TRINN 1

Velkommen til Trerørfabrikken
Det er med stor glede at vi nå starter salget av de flotte
leilighetene i Trerørfabrikken på Grålum.
Trerørfabrikken har en attraktiv beliggenhet på Grålum med store syd- og vestvendte
uteplasser. Her kan man nyte fin utsikt utover dalen. Det første byggetrinnet består av 21
selveierleiligheter fordelt på tre bygg. Leilighetene i prosjektet blir mellom ca. 74 kvm og
ca. 113 kvm. Alle leilighetene har gjennomtenkte og gode løsninger. De tre byggene går
over hhv. 3, 4 og 5 etasjer, og består av hhv. 5, 7 og 9 leiligheter.
Det er i prosjekteringen lagt stor vekt på arkitekturen, blant annet med fokus på store
vindusflater, romslige uteplasser samt fin kombinasjon av materialbruk på fasader.
Byggene deler felles garasjekjeller, og alle leilighetene får garasjeplass. De tre byggene
får hvert sitt heis- og trappehus med separate inngangspartier i byggets første
boligetasje.
Gode grunner til å kjøpe nytt:
• Boligen er i forskriftmessig stand med mange års reklamasjonsfrist.
• Lave kjøpsomkostninger (dokumentavgift beregnet ut fra tomteverdi).
• Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
• Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.
Besøk prosjektets hjemmeside og se de flotte leilighetene i boligvelgeren:
www.trerørfabrikken.no

Beskrivelse av tomt/hage
Gangarealer mot Grålumveien blir asfaltert. Mellom BT1 og
BT2 planlegges det for et parkareal med beplantninger og
steinbelagte gangarealer. Det planlegges å ta inn noen av
elementene med vann, trerør, natur, granitt mv.
Høydeforskjeller på tomta tas med støttemurer bygget i
stein. Utvendige trapper blir utført i betong. Mellom
husene blir det grøntareal over p-kjeller. Felles lekeplass
skal inneholde sandkasse, tre lekeapparater og en benk.
Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet, og er kun å
betrakte som retningsgivende. Det tas forbehold om
endelig utforming og materialvalg.

Utomhusplan er utarbeidet for å illustrere tomtens
planlagte opparbeidelse. Utbygger tar forbehold om å
foreta endringer i utformingen av utomhusarealene i
forbindelse med utbygging av området.
Drivhus/veksthus
På det store fellesarealet mellom BT1 og BT2 skal det opp
arbeides en hyggelig uteplass med drivhus/veksthus. Her vil
beboerne i sameiet kunne dyrke både frukt og grønt til glede
for fellesskapet, eller for seg selv. Alternativt kan den
benyttes som en lun og innbydende hagestue med fine
planter og møblement. En god plass i le for vær og vind, samt
med glassfasader slik at man kan nyte den flotte utsikten.

Arkitektens ord
God arkitektur er tilpasset det stedet huset skal bygges på. I dette
prosjektet har vi forsøkt å ta vare på og videreutvikle kvalitetene
på tomten.
Boligprosjektet Trerørfabrikken skal utvikles i skråningen nedenfor det gamle Tubus,
trerørfabrikken på Grålum som ble bygd i 1938. Den historiske bygningen skal få en
sentral plassering i en ny situasjon omkranset av nye boliger i nord og sør.
Alle bygningene vil sammen omkranse et stort felles grønt uteoppholdsareal. Denne
flotte hagen vil være svært solrikt og avskjermet ift både vei og vær. Det relativt bratte
terrenget er utnyttet optimalt slik at alle boligene vil få en fantastisk utsikt med solrike
balkonger og terrasser mot sør og vest.
Leilighetene er utformet med store foldedører ut til uteplassene og danner et sømløst
forhold mellom inne- og uterom. Balkongen blir en naturlig utvidelse av stuen.
Byggene er formet slik at selv også soverom i bakkant vil ha utsikt og sol mot dalen.
De fleste leilighetene har fasader mot 3 sider. Toppleilighetene har 4 fasader. Dette vil gi
uvanlig gode kvaliteter i dagslys og utsikt.
Prosjektets materialpalett tar utgangspunkt i den historiske fabrikkens hovedmateriale
tegl, og av det trevirke de produserte sine produkter av. Tre og tegl er robuste og taktile
materialer som vil gi bygningene karakter og varige kvaliteter.

Trerørfabrikken - et prosjekt med flott utsikt,
samt gode lys- og solforhold
Trerørfabrikken - praktfulle vestvendte leiligheter med utsikt utover kulturlandskapet i Viken.
Bygningene er plassert høyt i terrenget og kan by på meget gode solforhold, samt med flott
utsikt mot dalen med Opstad i det fjerne.

Eiendommen ligger i et meget populært og barnevennlig
boligområde på Grålum i Sarpsborg kommune, og har
nærhet til skoler, offentlig kommunikasjon og gode
servicetilbud. Tubus barnehage ligger som nærmeste nabo
til eiendommen. I gang- og sykkelavstand ligger DoReMi
barnehage og Children Internationel School - et
internasjonalt barnehage- og skoletilbud. Fra prosjektet er
det gangavstand til Tindlund og Grålum barne- og
ungdomsskoler. Det finnes flere videregående skoler i
nærliggende områder.
Området er ett av de mest ettertraktede i Sarpsborg med
fine tur- og rekreasjonsområder like i nærheten. Det er
sykkelavstand til Tunevannet som byr på fine
bademuligheter om sommeren, samt Landeparken med
lekeplass. Kalnesskogen med sine turløyper benyttes av
både mosjonister og friluftsmennesker. Turområdene ved
Langemyr byr også på fine naturopplevelser. På nedsiden
av eiendommen går det gangsti som leder til blant annet
Grålum barne- og ungdomsskole, eller eventuelt opp til
Torsdagsløypa på Kalnes.
Grålum – et område i vekst!
Grålum ligger sentralt plassert med kort vei og gode
kommunikasjonsmuligheter til alle de nærliggende byene.

Det er mange spennende arbeidsplasser i gang- og
sykkelavstand til Trerøfabrikken.
Trerørfabrikken har gode muligheter for offentlig
kommunikasjon med buss. Nærmeste holdeplass er i
Grålumveien, ca. 25 meter fra leilighetene. Med bil tar det
ca. 18 min til Fredrikstad, 25 min til Halden, 60 min til Oslo
og 30 min til Strömstad.
Ekspressbusser til Oslo og København stopper på Grålum.
Reisetiden er ca. 1 time til Oslo, ca. 2 timer og 10 minutter
til Göteborg og ca. 5 timer til København. Nærmeste
jernbanestasjoner ligger i Sarpsborg og Råde, hhv. ca. 8 og
15 minutters kjøreavstand fra leilighetene.
Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Kiwi og Rema
1000. Ønsker du ytterligere servicetilbud har
kjøpesenteret Amfi Borg, ca. 8 min fra leilighetene, et
variert utvalg av butikker. Sarpsborg og Fredrikstad ligger
også godt innen rekkevidde via offentlig kommunikasjon
og bil med alt det innebærer av bymessige fasiliteter og
servicetilbud.
Quality hotell har ett av sine mest populære hoteller på
Grålum. I tilknytning til hotellet ligger aktivitetssenteret

Superland som har bl.a. badeland med sklier, boblebad,
treningsbasseng, spa med 9 behandlingsrom, klatrevegg,
minigolfbane mv.
Hotellet huser også treningssenter, kafe og restaurant.
Ved siden av hotellet ligger i tillegg Inspiria science
center som er et populærvitenskapelig opplevelses- og
læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og
teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere
selv.
Et av Sarpsborgs mest populære rekreasjonsområder
ligger i Kjerringåsen. Her er det flotte alpin- og
langrennsløype. Dette fantastiske tilbudet på vinteren
ligger kun 18min kjøring fra Trerørfabrikken.
Tunevannet har flotte bademuligheter, en fin lekepark i
Landeparken samt muligheter for is og skøyter samt
oppkjørte langrennsløyper på vinteren når forholdene
tillater dette.

FOTO: UNSPLASH

• SENTRAL BELIGGENHET MELLOM SARPSBORG OG FREDRIKSTAD SENTRUM • MODERNE LEILIGHETER • HØY STANDARD
• FLOTT UTSIKT • GODE SOLFORHOLD • STORE SYD- OG VESTVENDTE UTEPLASSER • HEIS • PARKERINGSKJELLER
• DRIVHUS/VEKSTHUS • VARMEPUMPELØSNING MED VANNBÅREN GULVVARME • GOD KVALITET PÅ MATERIALER
• KVALITETSINNREDNINGER FRA STRAI • TEGNET AV GRIFF ARKITEKTUR • NÆRHET TIL E6 • QUALITY HOTELL MED SUPERLAND OG
TRENINGSSENTER PÅ GRÅLUM • SYKEHUSET ØSTFOLD KALNES • KORT VEI TIL TUNEVANNET OG LANDEPARKEN • TUROMRÅDER I
KALNESSKOGEN OG LANGEMYR • KJERRINGÅSEN ALPINSENTER
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1. Inspiria Science Center
2. Quality Hotell Sarpsborg
3. Handelsområde Grålum
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4. Grålum ungdomsskole
5. Grålum barneskole
6. Kalnesskogen turområde
7. Tunevannet/Landeparken
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8. Handelsområde Tunejordet
9. Sarpsborg sentrum
10. Kulåsparken
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12. Sykehuset Østfold Kalnes
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Tubus trerørfabrikk
Trerørfabrikkens praktfulle vestvendte leiligheter, med utsikt utover
kulturlandskapet i Viken, bygges på tomten hvor Tubus trerørfabrikk
hadde sin mangeårige produksjon av trerør. Tubus trerørfabrikk ble
etablert i 1927 av utbyggernes bestefar, Einar Evensen.
Trerørene ble produsert for bruk til vann kraftforsyning i Norge, og disse ble i hovedsak
brukt som vannforsyning fra vannmagasinene og ned til kraftturbinen på kraftverk rundt
i hele Norge, slik at disse kunne produsere ren energi fra en fornybar energikilde. Det er
fortsatt mange trerør i drift på kraftverkene rundt i verden hvor disse ble levert i sin tid.
Trerørene har levetid på mange hundre år dersom de står vannfylte.
Produksjon av trerør er et gammelt og tradisjonsrikt håndverk som kun få firmaer i sin
tid kunne levere. Dette medførte igjen at Tubus produserte og leverte trerør også langt
utover landegrensene, og det kan kort nevnes at de har levert til blant annet Tyskland,
Sverige, Finland, Island, Grønland og Tasmania. Til sistnevnte ble det produsert to
trerørledninger med diameter på 4 meter og en lengde på ca. 2 km.
Som en liten kuriositet fikk Tubus sin mangeårige formann, Mathis Dalen, kongens
fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste. Dalen arbeidet for Tubus fra han var 15 år
til han ble 75 år.
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LEILIGHET: TYPE A
ANTALL ROM: 3 roms
ETASJE: 1.etg
BRA: 74,2 m2
TERRASSE: 20,2 m2
SPORTSBOD: 3,8 m2 + 2,2 m2 andel fellesbod
PARKERING: 1 plass i p-kjeller
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Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens
omsluttende vegger. I tillegg kommer balkong, fellesareal og boder
utenfor boligen. Endringer av BRA kan forekomme. Alle innredninger er
kun av illustrativ art. Plantegningene i dette prospektet må ikke
benyttes som grunnlag for bestilling av innredninger eller møbler.
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LEILIGHET: TYPE B
ANTALL ROM: 4 roms
ETASJE: 1.etg
BRA: 92,8 m2
TERRASSE: 37,8 m2
2
SPORTSBOD: 3,8 m + 2,2 m2 andel fellesbod
PARKERING: 1 plass i p-kjeller
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Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens
omsluttende vegger. I tillegg kommer balkong, fellesareal og boder
utenfor boligen. Endringer av BRA kan forekomme. Alle innredninger er
kun av illustrativ art. Plantegningene i dette prospektet må ikke
benyttes som grunnlag for bestilling av innredninger eller møbler.
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20,2 m2

LEILIGHET: TYPE C
ANTALL ROM: 3 roms
ETASJE: 2.- 3.- 4.etg
BRA: 74,5 m2
BALKONG: 20,2 m2
SPORTSBOD: 3,8 m2 + 2,2 m2 andel fellesbod
PARKERING: 1 plass i p-kjeller
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Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens
omsluttende vegger. I tillegg kommer balkong, fellesareal og boder
utenfor boligen. Endringer av BRA kan forekomme. Alle innredninger er
kun av illustrativ art. Plantegningene i dette prospektet må ikke
benyttes som grunnlag for bestilling av innredninger eller møbler.
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LEILIGHET: TYPE D
ANTALL ROM: 4 roms
ETASJE: 2.- 3.- 4.etg
BRA: 92,8 m2
BALKONG: 14,8 m2 og 4,5 m2
SPORTSBOD: 3,8 m2 + 2,2 m2 andel fellesbod
PARKERING: 1 plass i p-kjeller
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Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens
omsluttende vegger. I tillegg kommer balkong, fellesareal og boder
utenfor boligen. Endringer av BRA kan forekomme. Alle innredninger er
kun av illustrativ art. Plantegningene i dette prospektet må ikke
benyttes som grunnlag for bestilling av innredninger eller møbler.
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LEILIGHET: TYPE E
ANTALL ROM: 4 roms
ETASJE: 3.- 4.- 5.etg
BRA: 113,6 m2
BALKONG: 85,5 m2
SPORTSBOD: 4,8 m2 + 2,2 m2 andel fellesbod
PARKERING: 1 plass i p-kjeller
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Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens
omsluttende vegger. I tillegg kommer balkong, fellesareal og boder
utenfor boligen. Endringer av BRA kan forekomme. Alle innredninger er
kun av illustrativ art. Plantegningene i dette prospektet må ikke
benyttes som grunnlag for bestilling av innredninger eller møbler.
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Bildet viser elementer og materialer som ikke er en del av
standardleveransen. Veggfarge og gasspeis inngår ikke i
standardleveranse. Bildet er kun ment som en illustrasjon.

Leveransebeskrivelse
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om
leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan
forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og
plantegninger/prospekt/salgsoppgave. I slike tilfeller er det
alltid denne byggebeskrivelsen som er retningsgivende.
Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise forhold
som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering,
fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer,
f.eks. fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg,
blomsterkasser, beplantning etc.
Prosjektet er byggemeldt i henhold til gjeldende Plan- og
bygningslov og oppføres i henhold til gjeldende lover og
forskrifter. Det tas forbehold om endringer/avvik fra
leveransebeskrivelsen fra selger da prosjektet ikke er søkt og
fått rammetillatelse fra myndighetene enda.
LEILIGHETENE INNVENDIG
Kjøkken
Leilighetene i Trerørfabrikken vil bli levert med kjøkken
innredning er av typen Glittertind eller tilsvarende i hvit
utførelse fra den norske kvalitetsleverandøren Strai. Med
sine hvite, slette fronter og rene linjer blir Glittertind en
moderne klassiker. Stilrent design og integrerte gripelister
gjør kjøkkenet tidsriktig og anvendelig. Hvitevarer som
koketopp med induksjon, kjøleskap, stekeovn og oppvask
maskin er integrert og leveres av typen Elektrolux eller
tilsvarende. For øvrig leveres det laminert benkeplate,
ventilator med belysning og ettgreps kjøkkenarmatur med
tilkobling for oppvaskmaskin. Over kjøkkenbenk monteres
LED-stripe som benkebelysning. Vegg over kjøkkenbenk blir
levert som malt. I alle kjøkken blir det montert komfyrvakt.
Det er utarbeidet egen kjøkkentegning for den enkelte
leilighet. Prospektets kjøkkentegning er veiledende, og det
vil være mulig med tilvalg/oppgradering av kjøkken mot
tillegg.

Bad/teknisk rom
Det skal leveres 1 stk. baderomsinnredning av type Glittertind
fra Strai. Fronter på servantskap leveres i hvit utførelse. Det
leveres speil med integrert LED-belysning. Heldekkende
Evermite servant i hvit gloss. Dusjhjørne 90x90 cm (2 heng
slede dører) samt vegghengt klosett. Til servant leveres
ettgreps armatur. Det leveres dusjgarnityr og termostatstyrt
armatur i dusj. Alle sanitærprodukter leveres i hvit utførelse.
Det er videre avsatt plass, og levert opplegg for, vaskemaskin
og tørketrommel i vaskerom/teknisk rom. (Forutsetter
kondenstørketrommel). Det leveres ikke innredning
vaskerom/teknisk rom.
Overflater gulv
Leilighetenes oppholdsrom, samt omkledningsrom leveres
med et flott enstavs hvitpigmentert parkettgulv - en gulv
type med behagelig, lys fargetone og et typisk nordisk
uttrykk. På bad, vaskerom/teknisk og i entré leveres det grå
keramiske gulvfliser i formatet 30x30 cm.
Overflater vegger
Vegger i oppholdsrom, vaskerom/teknisk og omkledningsrom
leveres med gipsede og sparklede vegger som er malt i en
lys grå farge eller tilsvarende. På bad leveres det hvite
keramiske veggfliser i formatet 30x60 cm.
Overflater himlinger
Himlinger gipses, sparkles og males med hvit farge.
Garderobeskap
Garderobe i entré leveres med skyvedører fra Rival, med 1 speil.
Leiligheter med tre soverom leveres med omkledningsrom
på master soverom.
Det leveres ikke garderobeskap til soverom/omkledningsrom.
Dører innvendig
Innerdører leveres i hvit med glatt overflate og dørvrider/

håndtak i stål, fra Swedoor eller tilsvarende. Det leveres med
glattkant, hvitmalte karmlister. Lister etterbehandles slik at
spikerhull ikke blir synlige.
Ytterdør/terrassedør
Hoveddører leveres som isolerte, kompakte dører i antrasitt
grå med sylinderlås og vrider. U-verdi etter energiberegning.
Dørene skal ha 3-punkts lukking og leveres med vrider.
Omfatter enkle dører, skyvedører og foldedører. Leveres
ferdigbehandlet, tilsvarende som for vinduer.
Det blir levert terrassedører og foldedører ihht. plantegning
for den enkelte leilighet.
Listverk
Lister leveres hvite slette. Hvitmalte foringer. Lister etter
behandles slik at spikerhull ikke blir synlige. Foringer til
vinduer/terrassedører leveres som sparklet og malt gips.
Vinduer
Vinduer og terrassedører leveres som ferdigbehandlede
vinduer i tre/aluminium med 3-lags energiglass. Det skal
være noen åpningsbare vinduer i leilighetene. Alle vinduer
leveres i godkjent utførelse og i henhold til
varmetapsberegning.
Det tas forbehold om justeringer i prosjektets vindusareal
og vindusplassering da prosjektet ikke har godkjent
rammetillatelse.
Terrassedører/foldedører
Dørene skal ha 3-punkts lukking og leveres med vrider.
Omfatter enkle dører, skyvedører og foldedører. Leveres
ferdigbehandlet, tilsvarende som for vinduer.
Det blir levert terrassedører og foldedører ihht. plantegning
for den enkelte leilighet.

Balkonger/terrasser
På balkonger blir det lagt platting i tre. For terrasser på
bakkeplan leveres det belegningsstein. Det blir montert
glassrekkverk med håndløper i sort. Det leveres 1stk utelys,
1stk stikkontakt på balkong/terrasse.
TV/Internett
Det føres et felles digitalt nettverk for TV/bredbånd/
bredbåndstelefoni frem til hver leilighet.
I hver leilighet leveres et felles digitalt nettverk for TV,
telefon og internett. Ett aktivt uttak (multimedia uttak)
pr. leilighet.
I tillegg legges tomrør fra kombiskap til hvert soverom,
settes innfelt veggboks i hvert soverom.
El-installasjon, etc.
Det legges generelt skjult elektrisk anlegg. Sikringsskap i
hver leilighet med automatsikringer. Hovedsikring og målere
plasseres i eget teknisk rom i kjeller. Antall stikkontakter i
henhold til NEK 400-2018. Det leveres stikkontakter og
brytere av type Schneider eller tilsvarende i hvit utførelse.
Det leveres LED-spotter med dimmer i entré/gang og bad. I
stue og kjøkken leveres det takpunkt. Det leveres videre ett
lampepunkt på vegg i kjøkken, stue og soverom. Taklampe i
boder. Dersom det ønskes ytterligere lampepunkter/LEDdownlights kan dette leveres som tilvalg.
Det leveres solavskjerming for vinduer syd og vest.
Det forberedes for smarthusløsning for leilighetene. Smart
husløsningen vil kunne styre blant annet varme, belysning,
solskjerming mv. Løsningen kan leveres som tilvalg.

Dersom det er ønskelig med ladepunkt til EL-bil på egen
biloppstillingsplass kan dette leveres som tilvalg.
Innvendig belysning
Det leveres LED-spotter med dimmer i entré/gang og bad. I
stue og kjøkken leveres det takpunkt. Det leveres videre ett
lampepunkt på vegg i kjøkken, stue og soverom. Taklampe i
boder. Dersom det ønskes ytterligere lampepunkter/LEDdownlights kan dette leveres som tilvalg. Elektro leverer
LED-stripe som benkebelysning. Ellers blir spotter i inn
redning tilvalg.
Rørleggerarbeid
Arbeidet utføres i henhold til stedlige kommunale normal
reglement og angjeldende norske standarder for fagområde.
Rørleggerarbeidet utføres av autorisert håndverker som
leverer materiell av god kvalitet og sørger for gode løsninger
i henhold til tekniske forskrifter.
Det benyttes generelt standard sanitærutstyr med ettgreps
armaturer av god kvalitet. Vann- og avløpsledninger i
henhold til sanitærforskrifter. I alle innvendige rom skal det
være skjult anlegg.
For rom med vanninstallasjoner der det ikke er sluk leveres
installasjonene med automatisk vannavstengning.
Alle vannledninger fra fordeler skap til tappesteder er «rør-irør»-system. Plassering av «rør-i-rør»-koblingsskap til enkelte
leilighet bestemmes i detaljprosjekteringen av utbygger.
Brann
Brannslukningsutstyr i henhold til forskrifter. Godkjent
brannvarsling leveres til hver leilighet.

I alle kjøkken blir det montert komfyrvakt.
Det leveres 1 stk. utvendig stikkontakt og 1 stk. utelampe på
verandaen.

Oppvarming/ventilasjon
Varmesystemet i leiligheten til oppvarming, varmtvann og
balansert ventilasjon er basert på varmegjenvinning med en

varmepumpe type Nilan eller tilsvarende. Dette gir en meget
god energiutnyttelse og lave energikostnader. Varmesystem
med vannbåren gulvvarme i alle rom som styres med
trådløse termostater. Elektrisk gulvvarme på bad/wc.
Ventilasjonssystemet leveres også med egen kjøleenhet
(ikke aircondition). Ventilasjonsaggregat/ varmepumpe/
varmtvannsbereder plasseres i bod i hver leilighet og er B:60
x D: 60 x H: 220 cm. I tillegg kommer et fordelerskap for alle
varmekurser. Det kan bli nødvendig å benytte innkassinger i
boligrom for fremføring av teknisk anlegg.
Gasspeis og utekjøkken
Leilighetene kan leveres med gasspeis som tilvalg.
Toppleilighetene kan i tillegg leveres med utekjøkken med
tilkobling for vann, strøm og gass som tilvalg.
Vann og avløp
Det tas forbehold om etablering av pumpekum dersom det er
nødvendig på grunn av fallforhold, samt pumpekum på grunnog dreneringsvann. Dette er i så fall inkludert i kontrakten.
Serviceavtale og vedlikehold for sameiet må påregnes. Vann
målere for varmt- og kaldtvann monteres ved siden av for
delerskap i hver leilighet. Plassering av «rør-i-rør» koblings
skap til den enkelte leilighet bestemmes av utbygger.
BYGNINGEN UTVENDIG
Bygningen utføres i henhold til bygningslovens
bestemmelser, bestemmelser i teknisk forskrift (TEK) av 2017,
og i samsvar med forskriftenes krav til tilgjengelighet.
Bygningene blir plassert oppe på felles kjeller/garasje.
Kjeller/garasje er fundamentert på berg og har en støpt
bunnplate. Vegger og tak i kjeller blir i støpt betong. Tilkomst
til leilighet fra kjeller/garasje blir via trapperom eller heis.
Bæring for bygningen er stålsøyler, innbygd i vegger, og
etasjeskille i betong.Yttervegger oppføres som bindings
verksvegger av tre.Yttervegger er kledd med en miks av tegl,
trekledning og fasadepuss/fasadeplater. Tegl er i lys farge

type Randers Unika Attica eller tilsvarende, trekledning i type
Møre Royal eller tilsvarende samt fasadepuss/fasadeplater
eller tilsvarende i fargen koksgrå eller tilsvarende.Yttertak
blir isolert oppe på betongdekke og tekket med et et-lags
asfaltbelegg eller folie-membran.
Alle leiligheter får egen balkong/terrasse.
Inngangsforhold
Leilighetene vil få adkomst fra felles trappehus. Hvert bygg
får eget heissystem og trappehus. Utvendige trapper
oppføres i betong.
Tilgang til trappehus og heis blir fra p-kjeller/Dalveien og fra
gjesteparkering/Grålumveien.
Dører til trappehus vil få et adgangssystem for beboer som
er mulig å styre fra leiligheten.
Postkasser/porttelefon
Postkasser til hver leilighet blir plassert samlet i hvert
trapperom. Endring på plassering kan forekomme etter krav
fra Posten.
Dørtelefonen til leiligheter ved inngangsparti(utvendig).
Spesifikasjon av dørtelefon er ennå ikke avklart.
Uteområder
Gangarealer mot Grålumveien blir asfaltert. Mellom BT1 og
BT2 planlegges det for et parkareal med beplantninger og
steinbelagte gangarealer. Svalganger mellom de tre byggene
får overflater i betong.
Høydeforskjeller på tomta tas med støttemurer bygget i
stein eller betong. Utvendige trapper blir utført i betong.
Mellom husene blir det grøntareal over p-kjeller. Felles leke
plass skal inneholde sandkasse, tre lekeapparater og en benk.
Fellesareal inne og ute eies og skal vedlikeholdes av sameiet.

Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet, og er kun å
betrakte som retningsgivende. Det tas forbehold om endelig
utforming og materialvalg.
Garasjekjeller/heis/boder
Hver leilighet vil få biloppstillingsplass for 1 bil i felles
garasjeanlegg. Det er tilrettelagt slik at kjøper som tilvalg
kan få montert el-billader på sin biloppstillingsplass. Det må
velges ladeløsning tilrettelagt for sameie/borettslag i
samråd med elektriker. Det leveres belysning og ventilasjon
etter forskrift.
Innkjøring til p-plass blir fra nedsiden via Dalveien mens det
opp mot Grålumveien blir anlagt p-plasser for sameiet/gjester.
Sportsboder leveres med dør tilrettelagt for hengelås. Eluttak og takbelysning dimensjonert i henhold til formålet, og
godkjent ventilasjon for å sikre et tørt og temperert klima.
Bodene er på ca. 3,8 kvm. I tillegg får alle leiligheter andel av
fellesbod.
Heis leveres i normal standard med stålinnredning innvendig.
Heisstopp til alle etasjer. Kun eiere av toppleilighetene har
adgang til å benytte heisen til øverste etasje.
Renovasjon
Det kommer å bli levert en felles avfallsstasjon. Plassering
ikke bestemt enda.
Isolasjon
Isolasjon leveres i henhold til TEK 17 og i henhold til
gjeldende regler for omfordeling av U-verdi. Innvendige
vegger er lydisolert med 50 mm mineralull.
Byggevask
Leiligheten vaskes før overtakelse. En byggevask innebærer
at alle flater vaskes, men at det kan forekomme oppvirvling
av byggestøv som vil legges seg etter endt vask. Det må
derfor påregnes noe byggestøv på overflater ved overtakelse

av boligen. Vinduer vaskes innvendig og utvendig dersom
værforhold tillater det.
Priser
Prisene på boligene fremgår av vedlagte prisliste. Selger står
til enhver tid fritt til å endre prisene på boligene som ikke er
solgt.
Forbehold
Utbygger forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer
av plantegninger og plassering av utstyr. Det kan forekomme
avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger, i slike
tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som er retnings
givende. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside
og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveranse
beskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av
leveransen er begrenset til denne. Alle opplysninger gitt i
denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til
endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt
at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig.
Utbygger tar forbehold om bruk av tekniske løsninger,
plassering av vinduer/redusering av vindusareal og lignende
som følge av branntekniske krav, offentlige pålegg eller som
følge av øvrige krav som kan oppstå.
- Selger tar forbehold om at de nødvendige tillatelser fra
offentlige myndigheter blir gitt.
- Selger tar forbehold om inntil 60 % forhåndssalg.
- Selger tar forbehold om åpning av byggelån.
Kjøper binder seg i 12 måneder fra kontraktsignering. Dersom
kjøper innen 12 måneder fra kontraktsignering ikke blir varslet
om at selger frafaller sine forbehold blir kjøper fristilt fra
kontrakten.
Selger forbeholder seg retten til å bestemme bodplasseringen.
Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til
å foreta slike endringer.

Strømforsyningsskap kan plasseres innenfor de enkelte
eierseksjonene.
Avvik/endringer
Selger kan gjøre mindre endringer av konstruksjon eller
materialvalg uten forhåndsvarsel med likeverdige løsninger/
materialer, uten at kontraktsummen endres. Føringsveier for
rør og kanaler kan forekomme som sjakter og innkassinger,
som ikke nødvendigvis er vist på tegning. I enkelte arealer
(entre, bod, bad mm) vil himlinger fores ned for føring av
ventilasjon og andre større tekniske installasjoner til sjakt
og avkast i vegg. Her senkes himling således til noe lavere
frihøyde enn i øvrige arealer.
Andre utførelser/leveranser bestilt av kjøper utover standard
kan medføre tillegg i leveringstid eller pris. Endringer utover
standard leveranse skal være skriftlig avtalt i kontrakt eller
bestillingsskjema for tilvalg.
Diverse
Bilder, skisser og tegninger er kun ment til illustrasjon.
Møbler, hvitevarer o.l. inngår ikke – utover det som frem
kommer av leveringsbeskrivelsen. Fargevalg på leilighetene
kan være noe avvikende i forhold til salgsoppgave. Ved
kontraktsbrudd og evt. påfølgende dekningssalg, har selger
krav på å få dekket sine utlegg av kjøper.

Organisering
Trerørfabrikken skal etter planen organiseres som et sameie
som skal ivareta bygningsmassen, fellesarealer, fellesanlegg
og felles interesser av enhver art. Det er utarbeidet utkast til
vedtekter for sameiet. Utkastet til vedtekter aksepteres av
kjøper slik de foreligger; dog med forbehold om enkelte
endringer som fremkommer av utkastet og nødvendige
endringer av vedtekter som fremmes på senere
sameiermøter.

Kjøpers undersøkelsesplikt
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt,
salgsbeskrivelse, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og
annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom
utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper
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.

Selger skal innkalle kjøperne til orienteringsmøte ca. 1 mnd.
før ferdigstillelse av de respektive bygg. På orienterings
møtet skal det velges et foreløpig styre blant kjøperne som
innkalles til overtakelse av sameiets fellesareal som også
omfatter fasader og utvendige installasjoner på byggene.
Kjøper aksepterer at det foreløpige styret representerer
samtlige kjøpere i forbindelse med overtakelse av felles
arealer. Den enkelte leilighet skal overtas av hver enkel
kjøper, uten styrets medvirkning.

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.

Arealangivelser
Arealene oppgitt på tegninger og i prislister er angitt i
bruksareal (BRA), som er leilighetenes mål innvendig,
innbefattet vegger og sjakter, men ikke medregnet
leilighetens omsluttende vegger.

Plantegninger i prospekt må ikke benyttes som grunnlag for
bestilling av innredninger eller møbler. Kjøper vil få utlevert
plantegning i målestokk etter inngått kjøpekontrakt.

Leilighetens sportsbod (vanligvis plassert i oppvarmet rom i
kjelleretasje) utgjør ca. 3,8 m2 og er ikke medregnet i
bruksarealet (BRA).

Byggeaktivitet
Det må påregnes byggeaktivitet i området etter innflytting,
og utbygger har således rett til å ha maskiner/utstyr i
området inntil alle boenheter er ferdigstilt. Asfaltering av
veier, osv. på påregnes tilpasset utbyggers samlede
utbygging og tilpasset årstid.

Balkonger, terrasser, trapper og parkeringsplasser er heller
ikke medregnet i BRA, men ca. størrelse på balkonger/
terrasser er likevel oppgitt på salgstegninger og i prisliste.
Prosjektet er i et tidlig stadium og det kan på grunn av
tekniske tilpasninger forekomme arealavvik på inntil 5 %,
uten at dette gir rett til prisavslag eller andre beføyelser.

Tinglysninger
Kjøper gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst på den
enkelte leilighet, rettigheter og plikter i forhold til vann/
avløpsnett, lekeplasser, realsameie osv. herunder eierforhold
og drift av disse.

Bildet viser elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Veggfarge og innredniger
i omkledningsrom inngår ikke i standardleveranse. Bildet er kun ment som en illustrasjon.

Informasjon fra megler
HOVEDOPPDRAGSNUMMER
193-20-9001
SELGER/UTBYGGER
Grålum Terrasse AS
Org.nr. 920 287 255
MEGLER
Kursiv Eiendomsmegling AS
Org.nr. 914 730 112)
PrivatMegleren Sarpsborg
Kalnesveien 5, 1712 Grålum
ANSVARLIG MEGLER
Raymond Bøhn, tlf. 99 000 717
rabo@privatmegleren.no
BEBYGGELSEN
Prosjektets første byggetrinn består totalt av 21 leiligheter
fordelt på tre bygg på hhv. 3, 4 og 5 etasjer med felles
garasjeanlegg i underetasjen. Prosjektet Trerørfabrikken
bygges ut i inntil tre separate byggetrinn og vil bli organisert
i et sameie.
AREALER
Leilighetenes arealer er oppgitt på tegninger og i prisliste.
Arealene er angitt i bruksareal (BRA) som er leilighetens mål
innvendig. I BRA medregnes areal som opptas av innvendige
vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter
o.l. innenfor bruksenheten (NS 3940). Arealangivelser på de
enkelte rom er oppgitt som nettoareal, dvs. at innvendige
vegger, sjakter mm. Ikke er medregnet. For informasjon om
leilighetenes arealer, se prislisten.
TOMT/MATRIKKELNUMMER
Nåværende tomtebetegnelse på hele området er Gnr. 2073
Bnr. 6 og Gnr. 2077 Bnr. 136 Snr. 3 i Sarpsborg kommune.
Endelig gnr/bnr er ikke fastsatt. Eiendommen skal fradeles/

sammenslås på et senere tidspunkt. Sameiets tomt skal
opprettes med egen matrikkel og eiendommen vil bli
seksjonert. Eiendommen vil få eiet tomt. Tomtenes areal er
ennå ikke fastsatt. Endelig adresse foreligger ikke på
salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.
PARKERING/GARASJE
Under bakkenivå oppføres et garasjeanlegg. Leilighetene i
byggetrinn 1 vil få hver sin biloppstillingsplass i garasjen.
Garasjeanlegg, bodanlegg, heis/trapperom og utomhus
anlegg har felles el-anlegg. Eventuelt ønske om EL-uttak til
bil tas i forbindelse med tilvalg. Sykkelparkering anlegges i
garasjeanlegget.
Kostnadene relatert til drift og vedlikehold av parkerings
kjeller belastes som et tillegg på felleskostnadene.
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre organisering av
parkeringsanlegget. Parkeringsanlegget vil være felles for de
tre byggene som ligger over garasjeanlegget.
Selger forbeholder seg retten til plassering og fordeling av
parkeringsplassene.
Alle beslutninger, ansvar og samtlige kostnader ved
fellesarealet, herunder kostnadene til drift og vedlikehold,
fordeles forholdsmessig på de bruksberettigede.
BODER
Det medfølger én sportsbod pr. leilighet. Bodene etableres i
en egen fløy i garasjeanlegget.
VEI/VANN/AVLØP
Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
REGULERINGSFORHOLD
Det foreligger detaljreguleringsplan for bolig- og

blokkbebyggelse på eiendommene. Det er ingen
konsesjonsplikt eller odelsrett på eiendommene.
TINGLYSTE FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER
Hjemmelshaver til gnr. 2073 bnr. 6 er Bjørn Walther Evensen.
Hjemmelshaver til gnr. 2077 bnr. 136 snr. 3 er Tubus Eiendom AS.
Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som
grunnboken viser. Seksjonene overdras fri for pengeheftelser
med unntak av lovpålagt panterett (legalpant) til sameiet
som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers
fellesforpliktelser. Legalpant har førsteprioritet i eier
seksjonene og tinglyses ikke.
Kjøper er kjent med følgende anmerkninger av betydning
som foreligger på Eiendommen grunnboksblad:
Gnr. 2073, bnr. 6:
Tinglyst 19.08.1932 med dagboknr. 900290 - Bestemmelse
om vannledning. Denne antas å ikke ha noen praktisk
betydning for prosjektet.
Tinglyst 22.10.1959 med dagboknr. 303302 - Bestemmelse
om vannledning. Gjelder annen del av eiendommen. Denne
antas å ikke ha noen praktisk betydning for prosjektet.
Tinglyst 09.03.1962 med dagboknr. 300881 - Best. om vann/
kloakkledning. Gjelder annen del av eiendommen. Denne
antas å ikke ha noen praktisk betydning for prosjektet.
Tinglyst 17.04.1975 med dagboknr. 303004 - Erklæring/avtale
– byggeforbud på nærmere angitt avstand. Gjelder tidligere
tillatelse for at nabo kan bygge nærmere denne eiendommen.
Tinglyst 30.06.1975 med dagboknr. 304851 - Erklæring/avtale
– byggeforbud på nærmere angitt avstand. Gjelder annen del
av eiendommen. Denne antas å ikke ha noen praktisk
betydning for prosjektet.
Tinglyst 26.02.2007 med dagboknr. 222602 - Erklæring/avtale
– elektriske kraftlinjer, bestemmelse om adkomstrett,
bebyggelse mv. Gjelder annen del av eiendommen. Denne
antas å ikke ha noen praktisk betydning for prosjektet.

Tinglyst 12.03.2007 med dagboknr. 255219 - Erklæring/avtale
- elektriske kraftlinjer, bestemmelse om adkomstrett, anlegg
og vedlikehold av ledninger, bebyggelse mv. Denne antas å
ikke ha noen praktisk betydning for prosjektet?
Tinglyst 02.06.2016 med dagboknr. 488471 - Best. om vann/
kloakkledning. Gjelder annen del av eiendommen. Denne
antas å ikke ha noen praktisk betydning for prosjektet.
Tinglyst 27.11.2018 med dagboknr. 1605752 - Bestemmelse
om adkomstrett. Gjelder adkomstrett på annen del av
eiendommen. Denne antas å ikke ha noen praktisk betydning
for prosjektet.
Tinglyst 03.05.2019 med dagboknr. 498616 - Bestemmelse
om elektriske ledninger/kabler – bestemmelse om
stedsevarig rett til bygging, drift, vedlikehold og fornyelse,
transport, ferdsel, byggeforbud og beplantning. Gjelder
annen del av eiendommen. Denne antas å ikke ha noen
praktisk betydning for prosjektet.
Gnr. 2077, bnr. 136, snr. 3:
Tinglyst 29.08.1962 med dagboknr. 904166 - Elektriske
kraftlinjer. Dokumentet finnes ikke hos Kartverket. Denne
antas å ikke ha noen praktisk betydning for prosjektet.
Tinglyst 26.02.2007 med dagboknr. 222734 - Erklæring/avtale
– bestemmelse om bebyggelse, adkomstrett mv. Gjelder
annen del av eiendommen. Denne antas å ikke ha noen
praktisk betydning for prosjektet.
Tinglyst 09.03.2007 med dagboknr. 249582 - Elektriske
kraftlinjer – rett til bygging og vedlikehold av 24kV
høyspenningskabel, bestemmelse om adkomstrett,
bebyggelse mv. Gjelder annen del av eiendommen. Denne
antas å ikke ha noen praktisk betydning for prosjektet.
Tinglyst 09.03.2007 med dagboknr. 249626 - Elektriske
kraftlinjer – bestemmelse om trafostasjon/kiosk,
adkomstrett, bebyggelse mv. Gjelder annen del av
eiendommen. Denne antas å ikke ha noen praktisk betydning
for prosjektet.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet,
naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Videre
kan selger tinglyse bruksretter til fremtidige byggetrinn.

ESTIMERTE FELLESKOSTNADER
Felleskostnader dekker bl.a. driftsavtaler, honorar til styre,
forretningsførsel, bygningsforsikring, fellesstrøm, TV/bred
bånd o.l. basert på et foreløpig budsjett utarbeidet av Bori.

Selger forbeholder seg retten til å selge sine rettigheter og
forpliktelser overfor kjøper til 3. mann.
Kopi av grunnbokutskrift og servitutter tinglyst på
eiendommen kan fremlegges av megler.

Det tas forbehold om at endelige kostnader kan avvike fra de
stipulerte kostnadene i det foreløpige
budsjettet.

ENERGIMERKING
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t.
Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med
utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er
gjennomført. Etter dette vil energiattester for den enkelte
bolig kunne innhentes hos megler.

Det er stipulerte kostnader til sameiets fellesutgifter på hhv.
kr 2 139,- for 74 kvm leilighet, kr 2 523,- for 92 kvm leilighet
og kr 2 957,- for 113 kvm leilighet pr. måned. Fellesutgiftene
vil kunne bli justert avhengig av hva sameiet vedtar at skal
inkluderes i disse. Endelige felleskostnader vil bli satt opp av
forretningsfører/sameiets styre ved overtagelse.

LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av
Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn
til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er
folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre
boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil
utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen
multiplisert med boligens areal.

Ved overtagelse skal det i tillegg innbetales kr. 10 000,- i
oppstartskapital fra hver enkelt seksjon for å sikre sameiet
nødvendig likviditet. Oppstartskapitalen skal blant annet
dekke etablering av sameiet(forretningsførsel), avsetning til
vedlikehold mv.

For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40% av den
beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens
areal.

Den enkelte seksjonseier må selv betale kommunale avgifter
og eiendomsskatt. I tillegg vil det påløpe andre løpende
kostnader som for eksempel strømforbruk i den enkelte
leilighet, innboforsikring, osv.
Seksjonene selges uten fellesgjeld. Selger vil dekke
felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

Se www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.
KOMMUNALE AVGIFTER
Disse er ikke fastsatt ennå da leilighetene ikke er bygget.
Sarpsborg kommune fastsetter endelige kommunale avgifter
(inkl. eiendomsskatt) og det tas derfor forbehold om dette.
Kommunale avgifter vil faktureres direkte hver enkelt eier.

Utvendig vedlikehold av hus og fellesareal er sameiets
ansvar, likeledes forsikring av bygningsmassen, regnskaps-/
forretningsførsel, snørydding og andre driftsutgifter.
Månedlige fellesutgifter vil være avhengig av hvilke tjenester
sameierne ønsker utført i felles regi, og fordeles etter antall
seksjoner og dels etter sameiebrøken som fastsettes etter
seksjonenes størrelse (BRA). Se estimert kostnadsoverslag
fra forretningsfører.

ADGANG TIL UTLEIE
Bolig i eierseksjonssameier kan som hovedregel fritt leies ut.
Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager
skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje
ledd. Styret må ha «saklig grunn» for ikke å godkjenne
leietager.

OMKOSTNINGER
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi kr. 14 375,(tomteverdien er kr. 575 000,- pr. seksjon).
Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr. 585,-

PRISLISTE
Det er utarbeidet en separat prisliste som viser bruksareal
(BRA) i hver leilighet. I tillegg viser prislisten stipulerte
omkostninger og felleskostnader.

I tillegg innbetales à-konto kr. 10 000,- til sameiet
(oppstartskapital) slik at man har en viss likviditet i
oppstartsfasen.

BETALINGSBETINGELSER
Det forutsettes at kjøper innbetaler 10% av kjøpesummen for
leiligheten til meglers klientkonto senest 14 dager etter at
utbygger har stilt garanti etter bustadoppføringslova §12 og/
eller forskuddsgaranti etter buofl § 47.
Dersom kjøper er å regne som profesjonell innkreves 20 %
forskudd.
Forskudd innbetalt til meglers klientkonto er selgers penger
og under selgers råderett fra det tidspunkt selger har stilt
garanti etter buofl § 47. Også avkastning av pengene er
selgers fra det tidspunkt selger har oppfylt vilkårene for å
motta forskudd.
Dersom kjøper ikke har signert kjøpekontrakt eller innbetalt
forskudd innen 30 dager etter aksept av bud, og dette ikke
skyldes forhold på selgers side, er kjøper innforstått med at
dette utgjør et vesentlig mislighold av kjøpers
kontraktsforpliktelser. Dette vil gi selger rett til å heve
avtalen og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.
Innbetalingen av 10 % 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.

Dokumentavgift utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på
tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon.
Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige
gebyrer og avgifter i tiden frem til overskjøting.
Pris for administrasjonsgebyr for TV/bredbånd avhenger av
valgt leverandør og vil komme i tillegg til ovennevnte
omkostninger.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst
skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp, jfr.
bustadoppføringslova § 47.
SLUTTOPPGJØR
Sluttoppgjør (rest kjøpesum og omkostninger) skal
innbetales til meglers klientkonto senest 2 virkedager før
overtagelse.
BETALING FOR ENDRINGER OG TILVALG
Betaling for endrings- eller tilleggsarbeider som er avtalt
direkte mellom kjøper og selger, skjer enten som
forskuddsbetaling mot sikkerhet i form av forskuddsgaranti
eller i forbindelse med sluttoppgjøret.
KOSTNADER VED AVBESTILLING
Kjøper har avbestillingsrett etter Bustadoppføringslova §52
etter at bindende avtale er inngått. Ved kjøpers avbestilling

Bildet viser elementer som ikke er en del av
standardleveransen. Veggfarge, samt fronter/sideplate og
benkeplate på kjøkkenøy inngår ikke i standardleveranse.
Bildet er kun ment som en illustrasjon.

reguleres erstatningen av Bustadoppføringslovas §53 slik at
selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap som følge
av avbestillingen. Kjøper gjøres oppmerksom på at det
økonomiske tapet kan bli betydelig, bl.a. avhengig av
markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse og fram
til avbestilling.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom
avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider
betales i slike tilfeller i sin helhet hvis annet ikke avtales.
TRANSPORT AV KONTRAKT/OVERDRAGELSE FØR
OVERTAGELSE
Transport av kontrakt/overdragelse før overtagelse krever
selgers samtykke før salgsprosessen igangsettes. Samtykke
kan nektes på fritt grunnlag, og selger kan også stille
betingelser for et eventuelt samtykke. Ved utbyggers
eventuelle skriftlige samtykke påløper et gebyr på NOK
55 000,- inkl. mva.
KREDITTVURDERING/HVITVASKINGSLOVEN
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av
kjøpere. Selger forbeholder seg retten til å kreve
dokumentasjon av kjøpers finansiering. Eiendomsmeglere
ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i
Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at
eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om
eventuelle mistenkelige transaksjoner.
OVERTAGELSE
Byggetiden er anslått til ca. 18 måneder fra vedtatt
byggestart. Tidsintervallet er kun av veiledende karakter, og
utløser ikke krav om dagmulkt ved eventuell forsinkelse.
Endelig overtagelsesdato vil bli gitt med minst 7 dagers
varsel, jfr. Bustadoppføringslova §15 første ledd.
Ferdigstillelse av uteområder vil kunne bli utført etter
overtagelse, avhengig av årstid. Ca. 14 dager før overtagelsen
vil selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor det føres

protokoll. Hver kjøper vil ved overtagelse få overlevert FDV
dokumentasjon.

fristene har totalentreprenøren rett til å levere leiligheten i
samsvar med leveransebeskrivelsen.

Selger skal innen rimelig tid varsle kjøper dersom det
oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin
utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene
som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Alle tilvalg og endringer avtales direkte mellom kjøper og
entreprenører i separat avtale. Tilvalg og endringer
faktureres fra totalentreprenør og innbetales ved avtalt
forfall.

TILVALG
Kjøper vil få anledning til å gjøre tilvalg innenfor
totalentreprenørens tilvalgsmeny mot tillegg i pris. Oversikt
over totalentreprenørens alternativer og hvilke kostnader
som vil påløpe vil bli oversendt før eventuelle tilvalg må
besluttes. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse
av pristilbud, tegninger mv. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Dersom kjøper ønsker å gjøre endringer i prosjektets
standardprodukter, vil fradraget være entreprenørens
kostpris (hensyntatt rabatter). Som følge av entreprenørens
rabatter kan fradraget være betydelig lavere enn veiledende
butikkpris.

Kjøper vil også ha anledning til å bestille endringer utover
totalentreprenørens alternativer mot tillegg i pris. Endringer
kan medføre at entreprenør eller arkitekt må vurdere
ønskene, og hvor kjøper i så fall må dekke disse kostnadene.
Endringer kan ikke gjennomføres dersom det berører
rammetillatelsen eller gir forsinkelser i prosjektet. Kjøper har
ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke
står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i
omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale
ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av
byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre
endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for
selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve
endringer eller tilleggsarbeider. Adgangen til å gjøre
endringer og tilvalg begrenses til 15 % av kontraktsverdi, jf.
buofl. § 9.
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer.
Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at
frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper må
overholde de frister (valg og betaling) som settes av
totalentreprenøren for tilvalg og endringer. Oversittes

Det kan ikke påregnes at totalentreprenøren vil påta seg å
montere eventuelle leveranser som kjøper bestiller på egen
hånd før overtakelse.
ØVRIGE FORBEHOLD
Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av
illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av
selgers leveranse. Fargevalg på leilighetene kan være noe
avvikende i forhold til salgsoppgaven. Det kan forekomme
avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. På de
enkelte leilighets- og møbleringsplanene er det vist forslag
til plassering av møbler, utstyr og hvitevarer. Det samme
gjelder garderobeplass i entréen og stiplete løsninger, bl.a.
på baderom, soverom mv. Forslagene er kun av illustrativ
karakter. I slike tilfeller går byggebeskrivelsen foran.
Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og
leveransebeskrivelse, er det den endelige
leveransebeskrivelsen som gjelder. Omfanget av leveransen
er begrenset til denne. Det tas forbehold om trykkfeil i
leveransebeskrivelse og prospekt.
Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende
for leilighetenes/byggenes detaljutforming og farger.

Opplysninger gitt i salgsprospektet kan fravikes dersom
selgeren anser det nødvendig eller ønskelig, men endringene
skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard. 3D-tegninger
og illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er av
illustrativ karakter, som for eksempel møblering, fargevalg,
dør- og vindusform, detaljer på fellesarealer, fasadedetaljer,
materialvalg, blomsterkasser, beplantning, etc. Utstyr/
standard som leveres fremgår av kvalitetsbeskrivelsen.
Prosjektet er pr i dag ikke detaljprosjektert. Alle opplysninger
om leilighetene og prosjektet er derfor gitt med forbehold
om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige
i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet,
herunder som følge av pålegg fra myndighetene eller tiltak
for å tilfredsstille aktuelle forskriftskrav. Generelt står
utbygger fritt til å velge løsninger i den grad det ikke
forringer standarden på prosjektet. Kjøper aksepterer, uten
prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike endringer.
Eksempel på slike endringer kan være innkassing av tekniske
anlegg, plassering av vinduer/redusering av vindusareal og
lignende som følge av branntekniske krav, offentlige pålegg
eller som følge av øvrige krav som kan oppstå, mindre
endringer av konstruksjon eller materialvalg, mindre endring
av boligens areal (inntil 5 % arealavvik) eller lignende.

opparbeidelse. Utbygger tar forbehold om å foreta endringer
i utformingen av utomhusarealene i forbindelse med
utbygging av området.

overtagelse. Selger vil for Sameiets regning besørge
bygningsforsikring fra og med overtagelse. Kjøper må selv
besørge innboforsikring.

Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidene ikke er
ferdigstilt ved overtagelse. Selger forplikter seg til å gjøre
ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/feltet
er ferdig. Inntil samtlige hus/seksjoner i byggetrinnet er
ferdigstilt/i forbindelse med utbedringsarbeider, har selger
rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle
brakker mv., samt ha stående skilt på den solgte eiendom.
Eventuelle skader som dette måtte påføre eiendommen, skal
selger snarest utbedre.

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest/midler
tidig før overtagelse. Manglende ferdigattest er likevel ikke
til hinder for overtagelse dersom de gjenstående arbeidene
er av en slik karakter, for eksempel knyttet til ferdigstillelse
av utomhusarbeider, at kommunen finner det ubetenkelig å
utstede midlertidig brukstillatelse. I midlertidig bruks
tillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en
frist for ferdigstillelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger
gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse.

Hvis det på tidspunkt for overtagelse gjenstår utomhus
arbeider, har kjøper rett til å holde tilbake så mye av
kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at gjenstående
arbeider ferdigstilles, jf. buofl. § 31. Kjøper aksepterer at
tilbakehold gjøres på meglers klientkonto. Partene gir
sameiets styre fullmakt til å frigi beløpet til Selger etter at
gjenstående arbeider anmerket i protokoll er utbedret.
Kontraktsmøte avholdes innen rimelig tid etter aksept på
kjøpstilbud.

Det gjøres oppmerksom på at det i noen tilfeller kan komme
sjakter og/eller rørføringer som ikke er vist på tegninger. Det
kan forekomme avvikende takhøyde på bad og vaskerom som
følge av rørføringer. Strømforsyningsskap kan plasseres
innenfor de enkelte eierseksjonene.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn iht.
kjøpekontrakten. Ved eventuell endring i eierskap fra kjøpers
side etter at bindende avtale er inngått, eller bytte av
leilighet, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 15
000,- til megler. Eventuell endring krever selgers samtykke.

Selger forbeholder seg retten til å endre sameiets størrelse,
leie ut usolgte seksjoner, samt endre forutsetninger på
usolgte seksjoner og parkeringsplasser/boder, herunder
endre priser. Selger forbeholder seg også rett til å bestemme
endelig utforming og materialvalg i og på bygningene.

Det vises til godkjente reguleringsbestemmelser for området
og kjøper kan ikke på noen måte klage på bygging/utforming
på tomten.
Stiplet innredning samt møbleringsforslag etc., er ikke
inkludert i leveransen.
Det vil bli foretatt en generell byggevask før overtagelse.

MEGLERS VEDERLAG
Meglers vederlag pr. solgte enhet utgjør kr. 40 000,- inkl. mva.
I tillegg betales følgende suksesshonorar:
Kr. 12 500,- inkl. mva. pr. solgte enhet dersom 60 % av
salgstrinnets totalverdi/antall enheter er solgt innen 6 mnd.
fra salgsstart.
For de gjenværende enhetene betales kr. 12 500,- inkl. mva.
pr. solgte enhet dersom samtlige enheter i salgstrinnet er
solgt før ferdigstillelse.
I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr/oppstartsgebyr
kr. 62 500,- inkl. mva.
I tillegg kommer tillegg/utlegg/markedsføring.

Utomhusplan er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte
FORSIKRING
Trerørfabrikken vil av utbygger være fullverdiforsikret frem til

Skulle kjøper ønske verdivurdering av sin nåværende eiendom
kan megler utføre dette kostnadsfritt på meget kort varsel.
PrivatMegleren Sarpsborg har kontor i Kalnesveien 5, 1712
Grålum.
LOVVERK
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. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for
eierseksjonssameiet og driften av dette.
Prosjektets kjøpekontrakt fås utlevert hos megler. Kjøper
plikter å sette seg inn i kjøpekontrakt før bud inngis.
GARANTIER
Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem
til overtagelse, og garanti tilsvarende 5% av kjøpesummen
for reklamasjonsperioden på fem år etter overtagelsen jfr.
Bustadoppføringslova §12. Garantien skal stilles snarest
mulig etter avtaleinngåelse, eller etter bortfall av selgers
forbehold om igangsettingstillatelse og åpning av byggelån.

Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er
bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående
reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser
endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgs
prospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med
disse før det inngås avtale om kjøp.

Det tas forbehold om trykkfeil
Selger vil innkalle kjøperne til orienteringsmøte ca. 1 mnd. før
ferdigstillelse. På orienteringsmøtet skal det velges et fore
løpig styre blant kjøperne som innkalles til ferdigbefaring av
sameiets fellesareal, som også omfatter fasader og
utvendige installasjoner på byggene.
For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjons
sameiet og driften av dette.

Dersom selger ønsker utbetaling av forskuddet eller
resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, skal det
stilles garanti etter Bustadoppføringslova §47. Dersom det
stilles slik garanti aksepterer kjøper at beløpet det er stilt
sikkerhet for, kan utbetales til selger.

Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor
sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.
Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet
lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1
gang folketrygdens grunnbeløp.

SEKSJONERING
Eierseksjonen vil tilhøre et sameie. Seksjonsnummer og
eierbrøk, samt antall sameier bestemmes i forbindelse med
seksjonering.

KJØPEKONTRAKTER
Avtale om kjøp av leilighet forutsettes inngått iht.
kjøpetilbud og kjøpekontraktsformular som følger vedlagt
eller kan fås ved henvendelse PrivatMegleren Sarpsborg.

SAMEIET
Prosjektet vil bli organisert som et eierseksjonssameie, og
ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være
medlem av sameiet.

BUDREGLER
Boligene selges til fast pris. Kjøpetilbud oversendes via
e-post eller leveres til megler sammen med rett kopi av
legitimasjon, eller elektronisk gjennom «gi bud» knappen
på meglers annonser. Kravet til legitimasjon er oppfylt for
budgivere som benytter elektronisk bud med e-signatur,
eksempelvis BankID eller MinID.

Som seksjonseier vil kjøper bli sameier i eiendommen med
tilhørende enerett til bruk av sin leilighet.
Eneretten til bruk omfatter også balkong eller privat uteareal
for leiligheter med markterrasse. Seksjonseierne får felles
bruksrett til sameiets fellesarealer.

av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at
eierseksjonsloven ikke gir anledning til kjøp av flere enn to
boligseksjoner i samme sameie.
Ved kjøp av ny bolig kan det være ønskelig å få vite verdien
på nåværende bolig. Vi kan i den forbindelse tilby kostnadsfri
og uforpliktende verdivurdering av din eiendom.

Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til
anvendelse da selger ikke er forbruker. Selger står fritt til å
akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de
vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg

Sarpsborg, 12.06.20

Besøk prosjektets hjemmeside for interesseregistrering.
Da holder vi deg løpende oppdatert om prosjektets fremdrift.

www.trerørfabrikken.no

Bildet viser elementer og materialer som ikke er en del av
standardleveransen. Veggfarge, samt fronter/sideplate og
benkeplate på kjøkkenøy inngår ikke i standardleveranse.
Bildet er kun ment som en illustrasjon.

Raymond Bøhn
Eiendomsmegler MNEF/Partner
+47 990 00 717
raymond.bohn@privatmegleren.no

Prosjektbeskrivelsen består av to deler, meglers sin salgsoppgave med alle lovpålagte og viktige opplysninger og dette prospektet. Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og møblerte
planskisser er kun ment til å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse. Prosjektet er ikke detaljprosjektert og den videre prosjekteringen kan medføre endringer. Det tas forbehold om trykkfeil.

