevarer fra Elektrolux  
(Kjøl/frys, stekeovn, platetopp (induksjon) og oppvaskmaskin)

•    Vedlikeholdsvennlig royalimpregnert kledning

• Ekstra takhøyde

•    Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

•   Luft til luft varmepumpe

•    1-stavs lys eikeparkett i stue, kjøkken og soverom

•    Fliser på bad og i gang/entrè

•    Uteområdene blir pent opparbeidet med ferdigplen

• Ekstra gjesteparkering

STANDARD 

Perspektivtegning:  1634/1/2  Kjøkken - Enebolig Skogridderveien 9 Skrevet ut: 06.04.2017
Prosjekt:  Mesterbygg Vestfold

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Vår ref: Hervik, Hilde          Side:1 (1)

Plantegning:  1634/1/2  Kjøkken - Enebolig Skogridderveien 9 Skrevet ut: 06.04.2017
Prosjekt:  Mesterbygg Vestfold

Skala: Tilpasset ramme

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas Vår ref: Hervik, Hilde          Side:1 (1)
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Illustrasjon: 9C
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TEGNINGER 

Fasadetegninger hus 9A og B. Ytterligere tegninger fås ved henvendelse til megler eller utbygger. 
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BTA 150 kvm
BRA* 132 kvm
P-Rom**  125 kvm
Terrasse***  33 kvm
Carport  20 kvm
Utebod  8 kvm

SKOGRIDDERVEIEN 

9
A B C

Spennende og romslig bolig med 3 soverom og to stuer. 
Mulighet for å gjøre om TV-stue til et 4. soverom i A og B. 
Stor og solrik terrasse.

*Romfordeling BRA:

1.Etasje (66m2): VF, gang, 2 soverom, bad/vaskerom, bad, tv-stue

2.Etasje (66 m2): Bad, stue, kjøkken og soverom.

**Boder og carport inngår ikke i p-rom.

***  Terrassen vil, for enkelte av boligene, bli tilpasset terrenget.  

Areal og løsning kan derfor avvike fra tegningen.

V.V.

TV-STUE
12.3 M²

16,5 M²

SOV
9.6 M²

SOV
9.6 M²

BAD
5.1 M²

V.F
4.5 M²

BOD
6.6 M²

GANG M/TRAPP
14.3 M²

SPORTSBOD
8.1 M²

CARPORT
19.6 M²

TERRENG TILPASSES

STUE
26.3 M²

SOV
11.2 M²

KJØKKEN
17.8 M²

BAD
4.9 M²

TERRASSE
33.0 M²

TERRENG TILPASSES

90
8,

1 
m

2

 

LE
K

: 5
00

,2
 m

2

Fe
lle

sa
re

al
:

12
2,

8 
m

2

Fe
lle

sa
re

al
:

10
7,

8 
m

2

Fe
lle

sa
re

al
:

29
4,

4 
m

2

1 
06

8,
7 

m
2

Bi
l 2

:

18
,0

 m
2

Bi
l 2

:

18
,0

 m
2

18
4,

9 
m

2

15
6,

6 
m

2

8
10

12

9G
9F

9E
9D

9C9B9A

N

1. etasje 2. etasje

0 5



– 15 –

BTA 150 kvm
BRA* 132 kvm
P-Rom** 125 kvm
Terrasse***  33 kvm
Carport  20 kvm
Utebod  8 kvm

SKOGRIDDERVEIEN 

9
ALT. A B C 

Spennende og romslig bolig med 3 soverom og to stuer. 
Mulighet for å gjøre om TV-stue til et 4. soverom i A og B. 
Stor og solrik terrasse.

Med denne løsningen får man en stor, åpen TV-stue  
og gang/trapp i et rom. En luftigere løsning.
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BTA 150 kvm
BRA* 132 kvm
P-Rom**  125 kvm
Terrasse***  33 kvm
Carport  20 kvm
Utebod  8 kvm

SKOGRIDDERVEIEN 

9
D E F G

1. etasje 2. etasje

Spennende og romslig bolig med 3 soverom og to stuer. 
Mulighet for å gjøre om TV-stue til et 4. soverom i 9G.
Stor og solrik terrasse. 

*Romfordeling BRA:

1.Etasje (66m2): VF, gang, 2 soverom, bad/vaskerom, bad, tv-stue

2.Etasje (66 m2): Bad, stue, kjøkken og soverom.

**Boder og carport inngår ikke i p-rom.

***  Terrassen vil, for enkelte av boligene, bli tilpasset terrenget.  

Areal og løsning kan derfor avvike fra tegningen.
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BTA 150 kvm
BRA* 132 kvm
P-Rom**  125 kvm
Terrasse***  33 kvm
Carport  20 kvm
Utebod  8 kvm

SKOGRIDDERVEIEN 

9
ALT. D E F G

Alternativ 1. etasje 2. etasje

Spennende og romslig bolig med 3 soverom og to stuer. 
Mulighet for å gjøre om TV-stue til et 4. soverom i 9G.
Stor og solrik terrasse. 

Med denne løsningen får man en stor, åpen TV-stue  
og gang/trapp i et rom. En luftigere løsning.

21
0
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Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om 
prosjektets viktigste bestanddeler og funksjoner. 
Det gjøres oppmerksom på at det i leveransen kan 
forekomme avvik fra denne beskrivelsen. I slike tilfeller 
er det alltid denne beskrivelsen som er retningsgivende.

TAK
•  Takstoler 

Prefabrikkerte takstoler eller sperrer, med tett 
underkledd gesims.

•  Taktekke 
- Membrantekke, Derbigum farge sort.  
- Takhatt for soil og radonlufting.

•  Skråtak 
Takbjelke som del av takstol eller sperre isolert med 
300 mm Glava Proff 35.

YTTEVEGGER I TRE
• Materialer - vegg 
 - Yttervegger i elementer av 48 x 198 mm reisverk. 
 - 12 mm asfaltimpregnerte vindtett plater.
 -  Utlekting og 19 mm i Royalimp. kledning, liggende 

med fals “Ny type“, farge grå. 
 -  Yttervegger i elementer, innfores på byggeplass 

med 48 x 48 mm. 
 -  Isoleres med 200+50 mm Glava Proff 35, 0,15 

fuktsperre. 
 -  13 mm gipsplate sparklet, grunnet og malt 2 strøk 

farge hvit, dekkende.
•  Vannbrett 

Aluminium farge sort vannbrett under vinduer. 

VINDUER/YTTERDØRER 
•  Vinduer 

-  NorDan NTech, toppsving eller innadslående,  
med gjennomsnittlig U-verdi 0,8.

 -  Overflatebehandlet standard hvit innvendig  
og utvendig. 

• Hovedinngangsdør 
  Harmonie Sofie iht. tegning/katalog med FG 

godkjent lås.
 Dørblad og karm i valgfri standardfarge.
• Balkongdør 
 -  NorDan med trinnløs luftestilling og innvendig 

sylinderlås.
 -  Dørblad og karm overflatebehandlet standard hvit 

innvendig og utvendig.
• Bi-inngangsdør/boddører
 - Tett boddør type Silje FG godkjent lås. 
 -  Overflatebehandlet standard hvit innvendig  

og utvendig.
• To sjikts tetting rundt vinduer og ytterdører
 -  Åpning mellom karm og stenderverk tettes utvendig 

med skumlist og fugemasse.
• Innsetting av ytterdører på byggeplass
 -  Hoveddør, balkongdør og boddør på monteres 

byggeplass.

BALKONG/TERRASSE
• Balkong-/terrassegulv
 -  28 x 120 mm impregnerte terrassebord med 

avrundet kant. 

• Balkong-/terrasserekke
 -  Royalimp. terrasserekke liggende spile (30 x 48) 

farge grå iht. tegning og standard detaljer.
 -  Deler av terrasserekkverk inntil 8m utføres i glass, 

som vist på tegning. Det må påregnes noe 
tilpasning pga. terreng. 

HIMLING/SKRÅTAK
 -  13 mm gipsplater sparklet og malt 2 strøk hvit, 

dekkende. 

•  Grunnet fremføring ventilasjonsanlegg kan 
himlingshøyden i enkelte rom, eller deler av rom, 
avvike fra tegning.

GULV, BJELKELAG OG ETASJESKILLER
• Hus med betongplate på mark
 -  Impregnert bunnsvill under veggelement. 
 - Tettelist mellom bunnsvill og betong.     
 - Yttervegger forankres til ringmur.
• Gulv
 - Boen eik Pop hvit 1 stavs i Tv stue, soverom. 
 - Flis 30 x 60 cm grå i v.f., gang m/trapperom.
 - Flis gulv på bad 30 x 30 cm grå.
 - Flis 10 x 10 cm grå i dusjsone rundt sluk. 
 - Bod: belegg, farge grå. 
• Etasjeskiller
 - 22 mm fuktbestandig gulvspon.
 - I-bjelkelag eller kerto bjelkelag.
 - 200 mm Glava 38. 
 - Boen eik Pop hvit 1 stavs i stue, kjøkken, soverom.
 - Flis gulv bad 30 x 30 cm grå. 
 - Flis 10 x 10 cm grå i dusjsone rundt sluk. 

LEVERANSEBESKRIVELSE 
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INNVENDIGE VEGGER 
• Skillevegger
 -  48 x 98 mm reisverk.
 -  13 mm gipsplate sparklet og malt 2 strøk hvit, 

dekkende. 
 - 100 mm isolasjon, Glava 38
• Innvendig påforing mot mur
 -  Iht. gjeldene krav for valgte grunnmursystem. 
• Vegger i baderom
 -  Rupanel og gips for lokal våtromsbehandling. 
 -  Membran. 
  -  20 x 50 cm hvite fliser.
• Vegger mot kald bod og garasje
 -   Utførelse som yttervegg, men gips erstatter  

utvendig kledning.

INNVENDIGE DØRER 
 -  Harmonie formpressede “Ask tett” eller “slett Lett”. 

Dørblad og karm i standard hvit utførelse. 

TRAPP 
 -  Type Tjern, Åpen.
 -  Hvitmalt/beislakkert furu vanger.
 -  Rekkverk: glass og hvitmalt/beislakkert omramming. 
 -  Beiset furu trinn i farge toning. Leveres fra Hagen 

trapper as, Stryntrappa. 

LISTVERK OG FORINGER 
• Taklist
 -  Listefritt i alle rom utenom boder som leveres som 

21 x 45 grunnet hvite. Flekksparkles og males  
2 strøk. 

• Karm og fotlist
 -  12 x 58 mm slett kombilist hvit (grunnet) furu. 

Flekksparkles og males 2 strøk.
• Foringer
 -  Hvitmalt furu.

INNVENDIGE VEGGER 
• Kjøkkeninnredning
 -  Fra Strai Kjøkken AS som perspektivtegning 

1634/1/2 Comfort Uni hvit. Takhøyt.
 -  Kummer i rustfritt stål m/blandebatteri. 
 -  Laminat benkeplate med rett kant. 
 -  Ventilator og integrert hvitevarer som induksjon 

koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap.
•  Baderomsinnredning 

Fra Strai Kjøkken AS – 2.stk. 120 cm i modell Hvit 
Uni (foliert) med heldekkende kunstmarmor servant.

SIKKERHET 
 -  Seriekoblede røykvarslere iht. forskrifter med batteri 

backup. (Leveres og monteres av elektriker.)
 -  1 stk. 6 kg ABE brannslokningsapparat pr. boenhet.
 -  Komfyrvakt (leveres av elektriker).

BLIKKENSLAGERARBEIDER 
• Takrenner
 -  Aluminium takrenner farge sort med nedløpsrør til 

overkant ferdig oppfylt terreng. 
 -  Takfall blir ensidig slik at renner blir over 

inngangsparti.
• Beslag
 -  Nødvendige beslag under utvendige dører, samt 

spesialbeslag i forbindelse med elementer og 
beslag i overgang balkonger og overgangsbeslag 
kant/tak, leveres i farge sort. 

RØRLEGGERARBEIDER 

TIL BADEROM, DUSJ OG WC LEVERES INNTEGNET 
UTSTYR ETTER FØLGENDE BESKRIVELSE:
• Sluk
 -  Sluk iht. forskrifter.
• Servant/baderomsinnredning 
 -  Ettgreps blandebatteri til 120 cm innredninger. 
• Dusj
 -  Ettgreps blandebatteri med termostat. 
 -  Dusjvegger. 
•  Toalett Veggmontert  

Klosett med skjult vannlås, sete og lokk i hard plast 
med demping. 

• Kjøkken 
 -  Ett greps blandebatteri.
 -  Kran og avløp for oppvaskmaskin.
• Vaskerom/ bad hovedplan
 -  Kran og avløp for vaskemaskin.
 -  1 stk. utvendig frostfri kran plasseres i front bolig 

ved carport.
• Varmtvannsbereder
 -  200 liter pr. boenhet.
• Farge/forkromming
 -  Klosetter og servanter i hvit farge.
 -  Kraner og batterier forkrommet.
• Generelt
 -  Ledningsnett med forgreninger og sluk i gulv på 

grunn og trebjelkelag inngår i leveransen.
 -  Lufting av soil og rør fra radonbrønn føres over tak.
 -  Alle avløpsledninger legges skjult.
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ELEKTRIKERARBEIDER 

DET LEVERES LYSPUNKTER, BRYTERE OG KONTAKTER ETTER FØLGENDE OPPSTILLING

Det leveres 10 spotter pr. bolig. 

• Stue og tv-stue
 1 stk. dobbel stikkontakt pr. 4 m2

 2 stk. stikkontakt for belysning
 2 stk. bryter
  6 stk.  doble stikkontakter ved TV fordelt 3 stk. stue,  

3 stk. tv-stue 
 2 stk. TV/data kontakter 
 1 stk. varmekabel m. termostat tv-stue 
• Soverom
 1 stk. dobbel stikkontakt pr. 4 m2

 1 stk. punkt for belysning i tak
 1 stk. bryter
 1 stk. varmekabel m.Termostat soverom hovedplan 
 1 stk. panelovn soverom 2 etasje 
• Kjøkken 
  5 stk. uttak for fast elektrisk utstyr (komfyr, kjøleskap, 

oppvaskmaskin, mikrobølgeovn og ventilator)
 2 stk. uttak pr. 2 lm kjøkkenbenk
 2 stk. doble stikkontakter ved spiseplass
 1 stk. punkt for belysning i tak
 1 stk. stikkontakt for belysning
 2 stk. brytere
 1 stk. komfyrvakt over koketopp
• Bad 2. etg. 
 1 stk. stikkontakt
 1 stk. punkt for belysning i taket
 1 stk. punkt for belysning over vask
 1 stk. bryter
 1 stk. varmekabel m. termostat 

• Gang/vindfang 
 3 stk. dobbel stikkontakt pr. 6 m2

 2 stk. punkt for belysning i tak
 2 stk. bryter
 1 stk. varmekabel m. termostat Vf.
 1 stk. varmekabel m. termostat Gang 
 1 stk. trådløs ringeklokke
• Bad/Vaskerom 1. etasje 
 3 stk. stikkontakter
 1 stk. punkt for belysning i tak
 1 stk. bryter
 1 stk. varmekabel m. termostat
• Teknisk/bod
 1 stk. stikkontakt for varmtvannsbereder
 1 stk. stikkontakt for ventilasjonsanlegg
 1 stk. varmepumpe luft/luft 
 1 stk. rør for svakstrøm.(telefon/internett)
 Ferdig med Sandefjord bredbånd til hvert punkt
• Bod ute og carport 
 1 stk. stikkontakt 
 1 stk. stikkontakt carport 
 1 stk. punkt for belysning i tak bod inkl. taklampe 
 1 stk. bryter lys bod 
 1 stk. punkt for belysning carport inkl. utelampe
 1 stk. bryter lys carport 
• Utvendig 
  1 stk. punkt for belysning inkl. utelampe ved 

hoveddør 
  1 stk. punkt ved balkongdør ved stue/kjøkken  

m/bryter inkl. utelampe
  1 stk. dobbel stikkontakt ved uteplass i forbindelse 

med stue og kjøkken

• Utvendig Kabelskap
  1 stk. utvendig kabelskap pr. bolig med 

kortsluttningssikring og måler 
Jordelektrode og inntaksrør for stikkledninger

•  Generelt  
Sikringsskap leveres med jordfeilautomater, 
overspenningsvern og eget svakstrømsfelt 
Det elektriske anlegget monteres fortrinnsvis skjult 

VENTILASJON 
Balansert ventilasjonsanlegg med EC-teknologi og 
høyeffektiv roterende varmeveksler. Leveres fra System 
air. Leveres med trykkvakt mot kjøkkenventilator.

IKKE MED I LEVERANSEN 
Følgende leveranser inngår ikke i kontrakten, med 
mindre dette er særskilt avtalt og beskrevet:
•  Dører, vegger og annet utstyr/innredning som er 

stiplet inn på tegning, ei heller fremføring av vann/
avløp til stiplet VVS-utstyr

• Eventuell reduksjonsventil og vannmåler
• Ildsted, pipe
• Garderobeinnredning
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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 å kjøpe bruktbolig. Vi tenker rett og slett ikke over dette når vi 
begir oss ut i boligmarkedet. Faktum er at det er både smart og lønnsomt å kjøpe nytt, det mener i hvert fall vi.  
Her er noen av grunnene til det:

GOD PLANLØSNING 
Dagens krav til arealeffektivitet i boliger gjør at 
arkitekter og utbyggre legger mye energi i å lage 
effektive planløsninger. Man kan dermed klare seg 
med en mindre bolig enn tidligere. 

MULIGHET TIL Å PÅVIRKE 
Alle Hjertnes-boliger bygges med god standard, men 
det er mulighet for å påvirke leveransen selv, både 
med endringer og tilvalg. 

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

BEDRE STANDARD
Våre boliger bygges i h.h.t. TEK 10 standard. 
Den nyeste tekniske forskriften. Dette sikrer deg en 
moderne, fremtidsrettet bolig som oppfyller dagens 
krav.

•  Boligene har balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning. Brukt og gammel luft suges ut 
og erstattes av frisk luft som blir varmet opp til en 
behagelig innetemperatur.

•  De nye kravene til bedre isolering gir tette 
og gode boliger med redusert varmetap og 
lavt oppvarmingsbehov som igjen reduserer 
oppvarmingskostnadene.

• Luft til luft varmepumpe er standard. 

•  Ny forskrift om elektriske installasjoner stiller 
høye krav til sikkerhet i hjemmet. Det er krav til 
komfyrvakt og overspenningsvern og krav til antall 
elektriske punkter i leiligheten for å redusere bruken 
av skjøteledninger.

• Integrerte hvitevarer. 

KONTROLL PÅ KOSTNADENE 
Å kjøpe ny bolig gjør du som regel til fast pris. Du vet 
hva du skal betale og slipper overraskelser. 

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

•  Boligen bygges med materialer er som gir lave 
vedlikeholds- og driftskostnader.

•  5 års reklamasjon.

•  Økonomisk sikkerhet. Utbygger stiller garanti på 
5% av kjøpesummen i 5 år fra overtagelse.

KORT OPPSUMMERT: 
Følelsen av å flytte inn i sin egen splitter nye bolig er nok langt mer verdt enn du kanskje tror.
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Hjertnes Eiendom AS eier, forvalter og utvikler bolig- og næringseiendommer. I de senere årene har vi har bl.a. bygget boligprosjekter som «Hjertnespromenaden» med  
50 leiligheter og «Castbergs Have» med 20 leiligheter. Nylig overleverte vi «Vesle Hauan» på Hauan/Virik. Vi har opparbeidet oss solid bygg- og eiendomskompetanse og 
erfaring som våre kunder nyter godt av. Vi samarbeider med erfarne eiendomsinvestorer- og utviklere, entreprenører og leverandører for å være sikre på at våre kunder skal 
få et godt sluttprodukt. Våre kunder er våre beste referanser. For tiden holder vi på å utvikle flere spennende boligprosjekter. Les mer på www.hjertnes.com. 

ET PROSJEKT FRA HJERTNES EIENDOM AS



Hjertnes Eiendom AS

Rådhusgata 11

3211 Sandefjord

Tlf: 33 45 41 00

www.hjertnes.com

 

Kontaktperson:

Pål Badski 

Tlf: 48 04 99 99 

Mail: pb@hjertnes.com 

Eiendomsmegler 1

Rådhusgata 24

3211 Sandefjord 

Kontaktperson: 

Stian Dursett

Eiendomsmegler MNEF/

Avdelingsleder Sandefjord 

Tlf: 99 27 77 10

Mail: stian.dursett@em1.no

www.hjertnes.com




