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SUKSESSEN 
FORTSETTER

Brekkeby Hage er i støpeskjeen. Den delen av den gamle 

bygningsmassen som skal rives er nå borte, samtidig er 

byggingen av det første byggetrinnet i gang. Tiden er derfor 

inne for å lansere det tredje byggetrinnet av dette prosjektet. 

Brekkeby Hage har en helt spesiell beliggenhet mellom et 

av byens etablerte villaområder og alle tilbudene i sentrum. 

Den historiske og ærverdige skoleeiendommen er nå i ferd 

med å forvandles til en grønn oase.   
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ET NYTT LIV – I BYEN!

Nabolaget til Brekkeby Hage er villaområder og sjarmerende 

sentrumsgater. Byens mange tilbud ligger kun et steinkast unna. 

Med en moderne leilighet i vårt prosjekt får du et utgangspunkt for 

en ny, annerledes og enklere hverdag.  
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BO NÆR HJERTET AV SKIEN

Det tredje byggetrinnet av Brekkeby Hage består av 14 

leiligheter fra 70 til 142 kvadratmeter BRA. Alle leilighetene 

får private balkonger eller hager. Flere av boligene blir 

gjennomgående med balkong på to sider.
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DER DET SKJER

Stadig flere ønsker å bo nære sentrum. Bo der det skjer, i en 

leilighet med komfort og gode planløsninger, og med kort 

avstand til byliv, spisesteder, aktiviteter og kultur. I Brekkeby 

Hage vil du bo sentralt, samtidig blir prosjektet utformet 

som en grønn oase hvor du kan trekke deg tilbake fra byens 

summende liv.  
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GODE TING

Prosjektet har mange fasiliteter. Parkeringskjeller under bakken 

med heis opp til leilighetene, mulighet for ladestasjoner for elbil, 

tilrettelegging for sykkel og flere trivelige fellesarealer med grønne 

rammer bidrar til å gjøre Brekkeby Hage enda mer attraktiv som 

ditt nye hjem.      
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EGEN HAGE

Prosjektet blir utsmykket med flotte 

fellesarealer og uteområder, som er preget 

av mye grønt og frodig vegetasjon. Flere av 

leilighetene har også naturlige privatiserte 

hageområder.
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UNIKE HJEM

Det er planlagt bygging av 50 nye leiligheter i Brekkeby Hage. I 

tillegg vil den gamle og ærverdige Latinskolen settes i stand og 

forvandlet til nye, unike hjem. Leilighetene i prosjektet vil ha stor 

variasjon i både størrelse og utforming. Brekkeby Hage III består av 

ett bygg med 14 leiligheter. I underetasjen blir det parkeringskjeller 

med sportsboder og heis opp til leilighetene.
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EN MØTEPLASS

Prosjektet er preget av innbydende fellesarealer og 

hyggelige møteplasser. På terrassen til den gamle 

Latinskolen blir det etablert et attraktivt fellesareal 

for hele prosjektet.
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DU VIL TRIVES  
I HØYDEN!

Opplev bylivet fra luftige og  

solfylte balkonger. 
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Brekkeby Hage har en flott beliggenhet nær Skien sentrum. I en radius på bare noen 

hundre meter finner vi spennende bygg fra mange tidsepoker og stilarter. Et lite steinkast 

unna ligger Skiens første funksjonalistiske enebolig sammen med flotte jugend- og 

sveitservillaer og enkle små arbeiderboliger. Rett på andre siden av Kongensgate ligger 

teglbebyggelsen i Kverndalen - med modernismen som sitt ideal, og flere eksempler på 

moderne arkitektur ligger spredt rundt Brekkeby Hage. 

KVALITETER 

Vi har forsøkt å ta de beste kvalitetene fra området rundt, og samle dem i det som skal 

bli Brekkeby Hage. Vi har, sammen med utbygger og entreprenør, jobbet frem gode og 

funksjonelle leiligheter, noen store og noen små, som åpner opp for de kvaliteter som 

tomten har å by på. Vi synes vi har klart å tegne et moderne og godt prosjekt som egner 

seg til småbarnsfamilier så vel som til godt etablerte par. 

Alle leilighetene har store balkonger, 
som nesten blir som små hager å regne 
i de frodige omgivelsene.”

ARKITEKTENS VISJON
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PRAKTBYGG 

På tomten ligger det ærverdige Latinskolebygget, som med 

sin naturlige autoritet preger hele området. Det har vært 

viktig for oss å ikke konkurrere med dette praktbygget. I 

et godt samarbeid med kommune og vernemyndigheter 

synes vi at vi har kommet frem til et moderne prosjekt med 

tydelige referanser til Latinskolebygget, hvor det gamle og 

det nye harmonerer godt sammen, side om side. Prosjektets 

plassering gjenspeiles også i utforming og materialbruk. 

Byggene er planlagt med pussede fasader og en relativt enkel 

og ren detaljering. Bygget skal oppleves som robust og av en 

håndverksmessig kvalitet på linje med de omkringliggende 

byggene. 

GRØNNE LUNGER

Siden vi ligger nærme villabebyggelsen, med sine fine hager, 

var det helt naturlig å inkorporere dette elementet i vårt 

prosjekt. Vi ønsket, sammen med landskapsarkitekten, å 

utvikle et frodig boligprosjekt med grønne kvaliteter på bakken 

og i høyden, til glede for fremtidige beboere av Brekkeby 

Hage, og resten av byen. Prosjektet skal fremstå som en 

grønn lunge rett ved Skien sentrum. Alle leilighetene har 

store balkonger, som nesten blir som små hager å regne i de 

frodige omgivelsene. I tillegg reetablerer vi en historisk passasje 

i form av en gang- og sykkelvei, mellom Frognervegen og 

Kongensgate. 

SKAPER LIV

Vi opplever det som veldig spennende å få lov til å være med 

på å utvikle noe nytt i de historiske rammene på Brekkeby og 

vi ivrer etter å se nye bygg og mye mennesker skape¸ liv og sette 

sitt preg på bydelen. 

Master i arkitektur
Christian Hellstrøm
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LYS & UTSIKT 

Alle boligene i prosjektet får minst 

en uteplass. Alle balkongene 

blir over 15 m2.
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VAKKER OG VERDIG

Før Latinskolen flyttet til Brekkeby lå den nede i sentrum, nær Broene, hvor støyen fra sagbrukene og 

fabrikkene gjorde det vanskelig for elevene å få med seg undervisningen. Ikke uten grunn husket Henrik 

Ibsen Skien som fossedurens og de hvinende sagbladenes by. Den gamle Latinskolen var i dårlig forfatning 

og elevtallet var økende. Behovet for en ny skole var åpenbar og debatten om hvor den skulle ligge raste i 

mange år. Valget falt på en tomt i et av byens fornemste og vakreste strøk, Brekkeby. I slutten av 1878 la den 

landskjente arkitekten Henrik Thrap-Meyer frem tegningene av den nye Latinskolen. Thrap-Meyer hadde 

også tegnet Kristiansand domkirke og Victoria Terrasse i Oslo. Den høytidelige innvielsen av Latinskolen fant 

sted 19. februar 1883. Bygningens eksteriør var preget av tysk nyrenessanse med kraftig markert takgesims 

og en prektig inngangsportal, som senere måtte fjernes for å få plass til flere klasserom. Mange regner 

Latinskolen som et av Skiens vakreste bygg og den har i alle år vært med på å prege byen på en positiv måte. 

Når området nå skal forvandles boliger blir Latinskolen det naturlige midtpunktet i byens nye kvartal. 

Elever og lærere ved Latinskolen 1899.

Elevkullet ved Latinskolen 1900.

Lærerkollegiet ved Latinskolen 1908.

Brekkeby Hage.

Latinskolen med opprinnelig inngangsport
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Målsettingen med Brekkeby Hage har vært å kombinere bevaring og nyskapning i 

et boligprosjekt med bred appell. Siden vi kjøpte eiendommen i 2018, har vi hatt en 

fruktbar dialog med Skien kommune i arbeidet med å utvikle dette området til et 

attraktivt boligprosjekt. I et godt samarbeid med Børve Borchsenius Arkitekter,  

Feste Landskap / Arkitektur, Veidekke, Privatmegleren og PBBL har vi skapt et 

prosjekt vi mener vil virke berikende for Skien sentrum. I utformingen av prosjektet 

har vi tatt hensyn til den klassiske arkitekturen vi finner i Latinskolen, samtidig som 

den nye bebyggelsen har fått et moderne tilsnitt. Beliggenheten – med gangavstand til 

det meste i Skien sentrum – gjør også sitt til at Brekkeby Hage blir prosjekt utenom 

det vanlige! Vi som utbyggere har virkelig fått en unik sjanse til å utvikle et prosjekt 

som kommer til å prege bybildet, og som ekte Skiensgutt er jeg ekstra stolt over hva vi  

har fått til med Brekkeby Hage.

Hans Ludvig Grinilia

ET PROSJEKT VI ER STOLTE AV

30 31



VERDT Å VITE

Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag er et moderne 

boligbyggelag som løpende gir sine medlemmer tilbud om 

attraktive boligprosjekter i vårt fylke. PBBL er også en av 

de største utbyggerne i Grenland. Over 18.000 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 330 boligselskaper 

fordelt på 11 kommuner. 

Brekkeby AS eies av John Invest AS, Grivest AS og Storeberg 

Invest AS. Eierne har samlet en lang og god erfaring med 

boligutvikling og boligbygging.  Eierne drifter, utvikler og 

forvalter mange av sine eiendommer og prosjekter gjennom 

Kristiania Eiendom AS og Agato Skien AS. Vi som eiere 

i prosjekter er alltid opptatt av å sikre gode og attraktive 

kvaliteter for fremtidige beboere. Vi er stolte av å kunne 

være med på å skape morgendagens hjem!

Brekkeby Hage er utviklet og leveres av Brekkeby AS. Boligene er organisert som et borettslag tilknyttet PBBL.  

Thomas André Hansen og Ingrid Reisjø  fra Privatmegleren,  

Hans Ludvig Grinilia fra Brekkeby og Lars Christensen fra PBBL.
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Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag har i 

mer enn 75 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 andelseier. 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 organisert 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 

generalforsamling.  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 ansvaret 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 støtter 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, fellesarealer 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 

DET GODE LIV I BORETTSLAG kan eie en bolig i ett borettslag, 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 gunstig lån som PBBL har forhandlet frem 

for alle boligene samlet. Fellesgjelden er din del 

av dette lånet. Fellesgjelden betaler du gjennom 

felleskostnadene, med mindre det er laget ordninger 

der den enkelte nedbetaler sin del, såkalte IN-

ordninger (individuell nedbetaling av fellesgjeld). 

Du betaler felleskostnader én gang i måneden. 

Felleskostnadene går til dekning av renter og 

avdrag på fellesgjeld, og til øvrige driftskostnader 

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 2021 får du fradrag for 22 prosent av rentene på 

din andel av fellesgjelden, dersom du har inntekt du 

betaler skatt av. 

En stor trygghet

Våre borettslag er tilknyttet Borettslagenes 

Sikringsordning AS (SBS). Denne ordningen gjør 

at andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig 

for naboens felleskostnader, etter nærmere 

regler. Dersom en andelseier ikke betaler 

felleskostnadene, må boligen selges. SBS dekker 

de uteblitte felleskostnadene som borettslaget 

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. 

Bankene 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 borettslagsbolig. 

I nye utbyggingsprosjekter hender det at ikke alle 

boligene blir solgt før innflyttingen starter. Da 

betaler utbygger felleskostnadene for disse boligene 

– det påvirker altså ikke deg i det hele tatt. 

Alt på ett sted

PBBL er organisert for best mulig å yte service til 

borettslaget og deg som beboer. Hos oss finner 

du blant annet en økonomiavdeling, som bistår 

i alt som har med budsjetter, felleskostnader og 

fakturering av borettslagets 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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INTRODUKSJON  
TIL BOLIGENE

Brekkeby Hage III består av 14 moderne hjem med smarte 

planløsninger og romslige uteplasser. Du har mange 

valgmuligheter - fra effektive 3-roms på 70 kvadratmeter 

BRA til store toppleiligheter. Valget er ditt om du søker en 

ny og sentrumsnær bolig! 

37

41

38

42

46

39

43

47

49

40

44

48

50

45

38 39



BOLIG 37

BRA: 

P-rom: 

Etasje:

90,0 m2

86,7 m2

1

N

BOLIG 38

N

BRA: 

P-rom: 

Etasje:

97,0 m2

94,3 m2

1
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70,0 m2

65,9 m2

1

N

BRA: 

P-rom: 

Etasje:

BOLIG 39

N

96,0 m2

93,5 m2

1

Plantegning 
redusert til 80 %.

BRA: 

P-rom: 

Etasje:

BOLIG 40
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N

90,0 m2

86,7 m2

2

BRA: 

P-rom: 

Etasje:

BOLIG 41

N

97,0 m2

94,3 m2

2

BRA: 

P-rom: 

Etasje:

BOLIG 42
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N

70,0 m2

65,9 m2

2

BRA: 

P-rom: 

Etasje:

BOLIG 43

N

96,0 m2

93,5 m2

2

BRA: 

P-rom: 

Etasje:

BOLIG 44
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N

90,0 m2

86,7 m2

3

BRA: 

P-rom: 

Etasje:

BOLIG 45

N

97,0 m2

94,3 m2

3

BRA: 

P-rom: 

Etasje:

BOLIG 46
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N

70,0 m2

65,9 m2

3

BRA: 

P-rom: 

Etasje:

BOLIG 47

N

96,0 m2

93,5 m2

3

BRA: 

P-rom: 

Etasje:

BOLIG 48
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N

116,0 m2

111,5 m2

4

BRA: 

P-rom: 

Etasje:

BOLIG 49

N

142,0 m2

137,0 m2

4

BRA: 

P-rom: 

Etasje:

BOLIG 50
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NØKKELINFORMASJON

UTBYGGER OG SELGER
Brekkeby AS, orgnr. 922540810
Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av 
Selger.

TOTALENTREPRENØR
Veidekke ASA    

ADRESSER
Boligene bygges på Brekkeby i Skien.  Boligene vil 
få tildelt endelig adresse av kommunen på et senere 
tidspunkt.

OPPDRAGSNUMMER
201-21-9004

EIERFORM:
Det blir totalt oppført 50 nye leiligheter fordelt 
på 3 bygg. Trinn 3 består av 14 leiligheter. Disse 
organiseres som andeler i borettslag.

LOVVERK/AVTALEBETINGELSER
Boligene selges iht. Bustadsoppføringslova av 13. juni 
1997 nr. 43, som kan fås ved henvendelse til megler.

EIENDOMMEN
Prosjektet skal føres opp på Gnr/Bnr 300/4292 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 Gnr/Bnr 300/4292 utgjør ca 6 
311,4 m2. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan 
forekomme ved endelig oppmåling.

Hjemmelshaver er Brekkeby 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 foreligger rammetillatelse for prosjektet. 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 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. Det gis fullmakt til styret for å
samtykke til å utbetale tilbakeholdt beløp i forbindelse
med overlevering og ferdigstillelse av fellesområdene.

PARKERING OG BOD
Hver andelseier har bruksrett til en bestemt 
utedørssportsbod, samt en parkeringsplass.

Parkering og bod er i kjeller

REGULERINGSPLANER/
REGULERINGSBESTEMMELSER
Området ligger innenfor reguleringsplan for Rektor
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Ørns gate / Schweigaards gate med tilliggende arealer.
Nordre bydel. Formålet er; kjørevei. I tillegg ligger
området innenfor reguleringsplan for Brekkeby vgs.
Formål: Byggeområder, offentlige trafikkområder,
friområder, spesialområder, fellesområder.
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 bolig i borettslag krever styrets samtykke, jf. 
borettslagsloven § 5-3. Iht. borettslagsloven må man 
ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før 
man kan søke om fremleie opp til tre år, andelseiere 
har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden 
til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i 
andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. 
borettslagsloven § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten 
har forsvarlige radonverdier

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 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
vedrørende usolgte boliger.

MEDLEMSKAP I PBBL PORSGRUNN BAMBLE 
BORGESTAD BOLIGBYGGERLAG
Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble 
Borgestad Boligbyggelag. Kjøpere som ikke er 
medlem av PBBL må tegne medlemskap i PBBL. 
Medlemer 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. 5 % av total
kjøpesum må betales ved kontraktsinngåelse. Resten
av 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..

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
5 % skal innbetales til meglers klientkonto,
som forskudd ca. 14 dager etter mottatt
betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt
fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen
vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene
utover de vilkår som fremgår av nærværende
kontrakt. Det vil kunne kreves fremlagt
finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Restbeløp
på innskuddet, samt omkostninger betales etter
varsel fra megler senest innen en nærmere angitt
frist før overtagelse. Renter for forskudd tilfaller
kjøper, inntil selger evt. stiller garantier i henhold
til bustadoppføringslovens § 47 for det til enhver
tid innbetalte beløp. Råderett over og renter for
forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt
§ 47-garanti er stilt. 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.

OMKOSTNINGER
Medlemskap innmelding PBBL pr. prs kr 700,-
Årskontingent PBBL kr 200,-
Gebyr for tinglysning av andelsskjøte kr 485,

Evt. gebyr for tinglysning av pant/heftelse kr 485,-
Gebyr grunnboksutskrift 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 på borettslagets
fellesgjeld som følger:
• Renter på felleslån
• Grunnpakke kabel TV/internett + engangsavgift 

for tilkobling
• Strøm til fellesarealer
• Vaktmester: Drift av utearealer sommer og vinter, 

og fellesarealer.
• Bygningsforsikring
• Forretningsførsel av borettslaget, og evt. teknisk 

forvaltning
• Revisjon
• Andre driftskostnader (f.eks. arbeidsgiveravgift, 

styrehonorar, sikringsfond, rekvisita, verktøy, mm)
• Vedlikehold og drift av bygget og tekniske 

installasjoner
• Eiendomsskatter
• Kommunale avgifter
• Avsetning til fremtidig vedlikehold
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.

DOBBELTBOLIGFORSIKRING
Vi tilbyr også dobbeltboligforsikring for våre kjøpere,
for at du som kjøper skal føle en økt trygghet ved kjøp

av våre boliger. Dersom man kjøper bolig før man 
selv selger, risikerer man å bli sittende med to boliger 
i en periode. Man kan også ende opp med å kjøpe 
og selge i to ulike markeder, noe som er med på 
å skape usikkerhet hos potensielle kjøpere. Med 
dobbeltboligforsikring gir vi deg en garanti mot doble 
bo-utgifter dersom det tar tid å selge nåværende bolig.

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

TV/INTERNETT
Selger inngår på vegne av borettslaget en avtale om
leveranse av grunnpakke TV og internett. Den enkelte
kan enkelt oppgradere pakken ved å kontakte 
leverandøren som er oppgitt i boligmappen.

FORMUEVERDI PÅ BOLIGEN
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i 
en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk 
sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk 
for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter 
og bygger på statistiske opplysninger om omsatte 
boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og 
alder). For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 
25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen 
multiplisert med areal. For sekundærboliger utgjør 
formuesverdien 80 prosent (2016) av den beregnede 
kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 
utgjør formuesverdien 90 prosent av den beregnede 
kvadratmeterprisen multiplisert med areal.
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HEFTELSER
Det vil ved hjemmelsoverføringen hvile følgende
heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på tomten:
Pantedokument til banken for borettslagets totale
fellesgjeld, Pant for andelseiernes borettsinnskudd
og 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.
Følgende servitutt/heftelse hviler på eiendommen:
1937/902756-1/101 Elektriske kraftlinjer 11.01.1937
Skien kommunale kraftverks kraftledning
Gjelder denne registerenheten med flere

FORBEHOLD OM REALISERING OG 
BESLUTNING OM BYGGESTART
Selger tar følgende forbehold for realisering av det
andre byggetrinnet av prosjektet:
1. Utbyggers beslutning om byggestart og offentlige
tillatelser.
2. Salg av 6 boliger.
Så snart forbeholdene er løftet, vil kjøper motta en
skriftlig melding fra selger. Dersom selger ikke løfter
forbeholdene inne fristen kan begge parter kreve
seg fristilt fra avtalen. Selger skal da tilbakebetale
forskuddsbeløpet inklusive opptjente renter. Utover
dette har partene ingen krav mot hverandre.

BYGGETID/OVERTAGELSE

Byggetid iht kontrakt
Antatt byggestart er 3. kvartal 2021. De første
boligene vil ferdigstilles ca. 20-22 måneder etter at

grunnarbeidene er gjennomført. Dette gjelder ikke
som en bindende frist for å ha boligene klare for
overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve 
dagmulkt.

Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen
skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke
skal være 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,
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 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.
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 byggerengjort
stand. I nyoppførte bygninger må det 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. 100.000,- 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 
for 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 påslag på tilvalg. 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 baderomsinnredning, benkeplate,
garderobeskap, EL punkter, belysning. Det er
ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, elskap
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 og endringer faktureres fra Brekkeby AS

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. 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.

AVBESTILLING
Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved 
eventuell avbestilling etter Bustadoppføringslova. 
Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin 
helhet av kjøper.

MEGLERS VEDERLAG PR. ENHET
Megler vederlag er kr. 40 000,- + mva. I tillegg kr. 3 
500,- + mva i oppgjørsgebyr.
Megler har rett på dekket utlegg dersom prosjektet
ikke blir realisert.

LOVVERK
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.

Prospektets dato: 10.08.2021.

Design og trykk: Thure Trykk2D og 3D: Simon Langli
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LEVERANSEBESKRIVELSE 
BYGG 3

1.  OVERFLATER/INNREDNINGER/UTSTYR

1.1 Innvendige vegger/tak/overflater

Gulv i leiligheter leveres med 3-stavs eikeparkett 
«Living vanilla matt». Bad leveres med 30x60 lun 
grå fliser på gulv og 10x10 lun grå fliser på gulv i 
dusjsone. Eik fotlist 8/15x45mm monteres i alle rom 
med unntak av baderom.

Innvendige vegger blir sparklet og malte gipsplater 
og betong. Oppholdsrom får farge Klassisk Hvit, 
kunde kan velge en annen farge for hele leiligheten 
kostnadsfritt. Baderom får flis på vegg, 30x60 cm lun 
grå veggfliser. Leilighetsskillevegger bygges i hovedsak 
i plassbygget betong, alternativt med dobbelt bin-
dingsverk og dobbel gips på hver side ihht krav i 
teknisk forskrift hva gjelder lyd og brann. Lettvegger 
utføres av bindingsverk i stål eller tre kledd med 
gipsplater. Vegger mot fellesareal bygges i henhold til 
gjeldende forskrifter. Innvendige dører leveres som 
Swedoor Easy slett eller tilsvarende med hvite karmer. 
Himlinger av sparklede og malte gipsplater i farge 
Klassisk Hvit. Synlige v-fuger i betonghimling hvor 
tak ikke nedfores. Baderom har nedforet himling, 
malt i samme farge. Andre nedforinger er også 
sparklet og malt gipsplate i samme farge. Normal 
netto etasjehøyde i boligdelen er 2,5 m. 

Nedforinger 
Kanaler for framføring av teknisk infrastruktur 
føres oppunder himling og blir skjult ved at del av 
himling fores ned ca 25 cm eller ved at det lages 
en innkassing øverst mot himlingen. Det må også 
påregnes nedforede partier i entre og gang arealer. 
Omfanget av nedforinger vil bli endelig bestemt ifm 
detaljprosjektering. 

1.2  Innredninger

Utstyrsleveransen for kjøkken vil fremgå av egne 
kjøkkentegninger i målestokk 1:50. 

Salgstegningene viser kun omfanget av kjøkken-
innredning, dvs. samlet lengde på underskap og 
overskap. LED-lyslist under alle overskap. 

Kjøkkeninnredning fra anerkjent leverandør type 
Sigdal eller HTH, type UNO eller tilsvarende. 
Benkeplate leveres i høytrykkslaminat med rette 
kanter. Kjøkkenventilator av type slim line 
Integrerte hvitevarer som oppvaskmaskin, kjøleskap/
frys, stekeovn og platetopp. Platetopp leveres som 
induksjonstopp. Kvalitet Siemens eller tilsvarende. 

Bad leveres med innredning og avsatt plass til 
vaskemaskin og tørketrommel. Hovedbad leveres med 
120 cm hvitt Serena innredning med skuffer inkl. 120 
cm speilskap med lys. Det leveres hvitt veggmontert 
toalett og innfeldbare dusjvegger i herdet glass, 
varmekabler i gulv m/termostat. Det leveres spotter 
på bad. På bad er netto etasjehøyde ca 2,2-2,3 m.

1.3 For elektrostandard 
Anlegget installeres iht. offentlige myndigheters 
forskriftskrav, dvs. NEK400. Sikringsskap og kurser 
plasseres i bod. Måler for El forbruk i hver enkelt 
leilighet vil pga. myndighetskrav bli plassert i 
fellesarealer. 

Det benyttes fortrinnsvis skjult anlegg, men åpent 
anlegg må påregnes i spesielle tilfeller. 

1.4 Oppvarmingskilde blir i hovedsak radiato-
rer dimensjonert ihht. beregning. Endelig plasse-
ring vil bestemmes i detaljprosjektering. Byggene 

blir tilknyttet fjernvarmeanlegg. Det leveres 
forbruksmålere for oppvarming i hver leilighet.  
Utbygger vil inngå en felles avtale om fjernavlesning 
av forbruk.

1.5 Ventilasjon
Leilighetene har balansert ventilasjon med var-
megjenvinning i henhold til gjeldende forskrifter. 
Ventilasjonsaggregatet blir plassert i bod. 

2. BYGNINGSELEMENTER

2.1 Yttervegger
Fasader pusses med StoVentec eller tilsvarende. 

Fasade båndtekkes iht. fasadetegninger. Alle 
beslag leveres utført i aluminium eller annet 
egnet materialet. Smyg på pussede fasader beslås. 
Vannavrenning fra beslått skråtak skjer utover kanten 
over dryppnese. 

2.2 Vinduer og dører
Alle vinduer og balkongdører leveres i alutre 
utførelse. Alle vinduer og dører skal tilfredsstille 
forskriftsmessige krav til støy- og brannklasse. 
Vinduer leveres med soldempende glass i sør- og 
vestfasade. Vinduer og balkongdører leveres med hvit 
innside. Vinduer og dører får hvite gerikter (lister) 
i syntetisk utførelse. Høyde på o.k. losholt på dører 
og vinduer er 2,1 m. Utvendig farge bestemmes når 
bygget detaljprosjekteres.

Leilighetsdørene leveres i malt utførelse med lik 
farge utvendig og innvendig. Utadslående entredører 
fra Swedoor med kikkehull, anslagsterksel og FG-
godkjent lån. Farge og type dørhåndtak spesifiseres 
når bygget detaljprosjekteres. 
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2.3 Balkong
Balkong leveres med tremmegulv i CU 28 mm imp. 
materialer. 

Det leveres stikk og utelampe til balkong.

Balkonger leveres som spilerekkverk

Viser for øvrig til fasadetegninger. 

3.  FELLESANLEGG

3.1 Parkeringsanlegg
Det etableres parkeringsanlegg i kjelleretasjen.  Det 
leveres en håndsender til garasjeport til hver leilighet. 
Vegger i garasje er malt fra 1 meter over gulv til tak. 
Gulv og tak i parkeringsetasjen er støvbundet.

3.2 Boder og sykkelparkering
Hver leilighet får egen sportsbod. Boddører i kjeller 
leveres som Troax eller tilsvarende, klar til hengelås. 
Bodvegger av nettingsystem, som Troax eller 
lignende. 

3.3 Renovasjon
Det etableres utvendige dypoppsamlere under mark. 

3.4 Postkasser
Postkasse leveres til hver leilighet plassert i 
trappeoppgang. Lås tilpasset leilighetsnøkkel. 

3.5 Sanitær
Varmt forbruksvann leveres fra sentral vannfor-
syning med forbruksmåler i hver leilighet. Utbygger 
vil inngå en felles avtale om fjernavlesing av forbruk.

Det leveres stoppekraner i hver leilighet.

3.6.  TV/internett
Det leveres anlegg for tilkobling TV/Internett i 
hver stue. Det leveres et trådløst nett per leilighet. 
Utbygger vil inngå en felles avtale om levering av 
grunnpakke for TV og internett. Kjøper må selv 
bestille evt. tilleggsytelser til eget abonnement for TV 
og internett. Eventuelle tilleggspunkter må bestilles og 
betales av hver enkelt kjøper.

Selger tar forbehold om bindingstid på inntil fem 
år fra overtakelse med valgt leverandør. Boretts-
laget står deretter fritt til å forhandle frem avtale 
med annen leverandør. Kabelanlegget i bygget eies 
av borettslaget. Ingen leverandør har noen form for 
eierskap eller fortrinnsrett i anlegget etter at det er 
gått fem år fra ferdigstillelse.
 
3.7 Heis
Det leveres heis med toveis kommunikasjon til 
alarmsentral. Heis har dybde på 2.10 m.

3.8 Porttelefon
Det leveres ringetablå med toveis calling ved 
oppgangen. Hver leilighet leveres med svarapparat i 
entrè. 

3.9 Brann- og røykvarsling
Bygget leveres med forskriftsmessige brann og 
røykvarsling ihht gjeldende forskrifter. Eventuelle 
sprinklerhoder vil være synlige i leilighetene.
Leilighetene leveres med forskriftsmessig brannslange 
eller håndslukkeapparat.

3.10 Utomhus
Utomhusplanen viser antatt løsning for utom-
husanlegget. Endelig plan for utomhusanlegget vil bli 
utarbeidet i tilknytning til detaljprosjekteringen. 

4. RETNINGSLINJER OG FORBEHOLD
4.1 Energimerking
Alle leiligheter blir utstyrt med energimerking. 

4.2 Tekniske forskrifter
Alle bygningsmessige arbeider og innstallasjoner 
skal tilfredsstille myndighetenes anvisninger og 
gjeledende forskrifters krav ref NEK 400 og TEK 
2017. Toleranseklasser for utførende bygningsmesige 
arbeider ref: NS 3420, toleranseklasse 2. For kjeller/
parkeringsetasje gjelder toleranseklasse 3.

4.3 Forbehold
Alle opplysninger, materialvalg og detaljutfor-
ming som er gitt i prospektet kan endres dersom 
det er hensiktsmessig eller nødvendig av hensyn til 
bygningstekniske løsninger eller av offentlige pålegg. 
Det gjøres oppmerksom på at alle illustrasjoner både 
i tegninger og 3D er retningsgivende. Salgstegninger 
inneholder symboler for utstyr og møblering utover 
leveransen. Det som leveres av utbygger er beskrevet i 
rombeskrivelsen.

Denne beskrivelsen samt ”Rombeskrivelse for 
leiligheter” gjelder for prosjektet Brekkeby Hage 
borettslag. Dersom det skulle forekomme at denne 
leveransebeskrivelsen og ”Rombeskrivelse for 
leiligheter” er i motstrid, gjelder ”Rombeskrivelse 
for leiligheter” foran leveransebeskrivelsen. Denne 
leveransebeskrivelse samt ”Rombeskrivelse for 
leiligheter” gjelder foran tegninger.

10.08.2021
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ROMBESKRIVELSE

 GENERELT BESKRIVELSE VALGFRIE ALTERNATIVER TILVALG PRODUKT

TAK Klassisk hvit:  NCS S0500-N

VEGGER Klassisk hvit:  NCS S0500-N Boligkjøper kan velge en farge for 
hele leiligheten.

Boligkjøper kan velge annen farge på ett 
eller flere rom eller på en vegg. Tapet.

GULV OPPHOLDSROM 3-stavs eikeparkett «Living vanilla 
matt»

Hele sortimentet fra Bo Andren. Produkteksempel fra 
leverandør

GULVVARME Varmekabler på bad.

FOTLISTER / LISTER /  
TERSKLER

Eik fotlist 8/15x45mm monteres i alle 
rom med unntak av baderom.

Nødvendige utforinger, listverk/gerikter 
etc. skal være i utførelse og farge til-
passet dørmateriale/-overflate. Klassisk 
hvit.

Montering av vinduer med utforing og 
gerikt

Romskjema Brekkeby er et dokument som beskriver kvaliteter, egenskaper og standard for de ulike områdene i boligen. Dokumentet skal supplere 
beskrivelsen, og beskriver produkter og løsninger mer i detalj. Produktene har til hensikt å illustrere design, uttrykk og kvaliteter som tilbys. Det 
kan leveres andre varemerker og produkter som innfrir samme design og kvalitet. Valgfrie alternativer er uten merkostnad for boligkjøper. Tilvalg er 
alternative løsninger eller produktet som utbygger tilbyr boligkjøper mot tilleggskostnad. 

 GENERELT BESKRIVELSE VALGFRIE ALTERNATIVER TILVALG PRODUKT

INNERDØRER Innvendige dører er hvite slette/glatte 
med malt overflate fra Swedoor type 
Easy Nature. Farge på dører følger 
standard hvitfarge på vegg. Her klassisk 
hvit.

Fra tett dør til glassdør. 

Håndtak/dørvridere.

Massiv dører: Dører fra Unique 01L  
serien til Swedoor, eller tilsvarende.  
Dører fra Advance-serien til Swedoor 
eller tilsvarende.

Produkteksempel fra 
leverandør.

ELEKTRO Gjeldende NEK standard skal ligge til 
grunn.

Ekstra innfelte LED-downlights for 
supplering der hvor det er nedsenket tak. 
Dimmer på bryter for lampepunkt og/
eller stikkontakter ved tak. Stikkontakter, 
enkle og doble. Stkkontakt med USB 
uttak. Ekstra IKT punkt/uttak.

TERRASSE / BALKONG 

DØR Dører iht arkitektens tegninger.

BELYSNING Lampe med innvendig bryter. 1 dobbel 
stikkontakt med kapasitet for terrasse- 
varmer. Stikk plasseres omtrent i  
rekkverkshøyde.

Ekstra dobbel stikk.

KJØKKEN  

HVITEVARER Integrerte hvitevarer inkludert.  
Oppvaskmaskin (maks 48 dB),  
kjøleskap/frys, stekeovn, induksjons- 
platetopp. Kvalitet Siemens eller  
tilsvarende. 

Hvitevarer høyere standard. Integrert 
kaffemaskin. Quooker.

Produkteksempel fra 
leverandør.
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 GENERELT BESKRIVELSE VALGFRIE ALTERNATIVER TILVALG PRODUKT

KJØKKEN  

ARMATUR-  
BLANDEBATTERI

Ett-greps kjøkkenarmatur i krom med 
trykkslagsdempende blandebatteri med 
termostat/trykkstyrt.
Armaturet skal være svingbart og 
leveres med oppløftsventil til kum og 
vender for avstenging av vann til opp-
vaskmaskin. 

Velge en annen serie. Produkteksempel fra 
leverandør.

KJØKKEN-INNREDNING

Leveranse fra 
kjøkkenleverandør 

Kjøkkeninnredning fra anerkjent 
kjøkkenleverandør, type Sigdal eller 
HTH. Type UNO eller tilsvarende. 
Benkeplate i høytrykkslaminat med 
rette kanter.

Et utvalg frontfarger. 
Benkeplate laminat

Andre fronter/modeller. 
Tilleggsutstyr og detaljer til kjøkken, slik 
som innredning i skuffer. 
Benkeplate.  

Tilkoblingspunkter for vann, avløp og 
ventilasjon skal ikke flyttes. 

Produkteksempel fra 
leverandør.

KJØKKENVASK En stor kvadratisk kum, nedfelt. Underlimt vask. 
Vask med 1 kum og sideplate i stål. 
Vask med 1+1/2 kum og en kum med 
stålplate på den ene siden.

Produkteksempel fra 
leverandør.

VENTILATOR Kjøkkenhette har vaskbart fettfilter, 
integrert belysning, LED-armatur og 
integrert komfyrvakt.

Slimline samme modell i hvit, evt. 
andre tilgjengelige utførelser. 

2 alternative kjøkkenventilatorer 

Kjøkkenskap må endres iht endring på 
kjøkkenvifte. Ved ventilator som fyller 
ut for skap må høyde og bredde følge 
høyde på overskap og bredde på plate-
topp. Ulike utførelser/farger tilbys som 
valgmuligheter.  

Produkteksempel fra 
leverandør

BELYSNING LED-lys list under alle overskap.

 GENERELT BESKRIVELSE VALGFRIE ALTERNATIVER TILVALG PRODUKT

KJØKKEN  

VEGG UNDER OVER-
SKAP

Malt flate på vegg mellom over- og un-
derskap utføres med egnet maling som 
oppfyller funksjon for vask og fettsprut 
fra matlaging. 

Velge mellom et utvalg flisetyper.
Velge plater i ulike materialer, som for 
eksempel stål. 

BAD    

INTERIØR Bad leveres med innredning og avsatt 
plass til vaskemaskin og tørketrommel. 
Hovedbad leveres med 120 cm hvitt 
Serena innredning med skuffer inkl. 
120 cm speilskap med lys. Det leveres 
hvitt veggmontert toalett og innfeldbare 
dusjvegger i herdet glass, varmekabler 
i gulv m/termostat. Det leveres spotter 
på bad.

Tilvalg iht leverandørens systemer. Ty-
pisk annen dusj med garnityr, speilskap 
over servant, fliser, møbel.

Produkteksempel fra 
leverandør.

TOALETT Vannbesparende vegghengt toalett. Sete 
i stabilt/hardt materiale med Soft-close 
funksjon.

ARMATUR Servantarmatur i krom 

Termostatstyrt blandebatteri og dusjsett 
med vannbesparende dusjhode og 
stang for montering for fleksibel av-
stand mellom veggfestene. 

DUSJ Dusjvegger/Dusjhjørne rettvinklet med 
slagdører i herdet glass m/alu-profil el-
ler krom med magnetlukking. 90x90cm 
som minimum. Dører kan slås begge 
veier.
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 GENERELT BESKRIVELSE VALGFRIE ALTERNATIVER TILVALG PRODUKT

BAD    

BELYSNING Nedforet himling med downlights på 
bad.

ELEKTRO Stikkontakt for vaskemaskin og tørke-
trommel. 

Dobbeltstikk plassert pent under speil. 

Termostatstyrte varmekabler. 

GARNITYR 1 stk. dorullholder, 3 stk. kroker til 
håndklær, 1 dobbel håndklestang - 
Krom.

VEGG Lun grå. 30*60 cm.

GULV Fliser gulv, lun grå flis 30*60 cm. I 
dusjsonen samme flis, nedsenket med 
10*10 cm. Fugefølge mellom vegg og 
gulv i begge retninger, gjelder også 
dusjsonen.

SLUK Hjørnesluk i dusj.

SOVEROM     

OPPBEVARING / GARDE-
ROBE

Garderobeskap med innredning.
Slagdørsgarderobe/skyvedørsgarderobe 
fra kjøkkenleverandør, samme modell/
type som kjøkkeninnredning med inn-
redning. 

Produkteksempel fra 
leverandør.

 GENERELT BESKRIVELSE VALGFRIE ALTERNATIVER TILVALG PRODUKT

ENTRE / GANG   

GULV Parkett som i oppholdsrom

INTERIØR Porttelefon uten skjerm.

BOD 

BELYSNING 1 stk lampe i himling.

GULV Gulv som i boligens oppholdsrom.
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SKREDDERSY DIN NYE LEILIGHET!

Vi har gitt boligene i Brekkeby Hage III en 

ramme som åpner for gode muligheter til å 

dyrke en personlig stil. Til boligene er det valgt 

materialer som er i tiden og som harmonerer 

med byggets arkitektoniske uttrykk. Rommene 

er preget av arealeffektive utformingsløsninger. 

Vi er i tillegg behjelpelig med å finne andre 

løsninger - om det er ønskelig. Som kjøper gis 

du god anledning til å gjøre individuelle tilvalg 

til boligleveransen mot pristillegg. 

Dette gjelder blant annet følgende deler av 

leveransen:

•    Kjøkkeninnredning

•    Baderomsinnredning

•    EL-leveranse, inkludert belysning

•    Garderober

•    Utførelse av innvendige overflater

Tilvalg avtales og bestilles av byggleverandør. 

Dette blir gjennomgått på et tilvalgsmøte.

70 71



UTOMHUSPLAN
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OM PRIVATMEGLEREN

Privatmegleren Kvelland & Partnere ble etablert i 2010, og har to avdelinger, en i Porsgrunn og

en i Skien. Vårt meglerteam har erfaringen, kompetansen og verktøyet for å kunne gjennomføre det mest 

optimale boligsalget i enhver markedssituasjon i Skien og Porsgrunn. Våre meglere spesialiserer seg innenfor 

kategorier, og vi har i dag dedikerte meglere på prosjekt, fritid sjø og fjell, borettslagsboliger og annen fast 

eiendom (eneboliger, rekkehus og 2-mannsboliger). Det er lokalt i Grenland vi har vår spisskompetanse, men vi 

har også god kompetanse i andre deler av Telemark.

Ingrid Reisjø og Thomas André Hansen er prosjektmeglere for Brekkeby Hage. Ingrid er født og oppvokst 

i Grenland og jobbet nå som megler i Privatmegleren i over 3 år. Den tidligere Brekkebyeleven Thomas har 

jobbet som megler i snart 20 år. Først 14 år i Lillestrøm og deretter i Grenland.  De siste årene har Thomas vært 

involvert i flere nye prosjekter, som Doktor Munks Park, Brattås Terrasse, Heistad Brygge, Pors Hageby og 

Lietorvet. Ingrid og Thomas tar seg god til deg som kjøper nytt og hjelper deg til å finne svar på alle spørsmål 

som er naturlige å stille ved dette viktige boligbyttet. Thomas André Hansen
Eiendomsmegler MNEF

98 20 42 24

tah@privatmegleren.no

Ingrid Reisjø
Eiendomsmegler MNEF

99 15 67 51

ingrid.reisjo@privatmegleren.no
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