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Historien fortsetter
Å skape er også å bevare. Det er det vi gjør når vi puster nytt liv i en over 120 år gammel
skolebygning midt i Holmestrand sentrum, og fyller den med 32 moderne byleiligheter. Der
takhøyden i tiår etter tiår ga rom for læring og utvikling, åpner den i dag for luftige boliger
med fantastisk sjøutsikt og egen balkong.

— bygger gode hjem for deg som er

opptatt av kvalitet!

www.pilares.no
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«Vi har lagt vekt på at bygget
skal beholde sitt særpreg og
sin markerte arkitektur »
MAP ARKITEKTER

Slik fortsetter historien på
Gausetangen – tidligere kjent som
Folkeskolen – hvor det ble drevet
undervisning så tidlig som 1899.
Bygget vil beholde sin karakter
og sitt særpreg. Restaureringsog boligprosjektet vil resultere
i påkostede fellesarealer og
moderne leiligheter av høy
kvalitet, i sentrum av et idyllisk
sommerparadis.
Nå blar vi om og starter på et nytt
kapittel. Velkommen!
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Foto av Gausetangen skole fra
år 1900.

«Byen under fjellet»
MAP ARKITEKTER

Å

tilpasse seg historien og omgivelsene
har stått sentralt i prosjekteringen. Dette
gjenspeiles blant annet i videreføringen av
vindusformater, oppdelingen av fasaden og den
markerte sokkeletasjen. Nye elementer som
balkonger, karnapp og inntrukken toppetasje er
gitt et tidsriktig og moderne uttrykk som tydelig
viser hva som tilføres bygget. Resultatet vil være
et rolig samspill hvor arkitektonisk uttrykk og
materialbruk forener historien med nåtiden.
Trekledningen myker opp og tilfører murbygget
varme, spiller opp til den omkringliggende
trehusbebyggelsen og signaliserer byggets
nye funksjon som boliger.

Nøkkeltall
Antall leiligheter: 32
2-roms: 5 stk.
3-roms: 18 stk.
4-roms: 8 stk.
5-roms: 1 stk.
BRA areal: 36 til 131 m2
Balkong/terrasse: 5 til 106 m2

— Signe Marie Vestre og Johanne Finanger Killi,
MAP Arkitekter

MAP Arkitekter
Til å planlegge ombyggingen av gamle
Gausetangen skole til leiligheter har
utbygger benyttet MAP Arkitekter i Oslo.
Kontoret ble startet i 2002 og har i dag
en rekke store oppdragsgivere innen
offentlig og privat sektor. Hovedarkitekt
på Gausetangen-prosjektet har vært Signe
Marie Vestre og Johanne Finanger Killi.
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Gausetangen vil bli organisert som borettslag, og
det vil bli stiftet borettslag tilknyttet Norges nest
største boligbyggelag, USBL. Ordningen medfører
at du eier en andel i borettslaget, som igjen eier
selve eiendommen. Blant de mange fordelene med
eierformen er:

Illustrasjon, avvik kan forekomme.

1.

Felles låneopptak som gir gode betingelser.

2.

Lang nedbetalingstid som gir lavere
månedlige bokostnader. Avdragsfrihet
de første 20 årene, 30 år nedbetaling.

3.

IN-Ordning - individuell nebetalingsordning
av fellesgjeld.

4.

Du er kun ansvarlig for innvendig
vedlikehold.

5.

Godt bomiljø med mindre gjennomtrekk,
siden eier i prinsippet må bo i egen leilighet.
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Sentral småbyidyll
Så stille, vakkert og fredelig beliggende ved havet. Samtidig så tilgjengelig og sentralt.

H

olmestrand er en gammel trelast- og
seilskuteby ved Oslofjorden. Byen, som nyter
godt av å ha vært en gammel sjøfartsby, er i dag
et populært sted for alle som ønsker å kombinere
det landlige og nærheten til sjøen med det urbane.
På Gausetangen bor du i sentrum av Holmestrand,
den lille og stadig mer sentrale bryggebyen under
fjellet. Her finner du småbyidyllen rett utenfor døra.
De hyggelige bygatene har du rett rundt svingen,
med butikker, kafeer, restauranter og byens nye
bibliotek på Dr. Graaruds Plass. Båthavna er bare et
lite stykke unna – vipps, så er du ute blant bølgene
på fjorden.

Jernbanestasjonen
I Holmestrand sentrum bor du
ved inngangen til landets flotteste
jernbanestasjon, bygget i fjellet under
byens øvre platå. Ved ombordstigning er
du 50 minutter fra Oslo, 17 fra Tønsberg,
19 fra Drammen, 38 fra Torp og 1.20
fra Gardermoen.

Livet består av
fortsettelser

Med ny stasjon, nytt bibliotek, ny
sentrumsbarnehage og skrumpende avstander
til et utvidet arbeidsmarked rundt Oslofjorden,
er Holmestrand en attraktiv småby i vekst. På
Gausetangen har vi fått en unik mulighet til å bidra
til utviklingen.

Fra stasjonen kan du velge å
ta Fjellheisen 70 meter rett opp
til byens tak, og beundre den
fantastiske panoramautsikten
mot havet. Herfra er avstanden
dessuten kort til flotte tur- og
treningsmuligheter i skog
og mark.
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Kart, avvik kan forekomme.
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Stiplet linje viser kystlinjen
gjennom Holmestrand.

1. Stasjonen og Roveheisen - 10 min. å gå. 2. Dulpen badeplass - 13 min. å gå. 3. Hagemannsparken - 10 min. å gå.
4. Blomsterbutikken Kreativ Fryd - 7 min. å gå. 5. Nabolagscafè - 5 min. å gå. 6. Bibiliotek - 7 min. å gå.
7. Havnegaten - 7 min. å gå. 8. Båthavn - 12 min. å gå. 9. Kyststi langs Fjordveien - 19 min. å gå.
7.

8.

9.
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Et hjem med utsyn
og takhøyde
Å velge Gausetangen er å velge en bybolig som skiller seg ut i mengden. Moderne,
kvalitetsbevisst og praktisk, jovisst, men med en helt egen historie og sjel. Ved siden av verdien
som ligger i byggets historiske betydning, er det Gausetangens utforming og arkitektur som gir
de nye leilighetene sin kanskje mest unike kvalitet. Takhøyden på ca. 3,5 meter skaper en spesiell
romfølelse og nærmest herskapelig stil, sammen med de store, rutete vinduene som slipper
mengder med dagslys inn. Takhøyden vil variere fra etasje til etasje da dette er et gammelt bygg.
Se nærmere i Boligleveransen.

Utsikt fra Gausetangen mot
Hagemannsparken.
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Bad - Farge på fliser på vegg, Vitra RAL 7047

Kjøkken - Sigdal Line lys grønn

Gulvflis på bad - Vitra Newcon White

Bad - Illustrasjonsfoto Sigdal Lilje lys grønn

Tak, list og dør S 0500-N
STILKONSEPT

ENG
Inspirert av sommerengen, det
lyse og luftige som gir et tidsriktig,
men tidløst preg.

Velg blant to
stilkonsepter til
din nye leilighet

S 2005-G10Y
Baderomsservant og kjøkkenfront

Gråpigmentert parkett

S 1002-y/klassisk hvit

Her kan du velge blant to interiørkonsepter til din
nye leilighet, helt kosnadsfritt. Konseptene legger
grunnlag for fargene og uttrykket i leilighetens
interiør. Farge på kjøkkeninnredning, gulv, bad
og fliser er hovedelementene som endres med
konseptene. Det er mulig å velge mellom 16
forskjellige farger på kjøkkenfrontene, endringer
utover det er tilvalg. Leilighetene vil bli gitt nøytrale
veggfarger tilpasset et helhetlig uttrykk. Bilder er
kun ment som inspirasjon.

Vegg - tidløs - S 1002 - Y

Kjøkken - Benkeplate hvit (laminat)

Se detaljer i romskjema på side 66.
Dør og vinduslister i sortgrå
Illustrasjon fra H0505 med stilkonsept ENG, avvik kan forekomme.

Kjøkkenhåndtak Retro messing 96

Inspirasjonsfoto fra Slettvoll
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Bad - Farge på fliser på vegg, Vitra RAL
0809010

Kjøkken - Sigdal Scala Palett mørk blå

Gulvflis på bad - Vitra Newcon Taupe R10A

Bad - Illustrasjonsfoto Sigdal Lilje mørk blå

Tak, list og dør S 0500-N
STILKONSEPT

HAV
Inspirert av havet, med dypere
farger, og mer klassisk preg som
understreker byggets arkitektur

Vegg S 2502-Y

Kjøkkenfront Scala Palett S 8005-R80B

Boa Eik Natur Vanilla børstet matt lakk

Antikk grå/klassisk hvit

Kjøkken - Benkeplate Delano Eik (laminat)
eller heltre

Dør og vinduslister i sortgrå

Kjøkkenhåndtak Rio sort 128

Inspirasjonsfoto fra Slettvoll

Illustrasjon fra H0505 med stilkonsept HAV, avvik kan forekomme.

20

Gausetangen | Leilighetene

21

Kjøkken
Boligene leveres med
kvalitetsinnredning fra Sigdal
med integrerte hvitevarer.

Gulv i oppholdsrom
Enstavs eikeparkett.
Illustrasjon fra H0602 med stilkonsept ENG, avvik kan forekomme.

Illustrasjon fra H0602 med stilkonsept ENG, avvik kan forekomme.
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Illustrasjon fra H0505 med stilkonsept HAV, avvik kan forekomme.
Illutrasjon fra takterrasse H0602, avvik kan forekomme.
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Sjøutsikt,
sol og sjel
P

å Gausetangen vil vi legge vekt på å skape
flotte og innbydende fellesområder, inkludert
inngangsparti, gangarealer og ikke minst en egen
felles lounge i den inntrukne toppetasjen. Her
vil alle beboere ha samme mulighet til å nyte
panoramautsikten – inne i loungen eller ute på den
romslige takterrassen. Fellesrommet i toppetasjen
vil være møblert med sittegrupper i tilknytting
til byggets takterrasse med sjøutsikt. Her vil det i
tillegg være et enkelt tekjøkken.

Takterrasse med Lounge
I Byggets 6 etasje finner du
takterrasse med en hyggelig
felles lounge. Her kan du se
solnedgangen mot vest eller
nyte sjøutsikten mot Oslofjorden
fra byggets høyeste punkt.

Illustrasjon, avvik kan forekomme.
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Slik er inngangspartiet på
Gausetangen tenkt utformet.

I

nngangene til bygget forbindes med et portrom
med generøs bredde og godt med gjennomlys.
Sammen med utformingen skaper dette en lett
synlig og vennlig atkomst. Man ankommer bygget
via opparbeidede uterom og en gradering av
romfølelse – fra det offentlige gate- og byrommet,
via det halvprivate inngangspartiet og portrommet
til den private boligen.
Alle viktige fellesfunksjoner ligger i tilknytning til
portrommet, som boder, miljøstasjon, postkasser
og ringetablå. Det er lagt vekt på at fellesarealene
både inne og ute skal være møtepunkter for
tilfeldige møter for beboere, med portrommet som
det sentrale møtepunktet og hjertet i bygget.
— Signe Marie Vestre og Johanne Finanger Killi,
MAP Arkitekter

Det gamle inngangspartiet,
blir bevart, i tillegg til nytt
hovedinngangsparti.

Illustrasjon, avvik kan forekomme.
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Slik er korridoren på
Gausetangen tenkt å fremstå.

«Vi ønsker å
skape hyggelige
og innbydende
fellesarealer, med
å ta tilbake mye av
det gamle. Dette gir
en god følelse av å
komme hjem»

D

en generøse hovedtrappen og heisen ligger
i umiddelbar nærhet til portrommet, og er

gjennomgående hele veien opp til 6. etasje. Viktige
bokvaliteter som lys, luft og naturlige møteplasser
er sentrale stikkord. Det er lagt inn ekstra kvaliteter
i fellesarealene, og korridorene har fått beholde
sin flotte bredde. Dette gir en svært god romfølelse
i kombinasjon med den gode takhøyden.
Tilretteleggingen for fellesskap, sammen med

Korridoren på Gausetangen før
byggestart.

utviklingen av funksjonelle leiligheter, har vært
bærende i prosjektutviklingen.
— Signe Marie Vestre og Johanne Finanger Killi,
MAP Arkitekter

Illustrasjon, avvik kan forekomme.
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Utomhusplan, avvik kan forekomme.

Illustrasjon, avvik kan forekomme.
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1. ETASJE

Etasjeplan

4. ETASJE

2.

4.

3.

5.

101

102

6.

103

402

401

1.

2. ETASJE

1. Sportsbod
Alle leilighetene får en
sportsbod på ca. 5 m2 hver.

2. Mekkerom/ smørebod og sportsbod
I første etasje vil beboerne få gleden av
et felles rom til bruk til mekking av utstyr
som smøring av ski, mekking av sykkel,
eller polering av kajakk. Avhengig av
årstidene og bruk.

3. Miljøstasjon
Det etableres felles søppelrom
med søppeldunker.

4. Garasje og sportsbod
De to store leilighetene i toppetasjen får
hver sin garasje i byggets første etasje.
Garasjene får fjernstyrt port med vindu,
og det tilrettelegges for lading av el-bil.
Parkering for øvrige leiligheter blir på
avsatt parkeringsareal utenfor bygget.

5. Sykkelparkering og sportsbod
Det etableres felles sykkelparkering i
underetasjen og ute.

204

201

6.

205

208

502

206

207

501

3. ETASJE

404

406

405

503

504

6.

506

505

6. ETASJE

302

6. Hovedtrapp og heisadkomst
fra 1. etasje til 6. etasje.

7. Takterrasse med lounge
I byggets 6 etasje finner du en felles
takterrasse med en hyggelig lounge.

6.

403

5. ETASJE

203

202

33

303

304

7.

601

301

6.

2-ROMS

306

6.

305

3-ROMS

4-ROMS

602
603

34
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Terrasse
Parkering

1
57 m2
53,3 m2
17,7 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

102

35

Soverom
Areal BRA
P-ROM
Terrasse
Parkering

1
36 m2
34,3 m2
17,5 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

Terrasse

Terrasse

Soverom
11.8 m²

Stue

Stue

8.0 m²

18.6 m²

Soverom
8.6 m²

Kjøkken
7.2 m²

Bad

4.1 m²

Bod

Kjøkken

3.7 m²

11.4 m²

Bad

4.0 m²

Entré

0

1

2

3

4

5m

0

Målestokk 1:100
Avvik i plantegning kan forekomme.

Entré

2.9 m²

3.9 m²

1

2

3

4

Bod

1.7 m²

5m

Målestokk 1:100
1. etasje

Avvik i plantegning kan forekomme.

1. etasje

36
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Terrasse
Parkering

2
82 m2
77,9 m2
45,5 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

2
64 m2
61 m2
8,3 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

Terrasse

Kjøkken

Bad

4.7 m²

8.4 m²

Entré

4.9 m²

Bod

3.0 m²

Gang

4.8 m²

Soverom
9.2 m²

Soverom
12.0 m²

Stue

22.0 m²

Stue

15.9 m²

Soverom
7.8 m²

Soverom
14.3 m²

Kjøkken
7.8 m²

Gang

4.8 m²

Balkong

Entré

7.0 m²

Bad

7.1 m²

Bod

4.1 m²

Bod

5.1 m²

0

1

2

3

4

5m

0

Målestokk 1:100
Avvik i plantegning kan forekomme.

1

2

3

4

5m

Målestokk 1:100
1. etasje

Avvik i plantegning kan forekomme.

2. etasje

38
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

2
89 m2
86,2 m2
7,9 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.
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39

Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

3
100 m2
97 m2
7,6 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

Balkong
WC

1.8 m²

Soverom
18.0 m²

Gang

2.9 m²

Bod

2.8 m²

Entré

3.8 m²

Gang
5.7 m²

Soverom

Soverom

9.7 m²

8.9 m²

Kjøkken
14.8 m²

Bad

5.9 m²

Stue/Kjøkken

Gang

Gang

4.4 m²

35.7 m²

Bad

4.9 m²

5.6 m²

WC

1.8 m²

Entré

4.5 m²

Soverom
15.2 m²

Bod

3.0 m²

Stue

18.1 m²

Soverom
9.1 m²

Balkong

0

1

2

3

4

5m

0

Målestokk 1:100
Avvik i plantegning kan forekomme.

1

2

3

4

5m

Målestokk 1:100
2. etasje

Avvik i plantegning kan forekomme.

2. etasje
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

2
79 m2
71,8 m2
4,6 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

1
43 m2
40 m2
5,4 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

Balkong

Balkong

Soverom
11.8 m²

Stue/Spisestue

Soverom

23.5 m²

8.1 m²

Stue/Kjøkken
20.4 m²

Soverom
11.1 m²

Walk-In
5.0 m²

Entré

Kjøkken
7.4 m²

5.3 m²

Bod

3.4 m²

Bad

Bad

4.8 m²

Entré

Bod

Bod

3.8 m²

0

1

2

3

4

3.0 m²

5m

0

Målestokk 1:100
Avvik i plantegning kan forekomme.

3.5 m²

3.1 m²

1

2

3

4

5m

Målestokk 1:100
2. etasje

Avvik i plantegning kan forekomme.

2. etasje
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

2
87 m2
84 m2
7,6 + 4,3 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

207

43

Soverom
Areal BRA
P-ROM
Terrasse
Parkering

2
98 m2
94,8 m2
27,9 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

Balkong

Entré

WC

8.3 m²

1.4 m²

Bad

6.4 m²

Bod

Kjøkken
12.7 m²

Spisestue
9.2 m²

3.2 m²

Soverom
10.3 m²

Balkong

Stue

21.2 m²

Soverom

Gang

14.0 m²

Soverom
12.6 m²

8.1 m²

Bod

3.0 m²

Bad

4.8 m²

Entré

8.0 m²

Soverom
7.5 m²

Stue

14.3 m²

Kjøkken
13.1 m²

Gang

8.7 m²

Terrasse

0

1

2

3

4

5m

0

Målestokk 1:100
Avvik i plantegning kan forekomme.

1

2

3

4

5m

Målestokk 1:100
2. etasje

Avvik i plantegning kan forekomme.

2. etasje
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

2
69 m2
66 m2
4,9 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

301
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Terrasse
Parkering

2
110 m2
107 m2
70 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

WC

1.5 m²

Bod

3.0 m²

Spisestue

Entré

5.4 m²

Bad

4.6 m²

Soverom
14.9 m²

11.5 m²

Kjøkken

Kjøkken

Entré

Bad

10.8 m²

8.0 m²

6.9 m²

9.0 m²

Gang
3.8 m²

Gang

11.9 m²

Soverom
8.2 m²

Stue

19.5 m²

Terrasse

Stue

Soverom

24.7 m²

14.8 m²

Soverom
8.3 m²

Balkong

0

1

2

3

4

5m

0

Målestokk 1:100
Avvik i plantegning kan forekomme.

1

2

3

4

5m

Målestokk 1:100
2. etasje

Avvik i plantegning kan forekomme.

Bod

3.0 m²

3. etasje

46

302
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Terrasse
Parkering

3
103 m2
99,3 m2
54 m2
1

303

Innredningen som leveres
med boligen.

47

Soverom

2

Areal BRA

63 m2

P-ROM

Innredningen som leveres
med boligen.

59,8 m2

Balkong

5,4 m2

Parkering

1

Balkong

Stue

27.9 m²

Soverom

Soverom

12.4 m²

9.1 m²

Soverom
12.0 m²

Soverom
8.9 m²

Gang

Terrasse

4.9 m²

Stue

16.4 m²

Soverom
11.5 m²

Kjøkken
11.4 m²

Bad

5.7 m²

WC

1.7 m²

Entré

8.6 m²

Bod

3.7 m²

Bod

3.2 m²

Kjøkken
9.4 m²

Bad

6.2 m²

Entré

3.8 m²

0

1

2

3

4

5m

0

Målestokk 1:100
Avvik i plantegning kan forekomme.

1

2

3

4

5m

Målestokk 1:100
3. etasje

Avvik i plantegning kan forekomme.

3. etasje

48

304
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

3
102 m2
99 m2
7,9 + 4,3 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

305

49

Soverom
2
Areal BRA
87 m2
P-ROM
84 m2
Balkong 8,3 + 15,8 m2
Parkering
1

Innredningen som leveres
med boligen.

Balkong

Entré

7.9 m²

WC

1.3 m²

Bad

Bod

6.0 m²

3.0 m²

Soverom

Terrasse

18.3 m²

Balkong

Soverom

9.9 m²

Kjøkken

12.2 m²

Gang

Soverom

7.2 m²

14.0 m²

Stue/Kjøkken
34.5 m²

WC

1.4 m²

Soverom

Bad

7.8 m²

5.5 m²

Bod

Stue

9.0 m²

3.0 m²

Entré

5.7 m²

Gang
7.5 m²

Balkong
Soverom
14.1 m²

0

1

2

3

4

5m

0

Målestokk 1:100
Avvik i plantegning kan forekomme.

1

2

3

4

5m

Målestokk 1:100
3. etasje

Avvik i plantegning kan forekomme.

3. etasje

50

306
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

2
70 m2
67 m2
7,8 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

401

51

Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

2
109 m2
106 m2
8,8 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

WC

1.4 m²

Entré

Spisestue

6.5 m²

Bod

Kjøkken

Bad

Entré

6.9 m²

11.0 m²

8.5 m²

7.6 m²

4.4 m²

3.0 m²

10.5 m²

Kjøkken

Bad

Gang
Soverom

4.4 m²

Gang

Stue

13.4 m²

Soverom
7.6 m²

Bod

3.0 m²

11.6 m²

25.0 m²

Stue

19.6 m²

Soverom
14.7 m²

Soverom
8.3 m²

Balkong

Balkong

0

1

2

3

4

5m

0

Målestokk 1:100
Avvik i plantegning kan forekomme.

1

2

3

4

5m

Målestokk 1:100
3. etasje

Avvik i plantegning kan forekomme.

4. etasje

52

402
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

3
103 m2
100,1 m2
8,9 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

403

53

Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

2
63 m2
60 m2
6 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

Balkong
Balkong

Stue

27.4 m²

Soverom

Soverom

12.3 m²

9.1 m²

Soverom
12.4 m²

Soverom
9.2 m²

Stue

15.1 m²

Soverom
11.5 m²

Gang
4.8 m²

Bod

3.0 m²

Kjøkken
11.3 m²

Bad

6.0 m²

WC

1.7 m²

Kjøkken

Entré

8.5 m²

9.2 m²

Bod

2.9 m²

Bad

5.8 m²

Entré

3.7 m²

0

1

2

3

4

5m

0

Målestokk 1:100
Avvik i plantegning kan forekomme.

1

2

3

4

5m

Målestokk 1:100
4. etasje

Avvik i plantegning kan forekomme.

4. etasje

54

404
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

3
101 m2
97,8 m2
8,7 + 4,6 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

405
Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

55

2
86 m2
83 m2
9 + 4,8 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

Balkong

Entré

8.1 m²

WC

1.3 m²

Bad

6.0 m²

Bod

3.0 m²

Kjøkken
13.2 m²

Balkong

Balkong
Soverom

Soverom

Stue

11.8 m²

10.0 m²

22.3 m²

Soverom

Gang

13.6 m²

WC

Bod

3.2 m²

Soverom

Bad

1.5 m²

Stue

7.5 m²

5.2 m²

Entré

7.2 m²

13.9 m²

Kjøkken

5.6 m²

12.5 m²

Gang
7.1 m²

Balkong

Soverom
14.1 m²

0

1

2

3

4

5m

0

Målestokk 1:100
Avvik i plantegning kan forekomme.

1

2

3

4

5m

Målestokk 1:100
4. etasje

Avvik i plantegning kan forekomme.

4. etasje

56

406
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

2
70 m2
67 m2
5,2 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

501

57

Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

2
109 m2
105,9 m2
8,8 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

WC

1.3 m²

Bod

Entré

3.0 m²

Spisestue
10.7 m²

Bad

4.0 m²

4.2 m²

Kjøkken

Entré

Bad

10.5 m²

8.2 m²

6.6 m²

Kjøkken
7.7 m²

Soverom
13.9 m²

Gang
6.4 m²

Stue

19.0 m²

Bod

Gang

3.1 m²

12.2 m²

Stue

24.8 m²

Soverom

Soverom

15.0 m²

8.0 m²

Soverom
8.2 m²

Balkong

Balkong

0

1

2

3

4

5m

0

Målestokk 1:100
Avvik i plantegning kan forekomme.

1

2

3

4

5m

Målestokk 1:100
4. etasje

Avvik i plantegning kan forekomme.

5. etasje

58
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

3
103 m2
99,2 m2
8,9 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

503

59

Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

2
64 m2
60,8 m2
6 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

Balkong

Balkong

Stue

27.3 m²

Soverom

Soverom
12.7 m²

8.9 m²

Soverom
9.1 m²

Soverom

Stue

15.9 m²

11.5 m²

Soverom
11.7 m²

Gang
9.7 m²

Bod

3.2 m²

Kjøkken
11.5 m²

Bad

6.5 m²

WC

2.4 m²

Entré

3.9 m²

Kjøkken

Bod

9.2 m²

3.8 m²

Bad

5.9 m²

Entré

3.9 m²

0

1

2

3

4

5m

0

Målestokk 1:100
Avvik i plantegning kan forekomme.

1

2

3

4

5m

Målestokk 1:100
5. etasje

Avvik i plantegning kan forekomme.

5. etasje

60

504
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

3
101 m2
97,9 m2
8,7 + 4,6 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

505
Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

61

2
95 m2
92,1 m2
9 + 4,8 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

Balkong

WC

Entré

1.5 m²

12.1 m²

Bad

Bod

6.0 m²

2.9 m²

Kjøkken
13.3 m²

Balkong
Soverom

Stue

Soverom

10.2 m²

11.6 m²

22.2 m²

Gang

Soverom
13.7 m²

WC

11.2 m²

Bad

5.6 m²

1.7 m²

Soverom

Bod

7.9 m²

3.1 m²

Stue

21.3 m²

Kjøkken
11.8 m²

Entré

6.1 m²

Gang
8.1 m²

Balkong

Soverom
13.6 m²

0

1

2

3

4

5m

0

Målestokk 1:100
Avvik i plantegning kan forekomme.

1

2

3

4

5m

Målestokk 1:100
5. etasje

Avvik i plantegning kan forekomme.

5. etasje

Balkong

62

506
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Soverom
Areal BRA
P-ROM
Balkong
Parkering

2
63 m2
59,8 m2
5,2 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

601

63

Soverom
3
Areal BRA
103 m2
P-ROM
100,2 m2
Terrasse
91 m2
Parkering i garasje
1

Innredningen som leveres
med boligen.

Soverom
10.8 m²

Soverom
12.6 m²

Bad

5.3 m²

Kjøkken/Spis
25.6 m²

Entré

5.1 m²

Bod

3.2 m²

Bod

2.8 m²

Bad

6.3 m²

Kjøkken
Soverom
14.9 m²

Gang

6.4 m²

Entré

3.8 m²

10.9 m²

WC

1.4 m²

Soverom
8.0 m²

Stue

13.3 m²

Stue

16.7 m²

Soverom
9.4 m²

Balkong

Terrasse

0

1

2

3

4

5m

0

Målestokk 1:100
Avvik i plantegning kan forekomme.

1

2

3

4

5m

Målestokk 1:100
5. etasje

Avvik i plantegning kan forekomme.

6. etasje

64
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Soverom
3
Areal BRA
131 m2
P-ROM
124 m2
Terrasse
107 m2
Parkering i garasje
1

Innredningen som leveres
med boligen.

603

65

Soverom
Areal BRA
P-ROM
Terrasse
Parkering

1
46 m2
43,2 m2
20 m2
1

Innredningen som leveres
med boligen.

Bad

4.6 m²

Bad

Soverom

5.1 m²

Entré

3.1 m²

Soverom

Soverom

7.5 m²

12.2 m²

7.5 m²

Stue/Kjøkken
21.1 m²

Soverom

Walk-In

Gang

12.0 m²

3.6 m²

Entré

8.0 m²

Bod

2.8 m²

Spisestue

10.0 m²

16.8 m²

Bad

4.7 m²

Terrasse

Kjøkken
12.8 m²

Bod/Vaskerom
7.0 m²

TV-stue
Bibliotek
11.7 m²

Stue

17.0 m²

Terrasse

0

1

2

3

4

5m

0

Målestokk 1:100
Avvik i plantegning kan forekomme.

1

2

3

4

5m

Målestokk 1:100
6. etasje

Avvik i plantegning kan forekomme.

6. etasje
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Romskjema stilkonsept ENG 1/2
Datert 25.02.20

Rom
Gang/ Entre
/ Hall

Stue

Kjøkken

Gulv

Vegg

Tak

Innredning

Diverse

Flis eller parkett iht. plantegning.
Flis type Vitra Newcon White 30 x 60.
Dørterskel i eik natur.
1-stavs eikeparkett i lys grå
hvitmattlakkert.
Hvite slette gulvlister 15 x 95 med
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips eller betong, farge
sand (S 1002-Y).

Sparklet og malt gips, farge Klassisk
hvit (NCS S 0500-N).

Slett entredør i sort matt utførelse på inn og utside med kikkehull og
FG-godkjent lås og dørvrider i blank eller børstet stål.

LED downlights i himling.
Porttelefon med bildeskjerm montert på vegg.

Profilert list overgang til vegg.

Leveres med 3 nøkler.

Brytere, stikkontakter i henhold til norm NEK 400.
Gulvvarme.

1-stavs eikeparkett i lys grå
hvitmattlakkert.
Dørterskel i eik natur.
Hvite slette gulvlister 15 x 95 med
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips eller betong, farge
sand (S 1002-Y).

1-stavs eikeparkett i lys grå
hvitmattlakkert.
Dørterskel i eik natur.

Sparklet og malt gips eller betong, farge
sand (S 1002-Y).

Avsatt plass til garderobeskap, nisjer eller helvegg iht. plantegning.

Soverom

Takpunkt for belysning med bryter.
Ett uttak for TV-/data.

Profilert list overgang til vegg.
Synlige bjelker.

Brytere og stikkontakter i henhold til norm NEK 400.
Gulvvarme.

Sparklet og malt gips eller puss farge
hvit.
Profilert list overgang til vegg.
Synlige bjelker.

Hvite slette gulvlister 15 x 95 med
synlige spikerhull.
Walk-in / Bod

Sparklet og malt gips eller puss farge
hvit.

LED-belysning under overskap.
Det leveres integrerte hvitevarer av god kvalitet,
bestående av ovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin
og kjøl-/ fryseskap.
Gulvvarme.

1-stavs eikeparkett i lys grå
hvitmattlakkert.
Dørterskel i eik natur.
Hvite slette gulvlister 15 x 95 med
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips eller betong, farge
sand (S 1002-Y).

1-stavs eikeparkett i lys grå
hvitmattlakkert.
Dørterskel i eik natur.
Hvite slette gulvlister 15 x 95 med
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips eller betong, farge
sand (S 1002-Y).

Sparklet og malt gips eller betong
farge hvit.

Uttak for belysning i vegg ved tak med bryter i bod.
Walk-in leveres med led spotter i tak.

Listfri overgang til vegg.

Sparklet og malt gips eller betong
farge hvit.

Uttak for belysning i vegg ved tak.
Brytere og stikkontakter i henhold til norm NEK 400.

Profilert list overgang til vegg.
Synlige bjelker.

FORBEHOLD OVENFOR KUNDER
Generelt
Det er oppgitt ca. himlingshøyder. Det tilstrebes

(a) Beskrivelse gjelder kun leilighet H-0602

Der hvor produktet er beskrevet kan

å bruke eksisterene himlingshøyde. Avvik kan

(b) Beskrivelse gjelder kun leilighet H-0601,

tilsvarende fra annen leverandør

forekomme som følge av nedforing og innkassinger

H-0602, H-0603

leveres.

av tekniske føringer, jfr. Kontraktstegninger.

Kjøkkeninnredning fra Sigdal type “Line Palett” i farge lys grønn S 2005 G10Y.
Dempere på skapdører og skuffer. Kildesortering i skuff under vask. Håndtak
Retro messing 96. Laminat benkeplate med rett kant i farge “hvit”. Kjøkkenbatteri
med avstengning for oppvaskmaskin fra Tapwell, type Evo 285 krom. Nedfelt enkel
eller halvannen oppvaskkum iht. plantegninger.

Ikke oppvarmet.
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Romskjema stilkonsept ENG 2/2
Datert 25.02.20

Rom

Gulv

Vegg

Tak

Innredning

Diverse

Bad

Flis type Vitra Newcon White 30 x 30cm.

Fliser på vegg som gråhvite matte fliser
type Vitra RAL 7047 30 x 60.

Sparklet og malt gips, farge Klassisk
hvit (NCS S 0500-N).

LED downlights i tak med dimmer.
Brytere og stikkontakter i henhold til norm NEK 400.

Fliser på vegg i dusj og våtsone, øvrige
vegger males med våtromsmaling.

Listfri overgang til vegg.

Baderomsmøbel med 2 skuffer fra Sigdal i lys grønn S 2005 G10Y.
Størrelse på innredning og servant tilpasses de ulike baderomstypene.
Vegghengt toalett med sofclose-funksjon.
Servantbatteri fra Hans Grohe talis S.
Dusjarmatur type Hansgrohe ecostat, dusjhode croma 100 vario eller
tilsvarende. Sluk i rustfritt stål.
Dusjvegger i herdet glass med profiler i krom.

Håndvask montert på vegg.
Speil montert over vask.

LED downlights i tak.

Mosaikk (mindre format) på gulv i
dusjnisje.

WC

Flis type Vitra Newcon White 30 x 30cm.
Sokkelflis på malte veggflater, av
samme type flis som gulv.

Vaskerom (a)

Flis type Vitra Newcon White 30 x 30cm.

Fliser på vegg som gråhvite matte fliser
type Vitra RAL 7047 30 x 60 på vegg med
WC, øvrige vegger som malte vegger i
sandfarge.

Sparklet og malt gips, farge Klassisk
hvit (NCS S 0500-N).

Sparklet og malt gips eller betong, farge
sand (S 1002-Y).

Sparklet og malt gips, farge Klassisk
hvit (NCS S 0500-N).

Sokkelflis på malte veggflater, av
samme type flis som gulv.

Balkongdekke i trykkimpregnert tre.

Tette vegger i royalimpregnert treverk.
Glassplate i overkant.

Takterrasser
(b)

Terrassedekke i trykkimpregnert tre.

Gesims med spilerekkverk i lakkert stål.
Yttervegger i royalbehandlet treverk.

Listfri overgang til vegg.

Vegghengt toalett med sofclose-funksjon.
Servantbatteri fra Hans Grohe talis S.

Benkeplate i laminat leveres iht. plantegning.

LED downlights i tak med dimmer.
En dobbel stikkontakt for vaskemaskin
og tørketrommel.
Kran og avløp for tilkobling av vaskemaskin.
Gulvvarme.
Vaskemaskin og tørketrommel inngår ikke som en
del av standard leveranse.
Tørketrommel må ha kondensbeholder.
Dobbel stikkontakt. En utvendig belysning leveres
som type Ares MIdna opp og ned lys.

Det leveres plassbygget blomsterkasser om skille mellom boenhetene beplantet
med vintergrønne planter. I tremateriale som fasadeveggen.

FORBEHOLD OVENFOR KUNDER
Generelt
Det er oppgitt ca. himlingshøyder. Det tilstrebes

(a) Beskrivelse gjelder kun leilighet H-0602

Der hvor produktet er beskrevet kan

å bruke eksisterene himlingshøyde. Avvik kan

(b) Beskrivelse gjelder kun leilighet H-0601,

tilsvarende fra annen leverandør

forekomme som følge av nedforing og innkassinger

H-0602, H-0603

leveres.

av tekniske føringer, jfr. Kontraktstegninger.

Fordelingsskap på vegg.
Elektrisk gulvvarme.

Lekkasjesikring på gulv.

Listfri overgang til vegg.

Balkong

Dobbel stikk for vaskemaskin tørketrommel hvor
dette er tegnet.

Dobbel stikkontakt levers 1 stk. per yttervegg. Utvendig belysning leveres som type Ares MIdna opp og ned
lys.
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Romskjema stilkonsept HAV 1/2
Datert 25.02.20

Rom
Gang/ Entre /
Hall

Stue

Kjøkken

Gulv

Vegg

Tak

Innredning

Diverse

Flis eller parkett iht. plantegning.
Flis type Vitra Newcon White 30 x 60.
Dørterskel i eik natur.
1-stavs eikeparkett i lys grå
hvitmattlakkert.
Hvite slette gulvlister 15 x 95 med
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips eller betong, farge
antikk grå (S 2502-Y).

Sparklet og malt gips, farge Klassisk
hvit (NCS S 0500-N).
Profilert list overgang til vegg.

Slett entredør i sort matt utførelse på inn og utside med kikkehull og
FG-godkjent lås og dørvrider i blank eller børstet stål.

LED downlights i himling.
Porttelefon med bildeskjerm montert på vegg.

Leveres med 3 nøkler.

Brytere, stikkontakter i henhold til norm NEK 400.
Gulvvarme.

1-stavs eikeparkett naturfarget
mattlakkert.
Dørterskel i eik natur.
Hvite slette gulvlister 15 x 95 med
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips eller betong, farge
antikk grå (S 2502-Y).

1-stavs eikeparkett naturfarget
mattlakkert.
Dørterskel i eik natur.
Hvite slette gulvlister 15 x 95 med
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips eller betong, farge
antikk grå (S 2502-Y).

Avsatt plass til garderobeskap, nisjer eller helvegg iht. plantegning.

Sparklet og malt gips eller puss farge
hvit.
Profilert list overgang til vegg.
Synlige bjelker.

Sparklet og malt gips eller puss farge
hvit.
Profilert list overgang til vegg.
Synlige bjelker.

Takpunkt for belysning med bryter.
Ett uttak for TV-/data.
Brytere og stikkontakter i henhold til norm NEK 400.
Gulvvarme.

Kjøkkeninnredning fra Sigdal type “Scala Palett” i farge mørk blå (S 8005-R80B).
Dempere på skapdører og skuffer. Kildesortering i skuff under vask. Håndtak Rio
sort 128. Laminat benkeplate med rett kant i farge “Delano eik”. Kjøkkenbatteri
med avstengning for oppvaskmaskin fra Tapwell, type Evo 285 krom. Nedfelt enkel
eller halvannen oppvaskkum iht. plantegninger.

LED-belysning under overskap.
Det leveres integrerte hvitevarer av god kvalitet,
bestående av ovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin
og kjøl-/ fryseskap.
Gulvvarme.

Walk-in / Bod

Soverom

1-stavs eikeparkett naturfarget
mattlakkert.
Dørterskel i eik natur.
Hvite slette gulvlister 15 x 95 med
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips eller betong, farge
antikk grå (S 2502-Y).

1-stavs eikeparkett naturfarget
mattlakkert.
Dørterskel i eik natur.
Hvite slette gulvlister 15 x 95 med
synlige spikerhull.

Sparklet og malt gips eller betong, farge
antikk grå (S 2502-Y).

Sparklet og malt gips eller betong
farge hvit.
Listfri overgang til vegg.

Uttak for belysning i vegg ved tak med bryter i bod.

Sparklet og malt gips eller betong
farge hvit.
Profilert list overgang til vegg.
Synlige bjelker.

Uttak for belysning i vegg ved tak.
Brytere og stikkontakter i henhold til norm NEK 400.
Ikke oppvarmet.

FORBEHOLD OVENFOR KUNDER
Generelt
Det er oppgitt ca. himlingshøyder. Det tilstrebes

(a) Beskrivelse gjelder kun leilighet H-0602

Der hvor produktet er beskrevet kan

å bruke eksisterene himlingshøyde. Avvik kan

(b) Beskrivelse gjelder kun leilighet H-0601,

tilsvarende fra annen leverandør

forekomme som følge av nedforing og innkassinger

H-0602, H-0603

leveres.

av tekniske føringer, jfr. Kontraktstegninger.

Walk-in leveres med led spotter i tak.
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Romskjema stilkonsept HAV 2/2
Datert 25.02.20

Rom

Gulv

Vegg

Tak

Innredning

Diverse

Bad

Flis type Vitra Newcon Taupe R10A
30 x 30cm.

Fliser på vegg i dusjsone type vitra light
sand, (gråhvite matte fliser) i format
30 x 60 cm. Øvrige vegger males med
våtromsmaling i beige sandfarge.

Sparklet og malt gips, farge Klassisk
hvit (NCS S 0500-N).

LED downlights i tak med dimmer.

Listfri overgang til vegg.

Baderomsmøbel med 2 skuffer fra Sigdal i mørk blå S8005-R80B.
Størrelse på innredning og servant tilpasses de ulike baderomstypene.
Vegghengt toalett med sofclose-funksjon.
Servantbatteri fra Hans Grohe talis S.
Dusjarmatur type Hansgrohe ecostat, dusjhode croma 100 vario eller
tilsvarende. Sluk i rustfritt stål.
Dusjvegger i herdet glass med profiler i krom.

Fliser på vegg som gråhvite matte
fliser type Vitra RAL 0809010 Light sand
30 x 60 cm på vegg med WC, øvrige
vegger som malte vegger i sandfarge.

Sparklet og malt gips, farge Klassisk
hvit (NCS S 0500-N).

Håndvask montert på vegg.
Speil montert over vask.

LED downlights i tak.

Listfri overgang til vegg.

Vegghengt toalett med sofclose-funksjon
Servantbatteri fra Hans Grohe talis S.

Sparklet og malt gips eller betong, farge
antikk grå (S 2502-Y).

Sparklet og malt gips, farge Klassisk
hvit (NCS S 0500-N).

Benkeplate i laminat leveres iht. plantegning.

Mosaikk (mindre format) på gulv i
dusjnisje.

WC

Flis type Vitra Newcon Taupe R10A
30 x 30cm.
Sokkelflis på malte veggflater, av
samme type flis som gulv.

Vaskerom (a)

Flis type Vitra Newcon Taupe R10A
30 x 30cm.

Lekkasjesikring på gulv.

Listfri overgang til vegg.

Sokkelflis på malte veggflater, av
samme type flis som gulv.

Balkong

Balkongdekke i trykkimpregnert tre.

Tette vegger i royalimpregnert treverk.
Glassplate i overkant.

Takterrasser
(b)

Terrassedekke i trykkimpregnert tre.

Gesims med spilerekkverk i lakkert stål.
Yttervegger i royalbehandlet treverk.

LED downlights i tak med dimmer.
En dobbel stikkontakt for vaskemaskin
og tørketrommel.
Kran og avløp for tilkobling av vaskemaskin.
Gulvvarme.
Vaskemaskin og tørketrommel inngår ikke som
en del av standard leveranse.
Tørketrommel må ha kondensbeholder.
Dobbel stikkontakt. En utvendig belysning leveres
som type Ares MIdna opp og ned lys.

Det leveres plassbygget blomsterkasser om skille mellom boenhetene beplantet
med vintergrønne planter. I tremateriale som fasadeveggen

FORBEHOLD OVENFOR KUNDER
Generelt
Det er oppgitt ca. himlingshøyder. Det tilstrebes

(a) Beskrivelse gjelder kun leilighet H-0602

Der hvor produktet er beskrevet kan

å bruke eksisterene himlingshøyde. Avvik kan

(b) Beskrivelse gjelder kun leilighet H-0601,

tilsvarende fra annen leverandør

forekomme som følge av nedforing og innkassinger

H-0602, H-0603

leveres.

av tekniske føringer, jfr. Kontraktstegninger.

Brytere og stikkontakter i henhold til norm NEK 400.
Dobbel stikk for vaskemaskin tørketrommel hvor
dette er tegnet.
Fordelerskap på vegg.
Elektrisk gulvvarme.

Dobbel stikkontakt levers 1 stk. per yttervegg. Utvendig belysning leveres som type Ares MIdna opp og ned
lys.
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Solavskjerming
Vinduer har avsatt plass til screen, som kan
bestilles som tilvalg.

Leveransebeskrivelse
Datert 25.02.20

KVALITETS OG LEVERANSEBESKRIVELSE
FOR GAUSETANGEN
Leveransebeskrivelsen og romskjema
er utarbeidet for å orientere deg som
kjøper om bygningens og leilighetenes
viktigste bestanddeler og funksjoner og
hva som inngår i selgers leveranse. Det
henvises til romskjema for beskrivelse av
overflatebehandling av gulv, vegger og
tak, samt innredning i de ulike rommene i
leilighetene. Leveransebeskrivelsen bør leses
sammen med romskjema og plantegning
for å få et helhetlig bilde av leiligheten.
Dersom det skulle være avvik mellom
leveransebeskrivelsen og romskjema, øvrig
salgsmateriell (salgstegninger, prospekt,
illustrasjoner osv.) og/eller kontraktstegning
er det leveransebeskrivelsen og romskjema
som gjelder.

Garderobeskap
Det leveres ikke garderobeskap.
Garderobeskap og skyvedrsgarderober vil
kunne bestilles i tilvalgsprosessen med
kjøkkenleverandøren.

Sikringsskap med plass til data og kabel-TV
leveres i leilighetene. Det vil fortrinnsvis bli
plassert i bod eller i garderobeskap så langt
praktisk mulig. Hver leilighet vil få egen
strømmåler plassert i fellesskap.

Kjøkken
Sigdal er foretrukket som kjøkkenleverandør.
Kjøkken leveres i utstrekning slik det
fremgår av salgstegningen og romskjema.
Det vil utarbeides egne kjøkkentegninger
fra leverandør ifm. tilvalgsprosessen. I
tilvalgsperioden vil det være mulig å endre
fronter, benkeplate m.m. mot tillegg i pris.
Hvitevarer medfølger.

Elektrisk oppvarming
Blir gulvvarme i oppholdsrom
og panelovn/radiator på soverom.

1.0 LEILIGHETENE

Takhøyde
Bygget er et gammelt bygg hvor vi ønsker å
bevare mest mulig av den gamle takhøyden
som i dag er rundt 3,5 meter. Himlingen
blir lektet ned og gipset slett, de gamle
bjelkene blir synlige, profilerte taklister langs
veggene i alle rom. Vi antar at takhøyden i
oppholdsrom vil være ca 3,3 til 3,5 meter i
generelle etasjer. I leilighetene i første og
sjette etasje vil takhøyden være ca 2,8 meter.
I øvrige rom hvor vi må senke himlingen for
å få på plass tekniske føringer vil det være
ca 2,6 meter. Typisk gjelder dette bad, wc,
korridor og delvis på soverom.

Generelt
Leilighetene bygges etter TEK 10, og kan
fravikes på energi grunnet at dette er et
rehabiliteringsprosjekt. Arbeidet utføres
etter normale krav til toleranser som gjelder
for bygging av boliger. For øvrig legges
offentlige lover, forskrifter og standarder til
grunn for krav til utførelse og materialbruk.
Det er vektlagt å bevare noen av de
gamle murveggene i bygget slik som alle
ytterveggene og korridor/ trapperom. Disse
veggene blir pusset og malt slette, det kan
forekomme retningsavvik på disse veggene.
Innervegger
Innvendige vegger består av murte
teglvegger eller stenderverk av stål med
gips som er sparklet og malt. Alle lettvegger
leveres isolerte.

Bad
På vegg blir det fliser i dusjsone, øvrige
vegger males med våtromsmaling.

Alle himlinger vil bli sparklet og malt i hvit
matt farge NCS S 0500-N.
Elektro
Det elektriske anlegget leveres i henhold til
NEK 400.Det leveres et datapunkt hvor tv er
vist. Det vil på vegne av Borettslaget tegne
abonnement på kabel TV og internett.

Brannvern
Fellesarealer og leiligheter leveres
med boligsprinkleranlegg og sentralt
brannvarslingsanlegg i henhold til gjeldende
krav. Leilighetene leveres med pulverapparat
eller husbrannslange i henhold til forskrift.
Vinduer
Vinduer, skyvedører og balkongdører
leveres med isolerglass med sorte karmer
og profiler innvendig og sorte aluminiums
overdekning utvendig. I kombinasjon av
aluminium og treverk. Vindusfelter leveres
med kombinasjon av faste og åpningsbare
felter, hvor de åpningsbare feltene blir innad
slående.
Balkongdører leveres som 2 fløyede
utadslående dører.
Dører
Innvendige dører leveres kompakte i hvit
profilert utførelse og vil ha en høyde på ca
2,1 meter, med flat eikefarget terskel med
luftespalte under dør. Leveres med sorte
dørhåndtak.
Inngangsdør til leiligheten blir levert som
massive tredører i farge sort med kikkehull.
Noen av vinduene vil kreve utvendig
vindusvask med lift.

Vaskemaskin og tørketrommel
Det blir avsatt plass til vaskemaskin som
angitt på salgstegning. Kaldtvannstilførsel,
avløp og dobbel stikkontakt installeres.
Vaskemaskin og tørketrommel medfølger
ikke i leveransen.

Det leveres et fellesrom i 6. etasje, for alle
i borettslaget, se vedtekter. Rommet blir
levert med kaffekjøkken, isbitmaskin og
sittegruppe som på tegning. I tillegg til
utegruppe på takterrasse. Dette arealet er
felles for alle i borettslaget se vedtekter for
bruk.

Luftespalte under innerdør. Dette avgjøres
endelig i den videre detaljprosjekteringen.

Sortlakkerte postkasser plasseres innvendig
i entré på plan 1.

Vann og avløp
Det etableres røropplegg for felles avløp
og forbruksvann via bygningenes sjakter.
I hver leilighet installeres fordelerskap for
varmt- og kaldtvann. Plassering er ikke
endelig besluttet, men kan være i entrè/bod/
bad. Fremføring av avløpsrør kan medføre
innkassinger.

Balkonger og takterrasser
Balkonger utføres med dekke i impregnert
trevirke. Rekkverk utføres dels som tett
trerekkverk med høy brystning i glass.

Teknisk rom og underordnede rom i 1. etasje
leveres hvite med malte betonggulv.

Takterrasser leveres med brystning og
spilerekkverk i lakkert stål.

Sportsbod og sykkelparkering
Det medfølger sportsbod på ca. 5 m2 til
hver leilighet med nettingvegger i byggets
første etasje. Tildeling av boder vil skje
før overtakelse etter bodplan utarbeidet
av utbygger. Rørføringer og kanaler i
bodarealene vil forekomme.

2.0 BYGNINGEN
Konstruksjon
Bygget er et gammelt skolebygg fra 1899.
Bygget er antatt fundamentert på fjell med
gråsteinsmur og bygget med bærende
teglvegger. Etasjeskiller av eksisterende
trebjelkelag med stubbeloftsleiere, vil bli
oppgradert til gjeldende krav til brann
og lyd. Innervegger vil bestå av mur
eller stålstendere kledd med gipsplater.
Overflater vil bli sparklet og malt.
Fasaden blir etterisolert med isolasjon
og pusset slik det fremkommer av
fasadetegninger. Nye konstruksjoner som
toppetasje og karnapp blir bygget med
beiset treverk og vil fremstå som et skille
mellom nytt og gammelt.
Det er planlagt for hovedføringer av
sjakter i felles korridor, dette er ikke vist på
tegningene.
Fellesarealer
Overflater på innvendige fellesarealer vil
hovedsakelig bestå av flis på gulv i 1. etasje
og i hovedtrapper, i korridorer vil det legges
gulvteppe eller teppefliser. Korridorvegger
leveres med brystningslist i forskjellig farge
over og under brystning, veggene blir delt
inn med vertikale felter.

Heisadkomst fra 1 etasje til alle etasjer.

Det etableres felles sykkelparkering i
underetasjen og ute. Ellers parkering av
sykkel i egen sportsbod.
Utomhus
Uteområde opparbeides iht. utomhusplan.
Leiligheter i 1. etasje vil få private
uteoppholdssoner. Se utomhusplan for mer
informasjon.
Ventilasjon
Boligene leveres med balansert ventilasjon.
Aggregat kan plasseres i overskap på
kjøkken over stekesonen for boliger under
70 m2. Øvrige boliger blir aggregat plassert
høyt på vegg i bod, eller annet egnet sted.
Filtrert friskluft tilføres i stue og soverom
via tilluftsventiler. Avtrekksventiler blir
montert på bad/ WC, kjøkken og bod, med
overstrømning av luft fra oppholdsrom.
Avtrekk fra kjøkkenhette føres i egne
kanalsystemer delvis ut i yttervegg i
kombiboks og delvis over tak. Fremføring av
ventilasjonskanaler og reguleringsspjeld kan
medføre innkassinger og luker.

Renovasjon
Det etableres felles søppelrom i 1.etasje med
søppeldunker. Kildesortering i henhold til
kommunes regler.

Parkering
Det medfølger en utvendig parkeringsplass
til hver bolig. Det er 10 parkeringsplasser i
bakgård, 9 i tilknytning til barnehagen og
9 ved Næskilds gate 4. Det er for leilighet
H0601 og H0602 medfølger det parkering i
garasje. Utbygger fordeler plasser. For HCplasser prioriteres de med HC-bevis.
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3.0 TILVALG
Prosjektet er forutsatt gjennomført som
serieproduksjon. Tilbudet av individuelle
tilpasninger formes av hensynet til rasjonell
fremdrift og tekniske begrensninger.
Selger utarbeider en tilvalgsmeny med
valgmuligheter, priser og bestillingsfrister
som oversendes til boligkjøperne i god tid
før innvendige arbeider starter. Tilvalg på
kjøkken og garderober, gjøres hos kjøkkenog garderobeleverandør. Alle tilvalg må
bestilles innenfor gitte frister, hvis ikke
leveres leiligheten som beskrevet over.
Tilvalgene leveres av forhåndsvalget
leverandører, innenfor deres sortiment og
prosjektets rammer. Tilvalg kan medføre
kostnader og prisdifferanse kan avvike fra
veiledende priser.
Aktuelle tilvalg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innredning på kjøkken og garderobe
Blandebatteri på kjøkken.
Baderoms innredning.
Baderoms fliser.
Servant- og dusjarmatur på bad.
Innerdører.
Parkett.
Malingsfarger på malte vegger.
Hvitevarer

Andre endringer
Endringsarbeider er alle ønsker utover
den forhåndsdefinerte tilvalgslisten.
Endringer kan føre til omprosjektering
og må godkjennes av byggherre. En
endringsforespørsel kan involvere
prosjekterende, arkitekt, entreprenør
og myndigheter. Da alle endringer må
prosjekteres, vil blant annet fremdriften i
byggeprosessen avgjøre priskonsekvens, og
om det er mulig å gjennomføre endringen.
Det åpnes ikke for endringer som påvirker
andre boliger, byggets fellesarealer eller
byggets fasade. Tekniske installasjoner må
beholde sine opprinnelige plasseringer.
Alle endringsforespørsler har en fast
oppstartskostnad for å dekke kostnader
rundt administrasjon og rådgivning. Selger
er ikke forpliktet til å utføre endringer eller
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tilleggsarbeider som vil endre kjøpesummen
med 15 % eller mer. Selger er heller ikke
forpliktet til å utføre endringer eller
tilleggsarbeider som vil føre til ulempe
eller forsinkelser for selger og som ikke står
i forhold til Kjøpers interesse av å kreve
endringen eller tilleggsarbeidet.
04. FORBEHOLD
Dette salgsprospektet inneholder beskrivelse
av leilighetene, leveransebeskrivelse og
salgstegninger. Alle opplysninger er gitt
med forbehold om utbyggers rett til å foreta
endringer, herunder kan det også byttes til
tilsvarende produkter fra andre leverandører
hvor produkt er beskrevet.
For øvrige forhold gjelder kjøpekontraktens
bestemmelser, hvor det også tas forbehold
om mulige endringer som følge offentlige
regler, krav og betingelser. Alle prospekt,
tegninger, modeller og fotografier som er
illustrert i prospektet er kun av illustrativ
art og er ikke det nøyaktige innhold eller
omfang av vår leveranse. Eventuelle
endringer skal ikke ha innvirkning på
forutsatt standard.
Det tas forbehold om trykkfeil.

Gode solforhold
Beliggenheten til Gausetangen
gjør at mange av leilighetene
får ettermiddags- og kveldssol,
noe som gjør prosjektet unikt i
Holmestrand.
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Meglers salgsinformasjon
Pris 1 850 000 – 10 700 000
Innskudd 925 000 – 5 350 000
Fellesgjeld 925 000 – 5 350 000
Omkostninger 11 132
Dokumentavgift 9 876 – 57 120
Totalt ink. omkostninger og
dokumentavgift 1 871 008 – 10 768 252
Felleskostnader 3 620 – 13 651
Felleskostnadene inkluderer
Driftskostnadene dekker blant annet
kommunale avgifter, tv/bredbånd, parkering,
vedlikehold av heis/bygning/brannvern,
trappevask, gressklipping, snømåking,
bygningsforsikring, strøm i fellesarealer,
serviceavtaler, brannalarm, avsetning til
fond, styrehonorar, arbeidsgiveravgift,
forretningsførerhonorar, revisjon, HMS,
IN-avtale og andre driftskostnader.
Utgifter til strøm, oppvarming, telefon og
evt. innboforsikring kommer i tillegg til
felleskostnadene. Disse utgiftene betales
av hver enkelt beboer. Endelig budsjett
fastsettes på generalforsamlingen.
Felleskostnader totalt etter avdragsfri
periode 5 462 – 24 306
P-ROM 34 - 124
BRA 36 - 131

HOVEDOPPDRAGSNUMMER
941205001
MEGLER
Navn: Martin Nørgaard, telefon: 45 83 35 52
Tittel: Eiendomsmegler
ANSVARLIG MEGLER
Navn: Bård Johnson, telefon: 46 80 88 98
Tittel: Eiendomsmegler
DNB Eiendom AS, avd. Vestfold Nybygg.
Adresse: Møllegaten 9, 3111 Tønsberg.
Org.nr: 910 968 955
SELGER/UTBYGGER
Navn: Næskildsgate Bolig AS
Adresse: c/o Pilares Eiendom AS
Wergelandsveien 7, 0167 Oslo
Org.nr.: 920 741 185
EIENDOMMEN/FELLESAREAL/UTOMHUS
Prosjektet Gausetangen skal oppføres på
eiendommen gnr. 129 bnr. 148 i Holmestrand
kommune. Boligene vil bli organisert
som andelsleiligheter hvor Gausetangen
borettslag vil bli hjemmelshaver til
eiendommen.
Hjemmelshaver til tomten er p.t.
Næskildsgate 2 AS.
Eiendommen er oppgitt av selger å bli
på ca. 2 320 kvm. Eiendommen kan bli
grensejustert/delt og eiendomsgrensene
er ikke nødvendigvis endelig fastsatt eller
oppmålt på salgstidspunktet.
Hver kjøper vil i tillegg til sin bolig også
disponere borettslagets utvendigeog innvendige fellesarealer. Deler av
fellesarealet kan i henhold til vedtekter være
avsatt til enkelte boliger/andeler.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig
med ferdigstillelse av bygget eller senest
påfølgende vår etter innflytting.
Foreløpig adresse er Næskilds gate 2B, 3080
Holmestrand. Endelig adresse vil bli fastsatt
av kommunen før overtagelse.
EIERFORHOLD
Andel i tilknyttet borettslag
BOLIGTYPE
Andelsleiligheter
TOMTETYPE
Eiet tomt
ADKOMST
Gausetangen ligger i Nærskilds gate 2B. Fra
Holmestrand sentrum kjører man Langgate
ca 300 meter, så svakt inn på Skolegaten
100 meter. Prosjektet ligger på venstre hånd
inn fra Skolegaten. Nedre Gausen gård i
Holmestrand ligger som nærmeste nabo til
prosjektet.
BELIGGENHET
På Gausetangen bor du i sentrum av
Holmestrand, den lille og stadig mer sentrale
bryggebyen under fjellet. Her finner du
småbyidyllen rett utenfor døra, men har
praktisk talt hele verden innen rekkevidde.
De hyggelige bygatene er bokstavelig talt
rett rundt svingen, med butikker, kafeer,
restauranter og byens nye bibliotek på
Dr. Graaruds Plass. Båthavna er bare
et lite stykke unna – vipps, så er du ute
blant bølgene på fjorden. Med ny stasjon,
nytt bibliotek, ny sentrumsbarnehage
og skrumpende avstander til et utvidet
arbeidsmarked rundt Oslofjorden, er
Holmestrand en attraktiv småby i vekst. På
Gausetangen har vi fått en unik mulighet til å
bidra til utviklingen.

OM PROSJEKTET
Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt som
omfatter en blokkbebyggelse, opprinnelig
fra 1899, med til sammen 32 leiligheter i det
som tidligere var Gausetangen skole.
For innhold om standard vises det til
leveransebeskrivelse og romskjema.
•
•
•
•
•
•
•

Parkeringsplass inkludert i prisen for
boligen
Høyt under taket
Fellesrom i 6. etasje for alle beboerne i
borettslaget
Hobbyrom i 1.etasje for alle beboere i
borettslaget.
Heisadkomst fra 1. etasje til alle etasjer
Hvitevarer til kjøkken medfølger
Alle leilighetene får private
uteoppholdssoner i form av balkong/
terrasse. Leiligheter i 1. etasje vil få
private uteoppholdssoner på terreng.

KONSTRUKSJON
Bygningens arkitektur og detaljering
skal opprettholdes. Bygget er antatt
fundamentert på fjell med gråsteinsmur
og bygget med bærende teglvegger.
Etasjeskiller vil bli oppgradert etter
gjeldende krav til brann og lyd. Innervegger
vil bestå av mur eller stålstendere kledd med
gipsplater. Overflater vil bli sparklet og malt.
Fasaden blir etterisolert med isolasjon
og pusset slik det fremkommer av
fasadetegninger. Nye konstruksjoner
som toppetasje og karnapp blir bygget
med beiset treverk og vil fremstå som
et skille mellom nytt og gammelt.
Leilighetene bygges etter TEK10, men kan
fravikes på energi grunnet at dette er et
rehabiliteringsprosjekt.

veien, 9 plasser på tomten til barnehagen
(gnr 129 bnr.103) og 9 plasser i Næskilds
gate 4 (gnr. 129 bnr.20) Bruksrett til disse
parkeringsplassene vil bli tinglyst. Det
medfølger for leilighet H0601 og H0602
parkering i garasje. For HC-plasser prioriteres
de med HC-bevis.
El-bil parkering/ladestasjon vil ikke leveres
av selger men kan bestilles som tilvalg.
Parkeringsplassene planlegges organisert
med vedtektsfestet bruksrett/tinglyst
bruksrett, men selger forbeholder seg
retten til å avgjøre hvordan den endelige
organiseringen av parkeringsplassene og
bodene vil bli.
VEI, VANN OG AVLØP
Offentlig med private stikkledninger. For
private fellesledninger er det normalt
tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt og
dette kan bli tinglyst som en heftelse på
eiendommen.
Offentlig vei.
ORGANISERING
Området er planlagt å bestå av ett eller flere
boligselskap (antallet boligselskap kan bli
justert i forbindelse med utbyggingen).
1) Borettslaget
Gausetangen borettslag (under stiftelse) er
planlagt å bestå av totalt 32 andeler (antallet
andeler kan bli justert i forbindelse med
utbyggingen). Borettslaget vil bli organisert
iht. lov om burettslag av 06.06.2003 nr. 39,
borettslagsloven.

borettslaget og i tråd med vedtektene, vil
kjøper ha rettigheter og forpliktelser.
Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke
er til ulempe for de øvrige brukerne av
eiendommen.
FREMDRIFTSPLAN OG FERDIGSTILLELSE
Siste frist for overlevering er innen utløpet av
oktober 2021. Dette er å regne som en frist
iht. bustadoppføringslova.
Selgeren kan kreve overtagelse inntil
fire måneder før den avtalte fristen
til å ha boligen klar til overtagelse.
Selgeren skal skriftlig varsle om dette
minimum to måneder før det nye
overtagelsestidspunktet. Det eksakte
overtagelsestidspunktet skal gis med
minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel.
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 dersom
vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.
Selger tar forbehold om at endelig
innflyttingsdato kan endres som følge av
manglende arbeidskraft, forsinket levering
av nødvendige leveranser til prosjektet og
lignende som følge av sykdomsfravær ved
f.eks. større virusutbrudd.

Det henvises forøvrig til fremlagt romskjema
og leveransebeskrivelse i prospekt.

Borettslaget vil bli tilknyttet boligbyggelaget
USBL, og alle kjøpere plikter å bli
medlem. Dersom kjøper ikke er medlem
kommer en innmeldingsavgift i tillegg til
årskontingenten. Se omkostninger.

FUSJON
Selger kan etter ferdigstillelse bli fusjonert
med Pilares Garanti AS, org. nr. 920 741 169
som ivaretar all oppfølgning av forpliktelser
overfor kjøper. Pilares Garanti AS er selgers
søsterselskap og har samme eier som selger.

BODER OG PARKERINGSPLASSER
Det medfølger en sportsbod på ca. 5 kvm til
hver leilighet med nettingvegger i byggets
første etasje. Det medfølger også en
utvendig parkeringsplass til hver bolig. Det
er 10 plasser i bakgården, 2 plasser langs

Boligbyggelaget/Selger fastsetter vedtekter
for borettslaget i forbindelse med stiftelsen
av borettslaget. Kjøper plikter å rette seg
etter de til enhver tid gjeldene vedtekter og
eventuelle husordensregler for borettslaget.
Som medlem av boligbyggelaget og

GENERELT OM BORETTSLAG
Et borettslag er et boligselskap som eies av
andelseierne og som organiseres og driftes
av andelseierne i fellesskap. Til hver andel
er det knyttet en bruksrett med tilhørende
borett til en leilighet og borettslagets
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fellesarealer. Hovedregelen er at kun fysiske
personer kan eie en andel i et borettslag, og
det er restriksjoner på utleie.
Borettslag plikter å avholde årlig
generalforsamling. Generalforsamlingen
velger styre og behandler regnskap og
budsjett, og tar beslutninger om større
vedlikeholdsarbeider og påkostninger. Hver
andel har en stemme i generalforsamlingen.
FORKJØPSRETT
Medlemmer i Boligbyggelaget USBL har hatt
forkjøpsrett i ovennevnte prosjekt, men denne
fristen er utløpt. Ved bruk av forkjøpsrett til
ny bolig kan samme medlemskap ikke brukes
til ny forkjøpsrett ved kjøp av bolig før 24
måneder er gått. Karantenetiden gjelder fra
det tidspunkt USBL bestemmer. Ved tildeling
fordeles boligene basert på medlemmenes
valg i rekkefølge etter ansiennitet. Medlemmet
må være ajour med kontingentbetalingen ved
tildeling.
UTLEIE
Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin
enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette
er en utvidelse av tidligere lov.
Eventuell utleie av boligen er mulig i
henhold til borettslagsloven § 5-3 - 5-6, men
krever samtykke fra borettslagets styre.
BORETT
Selger har rett til å tinglyse boretter ved
overtagelsen iht. borettslagsloven § 2-13
slik at Kjøper får overdratt en borett og
ikke hjemmel til andelen ved overtagelsen.
En borett gir Kjøper full råderett over
leiligheten og andelen, bortsett fra at
Kjøper ikke har stemmerett på borettslagets
generalforsamling før andelen er overført.
Andelen skal overføres til kjøper senest to år
etter at første borett i borettslaget er overtatt.
HEFTELSER/TINGLYSTE BESTEMMELSER
Boligen/Andelen selges fri for pengeheftelser
med unntak av borettslagets lovbestemte
legalpant som utgjør inntil to ganger
Folketrygdens grunnbeløp for hver
andelseiers misligholdte forpliktelser, jf. lov
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om burettslag § 5-20. Det er ingen servitutter
registrert på eiendommen per salgsstart.
Grunnboksutskrift er innhentet og kan fås
ved henvendelse til megler.
Selger kan tinglyse nødvendige heftelser
i borettslagets eiendom, herunder
erklæringer/avtaler og rettigheter
i forbindelse med opprettelsen av
borettslaget og gjennomføring av prosjektet.
Det kan/vil bli tinglyst rettigheter ifm.
organiseringen av parkeringsplassene.
Det vil bli tinglyst 1. prioritets pant i
borettslagets eiendom for felleslånet.
Videre vil det bli tinglyst 2. prioritets pant
for det samlede innskudd iht. borettslagets
finansieringsplan.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt
fra, kan det være tinglyst servitutter som
erklæringer/avtaler.

Tinglysningsgebyr for
hjemmelsdokument: kr 480,Tinglysingsgebyr pr.
panterettsdokument: kr 652,Andelskapital: kr 5 000,Oppstartkapital til borettslaget: kr 5 000,Andel dok. avgift av tomtens salgsverdi ved
overskjøting av tomt til borettslaget: Se
prisliste for eksakt beløp pr. andel.
Kostnader for takstmann ved behov for
fastsettelse av gjenstående arbeider på
fellesarealer ved overtakelse belastes
borettslaget.
Oppstartskapital blir fakturert den enkelte
direkte fra forretningsfører ifm. overtagelse.
Kjøpere som ikke er medlem i USBL,
må melde seg inn og betale gjeldende
innmeldingsavgift på kr 300 og
årskontingent på kr 300.

FORHOLDET TIL ENDELIGE OFFENTLIGE
PLANER
Eiendommen ligger i et område som er
regulert til boligbebyggelse, barnehage
og industri. Barnehagen ligger sør for
eiendommen. Rammetillatelse for prosjektet
er mottatt 13.05.16, med siste endring av
gitt tillatelse gitt 26.11.2019. Det er gitt
dispensasjon fra energikrav, samt tillatelse
til mindre endring av fasade, endring av
planløsning og brannkonsept.

Det tas forbehold om endring i
tomteverdien og dokumentavgiften på
tinglysingstidspunktet. Det tas forbehold
om endringer av omkostningsbeløpene som
følge av politiske vedtak eller lovendringer.

Kjøper gjøres kjent med at det nord for
prosjektet ligger et større fabrikkområde,
Hydro Aluminium.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke
kan være knyttet vilkår til innbetalingen
som medfører at selger ikke kan disponere
over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller
kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller
hjemmelsdokument er tinglyst, forutsatt at
de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales
inn senest 2 dager før overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun
skje mot tinglyst hjemmelsdokument
eller mot garanti for tilsvarende beløp jf.
bustadoppføringslova § 47.

SKOLEKRETS
Se kommunens hjemmesider.
KJØPESUM, OMKOSTNINGER
OG BETALINGSPLAN
Andelene selges til fast pris. Se egen
prisliste for kjøpesum, innskudd, fellesgjeld,
felleskostnader m.m.
OMKOSTNINGER
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales
følgende:

BETALINGSPLAN
10 % av total kjøpesum (innskudd og andel
fellesgjeld) forfaller ved utstedt garanti jf.
bustadoppføringslova § 12 og etter at selger
har vedtatt byggestart.

INNSKUDD
Innskuddet er den del av kjøpesummen

som kjøper må finansiere på egenhånd.
Innskuddet inngår som del av borettslagets
finansieringsplan sammen med felleslån og
andelskapital. Dersom Selger endrer prisene
på usolgte enheter etter at borettslagets
finansieringsplan er vedtatt, vil økningen
ikke inngå som del av innskuddet, men
omtales som kontantdel. Denne verdien vil
ikke være sikret med pant i borettslagets
eiendom.
KAPITALKOSTNADER/FELLESGJELD
Kapitalkostnader består av renter og avdrag
på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget
finansieres med 50 % fellesgjeld og 50 %
innskudd. Fellesgjelden er planlagt etablert
som et annuitetslån med 50 års løpetid
hvorav de første 20 årene er avdragsfrie.
Kapitalkostnadene vil øke når perioden for
avdragsfrihet opphører. Nominell rente er
pt. 2,39 % pa. iht. tilbud fra USBL og det er
denne rentesatsen som er lagt til grunn i de
stipulerte felleskostnadene. Dersom renten
endres før overtagelsen eller i løpet av lånets
løpetid, vil dette påvirke kapitalkostnadene
og dermed felleskostnadene. Andel
fellesgjeld og stipulerte felleskostnader
for den enkelte bolig fremgår av prislisten.
Det presiseres at renten vil endre seg i
samsvar med den generelle renteutviklingen
og påvirke felleskostnadene tilsvarende,
uavhengig av budsjettperiode. Rentene er
p.t. historisk lave og det må påregnes at
disse vil øke i løpet av lånets løpetid.
Renteutgiftene er for tiden fradragsberettiget
med 22 % etter gjeldende regler for 2020,
forutsatt at andelseieren har tilstrekkelig
skattbar inntekt.
Borettslaget eier eiendommen og står
ansvarlig for å betjene felleslånet. Andelseier
har ikke personlig ansvar for borettslagets
fellesgjeld, men er solidarisk ansvarlig for
å dekke borettslagets løpende utgifter.
Dette innebærer at andelseiere kan
holdes ansvarlig for manglende betaling
av fellesutgifter fra øvrige andelshavere
med mindre borettslaget er tilknyttet en
Husleiegarantiforsikring.

EIENDOMMENS FASTE, LØPENDE
KOSTNADER:
1) Felleskostnader
Felleskostnader består av drifts- og
vedlikeholdskostnader for Borettslaget og
kapitalkostnader knyttet til Borettslagets
fellesgjeld. Felleskostnader vil avhenge av
rente- og avdragsvilkår på felleslånet samt
hvilke tjenester borettslaget ønsker utført
i felles regi. Kostnadene fordeles i henhold
til bestemmelser i vedtektene og bygger i
utgangspunktet på felleskostnadsbrøken.
Enkelte kostnader fordeles likt på alle.
Månedlige felleskostnader inkl. renter og
evt. avdrag er stipulert for første driftsår og
fremgår av prislisten.
Driftskostnadene dekker blant annet
kommunale avgifter, tv/bredbånd, parkering,
vedlikehold av heis/bygning/brannvern,
trappevask, gressklipping, snømåking,
bygningsforsikring, strøm i fellesarealer,
serviceavtaler, brannalarm, avsetning til
fond, styrehonorar, arbeidsgiveravgift,
forretningsførerhonorar, revisjon, HMS,
IN-avtale og andre driftskostnader.
Utgifter til strøm, oppvarming, telefon og
evt. innboforsikring kommer i tillegg til
felleskostnadene. Disse utgiftene betales
av hver enkelt beboer. Endelig budsjett
fastsettes på generalforsamlingen.
Flere forhold påvirker størrelsen på
driftskostnadene, blant annet endringer i
lønns-, pris- og avgiftsnivå på de tjenestene/
produktene som borettslaget har eller
velger å inngå avtaler om. Dagens stipulerte
driftskostnader er lagt til grunn for
beregning av total månedlig felleskostnad.
Det tas forbehold om endringer i
stipulerte felleskostnader, da dette er
basert på erfaringstall og budsjett fra
forretningsfører. Borettslaget vil bli innmeldt
i sikringsfond via forretningsfører (USBL)
slik at borettslaget er sikret mot eventuelle
manglende betaling av fellesutgifter.
2) Forretningsfører
Selger vil engasjere USBL, avd. Lier, som

forretningsfører for borettslaget med
bindingstid på 3 år, deretter 6 måneders
oppsigelse. Kostnader for dette er inntatt i
budsjett for felleskostnader.
3) Kommunal eiendomsskatt
Det er ikke eiendomsskatt på boliger i
Holmestrand kommune pr. 2020.
4) Eventuelle andre offentlige avgifter
Kommunale avgifter for vann, avløp og
renovasjon er inkludert i de månedlige
fellesutgiftene.
SIKRING AV FELLESKOSTNADER HUSLEIEGARANTIFORSIKRING
Borettslagets krav på fellesutgifter
vil bli sikret i BBL (Boligbyggelagenes
Finanssieringsforetak/BBL). (Premien
for sikringen utgjør pr. i dag 0,10 % av
årlige budsjetterte felleskostnader)
Borettslaget er, etter den til enhver
tid gjeldende bestemmelser fastsatt
av forsikringsselskapet, sikret mot
tap som følge av at øvrige andelseiere
unnlater å betale sine felleskostnader.
Sikringsordningens varighet er frem
til oppsigelse. Oppsigelse vedtas av
generalforsamlingen. Forsikringsselskapet
kan til enhver tid si opp en avtale med
forsikringstaker dersom forsikrede ikke
oppfyller de krav som er lagt til grunn ved
første gangs forsikring. Alle andeler må være
solgt til fysiske personer før borettslaget kan
sikres.
INDIVIDUELL NEDBETALING AV
FELLESGJELD (IN-ORDNING)
Borettslaget vil etablere en ordning med
mulighet for individuell nedbetaling av
andel fellesgjeld, såkalt IN-ordning. Dette
innebærer at andelseiere kan innbetale
hele eller deler av andel fellesgjeld.
Dette får innvirkning på de månedlige
felleskostnadene som vil bli redusert
tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene
for den innfridde del av andel fellesgjeld.
Nedbetaling av andel fellesgjeld kan
gjøres 2 ganger i året, med minimum kr.
100 000 per innbetaling. Ordningen er
betinget av at fellesgjelden løper med
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flytende rente og at det er inngått en
Husleiegarantiforsikring. Det presiseres
at nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan
reverseres. Det vil ikke være mulig å foreta
nedbetaling før alle boliger i borettslaget er
innflyttet/solgt og fellesgjelden er etablert
med den nødvendige sikkerheten. Det vil
påløpe et gebyr for hver innbetaling etter
IN-ordningen.
Har du spørsmål til dette eller ønsker
ytterligere forklaring, vennligst ta kontakt
med ansvarlig megler eller forretningsfører.
MEGLERS VEDERLAG OG UTLEGG
(BETALES AV SELGER)
Meglers vederlag er avtalt til kr 43 750,- pr
enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5 000,- pr
enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 3
000,- pr. enhet i tilretteleggingsgebyr.
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/
offentlige instanser, ev. forretningsfører
mv.: Ca. kr. 2 700,Selgers tinglysingskostnader: Kr. 480,Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
KOSTNADER VED AVBESTILLINGER
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer
en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne
retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig
for selgers merkostnader 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 informasjon
dersom avbestilling vurderes. Bestilte
endrings- og tilleggsarbeider betales i slike
tilfeller i sin helhet.
ENERGIMERKING
Boligene vil få en individuell energiattest
som bekrefter energimerket. Boligene
tilstrebes minimum energiklasse antatt
C/ D. Det er rehabiliteringsprosjekt og
energimerking vil bli gjort underveis i
prosjekteringen.

83

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
prospekttegninger og beskrivelser, gjelder
beskrivelser foran tegninger. Kjøper gjøres
oppmerksom på at enkelte tegningene i
prospektet baserer seg på søknadstegninger
og selger tar forbehold om at endringer
kan forekomme. Det tas bl.a. forbehold
om justeringer og endringer av fasader og
utomhusplan/situasjonskart.
Selger kan tinglyse bestemmelser som
vedrører borettslaget, naboforhold eller
forhold pålagt av myndighetene.

perspektiver, utomhusplan, plantegninger
og bilder i prospektet er av illustrativ
karakter og inneholder derfor detaljer som
farger, innredninger, møblering, beplantning
og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke
inngår i leveransen. Løsninger/ innredninger
som ikke fremgår av leveransebeskrivelsen/
romskjema leveres ikke, dersom ikke annet
er avtalt. Plantegninger og illustrasjoner som
viser ulike innredningsløsninger er ment
som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse
løsningene inngår ikke i standardleveransen.
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 føringsveier for VVS-installasjoner
kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret
for oppfølging av gjeldende krav, lover og
forskrifter.

Selger forbeholder seg rettet til å fordele
boder og parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall andeler i
borettslaget.

SALGSVILKÅR
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende
dokument, samt følgende:
1. Prisliste
2. Romskjema datert 25.02.20
3. Leveransebeskrivelse datert 25.02.20
4. Plantegning for den enkelte leilighet
5. Etasjetegninger plan 2-6 datert 26.08.19,
etasjetegning plan 1 datert 19.02.20
6. Fasadetegninger datert 18.02.20
7. Snittegninger datert 11.06.19
8. Utomhusplan datert 25.02.20
9. Situasjonskart datert 09.05.19
10. Foreløpig vedtekter for Borettslaget (fås
ved henvendelse til megler)
11. Foreløpig budsjett for Borettslaget
datert 26.08.19 (fås ved henvendelse til
megler)
12. Selgers prospekt
13. Reguleringsplan m/bestemmelser (fås
ved henvendelse til megler)
14. Grunnboksutskrift og evt. servitutter (fås
ved henvendelse til megler)

Det gjøres oppmerksom på at endelig
detaljprosjektering ikke er avsluttet.
Selger må rette seg etter eventuelle
offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres
oppmerksom på at frihåndstegninger,

Ved avvik mellom informasjon gjelder
dokumentene i den rekkefølge som er
nevnt over. Lovpålagte opplysninger om
eiendommen er ufullstendig uten alle
ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten
ikke kan transporteres uten etter samtykke
av selger. Videre forutsetter selger at
hjemmelsdokumentet tinglyses på den/de
kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud.
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 et 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 forbeholder seg rett til endring av
prisliste og betingelser uten varsel på usolgte
boliger. Dette kan påvirke borettslagets
samlede fellesgjeld.

SALGSOPPGAVEDATO
Dette dokumentet er sist revidert dato:
07.10.2020
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 profesjonell og
kjøper er forbruker. Dette innebærer blant
annet at kjøper har krav på garantier ihht.
bustadoppføringslova § 12.
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 egen prisliste.
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA)
som er arealet innenfor boligens yttervegger
inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA
fratrukket 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.
Enkelte romareal kan bli redusert som følge
av innkassede rørføringer.
TILVALG OG ENDRINGER
Prosjektet og dets priser er basert på at
utbyggingen gjennomføres rasjonelt 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-/endringsmeny
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 sammenheng
med ytelser som er avtalt, og som i omfang
eller karakter skiller seg vesentlig fra den
avtale ytelsen og/eller er til hinder for
rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.
Selger er heller ikke forpliktet til å utføre
endringer eller tilleggsarbeider som vil føre
til ulempe for selger som ikke står i forhold
til kjøpers interesse i å kreve endringer
eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å
ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud,
tegninger 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 forutsetter skal være
mulig å få levert av utbygger/selger.
FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG
BRUKSTILLATELSE
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
skal foreligge skriftlig før overtagelse 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
kvadratmeterpris som årlig bestemmes
av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien
for primærboliger (der boligeier
er folkeregistrert per 1. januar) og
sekundærboliger (alle andre boliger man
måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker.
Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

BESTEMMELSER TILTAK MOT HVITVASKING /
KJØPERS INNBETALING
I henhold til lov om hvitvasking og
terrorfinansiering har megler plikt til å
gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder.
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 formål og tilsiktet art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan
gjennomføres kan megler ikke etablere
kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Kjøper oppfordres til å innbetale
kjøpesummen som ikke kommer fra
låneinstitusjon, 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 partene 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 finanskonsern
tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester
til konkurransedyktige priser. Banken
kan gi deg lånetilbud til finansiering av
eiendommen. Våre meglere 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 formidlingsprovisjon
fra DNB Bank ASA for formidling 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
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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
INNGIVELSE AV KJØPETILBUD:
Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon
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 prosessen. Dette behøver ikke
gjøres skriftlig.
Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en
tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør
ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på
mindre enn 30 minutter fra det inngis.
Kjøpetilbudet skal inngis på DNB
Eiendom 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
legitimasjon 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 direkte/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 kommer frem
til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er
mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du
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ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for
å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.
Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig
som mulig med hensyn på finansiering,
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 videreformidler aksepten
til den som får aksept. Selger står fritt til å
forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.
I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4
vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper
og selger etter aksept. Dersom det er viktig
for budgiver å bevare sin anonymitet, bør
kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.
Andre som har levert inn kjøpetilbud på
samme bolig kan få utlevert anonymisert
budjournal.
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Vi brenner for å
skape gode hjem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vi er løsningsorienterte, og opptatt av å lytte til kundene.

P

ilares Eiendom AS ble etablert i 2012
av personer med mange års erfaring og
bred kompetanse fra kjøp, utvikling, salg og
gjennomføring av eiendomsprosjekter. Vi setter
helheten i prosjektet foran den siste kronen; reisen
fra idé, til første spadetak og frem til nøklene ligger
i hånden skal føles trygg og profesjonell. Vi er helt
uavhengige og setter til enhver tid sammen det
beste teamet for hvert prosjekt.
Vi er et godt valg fordi vi har hjertene våre i
prosjektene, erfaringen til å finne løsninger og
samarbeidspartnere til å gjøre det grundig.
Vi streber etter å etterlate et positivt avtrykk i
nabolagene vi utvikler prosjekter i. Vi brenner for å
skape gode hjem og er stolte av prosjektene våre.
Så stolte at vi aldri setter en spade i jorda for et
hjem vi selv ikke kunne tenke oss å bo i.

- bygger gode hjem for deg som
er opptatt av kvalitet!

www.pilares.no

7.

8.

1. SJ2 - Drammen
2. Sølvgrenda - Kongsberg
3. Ankers Hage - Drammen
4. Havegaten - Tønsberg
5. Vinterveien 2 - Asker
6. Skoleveien 12 - Nøtterøy
7. Klems gate - Kongsberg
8. Sæter - Oslo
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Fortsettelsen følger
Kontakt megler Martin eller Bård.

Martin Nørgaard
Eiendomsmegler
+47 45 83 35 52
martin.norgaard@dnbeiendom.no
Besøksadresse:
Møllegaten 9, Tønsberg

Bård Johnson
Eiendomsmegler
+47 46 80 88 98
bard.Johnson@dnbeiendom.no
Besøksadresse:
Møllegaten 9, Tønsberg

Velkommen!
Vi i DNB Eiendom er stolte av å kunne
presentere prosjektet Gausetangen
borettslag som nå legges ut for salg.
Vi har gledet oss lenge til å kunne tilby
særegne leiligheter ved Holmestrands
flotte kystlinje, med nærheten til by- og
kulturliv og flotte skogs- og turområder.
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Trykk: Thure trykk, 25.02.2020
Forbehold om endringer.
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