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MED HJERTE  
FOR BYEN

Du er midt i den lille storbyen Sandefjord. Nabolaget er idylliske 
sentrumsgater, livet er enkelt og praktisk og selve leiligheten er 

utgangspunktet for en helt ny hverdag.

Du får det ikke mer sentralt enn dette. Utsikten fra toppleilighetene 
er – i all beskjedenhet – spektakulær. Dokkenkvartalet består av 36 
lekre, 1-4(5) roms boliger fra 31 til 122 kvadratmeter i Storgata 3-5, 

med næringslokaler på gateplan og leiligheter i syv etasjer over. 
Mange av leilighetene blir gjennomgående, alle får privat balkong 

og enkelte kan få hele tre balkonger.

Stadig flere ønsker å bo der det skjer, med høy komfort og kort vei 
til alle tilbud og behov. For deg som er glad i torget og brygga, byliv 
og kultur, er Dokkenkvartalet en unik mulighet i hjertet av sentrum.
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Adressen i brosteinsbelagte Storgata levner lite 
rom for tvil – i Dokkenkvartalet bor du så sentralt 
som det er mulig å komme i herlige Sandefjord.

På folkemunne ynder mange å kalle byen 
«Sommerfjord» - av åpenbare årsaker. Klimaet, 
sola og båtlivet, brygga og restaurantene – for ikke 
å glemme de store arrangementene som setter oss 
på kartet. I Dokkenkvartalet blir alle de urbane 
kvalitetene en del av ditt eget nabolag, og din nye 
hverdag.

Livskvalitet er så mangt. Som frihet til å velge hva 
du vil bruke tiden på. Som spontane rusleturer 
over torget en sydende lørdag i juli. Som å vite 
at det ikke finnes avstander, og at stillheten og 
utsikten i Preståsen er like nær som bygatenes 
summende liv. 

NYT DITT NYE BYLIV
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Torget
En rusletur til butikken, en kaffe med en kompis, 
en bedre middag med den du er aller mest glad i 
eller en konsert på Hjertnes kulturhus – her er alt 
sammen innenfor fem minutters gangavstand. Her 
kan du selge bilen - i det minste la den stå.

Du kan skritte over torget til Badeparken, med 
store grøntområder, stier, benker og lekeappara-
ter. En åpen lunge midt i byen. Vinmonopolet og 
Hvaltorvet, med sine 50-60 butikker og serve-
ringssteder, er praktisk talt som naboer å regne. 
Til brygga, bølgeskvulp, måkeskrik og en rekke av 
byens restauranter er avstanden 500 meter. 

Kort vei til alt betyr like kort vei hjem. I Storgata 
kan du nyte at alt er nært, inkludert toget som tar 
deg til Torp på et blunk. Vips, så er du ute i den 
store verden.

5-MINUTTERSBYEN

Sandefjord stasjon 550 m

Bussholdeplass 250 m

Torp Sandefjord Lufthavn 10,5 km

Hvaltorvet kjøpesenter 100 m

Spar Hvaltorvet 100 m 
Kiwi 170 m

Apotek 1 Hvalen 100 m

Vinmonopolet  250 m

Hjertnes Kulturhus 600 m
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I Dokkenkvartalet har vi ønsket å kombinere bevaring og nyskapning i et 
prosjekt med kvaliteter som vil appellere til alle generasjoner.

Da vi kjøpte eiendommen sommeren 2017, var det med sikte på å realisere 
kvartalet i tråd med reguleringen fra 2015. Vi er derfor svært fornøyd med 
prosjektet som vi nå lanserer. Vi har hatt meget god kommunikasjon med 
Sandefjord kommune fra dag én, og har ikke støtt på en eneste protest eller 
naboklage underveis. Vi føler det er stor enighet om at sentrum trenger 
utvikling og at noen må ta ansvar for fornyelse.

I utformingen av prosjektet har vi nøye hensyntatt den arkitekturen som har 
vært ønsket fra kommunens side ut mot Storgata. Samtidig har vi, med de to 
høye byggene i bakkant, tilført noe mer moderne som tydelig viser at vi lever 
i 2020. Dette mener vi arkitektene har lykkes med på en svært god måte. Med 
leiligheter fra 31 til 122 kvadratmeter vil prosjektet være tilpasset mange ulike 
målgrupper.

Det mest unike med Dokkenkvartalet er utvilsomt beliggenheten. Her liker 
vi å si at man vil ha tøffelavstand til det meste, med torget, brygga og alle 
hverdagstilbud i umiddelbar nærhet. Fasiliteter som parkering under bakken, 
ladestasjoner for elbil og tilrettelegging for sykkel bidrar til prosjektets 
attraktivitet, i likhet med det grønne uteoppholdsarealet som vi etablerer på 
lokket over første etasje i bakgården.

Som utviklere som alle er vokst opp her i byen, er dette selvsagt også et 
prestisjeprosjekt. At deler av bebyggelsen er på hele åtte etasjer vil gjøre 
Dokkenkvartalet til et nytt signalbygg i Sandefjord sentrum. Vi har fått en unik 
mulighet til å utvikle noe som vil prege bybildet i overskuelig fremtid, og er 
svært stolte av prosjektet. 

ET PROSJEKT VI ER STOLTE AV

Eier og utbygger av Dokkenkvartalet 
er selskapet Storgaten 3-5 AS, et 
datterselskap av Kilen Holding AS. Kilen 
Holding AS eies med en tredjedel hver av 
Fon Holding AS (Carl Christian Fon), Rico 
Mat AS (Rico Eiendom AS - Øistein Ludvig 
Skjerven) og Solberg Næringspark AS 
(Erik Martin Steinsholt). De samme eierne 
er og har hvert tilknyttet flere sentrale 
utviklingseiendommer i Sandefjord.
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Blant grunnene til at svært mange velger 
å flytte i leilighet, er én veldig enkel: Man 
ønsker at selve livet skal være enkelt.

Enkelt er å bo i en stilfull leilighet med mo-
derne kvaliteter og materialer, smarte plan-
løsninger og alt på ett plan. Kvalitetskjøkken, 
lys eikeparkett, vannbåren gulvvarme og store 
fliser på badet. Deilige balkonger som åpner 
sansene for byens lyder og lukter. 

Enkelt er å pakke bagen, låse døra bak seg, ta 
heisen ned i p-kjelleren og sette kursen mot 
hytta, vel vitende om at hagestell og vedlike-
hold hører fortiden til.

I Dokkenkvartalet er alt lagt til rette for en 
enklere hverdag, som gir rom for et rikere liv.

ET ENKELT VALG
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Selv om du bor midt i byen, har du fortsatt 
behov for å kunne trekke deg tilbake og 
puste inn frisk luft i attraktive omgivelser.

Det er derfor vi har valgt å opparbeide 
Dokkenkvartalets egen hage. Her vil det bli 
gangstier, sittebenker og vegetasjonsøyer – 
med busker, prydgress og mindre trær.

Har du grønne fingre kan du pusle med 
grønnsaker eller andre vekster i private 
plantekasser i drivhuset. Ved siden av vil det 
opparbeides en lekeplass omgitt av grønn 
vegetasjon.

Det vil bli avsatt plass til sykkelparkering i 
p-kjelleren, samt noen plasser på bakkeplan 
utenfor byggets inngangsparti. Enkelte av 
garasjeplassene i kjelleren vil kunne leveres 
som elbilladestasjon.

HAGEN I BAKGÅRDEN
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• Heis
• Parkeringskjeller
• Ute-/lekeplass
• Sykkelbod
• Verksted
• Ladestasjon

FASILITETER
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Storgata Storgata

SITUASJONSKART

1. etg 2. etg
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ETASJEPLAN
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Type tegning

Plan kjeller

Tegningsnr.
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ETASJEPLAN

2. etg

ETASJEPLAN

3. & 4. etg
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ETASJEPLAN

5. etg

ETASJEPLAN

6. etg
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ETASJEPLAN

7. etg

ETASJEPLAN

8. etg
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PLANTEGNING

Leilighet 201

ETASJE 
2  

SOVEROM 
2

BRA 
74 kvm

P-ROM 
69 kvm

BALKONG 
9 KVM

PLANTEGNING

Leilighet 202 og 203

ETASJE 
2  

SOVEROM 
2

BRA 
75 kvm

P-ROM 
74 kvm

BALKONG 
9 KVM
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PLANTEGNING

Leilighet 204

ETASJE 
2  

SOVEROM 
2

BRA 
84 kvm

P-ROM 
82 kvm

BALKONG 
7,5 KVM

PLANTEGNING

Leilighet 205

ETASJE 
2  

SOVEROM 
2

BRA 
73 kvm

P-ROM 
72 kvm

BALKONG 
9 KVM
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PLANTEGNING

Leilighet 207

ETASJE 
2  

SOVEROM 
0

BRA 
32 kvm

P-ROM 
32 kvm

PLANTEGNING

Leilighet 206

ETASJE 
2  

SOVEROM 
2

BRA 
76 kvm

P-ROM 
72 kvm

BALKONG 
24 KVM
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PLANTEGNING

Leilighet 302, 303, 402 og 403

PLANTEGNING

Leilighet 301 og 401

ETASJE 
3 / 4  

SOVEROM 
2

BRA 
75 kvm

P-ROM 
74 kvm

BALKONG 
10,8 KVM

ETASJE 
3 / 4  

SOVEROM 
2

BRA 
74 kvm

P-ROM 
69 kvm

BALKONG 
10,8 KVM
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PLANTEGNING

Leilighet 305, 405 og 505

PLANTEGNING

Leilighet 304 og 404

ETASJE 
3 / 4 / 5  

SOVEROM 
2

BRA 
73 kvm

P-ROM 
72 kvm

BALKONG 
12,5 KVM

ETASJE 
3 / 4  

SOVEROM 
2

BRA 
84 kvm

P-ROM 
82 kvm

BALKONG 
9 KVM
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PLANTEGNING

Leilighet 307 og 407

PLANTEGNING

Leilighet 306, 406 og 506

ETASJE 
3 / 4  

SOVEROM 
2

BRA 
58 kvm

P-ROM 
58 kvm

BALKONG 
8,6 KVM

ETASJE 
3 / 4 / 5  

SOVEROM 
2

BRA 
52 kvm

P-ROM 
51 kvm

BALKONG 
9,5 KVM
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PLANTEGNING

Leilighet 502

PLANTEGNING

Leilighet 501

ETASJE 
5  

SOVEROM 
2

BRA 
73 kvm

P-ROM 
71 kvm

BALKONG 
8,6 KVM

ETASJE 
5  

SOVEROM 
2

BRA 
72 kvm

P-ROM 
67 kvm

BALKONG 
8,6 KVM
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PLANTEGNING

Leilighet 504

PLANTEGNING

Leilighet 503

ETASJE 
5  

SOVEROM 
2

BRA 
84 kvm

P-ROM 
82 kvm

BALKONG 
9 KVM

ETASJE 
5  

SOVEROM 
2

BRA 
75 kvm

P-ROM 
74 kvm

BALKONG 
8,6 KVM
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PLANTEGNING

Leilighet 601

PLANTEGNING

Leilighet 507

ETASJE 
6  

SOVEROM 
2

BRA 
82 kvm

P-ROM 
76 kvm

BALKONG 
8,1 KVM

ETASJE 
5  

SOVEROM 
2

BRA 
57 kvm

P-ROM 
57 kvm

BALKONG 
8,6 KVM
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PLANTEGNING

Leilighet 603

ETASJE 
6  

SOVEROM 
2

BRA 
73 kvm

P-ROM 
72 kvm

BALKONG 
12,5 KVM

PLANTEGNING

Leilighet 602

ETASJE 
6  

SOVEROM 
3

BRA 
119 kvm

P-ROM 
111 kvm

BALKONG 
19 KVM
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PLANTEGNING

Leilighet 604

ETASJE 
6  

SOVEROM 
3

BRA 
99 kvm

P-ROM 
94 kvm

BALKONG 
9,5+8,6 KVM

PLANTEGNING

Leilighet 701

ETASJE 
7  

SOVEROM 
3

BRA 
120 kvm

P-ROM 
115 kvm

BALKONG 
29,7+8,6+9,5 KVM
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PLANTEGNING

Leilighet 702

ETASJE 
7  

SOVEROM 
2

BRA 
92 kvm

P-ROM 
87 kvm

BALKONG 
28+12,3 KVM

PLANTEGNING

Leilighet 801

ETASJE 
8  

SOVEROM 
3

BRA 
120 kvm

P-ROM 
115 kvm

BALKONG 
18+8,6+9,5 KVM
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PLANTEGNING

Leilighet 802

ETASJE 
8  

SOVEROM 
2

BRA 
92 kvm

P-ROM 
87 kvm

BALKONG 
12,7+12,2 KVM
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GENERELT
Denne beskrivelsen er utarbeidet for 
å orientere om bygningenes viktigste 
bestanddeler og funksjoner. Det kan 
forekomme avvik mellom prosjekt-
beskrivelse og plantegninger.

I slike tilfeller er det alltid denne pro-
sjektbeskrivelsen og romskjemaet som er 
retningsgivende. Enkelte illustrasjoner 
i tegnings- og salgsmaterialet er ment 
som eksempler og kan vise forhold som 
ikke er i samsvar med leveranse, så som 
møblering, fargevalg, dør og vindus-
form, bygningsmessige detaljer, f.eks. 
fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, 
materialvalg i fasade, beplantning etc.

Plassering av teknisk utstyr i kjøkken 
er ikke endelig besluttet og vil kun-
ne avvike fra det som vises på leilig-
hetstegningene. Endring av plassering 
av utstyr på bad kan også forekomme. 
Endelig utforming av tekniske sjakter 
må avvente detaljprosjekteringen og 
det kan derfor forkomme endringer av 
plassering, lengde og/eller bredde på dis-
se. Videre kan vindus- og balkongplas-
seringen i den enkelte leilighet avvike 
noe fra de generelle planer, som følge 
av bl.a. den arkitektoniske utformingen 
av bygget. Toleransekrav for utførelse 
er iht. normalkrav.

BYGNINGER
Bygningene og uteområdet mellom 
bygningene oppføres over pelefunda-
mentert parkeringskjeller. Bygningene 
utføres med bærekonstruksjon i stål og 
betong, og med prefabrikkerte dekke-
elementer. Det vil bli synlige v-fuger i 
innvendig tak ved dekkeskjøter i betong. 
Nedforede tak med gipshimling eller 
stål i gang, bod og på bad. Innvendige 
lettvegger har stål eller tre-stendere og 
er kledd med gipsplater. Yttertak leveres 
isolert iht. TEK17, med folietekking og 

nødvendige fallkiler til innvendige ned-
løp. Fasadene utføres primært med luftet 
pussystem, samt plater i fibersement.  
Balkonger leveres med betongoverflate, 
takterasser og terasser på mark leveres 
med tretremmer. Balkonger er som en 
utvendig konstruksjon å anse. Mindre 
ansamlinger av vann kan oppstå på 
overflaten etter regnvær.

STANDARD INNVENDIG 
BEHANDLING
Se vedlagte romskjemaer som beskriver 
standard overflatebehandling av gulv, 
vegg og tak i de ulike rommene.

NEDFORET HIMLING/
INNKASSINGER
I entre/gang, bad/WC og innvendig bod 
kan det bli nedforet himling i hele eller 
deler av rommet. Himlingen skal i disse 
rommene ha en høyde på min 2,1 m 
over gulv. Over disse himlingene vil det 
være tekniske føringer som elektro, rør, 
sprinkelanlegg og ventilasjon. 

Over kjøkkenskap vil det være en inn-
kassing av ventilasjonskanal for av-
trekksvifte. Innkassinger for tekniske 
føringer kan også forekomme i mindre 
områder i andre rom enn de ovennevnte. 
En horisontal innkassing av rør ved tak 
frem til vertikalinnkassing langs vegg vil 
derfor kunne forekomme i enkelte rom. 
Nevnte konstruksjoner vil bli overfla-
tebehandlet som en del av overflaten 
der konstruksjonen blir montert. Dette 
gjelder elektro, sanitær og ventilasjon.

UTSTYR/STANDARD KJØKKEN
Det henvises til romskjema for beskri-
velse av type kjøkken som leveres som 
standard. Lengden på kjøkkenet vil være 
i henhold til det som fremkommer av lei-
lighetens plantegning. Mindre avvik kan 
forekomme. Plassering av teknisk utstyr 
i kjøkken er ikke endelig besluttet og vil 

kunne avvike fra det som vises på leilig-
hetstegningene. Antall skap, hvitevarer 
etc. leveres iht. den kjøkkentegning som 
gjelder for den enkelte leilighet. Ikke alle 
detaljer er ferdig prosjektert og detaljert. 
Kjøkkentegningen vil derfor utleveres 
kjøper i forbindelse med tilvalgsproses-
sen, når detaljprosjekteringen er ferdig. 
Varmtvann leveres fra varmeanlegget 
som er koblet mot fjernvarme.

GARDEROBE
Garderobeskap leveres ikke som stan-
dard, men kan bestilles som tilvalg.

INNVENDIGE DØRER
Hvite dører fra Swedoor, eller tilsva-
rende, med hvite karmer, type leveres i 
henhold til romskjema. Dørene leveres 
ferdig behandlet fra fabrikk. Det vil være 
synlige innfestinger. De fleste dører le-
veres med flate terskler for å sikre luft-
strømning gjennom leiligheten slik at 
ventilasjonsanlegget fungerer optimalt.

BAD
Bad med dusj og avsatt plass til vaskesøy-
le leveres flislagt på vegger og gulv i 
henhold til romskjema. Baderomsinn-
redning leveres i henhold til romskjema 
og tegning. Det vil bli en egen teknisk 
sjakt med skap for rør-i-rør system og 
vannbåren varme i tilknytning til et av 
våtrommene. Dør/ luken til sjakten vil 
bli synlig slik at den er tilgjengelig for 
inspeksjon og avlesing av målere etc. 
Plassering vil gjøres så lite sjenerende 
som mulig, men må samtidig være lett 
tilgjengelig for avstengning av vann 
dersom en lekkasje skulle oppstå. 

VINDUER
Vinduer leveres med 2 eller 3 lags ener-
giglass, med U-verdi maks 1,2 W/m2K. 
Vinduene leveres hvite innvendig og 
annen farge utvendig tilpasset byggets 
fasade. Innvendige gerikter vil få synlig 
innfesting. Åpningsbare vinduer leveres 

med barnesikring og mekanisme for lå-
sing i luftestilling. Nivåforskjell mellom 
utvendig balkong og innvendig stuegulv 
er trinnfri og i henhold til teknisk for-
skrift, TEK17. Det gjøres oppmerksom på 
at det under enkelte forhold kan oppstå 
kondens på utsiden av glasset grunnet 
vinduenes gode isoleringsevne.

HOVEDINNGANGSDØR TIL 
LEILIGHET
Hovedinngangsdør leveres i malt utfø-
relse med kikkhull fra fabrikk. FG-god-
kjent sikkerhetslås leveres. Ringeklokke/
calling anlegg med fargeskjerm vil bli 
levert.

GERIKTER OG LISTER
Alle gerikter rundt vinduer og dører 
er ferdig malt fra fabrikk. Det vil være 
synlige innfestninger på alle gerikter 
og lister.

SIKKERHETSUTSTYR
Alarmanlegg inngår ikke i standardle-
veransen. Dersom man ønsker alarm, 
anbefales det at den må den enkelte 
monterer dette etter overlevering. 
Balkongdører i 1. og 2. etasje leveres 
med FG-godkjente låser. Det leveres ett 
brannslukningsapparat i hver leilighet, 
eventuelt brannslange i kjøkkenskap 
under vask.

TEKNISKE ANLEGG 
VENTILASJON
Hver leilighet får balansert ventilasjon 
og aggregat kan bli plassert i bod eller 
over platetopp på kjøkken. Det blir av-
trekk fra kjøkken og våtrom, og tilluft 
til hvert enkelt oppholdsrom.

ELEKTRISK ANLEGG
Anlegget installeres i henhold til offent-
lige myndigheters forskriftskrav, NEK 
400. Det innebærer bl.a. at det monteres 
«komfyrvakt» på kjøkken. Alle kontakt-
punkter er jordet. Fortrinnsvis benyttes 
skjult anlegg, men åpent anlegg må på-
regnes i spesielle tilfeller. Det benyttes 
kun automatsikringer. Antall elektriske 
punkt i leilighetene er i henhold til NEK 
400. Elektriske punkt fremkommer av 
egen elektro tegning som utleveres i 

forbindelse med tilvalgsprosessen. I 
forbindelse med tilvalg vil det bli mulig 
å bestille flere elektropunkt.

SANITÆR
Det monteres ettgreps blandebatterier 
på bad og kjøkken, opplegg for oppvask-
maskin i kjøkkenbenk og for vaskemas-
kin på bad, som anvist på tegning. Det 
leveres vegghengt toalett med innebygd 
sisterne på bad. Toalettlokk leveres i 
hard plast/presalitt uten Soft Close. Tek-
niske rørføringer samles i et rør-i-rør 
skap som plasseres i en teknisk sjakt i 
tilknytning til et av våtrommene. Sjakten 
fremkommer på kontraktstegning.

SPRINKLERANLEGG
I henhold til teknisk forskrift, TEK10, 
er det krav om sprinkleranlegg i alle 
boligene i prosjektet. Sprinklerhoder vil 
være synlige inne i leilighetene. Sprin-
klerhoder må ikke tildekkes med møbler 
e.l. slik at det hindrer dens funksjon. 
Man må også forsikre seg om at det ikke 
ligger sprinklerrør i veggen dersom man 
skal borre eller spikre i veggen.

OPPVARMING
Leilighetene leveres med gulvvarme i 
alle rom unntatt bod og soverom. Det 
blir vannbåren varme i gulvene, med 
unntak av badet som kan bli levert med 
elektriske varmekabler. I tilvalgsproses-
sen kan det velges gulvvarme i flere rom. 
Det monteres målere i hver leilighet som 
måler forbruket av varme.

TV/DATA
Det føres datalinje og kabel-TV frem 
til hver leilighet til et svakstrømskap. 
Dette skapet plasseres i tidligere omtalt 
teknisk sjakt, ev. et annet hensiktsmessig 
sted i bod eller liknende. 

Utbygger inngår avtale med en signal-
leverandør for TV, telefon og data med 
inntil 5 års bindingstid. Fast telefonlin-
je fra Telenor leveres ikke. 1 stk. TV-/
radiouttak og internett i stuen leveres. 
IP-telefoni, TV- og internettpakker må 
kunden selv bestille fra signalleverandør. 
Ytterligere TV- og telefonkontakter kan 
bestilles gjennom tilvalgsprosessen.

TEGNINGER AV TEKNISKE 
ANLEGG
Tekniske anlegg og fremføringer til 
disse blir ikke inntegnet på tegninger 
som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig 
plassering av disse bestemmes av hva 
som er hensiktsmessig og nødvendig. 

FELLESAREAL 
INNGANGSFORHOLD
Hovedinngang til leilighetene er fra 
gårdsrommet. Det vil være innvendig 
heis og trapperom til alle etasjer, og ned 
til parkeringskjeller. I tillegg til hoved-
trapperom er det rømningstrapp ned 
til terreng. Alle postkasser blir plassert 
på hensiktsmessig sted ved hovedinn-
gangen. Det leveres keramiske fliser på 
gulv i hovedinngang på plan 1 og malte 
vegger. I øvrige etasjer og trappeløp 
leveres trinnlydsdempende vinylbelegg 
på gulv i fellesarealer innendørs (se for 
øvrig romskjema). Opptrinn og vanger 
til trappene males. 

HEIS
Alle leilighetene er tilgjengelige med 
heis fra garasjeplan og hovedinngang 
direkte til leilighetsplan.

TRAPPER/TRAPPEROM
Det leveres prefabrikkerte trapper i be-
tong. Undersiden og vangene av trap-
peløp og undersiden av repos er malt 
hvitt. Lydhimling monteres der det er 
krav i trapperom. Innvendige trapper og 
repos leveres med trinnlydsdempende 
vinylbelegg. Opptrinn malt. Trapperom-
met og fellesganger har malte vegger.

SØPPELSYSTEM
Det blir avsatt plass i eget rom til av-
fallshåndtering i prosjektet. 

GARASJEETASJE/PARKERING/
SYKKELPARKERING
Gulv: betong, med oppmerkede bilopp-
stillingsplasser. 
Vegger: Støvbundet hvitmalt betong, 
leca eller gipsplater. 
Himling: Mineralull/støvbundet betong. 

Garasjekjelleren blir ventilert og oppvar-
met slik at det til enhver tid er min +5 

LEVERANSEBESKRIVELSE
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ºC. Fra garasjeanlegget er det adkomst 
med heis/trapp til alle leilighetsetasjene. 

Det selges parkeringsrettigheter, en-
ten som bruksretter eller leie av parke-
ringsplasser, til leilighetene i henhold til 
gjeldende prisliste og egen beskrivelse 
av organiseringen av parkeringsanleg-
get. Bredde på parkeringsplassene er 
minimum ca. 2,25 meter. Laveste frie 
høyde er ca. 2,10 meter. Stedvis langs 
vegger i kjøresoner og langs vegger på 
deler av parkeringsplassene kan høyden 
være lavere. 

Det leveres 1 fjernkontroll pr parke-
ringsplass for åpning av garasjeport. 
I kjelleren er det også egne fellesrom 
for sykkelparkering. I tillegg vil det 
være enkelte sykkelparkeringsplasser 
på bakkeplan i forbindelse med byg-
genes innganger. Et begrenset antall 
garasjeplasser tilhørende den enkelte 
leilighet kan ved tilvalg leveres som 
elbilladestasjon. Med forbehold om 
kapasitet i hovedstrømnettet, og i det 
enkelte uttak. Selger foretar fordeling 
av boder og parkeringsplasser.

UTOMHUS
Prosjektet skal fremstå med grønne ute-
områder med leke- og oppholdsarealer 
med varierte kvaliteter. Det skal etable-
res flere gangakser på uteoppholdsare-
alet. Fellesområdene vil bli opparbeidet 
med vegetasjonsøyer med busker, pryd-
gress og mindre trær. Adkomstveier 
til innganger vil bli i betong eller as-
falt. Detaljutforming og materialvalg 
avklares i videre detaljprosjektering. 
Det er avsatt plass til sykkelparkering 
i kjelleren, samt noen plasser utenfor 
inngangspartiet. Det etableres lekeplass, 
omgitt av buskvegetasjon i området 
over næringslokalene mot gårdsrommet. 

FELLESFUNKSJONER
Det etableres fellesfunksjoner som alle 
beboere i Dokkenkvartalet vil ha tilgang 
til å benytte. 

BODER
Alle overflater i sportsboder leveres som 
støvbundet hvitmalt betong, ubehandlet 
gipsplater og/eller nettingvegger type 
Troax eller tilsvarende. Gulvene vil være 
betong. Det leveres 1 stk ekstern bod til 
de fleste leilighetene.

PORTTELEFON
Det monteres ringetablåer ved hoved-
inngangsparti og porttelefon med far-
geskjerm og automatisk døråpner i hver 
leilighet. I tillegg leveres det ringeknapp 
utenfor hver leilighet.

PIPE
Det leveres ikke pipeløp.

TILVALGSMULIGHETER
Prosjektet er forutsatt gjennomført som 
serieproduksjon, med systematisering 
av tekniske løsninger og valg av mate-
rialer. Dette gjenspeiles i prosjektets 
organisering og byggetid, noe som igjen 
gir begrensninger for hvilke tilvalg og 
endringer som kan tillates og innenfor 
hvilke tidsrom disse arbeidene må be-
stilles. Utbygger vil gi kjøperne mulighet 
for å gjøre individuelle tilpasninger i 
egen bolig. Det vil bl.a. bli gitt mulighet 
for alternative fargevalg på vegger og 
parkett typer på gulv, samt endring av 
kjøkkenleveranse i henhold til leve-
randørens sortiment. Det kan gjøres 
endring av baderominnredning og fliser 
på våtrom i henhold til flisleverandørens 
sortiment.

Flere elektropunkter kan velges, det gjel-
der både stikkontakter, lampepunkter, 
TV-punkter og data-punkter. I tillegg 
kan det være mulig med begrensede til-
valg på sanitær og ventilasjon og varme. 
Som nevnt over vil tilvalgmulighetene 
være avhengig av hvor langt i byggepro-
sessen prosjektet har kommet.

Dette dokumentet er datert 28.02.2020.
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ROM GULV VEGG TAK INNREDNING DIVERSE

Entré/gang 14 mm parkett, lys 3-stavs eik, tilsvarende 
gulvlist. Eikefarget dørterskel.
Termostatstyrt vannbåren gulvvvarme.

Vegger, sparklet og malt, farge 
S-0502-Y 

Hvitmalt farge S-0502-Y Ytterdør med systemlås. Hvitmalt glatt innerdør, type Nordic el. tilsvarende 
med matt krom vrider.

Automatisk døråpner/calling, med fargeskjerm
Entré har downlights i tak, med dimmer. Øvrig 
gangareal har takpunkt med DCL eller tils-
varende, styrt av bryter.

Kjøkken 14 mm parkett, lys 3-stavs eik, tilsvarende 
gulvlist.Eikefarget dørterskel

Termostatstyrt vannbåren gulvvvarme.

Vegger, sparklet og malt, farge 
S-0502-Y

Hvitmalt m/synlig 
v-fuge.   farge S-0502-Y

Kjøkken type Aubo Unik Hvit, eller tilsvarende. Leveranse iht. kjøkkentegning 
for den enkelte leilighet. 29mm laminat benkeplate. Rett forkant i laminat.
Overskap med foring til taket og enkel lyslist over vaskekum.  
Enkelte underskap med skuffer. Salina 128 håndtak på underskap/skuffer.
Stål vaskekum. Kjøkkenkran, type A-collection Azur eller tilsvarende, med 
avstengning for oppvaskmaskin. Hvitevarepakke Electrolux eller tilsvarende
Hvitmalt glatt innerdør, type Nordic el. tilsvarende med matt krom vrider 

Ventilator i overskap av type volumhette.
Det settes opp doble stikk over benk  og ellers 
iht. NEK400. 
Lystilkoblingspunkt ved tak på bryter

Innvendig 
bod

14 mm parkett, lys 3-stavs eik, tilsvarende 
gulvlist. Eikefarget dørterskel

Vegger, sparklet og malt, farge 
S-0502-Y

T-profil himling, A-kant Ingen innredning. Hvitmalt glatt innerdør, type Nordic el. tilsvarende med 
matt krom vrider.

Lys i tak styrt av bryter. 1 stk dobbelt stikk
Bod kjeller/plan1: Sensorlampe i tak

Hoved- 
soverom

14 mm parkett, lys 3-stavs eik, tilsvarende 
gulvlist. Eikefarget dørterskel

Vegger, sparklet og malt, farge 
S-0502-Y

Hvitmalt m/synlig 
v-fuge. farge S-0502-Y

Hvitmalt slett innerdør, type Nordic el. tilsvarende med matt krom vrider. 
Garderobeskap leveres ikke, kan bestilles som tilvalg. 

Stikk ihht NEK-400
 Lystilkoblingspunkt ved tak på bryter

Soverom 
ellers

14 mm parkett, lys 3-stavs eik, tilsvarende 
gulvlist. Eikefarget dørterskel

Vegger, sparklet og malt, farge 
S-0502-Y.

Hvitmalt m/synlig 
v-fuge. farge S-0502-Y

Hvitmalt slett innerdør, type Nordic el. tilsvarende med matt krom vrider. 
Garderobeskap leveres ikke, kan bestilles som tilvalg.

Stikk ihht NEK-400
Lystilkoblingspunkt ved tak på bryter.

Stue 14 mm parkett, lys 3-stavs eik, tilsvarende 
gulvlist. Eikefarget dørterskel.
Termostatstyrt vannbåren gulvvvarme.

Vegger, sparklet og malt, farge 
S-0502-Y.

Hvitmalt m/synlig 
v-fuge. farge S-0502-Y

Ingen innredning. Hvitmalt glatt innerdør, type Nordic el. tilsvarende med 
matt krom vrider.

1 stk TV-punkt. Stikk ift NEK-400
Lystilkoblingspunkt ved tak på bryter.

Bad Mørk grå matt flis 30x30cm.
Mørk grå matt flis 10x10cm i nedsenket 
dusjsone. 
Grå fugemasse. 
Termostatstyrt elektrisk
gulvvarme.

Hvit matt flis 25*40cm, lys grå 
fugemasse.

Hvitmalt farge S-0502-Y Servantinnredning Hvit, med heldekkende hvit servantplate og underskap 
med skuffer, speil og lyslyst. Bredde 90cm eller mindre iht. plantegning. 
Rette dusjvegger 90 x 90 cm eller slagdør i nisjer i herdet klart glass som kan 
slås inn mot vegg med alu fargede profiler. Hvit vegghengt toalett m/hard-
plastsete og hvit spyleknapp.
Hvitmalt profilert innerdør, type Nordic el. tilsvarende med matt krom vrider.

Det leveres innfelte downlights i tak, m. dim-
mer.
Dobbelt stikk montert i forbindelse med vask 
og speil. Varmekabler med termostat. Opplegg 
for vaskesøyle der hvor dette er tegnet inn på 
plantegning.
A-Collection Azur termostatstyrt kran for dusj, 
eller tilsvarende.
Dusjarmatur i alu. farge montert på glidestang 
på vegg. A-Collection Azur  servantbatteri, 
eller tilsvarende, i krom.

Vaskerom/ 
Gjestetoalett

Mørk grå matt flis 20x20cm. 
Sokkelflis som gulvflis. 
Grå fugemasse. 

Vegger, sparklet og malt, farge 
S-0502-Y.

Hvitmalt farge S-0502-Y Vaskekar med benkebatteri type A-collection.
Hvit vegghengt toalett m/hardplastsete og hvit spyleknapp.
Hvitmalt slett innerdør, type Nordic el. tilsvarende med matt krom vrider.

Lys i tak på bryter.

Terrasse/
Balkong

Støvbundet betong på balkong. 
Tretremmer på takterrasser. 

Rekkverk med vertikale spiler. Ubehandlet betong Utelampe og 1 stk. dobbelt stikk på alle 
balkonger og terrasser.

ROMSKJEMA
Dato: 28.02.2020
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Pris: 2 000 000 – 10 700 000

Omkostninger 12 112 – 28 042 

Totalt ink. omkostninger 
2 012 112 - 10 728 042 

Felleskostnader 2 370 – 3 035

Felleskostnadene inkluderer kommunale 
avgifter, forsikring på bygget, strøm 
på fellesarealer, vedlikehold, forvalt-
ningshonorarer, org. messige kostnader 
m.m..

P-ROM 32 – 115

BRA 32 - 120
 
Hovedoppdragsnummer: 941195020

Kontaktperson
Navn: Lill-Iren Barth, telefon 91 32 65 32
Tittel: Eiendomsmegler / Markedsan-
svarlig 

Ansvarlig megler
Navn: Lill-Iren Barth, telefon 91 32 65 32
Tittel: Eiendomsmegler/Markedsan-
svarlig
DNB Eiendom AS, avd. Vestfold Nybygg
Adresse: Møllegaten 9, 3111 Tønsberg
org.nr. 910 968 955

Selger/utbygger
Navn: Storgata 3-5 AS
Adresse: co/Erik Steinsholt Orelund 8B, 
3216 Sandefjord
Org.nr.: 818 908 652

Entreprenør
Navn: Strøm Gundersen Vestfold AS  
Adresse: Halfdan Wilhelmsens alle 37, 
3117 Tønsberg
Org.nr.: 917 994 536

Fellesareal/utomhus/infrastruktur 
Sandefjord kommune gnr. 173 bnr. 127 
og bnr. 128. 

Eiendommen kan sammenslås/gren-
sejusteres, og eiendomsgrensene er 
derfor ikke endelig fastsatt eller opp-
målt på salgstidspunktet. Sameiets tomt 
skal opprettes med egen matrikkel, og 
eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets 
tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca. 
1.211 kvm. Hver seksjon vil bestå av en 
sameierandel ihht. oppdelingsbegjærin-
gen. Adressen er antatt å bli Storgata 
3-5, men det tas forbehold om endelig 
adresse som vil foreligge før overtagelse. 

Næringsareal i 1.etg. mot Storgata og 
Torggangen. Varelevering kan skje inne 
i kvartalet, i Torggangen, med innkjø-
ring fra Storgata og utkjøring i Peter 
Grøns gate. 

Parkeringskjeller vil ligge under nybygg 
samt under Torggangen, med midlertidig 
innkjøring fra Torggangen. 

Kjøper gjøres oppmerksom på at Storga-
ta 1, «Norske Liv-bygget» har stort behov 
for oppgradering og restrukturering. 
Smuget mellom Storgata 1 og Storgata 
3 blir bygget ut og nåværende tekniske 
6. etasje blir utvidet ut til fasadelivet. 
Alle fasader blir nye, også baksiden slik 
at denne vil fremstå helhetlig og tilføre 
kvalitet til omgivelsene. 

Eier av Storgata 1 er i dialog med San-
defjord kommune om å flytte byens bi-
bliotek inn i Storgata 1. Beslutningen 
antas å bli tatt i løpet av 2020. Bygget 
vil uansett oppgraderes og vil kunne 
inneholde kulturtilbud, butikker, under-
visningsfunksjoner eller kontor. 

Eierforhold 
Selveier

Boligtype 
Leilighet 

Tomtetype 
Eiet tomt

Adkomst
Beliggende i Sandefjord sentrum med 
adresse Storgata 3-5.

Beliggenhet
Midt i sentrum. Her bor du så sentralt 
som det er mulig å komme med gangav-
stand til alle fasiliteter. Se vedlagt kart 
i prospekt.

Om prosjektet, innhold og standard
Dokkenkvartalet kombiner bevaring og 
nyskapning i et prosjekt med kvaliteter 
som vil appellere til alle generasjoner. 
Prosjektet består av 36 moderne, 2-5 
roms leiligheter fra 32 til 120 kvadrat-
meter i Storgata, med næringslokaler på 
gateplan og leiligheter i syv etasjer over.
Mange av leilighetene blir gjennom-
gående, alle får privat balkong/ev. 
takterrasse. De fleste leilighetene har 
egen garasjeplass i garasjekjeller under 
prosjektet, og det vil være anledning til 
å kunne kjøpe ekstra garasjeplass hvis 
ønskelig. Vil du heller leie en garasje-
plass, er det også muligheter for dette. 
Frodige fellesarealer er godt ivaretatt 
for at beboerne skal kunne trekke seg 
tilbake i attraktive omgivelser. I Dokken-
kvartalets egen hage vil det bli gangstier, 
sittebenker og vegetasjonsøyer – med 
busker, prydgress og mindre trær. Enkle-
re og mer lettstelt enn dette blir det ikke.
Byggene oppføres iht. TEK17. 

Det henvises forøvrig til fremlagt leve-
ransebeskrivelse datert 28.02.20. 

Boder og parkeringsplasser
Garasjekjelleren vil bli plassert under 
prosjektet samt under Torggangen, med 
midlertidig innkjøring fra Torggangen. 

Det medfølger en stk. bod og en stk. par-
keringsplass i garasjekjeller til enkelte 
av leilighetene. Se prisliste/plantegning 
for hvilke leiligheter dette gjelder. De 
minste leilighetene har ikke krav til bod. 
Det er også mulig å kjøpe parkerings-
plass i garasjekjeller ev. leie. Se prisliste 
for beløp. 

El-bil parkering/ladestasjon vil ikke le-
veres av selger men kan bestilles som 
tilvalg.

Selger forbeholder seg retten til å av-
gjøre hvordan organisering av parke-
ringsanlegget, uteareal utenfor boliger 
i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan 
bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til 
Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en 
egen eiendom, eller bli lagt som fellesa-
real med vedtektsfestet bruksrett. Selger 
tar forbehold om at det kan praktiseres 
utleie av parkeringsplasser.

Ved kjøp av p-plasser etter kjøp av bolig, 
med behov for tilleggskontrakt/egen 
kontrakt påløper kr. 3.125,- inkl. mva. 

Vei, vann og avløp
Offentlig vann og avløp, med private 
stikkledninger. Private stikkledninger 
vedlikeholdes av sameiet.  Offentlig vei. 

Sameiet
Området er planlagt å bestå av ett eller 
flere boligselskap (antallet boligsel-
skap kan bli justert i forbindelse med 
utbyggingen). Sameiet er planlagt å 
bestå av totalt 36 stk. boligseksjoner 
(antallet seksjoner kan evt. bli justert 
i forbindelse med utbyggingen). Den 
daglige driften vil bli organisert som 
seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, 
nr. 65, eierseksjonsloven. 

Hver seksjon utgjør en sameieandel 
med tilknyttet enerett til bruk av en 
bruksenhet og rett til bruk av sameiets 
fellesarealer. Det er fra 01.01.2020 for-
budt å erverve mer enn 2 boligseksjoner 
i samme sameie. Denne begrensningen 
gjelder også indirekte erverv, herunder 
kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. 
Erverv er forbudt dersom det medfø-

rer at flere enn to av boligseksjonene 
eies av noen som har «tilknytning til 
hverandre». 

Dersom bestemmelsen brytes vil blant 
annet styret i sameiet uten forutgående 
varsling, kunne pålegge salg av seksjo-
nene som er ervervet ulovlig. Videre vil 
man ikke kunne stemme på årsmøtet, 
og man vil ikke tas med i beregnings-
grunnlaget for flertallsavgjørelser.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter 
hvor regnskap og budsjett fremlegges. 
Sameiets styre har ansvaret for at eien-
dommen forvaltes etter retningslinjer 
og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. 

Utomhusarealene på området ferdigs-
tilles samtidig med ferdigstillelse av de 
enkelte byggene eller så snart årstiden 
tillater det. 

Parkeringsplasser for personer med 
nedsatt funksjonsevne
• Har en seksjonseier, leietaker eller 

en i husstanden nedsatt funksjons-
evne, kan denne kreve at styret på-
legger en annen seksjonseier å bytte 
parkeringsplass. Bytteretten gjelder 
bare dersom den som krever bytte, 
allerede disponerer en parkerings-
plass i sameiet. Styret bør tilstrebe 
at bytteplassen ligger i nærheten av 
søkers seksjon. Retten til å bruke en 
tilrettelagt plass varer så lenge et 
dokumentert behov er til stede.

• Retten gjelder bare parkeringsplasser 
som i vedtak etter plan- og bygnings-
loven er krevet opparbeidet til bruk av 
personer med nedsatt funksjonsevne.

Eiendommens faste, løpende 
kostnader

Felleskostnader
Felleskostnader vil avhenge av hvilke 
tjenester sameiet ønsker utført i felles 
regi, og fordeles iht. vedtektene. Sti-
pulerte månedlige felleskostnader for 
første driftsår fremgår av prislisten, hvor 
man har lagt til grunn at kommunale 
avgifter, forsikring på bygget, strøm 
på fellesarealer, vedlikehold, forvalt-

ningshonorarer, org. messige kostnader 
m.m. er inkludert. 

A-konto fjernvarme/oppvarming er ikke 
inkludert og kommer i tillegg. Endelig 
budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas 
forbehold om endringer i stipulerte 
felleskostnader, da dette er basert på 
erfaringstall. Fordelingsnøkkel for for-
deling av kostnader reguleres i sameiets 
vedtekter, og bygger i utgangspunktet 
på sameierbrøk. Enkelte elementer i 
budsjettet kan i vedtektene fastsettes 
til fordeling likt på alle seksjoner, eller 
etter forbruk. Selger har engasjert USBL 
som forretningsfører for sameiet for 
første driftsår. Kostnader for dette er 
tatt inn i budsjett for felleskostnader.
   
Driftskostnader garasjeanlegg er sti-
pulert til kr 200,- pr måned for første 
driftsår, og skal betales av de som dis-
ponerer plass i garasjeanlegget.  

Info eiendomsskatt 
Det er i følge kommunen ikke eiendoms-
skatt på boliger i Sandefjord kommune 
pr. 2020. 

Fremdriftsplan og ferdigstillelse
Siste frist for ferdigstillelse av boligen 
er: 30.09.2022. Dette er å regne som en 
frist iht. bustadoppføringslova. 

Selgeren kan kreve overtagelse inn-
til fire måneder før den avtalte fristen 
til å ha boligen klar til overtagelse. 
Selgeren skal skriftlig varsle om det-
te minimum to måneder før det nye 
overtagelsestidspunktet. Det eksakte 
overtagelsestidspunktet skal gis med 
minst 14 kalenderdagers skriftlig var-
sel. Det beregnes dagmulkt fra det nye 
overtagelsestidspunktet. 

Selgeren skal innen rimelig tid varsle 
forbruker dersom det oppstår forhold 
som vil medføre at han blir forsinket 
med sin utførelse. 

Selgeren har rett til tilleggsfrist der-
som vilkårene som nevnt i buofl. § 11 
er oppfylt.

EIENDOMMEN FRA A-Å
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Kostnader ved avbestillinger
Kjøp etter bustadoppføringslova inne-
bærer en avbestillingsrett for kjøper. 
Dersom denne retten benyttes vil kjøper 
bli holdt ansvarlig for selgers merkost-
nader og tap som følge av en eventuell 
avbestilling. For avbestillinger som skjer 
før selger har vedtatt byggestart er det 
avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av 
kjøpesummen. 

Kontakt megler for nærmere infor-
masjon dersom avbestilling vurderes. 
Bestilte endrings- og tilleggsarbeider 
betales i slike tilfeller i sin helhet. 
 
Energimerking 
Energimerking av boligen skal utføres 
av selger, men dette er pr dags dato ikke 
utført. 

Skjeggkre
Selger kan ikke garantere at det ikke er 
skjeggkre eller perlekre i boligen ved 
overlevering.  

Selgers forbehold 
Selger har rett til å gjøre mindre endringer 
i konstruksjon, tekniske installasjoner og 
materialvalg som ikke reduserer boligens 
kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til 
endring av avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekt-
tegninger og beskrivelser, gjelder beskri-
velser foran tegninger. Det tas forbehold 
om justeringer og endringer av fasader 
og utomhusplanen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som 
vedrører sameiet, naboforhold eller for-
hold pålagt av myndighetene.  

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten 
ikke kan transporteres uten etter sam-
tykke av selger. Kjøper har anledning 
til å be om samtykke til transport eller 
direkteoverskjøting, men selger står 
helt fritt til å avslå eller akseptere en 
slik forespørsel. Et eventuelt samtykke 
vil medføre gebyr til selger på 
kr 50.000,-. Kjøpere som ikke regnes 
som forbrukere ihht. loven vil ikke ha 
anledning til å transportere kontrakten, 

og vil kun ha anledning til å videreselge 
ihht. bustadoppføringslova.

Selger forutsetter at skjøtet tinglyses på 
den/de kjøper(e) som har fått aksept på 
sitt bud. Dersom det ønskes hjemmel-
sendring på skjøtet etter inngått avtale 
krever dette selgers forutgående sam-
tykke. Her vil det kun godtas endringer i 
nær familie eller lignende. Det vil påløpe 
et administrasjonsgebyr til selger på kr 
5.000,- inkl. mva. i forbindelse med end-
ringen og dette innbetales fortløpende 
etter endringen er godkjent.
 
Selger forbeholder seg rett til endring av 
prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg retten til å fordele 
boder og eventuelle parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall seksjoner 
i sameiet.

Kjøper aksepterer at det plasseres skilt, 
reklame og lignende i forbindelse med 
næringsarealene i 1. etasje. Skilt, rekla-
me og lignende skal være i henhold til 
de til enhver tid gjeldende retningslinjer 
og vedtekter i kommunen, og innpasses 
i forhold til fasader og omgivelser. 

Selger må rette seg etter eventuelle of-
fentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres 
oppmerksom på at frihåndstegninger, 
perspektiver, utomhusplan, plantegnin-
ger og bilder i prospektet er av illustrativ 
karakter og inneholder derfor detaljer 
som farger, innredninger, møblering, 
beplantning og arkitektoniske detal-
jer m.v. som ikke inngår i leveransen. 
Stiplede løsninger/ innredninger som 
ikke fremgår av leveransebeskrivelsen 
leveres ikke dersom ikke annet er avtalt. 
Plantegninger og illustrasjoner som vi-
ser ulike innredningsløsninger er ment 
som illustrasjoner for mulige løsninger. 
Disse løsningene inngår ikke i standard-
leveransen. Tegningene i prospektet bør 
ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig 
møbelstilling, da målestokkavvik kan 
forekomme ved trykking/ kopiering. 
Det tas forbehold om at sjakter og fø-
ringsveier for VVS-installasjoner kan 
bli endret. Entreprenøren har ansvaret 

for oppfølging av gjeldende krav, lover 
og forskrifter. 

Selger kan ikke garantere at det ikke er 
skjeggkre eller perlekre i boligen ved 
overlevering. 

Salgsvilkår
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende 
dokument, samt følgende:
1) Prisliste
2) Romskjema datert 28.02.20
3) Leveransebeskrivelse datert 28.02.20
4) Plantegning datert 21.02.20
5) Fasade-, snitt- og etasjetegninger  
  datert 11.11.19 og 21.02.20
6) Situasjonsplan/Utomhusplan datert
  11.11.19
7) Utkast sameievedtekter datert  
  23.01.20 (fås ved henvendelse til  
  megler)
8) Utkast budsjett datert 20.01.20 
  (fås ved henvendelse til megler)
9) Salgsprospekt 
10) Reguleringsplan m/bestemmelser 
  (fås ved henvendelse til megler)
11) Matrikkelbrev (fås ved henvendelse 
  til megler)
12) Grunnboksutskrift og servitutter (fås 
  ved henvendelse til megler)
13) Infoskriv vedr. skjeggkre fra 
  Boligprodusentenes forening (får  
  ved henvendelse til megler) 
Ved avvik mellom informasjon gjelder 
dokumentene i den rekkefølge som er 
nevnt over. Lovpålagte opplysninger 
om eiendommen er ufullstendig uten 
alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Salgsoppgavedato
Dette dokumentet er sist revidert dato: 
05.10.20

VIKTIG INFORMASJON

Lovverket
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med 
forbrukar om oppføring av ny bustad 
m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 
1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er pro-
fesjonell og kjøper er forbruker. Dette 
innebærer blant annet at kjøper har 
krav på garantier ihht. bustadoppfø-
ringslova § 12.

Selger tar forbehold om at endelig inn-
flyttingsdato kan endres som følge av 
manglende arbeidskraft, forsinket leve-
ring av nødvendige leveranser til prosjek-
tet og lignende som følge av sykdoms-
fravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Utleie
Boligen har ingen egen utleieenhet.
Kortidsutleie: Kortidsutleie av hele 
boligseksjonen i mer enn 90 døgn er 
ikke tillatt. Med korttidsutleie menes 
utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. 
Grensen på 90 døgn kan fravikes i ved-
tektene og kan i så fall settes til mellom 
60 og 120 døgn. Slik beslutning krever 
et flertall på minst to tredjedeler av de 
avgitte stemmene på årsmøtet. Merk 
imidlertid at begrensningen ikke gjelder 
for sameier hvor alle bruksenhetene 
brukes som fritidsboliger.

Heftelser/tinglyste bestemmelser
Boligen selges fri for pengeheftelser 
med unntak av boligsameiets legalpant 
i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner.
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eien-
dommens matrikkel ved overskjøting til 
ny hjemmelshaver: 

22.02.1947 - Dokumentnr: 411 - Be-
stemmelse om bebyggelse. 
Med flere bestemmelser.
Gjelder denne registerenheten med flere. 
Servitutten omhandler Storgata 1 sine 
rettigheter til bl.a. å «oppføre lignende 
bygning med egen branngavl helt inn til 
den av Stensbys nu oppførende bygning, 
i den høyde som bygningsmydnighetene 
bestemmer.» Kontakt megler for kopi av 
bestemmelsen. 

Selger kan tinglyse nødvendige rettig-
heter, herunder blant annet nødvendig 
adkomstveier eller andre ting i forbin-
delse med opprettelse av sameiet.

Forholdet til endelige offentlige 
planer
Eiendommen omfattes av regulerings-
plan for Storgata, Rådhusgata, Muse-
umsgata, Peter Grøns gate (20140003) 
vedtatt 22.06.2016. Eiendommen lig-

ger i et område som bl.a. er regulert til 
Sentrumsformål. Rammetillatelse for 
prosjektet er mottatt 23.12.19.

Det er søkt om midlertidig dispensasjon 
fra reguleringsbestemmelsenes punkt 
2.1.8 (adkomst fra Museumsgata) samt 
dispensasjon fra reguleringsbestemmel-
senes punkt 2.8.2 (at det skal være to 
tårn inne i kvartalet) og byggegrense 
mot øst, til å plassere balkonger utenfor 
regulert byggegrense (Torggangen). 

Adkomst til parkeringskjeller under hele 
planområdet er regulert til Museumsga-
ta, nærmere bestemt felt S3 i regule-
ringsplanen. Adkomsten fra Torggangen 
er derfor midlertidig og adkomsten må 
bygges om dersom det blir bygget ut i 
felt S3 (gnr. 173 bnr. 119). 

Den midlertidige adkomsten fra Torg-
gangen kan bli retningsregulert og det 
er pr. i dag usikkerhet om og når det 
evt. vil bli bygget noe på felt S3. Utbyg-
ger tar kostnaden med å bygge om den 
midlertidige adkomsten. 

Skolekrets
Se kommunens hjemmesider. 

Kjøpesum, omkostninger og beta-
lingsplan
Se vedlagte prisliste. Boligene selges til 
faste priser etter førstemann-til-møl-
la-prinsippet, med unntak av 7.- og 8. 
etg. hvor det kan bli budrunde dersom 
det kommer inn mer enn ett bud pr. 
leilighet. 

Omkostninger
Det skal i tillegg til kjøpesummen be-
tales følgende:
• Dokumentavgift 2,5 % av tomteverdi 
• Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-
• Tinglysingsgebyr pr. panterettsdoku-

ment kr 757,-
• Oppstartkapital til sameiet kr 5.000,- 

Oppstartkapital vil bli innkrevd av for-
retningsfører i forbindelse med overta-
gelse og kommer som en egen faktura.  
Kostnader for takstmann ved behov for 
fastsettelse av gjenstående arbeider på 

fellesarealer ved overtakelse belastes 
sameiet.

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av 
tomtens salgsverdi på tinglysingstids-
punktet for den enkelte seksjon. P.t. er 
tomteverdien antatt å være ca. NOK 7 
235,- pr kvm BRA for boligen. Det tas 
forbehold om endring i tomteverdien 
og dokumentavgiften på tinglysings-
tidspunktet.

Det tas forbehold om endringer av om-
kostningsbeløpene som følge av politis-
ke vedtak eller lovendringer.

Betalingsplan 
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt 
garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 
20 % dersom kjøper er å regne som pro-
fesjonell.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det 
ikke kan være knyttet vilkår til innbe-
talingen som medfører at selger ikke 
kan disponere over beløpet. Renter på 
klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 
garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, 
forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

Restkjøpesummen + omkostninger be-
tales ved overtagelse.

Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun 
skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti 
for tilsvarende beløp jf. bustadoppfø-
ringslova § 47. 

Meglers vederlag og utlegg  
(betales av selger)
Meglers vederlag er avtalt til kr 49.750,- 
pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000,- 
pr enhet. 

Tilretteleggingsgebyr er inkludert i me-
glerprovisjon. Selger dekker følgende 
utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kom-
mune/offentlige instanser, evt forret-
ningsfører mv.: Ca. kr. 3.400,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
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ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på 
mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eien-
dom sitt kjøpetilbudskjema påført din 
signatur. Samtidig må du legitimere deg. 
Det kan gjøres ved at du laster opp kopi 
av legitimasjon eller bruker bankID når 
du legger inn elektronisk kjøpetilbud på 
dnbeiendom.no, eller du kan vise legiti-
masjon direkte/personlig til megler som 
sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. 
sms eller epost, er forbundet med en 
viss risiko for at opplysningene kommer 
på avveie. Dersom dere er to eller flere 
som skal kjøpe sammen, må samtlige 
budgivere undertegne kjøpetilbudet og 
legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du 
skal sende kjøpetilbud; levere direk-
te/personlig til megler eller benytte 
budknappen til DNB Eiendom som du 
finner i annonsen på finn.no eller på 
prosjektets side på dnbeiendom.no. 
Annen oversendendelse, eks. sms eller 
epost, er forbundet med en viss risiko 
for at opplysningene kommer på avveie. 

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær 
arbeidstid kan ikke forventes behandlet 
før neste ordinære arbeidsdag. Du har 
selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kom-
mer frem til megler. Megler vil straks 
kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette 
skriftlig til deg. Får du ikke slik bekref-
telse, bør du ringe megler for å sjekke 
om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig 
som mulig med hensyn på finansier-
ing, finansinstitusjonens kontaktperson 
samt andel egenkapital. Normalt vil ikke 
kjøpetilbud med forbehold bli akseptert 
av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud 
skriftlig til megler, som så viderefor-
midler aksepten til den som får aksept. 
Selger står fritt til å forkaste eller ak-
septere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 
6-4 vil kopi av budjournalen bli over-

sendt kjøper og selger etter aksept. 
Dersom det er viktig for budgiver å be-
vare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet 
fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på 
samme bolig kan få utlevert anonymisert 
budjournal.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell 
ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør 
kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, 
kan selger kreve at avtalen reguleres av 
avhendingslova.

Bebyggelsens arealer 
Arealer pr bolig fremkommer i vedlag-
te prisliste. Arealet er angitt hhv. som 
bruksareal(BRA) som er arealet innenfor 
boligens yttervegger inklusive evt. bo-
der, samt P-ROM som er BRA fratruk-
ket innvendig bod/sekundærrom. På 
tegningene kan det også være angitt et 
romareal som er nettoarealet innenfor 
omsluttende vegger. Det tas forbehold 
om mindre avvik for de oppgitte arealer, 
da beregningene er foretatt på tegninger.

Tilvalg og endringer
Prosjektet og dets priser er basert på 
at utbyggingen gjennomføres rasjo-
nelt og med delvis serieproduksjon i 
form av systematisering av tekniske 
løsninger og valg av materialer.  Dette 
gir begrensninger for hvilke tillegg og 
endringer som kjøper kan forvente å få 
gjennomført og innenfor hvilke tidsrom 
disse arbeidene kan bestilles.  

Selger utarbeider en tilvalg-/endrings-
meny som angir aktuelle muligheter for 
endringer og tilleggsarbeider. Priser kan 
inneholde påslag til selger for merarbeid 
knyttet til administrering av tilvalg og 
endringer fra underleverandører. 

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer 
og tilleggsarbeider som ikke står i sam-
menheng 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 til-
leggsarbeider som vil føre til ulempe for 
selger som ikke står i forhold til kjøpers 
interesse i å kreve endringer eller til-
leggsarbeider.  Selger har rett til å ta seg 
betalt for utarbeidelse av pristilbud, teg-
ninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. 

Selger er uansett ikke forpliktet til å 
utføre endringer eller tilleggsarbeider 

som vil endre vederlaget med mer enn 
15 % jf. Bustadoppføringslova § 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 er oppfordret til 
å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom 
prosjektet er igangsatt, og kjøper har 
krav til tilvalg/endring som kjøper for-
utsetter skal være mulig å få levert av 
utbygger/selger.

Ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse
Ferdigattest eller midlertidig brukstil-
latelse skal foreligge skriftlig før over-
tagelse kan finne sted. I motsatt fall 
anbefaler megler at overtagelse utsettes 
og at kjøper ikke overtar.

Formuesverdi
Eiendommens formuesverdi fastsettes 
etter ferdigstillelse i forbindelse med 
første likningsoppgjør. Formuesverdien 
fastsettes med utgangspunkt i en kva-
dratmeterpris som årlig bestemmes av 
Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien 
for primærboliger (der boligeier er folke-
registrert per 1. januar) og sekundærbo-
liger (alle andre boliger man måtte eie) 
fastsettes etter forskjellige brøker. Se 
nærmere info på www.skatteetaten.no.

Bestemmelser tiltak mot hvitvas-
king / kjøpers innbetaling
I henhold til lov om hvitvasking og ter-
rorfinansiering har megler plikt til å 
gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kun-
der. Dette innebærer å bekrefte kunders 
identitet på bakgrunn av fremvist gyldig 
legitimasjon. Videre innebærer det å 
få bekreftet identiteten til eventuelle 
reelle rettighetshavere, og å innhente 
opplysninger om kundeforholdets for-
mål og tilsiktet art. 

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjen-
nomføres kan megler ikke etablere kun-
deforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpe-
summen som ikke kommer fra lånein-

stitusjon, i en samlet innbetaling fra 
egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd 
på hvitvaskingsreglementet i forbindelse 
med en eiendomshandel, og han ikke 
klarer å få avkreftet mistanke, har han 
plikt til å rapportere dette til Økokrim. 
Melding sendes Økokrim uten at parte-
ne varsles. Megler kan i enkelte tilfelle 
også ha plikt til å stanse gjennomføring 
av handel. 

Personopplysningsloven
I henhold til personopplysningsloven 
gjør vi oppmerksom på at interessenter 
kan bli registrert for videre oppfølging.

Finansiering
Som et av landets største finanskon-
sern tilbyr DNB Bank ASA alle typer 
banktjenester til konkurransedyktige 
priser. Banken kan gi deg lånetilbud til 
finansiering av eiendommen. Våre me-
glere kan opprette kontakt mellom deg 
og en kunderådgiver i banken, og som 
kunde hos oss lover banken en hurtig 
behandling av din låneforespørsel.  

DNB Eiendom mottar formidlingspro-
visjon fra DNB Bank ASA for formid-
ling av lånekunder. Dette gjelder kun 
personer som har samtykket til å bli 
formidlet til banken. Provisjonen er 
en internavregning mellom enheter i 
konsernet som ikke gir økte kostnader 
for kunden. Den enkelte megler mottar 
ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg 
av finansiering, og mottar heller ingen 
godtgjørelse for formidling av kontakt 
til DNB lånekonsulenter. 

Forbrukerinformasjon ved inngi-
velse av kjøpetilbud:
Alle kjøpetilbud og relatert kommuni-
kasjon med megler skal foregå skriftlig.  
Megler har ikke anledning til å formidle 
opplysninger om kjøpetilbud som ikke 
er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg 
opplysninger og råd underveis i proses-
sen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. 

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en 
tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør 
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Megler
Lill-Iren Barth
+47 913 26 532
lill-iren.barth@dnbeiendom.no
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Dette er en illustrasjonsbrosjyre, og avvik på endelig utførelse 
vil derfor kunne forekomme. Det tas forbehold om trykkfeil.
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