
17 smarte leiligheter 
sentralt i Grimstad



Her kommer  
Tønnevollskogen

17 leiligheter og 6 eneboliger utgjør første byggetrinn i det som skal 
bli Grimstads smarteste boområde. 

Med Campus Grimstad og Sørlandets Teknologipark som nærmeste 
naboer, skal området utvikles til å bli en ny og framtidsrettet bydel i 
Grimstad. Her kommer flere attraktive boliger, innovative bedrifter og 
spennende arbeidsplasser.

Stikkord er smarte energiløsninger, fleksible boliger, universitets miljø, 
teknologi, urbant, sentrumsnært, rekreasjon og natur. 

Velkommen til Tønnevollskogen!

Her kommer Tønnevollskogen!
6 eneboliger og 17 leiligheter

Skissen viser kommunens nåværende planer 
for park og svømmehall.
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Smart nabolag
I Tønnevollskogen er du omgitt av smarte naboer. Campus Grimstad har nær 4000 
studenter og ansatte. I Sørlandet Teknologipark jobber ca. 1000 mennesker i 30–40 
ulike  teknologi- og it-bedrifter. De driver med alt fra robotteknologi til digitale 
 informasjonsløsninger og kunstig intelligens. 

Her bor du smart, sentralt og landlig, med gangavstand til Grimstad sentrum. 
Bussen til sentrum går hvert 10. minutt. Enkel adkomst til E18, hvor det går busser til 
nabobyene Kristiansand, Lillesand og Arendal. Du kommer dit du vil, når du vil, med 
eller uten bil. 

Illustrasjonsbilde. 
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Smarte  
muligheter
Idrettsanlegg, svømmehall, kafè, Bluebox, 
turstier, park og lekeområde har du i umiddelbar 
nærhet. Ikke langt unna har du sjøen, strendene 
på Groos og Grimstads idylliske sentrumsgater. 
I Tønnevollskogen er det lett å leve aktive liv for 
store og små.

SMART FUN FACT

Finland kalles «de tusen sjøers land», men faktisk har Norge 
over dobbelt så mange innsjøer som Finland.1

En svært vakker utgave, Landvikvannet, ligger et kvarters 
sykkeltur fra Tønnevollskogen. Fra Landvikvannet kan du 
padle inn i Reddalsvann eller ut til havet via Reddalskanalen 
som ble åpnet i 1877. Reddalskanalen er også en populær 
badeplass.

Landvikvannet er kilden til det som kalles et  «sørlandsk 
sildemysterium».2 Det er ikke påvist sild i noe annet fersk-
vann i Norge. (Landvikvannet har ferskvann i de to øverste 
meterne, kommer du dypere er det stigende saltinnhold i 
vannet). Forskere vet ikke hvor silda i Landvikvannet gyter, 
om de gjør det i vannet eller om de reiser ut i havet og 
 kommer tilbake.3 

Vil du bade i havet er det en vakker 20 minutters spasertur 
ned til Groos. 

1  Kilde: www.jarviwiki.fi
2  Kilde: www.issuu.com/havforskningsinstituttet/docs/ 
 havforskningsrapporten_2016 
3  Kilde: www.no.wikipedia.org/wiki/Landvikvannet
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Smarte løsninger
Nye boliger bør tilpasses de som skal bo i dem og ikke omvendt. I Tønnevollskogen kommer 
 leiligheter i størrelser fra 49 til 111 kvadratmeter. Noen er perfekte for enslige og par, andre kan huse 
en større familie. Leilighetene er innredet med en, to eller tre soverom. 

Alle leilighetene har solvendte balkonger på 12 kvadratmeter eller mer. Penthouse-leilighetene har 
store takterrasser som bringer naturen tett på.

SMART FUN FACT

Solen er middelaldrende. Nå er den omtrent 4,6 milliarder  
år gammel og har igjen nok hydrogen til å lyse i omtrent  
5 milliarder år til.1

Grimstad er den norske kommunen med mest klarvær.2 
Det er altså ingen andre steder i Norge du har bedre  
anledning til å nyte godt av sola enn i Tønnevollskogen  
– iallfall fram til år 5000002020.

1  Kilde: www.space-facts.com/the-sun
2  Kilde: www.nrk.no/sorlandet/grimstad-er-solbyen

Illustrasjon fra takterrasse i leilighet A-402.  
Se plantegning på side 35
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Smarte miljøvalg Alle leilighetene varmes opp smart og miljøvennlig, med vannbåren varme fra Agder Energi sitt 
miljøvennlige fjernvarmeanlegg. Beliggenheten er også i stor grad miljøvennlig; det er gangavstand 
til kollektivtransport, barnehage, skole, fritidstilbud og arbeidsplasser.

SMART FUN FACT

Hvis konkurransebassenget i den nye svømmehallen som 
kommer i tilknytning til idrettshallen blir 25 x 15,5 meter 
(6 baner) med 2 meters dybde vil det romme 775.000 liter 
vann og, så vidt, ha plass til ett eksemplar av verdens største 
nålevende dyr; blåhvalen.

Apropos blåhval, visste du at tungen kan veie like mye som 
en afrikansk skogselefant (omtrent 3 tonn), hjertet er så stort 
som en bil og hovedpulsåren har en diameter på 20 cm1,  
6 cm større enn rørene som gir Tønnevollskogen fjernvarme 
og sikrer jevn, klimavennlig og rimelig oppvarming.2

1 Kilde: www.yptenc.org.uk/factsheets/animal_facts/bluewhale
2 Kilde: www.ae.no/20-ar-med-klimavennnlig-fjernvarme

Illustrasjon fra leilighet A-204. Se plantegning på side 32

Strømregningen blir hyggelig lesning for de som skal bo i leilighetene; de får passivhusstandard, 
med isolasjon, vinduer og ventilasjon som tar vare på energien og gir et lunt og godt inneklima. 
En leilighet på 70 kvadratmeter kan få et årlig strømforbruk ned mot ca. 6 000 kWh, sier arkitekt 
Finlay Grant Briggs i Rambøll. 
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SMART FUN FACT

Samene i det nordlige Finland bruker en måleenhet som kalles  
poronkusema. (Direkte oversatt: reinpiss). 1 poronkusema tilsvarer  
avstanden en rein kan gå før den trenger å tisse; 7,5 km.1 
En tur fra Tønnevollskogen langs turstiene til Østerhus barnehage  
og tilbake langs kysten ved Groos er 1 poronkusema. 
 
En kortere tur er de 1500 meterne til Nottos i Grimstad sentrum.  
For å se hvor mye man forbrenner tur/retur fra Tønnevollskogen til  
Nottos kan man bruke formelen2 til professor Jostein Hallén ved 
Institutt for fysisk prestasjonsevne ved Norges idrettshøyskole. 

Veier du 90 kg og går i 6 km/t blir regnestykket slik:
(3.33 x 6 + 3.5) x 30 x (90/200) = 316 kcal. Samtidig vet vi at  
1 baconpølse = 195 kcal. 1 pølsebrød = 92 kcal. 20 gram ketchup = 
18 kcal. 20 gram sennep = 22 kcal. Totalt 327 kcal.3 

Går du tur/retur Nottos forbrenner du altså omtrent en baconpølse 
i brød med ketchup og sennep. Går du 1 poronkusema kan du spise 
to – med rekesalat!

1  Kilde: New Scientist, 22. mars 2014, side 56. 
2  kcal=(3.33 x hastighet km/t + 3.5) x minutter x vekt / 200.
3  Kilde: roede.com/testet-maten-pa-bensinstasjonene

Illustrasjonsbilde. 

Smart beliggenhet
Den fredelige blindveien inn til din bolig, ligger sentralt plassert i solhellinga foran 
det vi mener vil bli Grimstads vakreste park.

12 13



Illustrasjonsbilde. 

Leiligheter
Alle leilighetene får passivhus- standard, som setter spesielt strenge føringer for utforming 
og konstruksjon. Resultatet er svært energieffektive leiligheter som krever vesentlig mindre 
strøm til oppvarming. Smart.
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Etasjeplaner
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Illustrasjon fra leilighet A-301. Se plantegning på side 27. Kjøkkenøy inngår ikke i leveransen.24 25
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Illustrasjon fra leilighet A-303. Se plantegning på side 3128 29
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Tegnforklaring - 
Eiendomsgrenser
noyaktighet

Eiendomsgrense

Planer under arbeid

1231 - Vegstenging, fysisk kjøresperre

1242 - Avkjørsel

Regulert høydelinje

Reguleringsplan hensynssonegrense

1211 - Byggegrense

1222 - Frisiktlinje

1225 - Regulert parkeringsfelt

1226 - Regulert fotgjengerfelt

Reguleringsplan formålsgrense

Reguleringsplanomriss

RpAngittHensynSone

RpSikringSone

Områder for boliger m/tilhørende anlegg

LANDBRUKSOMRÅDER

Friluftsområde i sjø og vassdrag

1001 - Bebyggelse og anlegg

1110 - Boligbebyggelse

1113 - Boligbeb. - blokkbebyggelse

1560 - Øvrige komm.tekn. anl.

1610 - Lekeplass

1800 - Kombinert bebyggelse og anleggsformål

1813 - Forretning, kontor, tjenesteyting

1823 - Næring, kontor, tjenesteyting UTGÅTT

2010 - Veg

2011 - Kjøreveg

2012 - Gate med fortau

2013 - Torg

2015 - Gang- sykkelveg

2016 - Gangveg, -areal, gågate

2018 - Annen veggrunn, tekn. anl.

2019 - Annen veggrunn, grøntareal

2080 - Parkering

2082 - Parkeringsplasser

2800 - Komb. formål samf.anl. - teknisk infrastr.tras.

3001 - Grønnstruktur

3030 - Turdrag

3050 - Park

3060 - Vegetasjonsskjerm

3 - Endelig vedtatt arealplan; 7 - Endelig vedt. plan underl. tidsbegrensning

Reguleringsplan

36



ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON ANNET

Entrè/gang 14 mm enstavs matt hvit pigmentert 
eikeparkett.
Eik fargetilpasset fotlist.

Sparklede og malte betong/gipsplater, 
farge Kalk (NCS 1603-Y31R)
Kjøper kan innenfor gitte frister velge 
mellom følgende farger (èn farge per 
leilighet) uten priskonsekvens:
• Refleksjon (NCS 0801-Y25R)
• Klassisk Hvit (NCS S0500-N)

Sparklet og malt nedforet gipshimling, 
farge Klassisk Hvit (NCS S0500-N).
Fuge mellom vegg og tak.

NEK400 Vannbåren gulvvarme. Balansert ventilasjon med overstrømning. Inngangsdør leveres ferdig malt iht. 
arkitektens beskrivelse.
Garderobe er tilvalg.

Stue/kjøkken 14 mm enstavs matt hvit pigmentert 
eikeparkett.
Eik fargetilpasset fotlist.

Sparklede og malte betong/gipsplater, 
farge Kalk (NCS 1603-Y31R)
Kjøper kan innenfor gitte frister velge 
mellom følgende farger (èn farge per 
leilighet) uten priskonsekvens:
• Refleksjon (NCS 0801-Y25R)
• Klassisk Hvit (NCS S0500-N)

Sparklet og malt nedforet gipshimling, 
farge Klassisk Hvit (NCS S0500-N).
Fuge mellom vegg og tak.

NEK400
Det leveres nødvendig downlight (LED) i 
tak over kjøkkenbenk iht tegning.
Stikk ved tak for taklampe over spiseplass.

Vannbåren gulvvarme
Ett greps blandebatteri. Underlimt vask 
med en kum.

Sentralavtrekk via ventilator fra 
Røroshetta, med integrert komfyrvakt.
Tilluftsventil i stue.

Kjøkkeninnredning iht. tegning fra AUBO 
Kjøkken & Bad av typen Siena Matt Hvit 
(NCS S0500-N)
Kjøper kan innenfor gitte frister velge 
mellom følgende farger (èn farge per 
leilighet) uten priskonsekvens:
• Unik arktisk grå
• Unik onyx grå
• Gladstone eik
• Sense grå/sort
Integrerte hvitevarer fra Elektrolux er 
tilvalg.
Se for øvrig byggebeskrivelse for detaljer.

Soverom /walk-in/gard. 14 mm enstavs matt hvitpigmentert 
eikeparkett.
Eik fargetilpasset fotlist.

Sparklede og malte betong/gipsplater, 
farge Kalk (NCS 1603-Y31R)
Kjøper kan innenfor gitte frister velge 
mellom følgende farger (èn farge per 
leilighet) uten priskonsekvens:
• Refleksjon (NCS 0801-Y25R)
• Klassisk Hvit (NCS S0500-N)

Sparklet og malt nedforet gipshimling, 
farge Klassisk Hvit (NCS S0500-N).
Fuge mellom vegg og tak.

NEK400 Tilluft Skyvedørsgarderobe og garderobeskap 
er tilvalg.

Bad Flis 30x30. Lys grå.
Fliser dusjnisje 5x5 Lys grå.

Flis30x60. Lys grå. Standard leveranse fra kabinleverandør. NEK400
Innfelt spotter i himling, med dimmer. 
Antall avhengig av størrelse på bad.

Innfellbare dusjvegger i glass.
Veggmontert toalett. 
Et greps blandebatteri. 
El-varmekabler i gulv.
Tilkobling til vaskemaskin (iht. tegning)

Avtrekk Hvit innredning med heldekkende 
benkplate og integrert servant leveres iht 
tegning.
Innfelt speil
Må benytte kondenstørketrommel

WC Flis 30x30. Lys grå. Sokkel list. Sparklede og malte betong/gipsplater, 
farge Kalk (NCS 1603-Y31R)
Kjøper kan innenfor gitte frister velge 
mellom følgende farger (èn farge per 
leilighet) uten priskonsekvens:
• Refleksjon (NCS 0801-Y25R)
• Klassisk Hvit (NCS S0500-N)

Sparklet og malt nedforet gipshimling, 
farge Klassisk Hvit (NCS S0500-N).
Fuge mellom vegg og tak

NEK400
Grunnbelysning leveres.

Veggmontert toalett
Servant
El varmekabler i gulv.

Avtrekk

Bod Belegg. Bod ved kjøkken i leilighet A 401 
leveres med parkett.

Sparklede og malte betong/gipsplater, 
farge Kalk (NCS 1603-Y31R)

Sparklet og malt nedforet gipshimling, 
farge Klassisk Hvit (NCS S0500-N).
Fuge mellom vegg og tak.

NEK400
El-skap plasseres normalt i bod (se 
tegning)

Tilluft og avtrekk
Ventilasjonsaggregat plasseres ca 1,4m 
over gulv (størrelse c 40x80cm). Se 
plantegning

Terrasse / Balkong Royalimpregnert brun, slett 28x120 Varierende overflater bestående av, puss, 
plater og tre materiell.

Synlig betong ubehandlet. Utvendig lampe/lys i himling eller på vegg.
1 dobbelt stikk.

Terrasser i 4. etasje får adkomst via låsbar 
dør (uten å måtte gå gjennom leiligheten) 
Det etableres spilevegg for skjerming mot 
inngang.

Sportsbod i fellesareal (kjeller) Impregnert støvbundet betong Betong/rupanel og stenderverk og tre 
kledning til ca 2,2 m, spalte til tak mellom 
boder og over dør

Hvit malt betonghimling Grunnbelysning i bodene med felles 
bryter, med bevegelsessensor. Ett stikk.

Felles ventilering med tilstøtende arealer.

Utstyr og innredning som ikke er nevnt i dette skjemaet, men er vist på plantegning, er ikke med i leveransen. Stiplede løsninger og 
innredninger leveres ikke. Selger tar forbehold om rett til endringer av form og utførelse i denne beskrivelsen forutsatt at den generelle 
standarden ikke forringes. Det tas forbehold om avvik i beskrivelsen. Romskjema er kun veiledende, og det kan forekomme variasjoner 
avhengig av leilighetsstørrelse. Detaljer avklares med entreprenør i god tid før utførelse.

Romskjema
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Gladstone eik

Standard kjøkken: Siena Matt Hvit

Alternative kjøkkenvalg
Velg mellom følgende alternativer innenfor gitte frister uten pristillegg.

Sense grå/sort

Unik Artisk grå

Unik Onyx grå

Kjøkken
Leilighetene leveres med kjøkkeninnredning fra AUBO Kjøkken & Bad av typen Siena 
Matt Hvit. Kjøper kan innenfor gitte frister velge mellom utvalgte alternativer uten 
priskonsekvens.
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RefleksjonKlassisk hvitKalk

Fargeinspirasjon Et oppsiktsvekkende 
boligprosjekt

– Tønnevollskogen har vært et usedvanlig 
spennende boligprosjekt. Det er svært 
sjelden at en privat utbygger velge å bygge 
boliger etter en så streng miljøstandard. 
Det står det stor respekt av, sier sivilarkitekt 
Finlay Briggs i Rambøll. 

Alle de 17 leilighetene får passivhus- standard, 
mens eneboligene bygges etter den nye 
TEK 17 forskriften. Passivhus-standard setter 
spesielt strenge føringer for utforming og 
konstruksjon. Veggene er tykkere, isolasjonen 
er bedre i vinduer, gulv, tak og vegger. Det 
må bygges inn en del tekniske installa-
sjoner for varme og  ventilasjon. Resultatet er 
svært energieffektive leiligheter som krever 
vesentlig mindre strøm til oppvarming.

– Vi jobbet lenge for å finne gode og plass-
effektive løsninger, der vi utnytter hver eneste 
kvadratmeter i leilighetene. Blant annet har 
vi utnyttet brede vinduskarmer i de minste 
leilighetene til ekstra sitteplasser, sier Briggs.

Grønt og smart
For Briggs var det også viktig at 
Tønnevollskogen boligområde fikk en utfor-
ming som spiller på lag med omgivelsene.

– Vi bygger i et vakkert skogområde 
i utkanten av et stort åpent landskap. 
Terrenget skråner mot syd, og vi har tilpasset 
boligene slik at de følger terrenget. De 
høyeste byggene ligger bakerst, slik at de 
ikke skygger for de andre. I Tønnevollskogen 
får alle boligene rikelig med lys og utsikt. 

For å understreke den grønne, bærekraftige  
profilen, får alle leilighetsbyggene en grønn 
gavlvegg. Den strekker seg over fire etasjer 
og beplantes med klatreplanter. 

– Vi har brukt begrepet vertikal hage. 
Veggene utstyres med et nettverk som 
plant ene kan klatre på. De grønne veggene 
vil få boligområdet til å gli bedre inn i omgiv-
elsene, sier Briggs.

– Det sies at hvert boligprosjekt har en stemme. Omgivelser og 
utforming må harmonere. Det føler jeg at vi har lykkes med i 
Tønnevollskogen, sier sivilarkitekt Finlay Briggs hos Rambøll.

Exhale

Daydream

Kalkgrå Dempet sort

Wisdom

Oslo

Soft Skin

Sommersne

Serene Blue

Leilighetene i Tønnevollskogen leveres med fargen «Kalk» på alle vegger (en grå-beige varm 
farge). Det gis anledning til å endre til «Klassisk Hvit» (en ren, hvit farge uten kulør) eller  
«Refleksjon» (Hvit farge med grålig tone) uten tillegg i pris.

Ambisjonen har vært å skape 
et nytt boligområde med miljø, 
teknologi og bokvalitet i balanse. 

Du kan selvsagt velge hvilken farge som helst, mot tillegg i pris til 
logistikk, maskering, og rensing av utstyr. 

Fargepalett til inspirasjon
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Bygningsmessig- og teknisk beskrivelse selveierleiligheter
Generelle krav
Bygningsmessige krav er stilt gjennom 
 bestemm elsene i TEK 17 med tilhørende veiledning 
VTEK 17. Boligene tilfredsstiller generelt NS 8175 2012 
lydklasse C, og krav til passivhus standard. Et bære-
kraftig valg, med lavere energiforbruk.

Utvendig/bærende konstruksjoner

Yttertak
Tekket med takfolie/papp. 

Fasade
Yttervegger utføres generelt som lette bindingsverks-
vegger i tre. Fasader vil generelt forblendes med 
pusset fasade,  fasadeplater i toppetasje og mot sval-
gang. Innslag av royalimpregnert kledning på fasade. 
Farge etter arkitektens anvisning. Heis/trappehus 
utføres i sandwich betongelementer med grå overflate. 
Det vil kunne forekomme mindre endringer ved slutt-
ført detaljprosjektering.

Vinduer
Vinduer leveres som malte trevinduer med farge 
Hvit NCS S 0500N innvendig og med utvendig 
aluminiums beslag etter arkitektens fargevalg. Vinduer 
leveres med 3 lags energiglass. Mot svalgang vil det 
være vinduer med brann og lydkrav. Det vil bli tilret-
telagt for utvendig solavskjerming på fasader mot syd 
og øst. Det leveres trekkrør som avsluttes utvendig for 
senere montering av screens. Screens og dekk-kasser 
er tilvalg for den enkelte leilighetskjøper. 

Balkong/terrassedører
Balkong- og terrassedører er slagdør eller skyvedør. 
Dette fremgår av leilighetstegningene. Dørene leveres 
ferdig behandlet fra fabrikk NCS S 0500N, med 
utvendig beslag av aluminium (som vinduer).

Balkonger
Balkonger utføres i prefabrikkert betong med inte-
grerte avløp, og med gulv av brune Royalimpregnerte 
terrassebord. Det vil være et nedsenket areal/renne 
under terrassegulvet. Vann som treffer balkong vil 
ledes bort til renne med fall, og blir ført ned i over-
vannsystem via taknedløp. Taknedløp fra balkonger er 
foreløpig ikke detaljert på plan- eller fasadetegninger. 
Skillevegger (plater med spiler) fremgår av salgs-
tegning. Terrasser i 4. etasje har utvendig tilgang via 
låsbar spiledør.

Terrasser
Utføres med terrassegulv av brune Royalimpregnerte 
bord på isolert og tekket tak. Det leveres skillevegg 
og plantekasser med beplantning mellom terrasser i 1. 
etasje hvor disse ligger inntil hverandre.

Rekkverk og trapper
Rekkverk til balkong og takterrasser i reisverkvegg 
med pusset overflate i kombinasjon med innspent 
glass. Terrasser og enkelte mindre balkonger leveres 
med innspent glass. Rekkverk for fellesarealer utføres 
med spiler i lakkert utførelse. Noe avvik kan frem-
komme i detaljprosjekteringen. 

Bærende konstruksjoner
Etasjeskiller, kjellervegger, leilighetsskillevegger, heis- 
og trappesjakter utføres i hovedsak i betong eller hull-
dekkelementer. I yttervegger vil bæring være stålsøyler 
innfelt og skjult i ytterveggen. Der det er synlige 
stålsøyler i bæringen vil disse leveres korrosjonsbe-
skyttet og med malte overflater. Søyler fra balkonger 
og svalganger er i behandlet stål. Trapper og trappe-
 hus utføres i betong.

Fellesarealer 

Trapperom, inngang og svalganger
Trappeløpene utføres med fliser med nødvendig 
merking i samsvar med forskriftskrav for tilgjeng-
elig boenhet. Gulv på svalganger fra trappehus 
til leilighet ene utføres med grå betongoverflate. 
Denne er støvbundet for å minimere vedlikeholdet. 
Rømningstrapp er spiraltrapp i stål.

Vegger er sparklet og malt betong eller gips. 

Systemhimlinger på hovedrepos i trapperom, samt 
mellomrepos der dette er krav fra lydkonsulent.

Heis
Det installeres personheis i trapperom. Heis føres 
til parkeringskjeller. Heiskupeer leveres i henhold 
til beskrivelse utarbeidet av arkitekten, størrelse på 
kupeen er 1100 mm x 2100 mm. Hastighet 1,0 m/s. 
Heisen er utstyrt med nødtelefonforbindelse.

Kjeller/Parkering/sykkelparkering
Det etableres parkering for bil og sykkel i p-kjeller. I 
kjeller er 1 plass tilpasset HC-krav. Parkeringsplasser 
ca. 2,5 meter. Kjøper må regne med at søyler kan 
redusere bredden noe.

Gulv i kjeller utføres i drensasfalt. Vegger sprøyte-
males hvit. Himling sprøytemales hvit på betong 
eller leveres med T-profilhimling der dette er påkrevd 
som følge av isolering eller lydkrav. Annen utførelse 
kan også bli aktuelt. Synlige tekniske installasjoner 
og rør er ubehandlet. Fri kjørehøyde vil være 2,2 
meter. Garasjeanlegget blir avtrekksventilert uten 
 opp varming. Det vil kunne forekomme lokale svanker i 
gulvet ( jfr byggtoleranser) hvor vann kan samle seg.

Utomhusanlegg
Utomhus opparbeides med utgangspunkt i endelig 
godkjent utomhusplan, for første byggetrinn. Noe avvik 
kan forventes da detaljprosjekteringen ikke er endelig.

Renovasjon ivaretas i nedgravde avfallsanlegg iht 
krav fra Grimstad kommune. Nødvendig utvendig 
belysning ved innganger og på bygget vil bli etablert. 
Utvendig vannkraner for felles bruk vil bli plasser der 
selger finner dette hensiktsmessig. Eventuell fjell-
skjæring og sikring av denne bak bygget fremkommer 
ved sluttført detaljprosjektering

Leiligheter – se romskjema 
for ytterligere detaljer

Himling
Leilighetene har sparklet og malt gipshimling i alle 
rom. Himlingshøyde i stue kjøkken er ca 2,45 m. 
Enkelte partier kan få lavere himlingshøyde enn 2,4 m 
pga tekniske installasjoner. Innboksinger av kanaler og 
rør kan forekomme i tilknytning til kjøkken og boder.

Innvendige vegger i leilighetene
Leilighetsskillevegger utføres generelt som betong-
vegger. Skillevegger inne i leilighetene utføres generelt 
som lettvegger i stenderverk og gips. Hulrom fylles 
normalt med isolasjon. Tykkelse og oppbygging vari-
erer iht lyd og brannkrav for veggen.

Dører
Inngangsdør leveres iht arkitektens anvisning med 
nødvendige lyd og brannkrav.

Innvendige dører er slett hvit NCS S 0500 N, uten 
glass, med tetningslister. Dørvridere i børstet utførelse.

Låssystem/Porttelefon
Det installeres låssystem slik at leilighetseier kun 
benytter èn nøkkel til alle de dører som skal kunne 
åpnes. Det leveres 3 stk. nøkler til hver leilighet. 
Motordrevet garasjeport som åpnes med telefon og 
lukkes automatisk etter angitt tid.

Det leveres komplett porttelefonanlegg til den enkelte 
leilighet fra og med 2 etg. Dette anlegget overfører lyd. 
Ringeklokke tilkobles porttelefonanlegget. 

For leiligheter i 1 etg blir det ringeklokke utenfor hver 
enkelt leilighet, unntatt A 101 som får porttelefon.

Kjøkken
Leilighetene leveres med følgende kjøkken:

• Innredning fra AUBO (Siena matt hvit NCS 
S-0500N)

• Avfallsystem, bestikkinnlegg og demping av skap/
skuffer. 

• 30 mm høytrykkslaminert benkeplate (Luna)

• Underlimt vask (Lavabo Nexux) med plass til 
stekebrett.

• Ettgreps blandebatteri

Hvitevarer er tilvalg. Selger tilbyr et fremforhandlet 
tilbud på Elektrolux hvitevarer som induksjonstopp, 
innbyggingsovn, helintegrert oppvaskmaskin og inte-
grert kombiskap. Høyskap leveres med foring til tak 
(foring kan utgå som tilvalg, uten priskonsekvenser, 
forutsatt at det ikke blir synlige kanaler.) Kjøkken med 
overskap leveres med dimbare LED-spotter innfelt i 
overskap. For ytterligere detaljer henvises det til kjøk-
kentegningene hos megler.

Bad
Det leveres prefabrikkerte kabiner i alle hovedbad 
komplett med fliser beregnet for våtrom på gulv og 
vegger. Leiligheter med ekstra bad (plassbygd) leveres 
med tilsvarende flis som i prefabrikkerte baderom-
skabiner. Gulv legges med fall til sluk i rustfritt stål, iht 
forskriftskrav. Veggmontert toalett. Dusjvegger i knus-
sikkert glass.

Himling er hvit glatt malt med innfelt downlights. Skap 
integrert i kabinen for gulvvarme samt «rør i rør», 
utstyres med egen vannmåler for gulvvarme og varmt 
vann, samt energimåler. Det forutsettes at det benyttes 
kondenstørketrommel. 

Garderober
Det medfølger ikke garderobeskap/skyvedørsgar-
derobe i leveransen. Dette leveres eventuelt som 
tilvalg. Skap som er stiplet på tegninger er å anse som 
møbleringsforslag.

Gulv
I stue, kjøkken, soverom, entré er det parkett, 14 mm 
1-stav eik matt hvitpigmentert lakk. Parketten er enten 
lagt på lyddempende underlag, eller på isolert påstøp 
der dette er nødvendig for tilpasning til terrasser. 
Belegg i innvendig bod. Bod ved kjøkken i leilighet A 
401 leveres med parkett.

Listverk
Det leveres parkettlister i fargetilpasset utførelse. 
Dører og vinduer i fasadene leveres med listfri løsning 
og gipset smyg. Listverk på innvendige dører leveres 
ferdig malt fra fabrikk. Spikerhull sparkles og males 
i hvit NCS S 0500N. Det må påregnes sprekker i 
hjørner på belistning fordi listverket er levende materi-
aler og vil variere avhengig av temperatur og fuktighet. 

Overgang tak/vegg fuges og overmales uten bruk av 
taklister, med mindre det er nødvendig av konstruk-
sjonsmessige hensyn. Det må påberegnes mindre 
sprekker i overgang vegg/tak, vegg/vindu, belistning 
og hjørner grunnet temperatur- og fuktvandring i de 
underliggende materialene. Slike sprekkdannelser 
vil ikke bli utbedret på 1-års befaringen, men må, ev 
 ut bedres av den enkelte leilighets kjøper selv. 
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Sportsbod
Det medfølger sportsbod på ca 5 m2 i kjeller 
for leiligheter over 50 m2. For leiligheter 
under 50 m2 medfølger en mindre sportsbod. 
Overstrømningsventilasjon i øverste del av vegg. 
Det leveres lys og stikkontakt på fellesanlegg i den 
enkelte bod. Synlige rørføringer og kanaler i bodareal 
må påregnes. Boden er ikke oppvarmet og egner 
seg derfor til gjenstander som tåler temperatur- og 
fuktsvigninger.

Tekniske installasjoner

Passivhus
Tønnevollskogen bygges iht. standard for passivhus 
NS3700. Passivhus har et lavere varmetap enn tilsva-
rende bygg som er oppført iht. TEK17 og dermed et 
redusert energibehov. Dette resulterer i besparelser for 
beboer ved oppvarming av boligen. 

Ventilasjon
Det etableres balansert ventilasjonsanlegg med 
varmegjenvinning i hver leilighet. Det vil bli inn blås ing 
i stue og soverom, og avtrekk på kjøkken, bod og 
våtrom (bad, wc). Luftinntak på fasader. Avtrekk fra 
kjøkken hette med volumhette føres ikke gjennom 
varmeveksler. 

Tilluft under dørblader.

Oppvarming / varmt tappevann.
Bygget tilknyttes lokalt fjernvarmeanlegg til rom -
oppvarming og forbruksvann.

Alle rom med gulvvarme (se romskjema) vil ha indivi-
duell styring i hvert rom.

TV /data
Det vil bli ført frem nødvendige fiberlinje for tv/data 
uttak i stue i den enkelte leilighet. I tillegg leveres 
tomrørsanlegg for valgfritt uttak i egen regi i alle 
soverom. Det tilrettelegges for plassering av trådløs 
ruter i el-skap. Selger tilstreber å ha tv/internett i drift 
ved innflytting med kollektiv avtale og inntil 5 års 
bindingstid til anerkjent leverandør.

Elektriske anlegg
Kursopplegg og antall uttak leveres iht siste gjeldende 
utgave av NEK400 «Elektriske installasjoner i boliger». 
Det blir individuell avlesing av strømmåler for de 
enkelte leilighetene. Det installeres skjult anlegg i alle 
leilighetene, bortsett fra ved betong og lydvegger hvor 
det kan bli synlige føringer. 

Det leveres grunnbelysning i alle rom bortsett fra stue 
hvor det levers stikk ved tak. I badekabinen leveres 
komplett integrert belysning. I fellesarealene vil deler 
av el-anlegget være åpent anlegg.

Alt strømforbruk i fellesarealer som garasje, boder, 
utearealer registreres på en felles måler og kostna-
dene fordeles mellom leilighetene etter en omforent 
nøkkel av et fremtidig sameiestyre. I fellesareal leveres 
lys- og/eller bevegelsessensor på belysning.

Endelige elektrotegninger vil bli fremlagt kjøper på et 
senere tidspunkt.

Opplegg for El bil og EL sykkel
El-bil lader vil være tilvalg for de kundene som ønsker 
dette. Løsning vil være med undermåler som dekkes 
av hver enkelt leilighet. Administreres av fremtidig 
sameie, eller av Grønn kontakt eller tilsvarende. Ved 
sykkelparkering vil det være mulighet for lading av 
el-sykkel.

Sprinkling/manuell slokking
Det leveres boligsprinkling i hele bygget. Alle rør i 
leiligheten monteres skjult over himling eller innstøpt 
i dekke. Fellesarealer, boder og p-kjeller fullsprinkles. 
Brann- og røykvarsler samt brannslukningsturstyr 
leveres iht forskrifter.

Brannalarm
Det etableres heldekkende brannalarmanlegg 
kategori 2 for byggverket. Dvs optiske røykdetek-
torer i alle områder. Dette gjelder ikke parkerings-
kjelleren hvor det er sprinkleranlegg med detek-
sjon. Brannalarmanlegget har direkte varsling til 
nødalarmsentral.

Postkasser
Det leveres innvendig integrerte postkasser ved 
inngang i 1. etasje. Endelig plassering og utførelse iht 
postens regulativ.

Tilvalg/endringer
Det åpnes opp for tilvalg på flere leveranser. Utførende 
entreprenør vil kalle inn til tilvalgsmøte for det enkelte 
fag/leveranse. Tilvalg er selvsagt styrt av fremdriften i 
prosjektet, og når man som kjøper tiltrer kjøpekontrakt 
i byggeprosessen. Alle tilvalg skal være signert av 
begge parter, og pris skal være avtalt på forhånd. 

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)
Til hver enkelt leilighet leveres det et enkelt oppsett 
med FDV for nødvendige opplysninger om tekniske 
anlegg kjøkken, farge på vegger osv. Denne leveres 
digitalt på stikk. 

Generelt/forbehold

Denne leveransebeskrivelsen sammen med 
romskjema beskriver de valgte materialer og løsninger 
i prosjektet. Da noen løsninger fremdeles ikke er 
valgt og detaljprosjektering pågår, kan det fore-
komme mindre endringer til endelig sluttprodukt. De 
beskrevne kvaliteter/leveranser kan bli endret i detalj-
prosjekteringen under forutsetning av at den tiltenkte 

funksjon og kvalitet opprettholdes. Leilighetene over-
leveres byggrengjort.

Det tas forbehold om at detaljprosjektering kan 
medføre mindre bygningsmessige endringer i 
bygning/leilighet. Dette kan bla medføre lavere 
himlingshøyde i underordnede rom  
(bad, gang, bod) enn 2,4 m. Alle opplysninger er 
dermed gitt med forbehold om utbyggers rett etter 
kjøpekontrakten til å foreta mindre endringer/juste-
ringer. Det må påregnes synlige inspeksjonsluker for 
tekniske anlegg.

Areal pr. rom, balkong og terrasse, samt vindusinn-
deling, kan variere på plantegningene etter at endelig 
detaljprosjektering er gjennomført. Slike avvik utgjør 

ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper 
rett til prisavslag eller erstatning.

Det gjøres oppmerksom på at skisser, perspektiv, 
utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er 
av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som 
farger, innredninger, møblering, belysning, beplantning 
og lignende som ikke inngår i leveransen. Det kan 
forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og den 
øvrige salgsinformasjonen (herunder salgstegninger). 
I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen 
som er gjeldende. 

Selger og megler tar forbehold om trykk- og skrivefeil i 
prospekt og prisliste.

Nøkkelinformasjon selveierleiligheter

Selger:
Tønnevoldskogen AS. Alle opplysninger i salgs-
oppgaven er godkjent av selger.

Entreprenør/Totalentreprenør:
J.B Ugland Entreprenør AS

Adresser:
Leilighetene vil ligge i Tønnevollskogen, som ligger i 
randsonen til Campus park i Grimstad. Eiendommen 
har ikke registrert adresse. Leilighetene vil få tildelt 
adresse når bygningene er ferdig oppført.

Beskrivelse av prosjektet:
Salgs- og byggetrinn 1 består 17 lyse prosjekterte 
selveierleiligheter beliggende i 1. til 4. etasje. I under-
etasjen blir det boder tilknyttet leilighetene samt 
parkeringsplasser.

Bygget blir organisert som et eierseksjonssameie.

Prosjektet består av ytterligere 2 prosjekterte leilig-
hetsbygg, som skal knyttes til dette byggets adkomst 
og parkeringskjeller. På motsatt side av gaten plan-
legges moderne eneboliger i rekke, se regulerings-
planen. Området for øvrig er under videre utvikling.

Matrikkelnummer:
Prosjektet ligger i dag på gnr 1 og bnr 24 og 279 
i Grimstad kommune. Før overtakelse vil selger 
gjøre de nødvendige sammenføyinger og frade-
linger og prosjektet vil få et gnr/bnr. Eiendommen vil 

seksjoneres etter lov 16. juni 2017 nr. 65 om eiersek-
sjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så 
seksjonsnummer.

Hjemmelshaver til eiendommene er i dag for gnr 1 
og bnr 24 Grøm Eiendom AS og for gnr 1 og bnr 279 
Grømskogen AS. Deler av gnr 1 og bnr 279 er solgt 
til Fylket og skal fradeles når endelig regulering fore-
ligger. Tønnevoldskogen AS eier eiendommene og har 
fullmakt til å opptre på vegne av hjemmelshaver. Innen 
seksjonering og overtagelse vil hjemmelsforhold og 
matrikkel endres.

Tomteareal:
Utbyggingstomten er per i dag opplyst å til sammen 
være på i overkant av 32 da. iht opplysninger fra 
Grimstad Kommune. Arealet deles på de ulike bygge-
trinn, samt den grunnen som Fylkeskommunen skal 
ha til Fagskolen. Det foreligger ingen eksakt oppmå-
ling for byggetrinn 1 ved salgstidspunktet. Se også 
vedlagte utomhusplan. Det er p.t ikke avklart om de tre 
leilighetsbyggene vil utgjøre ett, samlet eierseksjons- 
sameie eller om hvert bygg blir eget sameie.

Beskaffenhet:
Tomten til byggetrinn 1 leveres opparbeidet med plen, 
prydbusker, bed og øvrig beplantning. Se utomhusplan 
for detaljer.

Areal boliger:
Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgs-
oppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal 
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(BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger 
innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også 
areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, 
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten 
(NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal 
og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus 
boder og tekniske rom/sjakter med omsluttende 
vegger.

Energimerking:
Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal 
Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og 
oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest 
ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, 
man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten 
at dette anses som en mangel.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse:
Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig bruks-
tillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å 
fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort 
oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest 
normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestids-
punktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved over-
takelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppførings-
lovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klient-
konto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det 
gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå 
i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdig-
attest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan 
avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da 
fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer 
ferdigattest er utbedret.

Parkering:
Det avsettes parkeringsplasser for sameiet i byggets 
underetasje/ parkeringskjeller.

Alle enheter gis rett til å kjøpe parkeringsplass i dette 
anlegget.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan 
organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor 
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 fellesareal 
med vedtektsfestet bruksrett.

Dersom der velges en løsning der dette er fellesareal 
med vedtektsfestet bruksrett gjøres det oppmerksom 
på at en slik tilknytning kan gjøres for inntil 30 år 
i henhold til eierseksjonsloven. Det gjøres videre 
oppmerksom på at vedtektene kan endres ved kvalifi-
sert flertall (2/3 deler) på årsmøte.

Det vil være HC-plass tilgjengelig i boligsameiet. 
Plassen tildeles beboerne som har behov for det, 
dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som 

eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte 
avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, 
dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele 
HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert 
behov for HC-plass.

Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod som er 
inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen 
på sportsbodene varierer iht krav i TEK 17. Selger 
forbeholder seg imidlertid retten til å organisere 
rettighetene på en annen måte dersom dette finnes 
hensiktsmessig.

Eventuelle overskuddsplasser/-boder skal tilhøre 
Selger som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Reguleringsplaner/Reguleringsbestemmelser:
Eiendommen omfattes av to reguleringsplaner; 
Campus B/ A1 og områderegulering for Campus 
Grimstad. Eiendommen omfattes av flere regulerings-
formål: Bolig, veiarealer, lekeareal, forretning/ næring/ 
kontor/ tjenesteyting. Kommuneplan vedtatt 21.10.2019

Formål Gnr 1 og bnr 24: LNF, hensynssone friluftsliv og 
hensynssone løsmasse

Formål Gnr 1 og bnr 279: Deler av eiendommen er 
avsatt til næring, Deler er avsatt til Sentrumsformål.

Deler av gnr 1 og bnr 279 er solgt til Fylket og skal 
fradeles når endelig regulering foreligger.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del 
av en større utbygging av området og interessenter 
oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen 
før kjøp. De tilliggende leilighetsbyggene vest for 1. 
byggetrinn har felles adkomst til parkeringskjeller, og 
skal ha adkomstrett via parkeringskjeller samt rett 
til å tilslutte ny parkeringskjeller til den som bygges 
under første byggetrinn. Disse byggene fremkommer 
av illustrasjoner, vist tilsvarende det første bygget. 
Endringer innenfor reguleringsbestemmelsene kan 
forekomme. Bygninger etc som forventes oppført i 
henhold til reguleringsplanen (øvrig videre bebygg-
else, svømmehall, fagskole, parkutforming etc) er ikke 
tatt med i illustrasjonene.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann og kloakk.

Når bygget er ferdigstilt vil eiendommen bli tilknyttet 
offentlig vei, vann og avløp

Konsesjon:
Kjøp av bolig i Tønnevoldskogen avhenger ikke av 
konsesjon.

Utleie:
Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie 
ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov 
om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å 
begrense omfang av kortidsutleie. Det er ikke boplikt i 
Grimstad kommune.

Organisering:
Boligene organiseres som et sameie etter eiersek-
sjonsloven. Det vil bli utarbeidet utkast til vedtekter 
som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper 
får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier 
blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og 
bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes 
iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv 
bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett 
til sameiets fellesarealer. 

Dersom utbygger finner det hensiktsmessig kan de 
to tilliggende leilighetsbyggene som skal ha felles 
adkomst til p-kjeller organiseres som del av samme 
eierseksjonssameie etter hhv ferdigstillelse.

Vedtekter:
Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. 

Betalingsbetingelser:
Kjøpesum, omkostninger og tilvalg/endringer må i sin 
helhet være innbetalt til megler innen overtagelse. Det 
kreves ikke forskudd. Dette må være såkalt fri egenka-
pital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller 
forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår 
som fremgår av nærværende kontrakt. Beløpet faktu-
reres først etter at byggestart er vedtatt. Restbeløp 
innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter 
regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt 
finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. 
bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid inn -
betalte beløp. 

Ved forsinket betaling med mer enn 30 dager har 
Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg

Omkostninger:
Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales doku-
mentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Tomteverdi utgjør 
kr 3.700,- per kvm BRA.

Dokumentavgift vil derfor variere pr. leilighet mellom 
kr. 4.550,- på den minste og kr. 10.300,- på den største 
leiligheten.

Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-

Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner 
utgjør p.t. kr. 585,-

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for 
dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, 
samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50,- pr.kvm 
BRA, som oppstartslikviditet til sameiet.

Felleskostnader:
Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets felles-
arealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de 
enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli 
fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 30,- pr. kvm pr. mnd, 
basert på erfaringer fra andre sameier på omtrent 
samme størrelse. Budsjett over felleskostnader vil 
bli utarbeidet av selger eller forretningsfører innen 
konstituering av sameiet. Det gjøres oppmerksom på 
at dette er et estimat og at felleskostnader påvirkes av 
hvilke tjenester/omfang sameiet vedtar de skal dekke.

Felleskostnader kan bla. dekke deler av kommunale 
avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, 
forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmester-
tjenester, trappevask og andre driftskostnader. 
Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester 
sameiet ønsker utført i felles regi. Dersom Grimstad 
kommune fakturerer kommunale avgifter direkte til 
den enkelte seksjonseier vil felleskostnadene redu-
seres tilsvarende. Driftskostnader for garasjeanlegg 
fordeles på de eierne som kjøper plass.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier 
direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. 
For beregning av eiendomsskatt for den enkelte 
leilighet, henvises til Grimstad kommune for nærmere 
info.

Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt 
vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte 
felleskostnader.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv/data. Det 
legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en 
avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale 
om levering av tv- og internett-tjenester med en 
leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet 
tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper 
forsikrer eget innbo.

Utbygger /selger svarer for fellesutgifter for eventuelle 
usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Utbygger/ selger vil engasjere forretningsfører for 
sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle 
sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg 
av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter 
før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til 
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konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes 
sameiet.

Formuesverdi:
Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien 
fastsettes av Ligningskontoret etter en beregnings-
modell som tar hensyn til om boligen er en såkalt 
«primærbolig» (der boligeieren er folke registrert/
bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger 
man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil 
utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen 
multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger 
vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede 
kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se 
www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Heftelser:
Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er 
endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank 
å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det 
er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke 
skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen Gnr 
1 og bnr 24:

Dagbok 900082 Tinglyst 19.08.1905: Skjønn.

Dagbok 900104 Tinglyst 11.09.1918: Skjønn.

Dagbok 900531 Tinglyst 19.10.1938: Elektriske Kraftlinjer
Arendal komm. kraftledninger reg. i Nedenes 
sorenskriveri.

Dagbok 464 Tinglyst 10.05.1948: Erklæring/ avtale.
Bestemmelse om hugst og oppførelse av bygninger.

Dagbok 2235 Tinglyst 28.09.1965: Erklæring/ avtale
På D.E kan ikke selges m.v mineraloljeprodukter som 
konkurrerer med A7S Norske Esso

Dagbok 8257 Tinglyst 10.11.1988: Erklæring/ avtale
Bestemmelse om adkomstrett. Rettighetshaver gnr 1 
og bnr 279.

Dagbok 162193 Tinglyst 24.02.2016: Erklæring/ avtale
Bestemmelse om elektriske ledninger/ kabler, adkom-
strett m.m for Agder Energi Nett AS.

Dagbok 162203 Tinglyst 24.02.2016: Erklæring/ avtale
Bestemmelse om nettstasjon, anlegg og vedlikehold 
m.m for Agder Energi Nett AS.

Tinglyst rettigheter på gnr 1 bnr 295.

Dagbok 2946 Tinglyst 30.05.1996 Bestemmelse om 
adkomstrett tinglyst rettighet fot gnr 1 og bnr 24 og 
bnr 36.

Gjelder gnr 1 og bnr 279:

Rettigheter på gnr 1 bnr 24, bnr 36, 43 bnr 377, bnr 1.

Dagbok 8257 Tinglyst 10.11.1988: Erklæring / avtale 
Bestemmelse om adkomstrett.

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler 
pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan 
det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ 
avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne 
eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgs-
oppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne 
før kjøp.

Forbehold om realisering:
Selger tar følgende forbehold for realisering av 
prosjektet:

Minimum 8 leiligheter i leilighetsbygget og  
3 ene  boliger må forhåndsselges.

Alle tillatelser må foreligge i tråd med forutsetningene 
beskrevet i salgsoppgaven.

Styrende organer hos selger godkjenner og beslutter 
byggestart.

Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 15. 
november 2020. Dersom ikke overnevnte forbehold 
er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke 
realisere prosjektet. Kjøper skal varsles skriftlig samme 
dag. Kjøper har rett til å få innbetalt beløp samt 
opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Ut over 
dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selgers forbehold/forutsetninger:
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og 
betingelser for usolgte enheter.

Byggetid/Overtagelse:
Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 18 mnd. fra 
datoen som selger melder som oppstartstidspunkt/
byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om 
realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved even-
tuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt 
innflyttingspunkt tilsvarende.

Siste frist for overtagelse er 2. kvartal 2022 forutsatt 
at prosjektet besluttes gjennomført. Senest 90 dager 
før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesfor-
retning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tids-
punkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. 
Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt 
varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulkt-
bestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Annet:
Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med 
forbehold om rett til endringer som er hensikts-
messige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, 
illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment 
å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det 
fremkommer da elementer som ikke inngår i den 
kontraktsmessige leveranse. Elektriske punkter som 
brytere, stikk-kontakter og lampepunkt er ikke vist i 
illustrasjoner. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort 
stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen 
grad svinn og krymping av materialer, for eksempel 
svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner 
og sammenføyninger som følge av krymping av 
trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som 
mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til 
å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: 
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, 
sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig 
krymping når materialvalg og materialbehandling har 
vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår 
ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med 
utstyr.

Kostnader ved videresalg og navneendring:
Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, 
vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. 
mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan 
faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer 
eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. 
meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. 
Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjør-
else. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av 
opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er 
forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til 
noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport 
av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til 
tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må 
man benytte Selgers «Avtale om transport av kjøpe-
kontrakt» som fås hos selger. Transport av kontrakt 
godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende 
eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontrakts-
posisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra 
Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et 
administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som 
innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra 
megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående 
samtykke.

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før det er vedtatt, fast-
settes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen 

inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller 
etter at igangsettingstillatelse er vedtatt, gjelder 
Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper 
vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske 
tap som følge av avbestillingen, herunder nødven-
dige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og 
tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring:
Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være 
 forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter 
overtagelse vil bygget være forsikret gjennom 
sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og 
innboforsikring.

Garantier:
Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som 
gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % 
av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem 
år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles 
snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventu-
elle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum 
før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. 
§ 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter:
Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpe-
tilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers 
standard kjøpekontrakt.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgs-
prospekt, 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. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler 
dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig 
at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om 
kjøp av bolig inngås.

Tilvalg/endringer:
Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide 
en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning 
vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på 
ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. 
Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av 
kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre 
kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg 
avtales direkte mellom kjøper og utførende entre-
prenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom 
partene.
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Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved 
de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til 
prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer:
Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som 
ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, 
herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, 
mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennom-
føringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer 
er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme 
gjelder de endringer som må gjøres som følge av 
kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- 
og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillat-
elser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, infor-
mere Kjøper om slike endringer.

Lovverk/avtalebetingelser:
Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 
1997 nr. 43.

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der 
Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller 
vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending 
av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor 
bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter 
avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels 
vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige 
regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom Kjøper ikke er å anse 
som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), 
gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den 
er, jf. avhendingslovens § 3-9.

Kredittvurdering:
Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta 
kredittvurdering av kjøpere.

Hvitvasking:
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering 
har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor 
kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, 
innhente opplysninger om kundeforholdets formål og 
tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. 
Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom 
hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe 

tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kunde-
kontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. 
Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved 
mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding 
sendes Økokrim uten at partene varsles og megler 
kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennom føring 
av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap 
den andre part påføres som følge av brudd på hvitvas-
kingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene 
overfor megler som følge av at meglerforetaket over-
holder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller 
bankremisse.

Vederlag:
Meglers vederlag utgjør kr 48.000 pr. solgte enhet

Budregler:
Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema 
«Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis 
skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om 
budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til 
anvendelse da selger ikke er forbruker.

Ansvarlig megler:
Sørmegleren AS, avd. Nybygg – Org.nr. 944 121 331

Arild Aasen

Visning/presentasjon:
Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for 
visning/presentasjon.

Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:

• Prisliste
• Etasjetegninger
• Snitt og fasadetegninger
• Romskjema
• Byggeteknisk beskrivelse
• Utomhusplan, ikke endelig

Produsert: 1. april 2020

Prosjekt: Tønnevollskogen, 17 Leiligheter BT1, Grimstad 
onr. 
21-19-9004

Meglere: Arild Aasen, 975 86 730, Dajmi E. Birkedal, 913 48 590, dajmi@sormegleren.no 

Bolig/leilighet: 

Budgiver 1 Budgiver 2 
Navn  Navn  

Fødselsnummer (11 siffer)  Fødselsnummer (11 siffer)  

Adresse  Adresse  

Postnr./-sted  Postnr./-sted  

Telefonnummer  Telefonnummer  

E-post E-post 

Jeg/vi gir med dette bindende bud på eiendommen til følgende pris: 
Siffer  Blokkbokstaver  

+ omkostninger ihht. prisliste og øvrige betingelser i salgsoppgave datert 01.04.2020

Jeg ønsker i tillegg å kjøpe P-plass i bygningens underetasje kr 220.000,-:  ___ Ja  ___ Nei 

Budet gjelder til: 
Dato Klokkeslett Dersom ikke annet er 

oppgitt gjelder budet til kl. 
15:00 tre virkedager etter 
mottak. 

Betalingsplan: 
Forskudd: 0,-. Kjøpesum og omkostninger betales til meglers klientkonto innen overtagelse 

Evt. forbehold 

Finansiering av kjøpet: 
Långiver Lånefinansiering kr.  

Saksbehandler bank Egenkapital kr. 

Telefonnummer  Sum totalt kr. 

Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er 
juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen 
akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig 
representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av budgiverne med tanke på 
informasjon, avslag eller aksept. 
NB! Bud er kun gyldig ved fremvisning/kopi av legitimasjon. 
Dato/sted  Dato/sted  

Signatur  Signatur  

Kopi av le  gitimasjon Kopi av le  gitimasjon 
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SMART FUN FACT

Om 17 år, i 2037, passerer Grimstad 30 000 innbyggere. 
En tredobling siden 60-tallet.

Befolkningsframskrivinger skjer selvsagt med forbehold.
Vi vet at vi har vokst med 316 innbyggere pr. år de ti siste 
årene, og det anslås at vi vil vokse med 345 innbyggere  
pr. år fram til 2037.1

Det vi vet helt sikkert er at folk ønsker å bruke minst mulig 
tid på pendling mellom bolig og jobb2, og at flertallet av nye 
arbeidsplasser i Grimstad kommer nær Tønnevollskogen.3

1  Kilde: www.ssb.no/folkfram
2 Kilde: www.e24.no/privatoekonomi/dnb-her-gaar-pendlergrensen
3  Kilde: www.grimstad-nf.no/
 grimstad-i-vekst-500-nye-arbeidsplasser-pa-2-ar

Smart kjøp
Tønnevollskogen ligger sentralt i det som blir Grimstads nye 
bydel; et attraktivt nærings- og boområde med bedrifter, 
servicetilbud, universitet og forsknings-
miljøer. Området blir en magnet for nye 
virksomheter og aktivitetstilbud. Her vil 
mennesker bo og leve. Kjøper du bolig i 
Tønnevollskogen, ligger alt til rette for at 
du har gjort en smart investering.
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E 18
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Dajmi Birkedal, 913 48 590 • Arild Aasen, 975 86 730 • tønnevollskogen.no

Alle tegninger og 3D- illustrasjoner er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse/utsikt/omgivelser og kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers 
leveranse. Det tas forbehold om feil, samt utbyggers rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standard som er 

beskrevet. Forbehold gjelder alt trykket og digitalt materiell for Tønnevollskogen. April 2020.
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