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Leveransebeskrivelse

Generelt
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere 
om bygningenes viktigste bestanddeler og 
funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom 
leveransebeskrivelsen og den øvrige 
salgsinformasjonen (herunder salgstegninger). I 
slike tilfeller er det alltid denne leveranse-
beskrivelsen som er gjeldende. Bildebruk og 
illustrasjoner i salgsmaterialet vil vise elementer 
som ikke er i samsvar med faktisk leveranse, så 
som møblering, kjøkken- og garderobeløsning, dør 
og vindusform, fasadedetaljer, utomhusdetaljer 
mv. Det presiseres særskilt at kjøkken leveres i 
henhold til egen kjøkkentegning. Tegninger i 
prospektet viser ikke den reelle leveransen, blant 
annet er sjakter og vvs-føringer ikke inntegnet. Det 
tas forbehold om at salgstegningene i prospektet 
ikke er egnet for måltaking, da det er de ferdig 
prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger det 
bygges etter. Videre kan vindusplasseringen i den 
enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, 
som følge av blant annet den arkitektoniske 
utformingen av bygget, krav til bæring av 
fasademateriell, isolasjonskrav osv. 

Leilighetene vil bli organisert som selveierleiligheter. 
Boligprosjektet vil bygges etter teknisk forskrift 
TEK 10. 

Bygning
Dekker i prefabrikerte betongelementer eller 
plasstøpt betong. Fasader kles med tegl med 
innslag av tre og plater. Betong eller gips i boligenes 
skillevegger. Innvendige lettvegger i boligene består 
av bindingsverk bekledd med malte gipsplater.
Det vil bli boligsprinkling i bygget.

Innvendige flater og materialer

Gulv
Stue, kjøkken, entre, soverom og bod i leilighet: 
14 millimeter 3-stavs hvitpigmentert eikeparkett.

Tak
Betongtak med malt v-fuge i brukket hvitfarge. 
Lokal nedforet himling kan forekomme (gips 
sparklet og malt).

Baderom
Gulv: Grå fliser, 15x15 cm. 
Vegg: Hvite fliser, liggende 10x30 cm.
Innredning: Utstyr og installasjoner iht. beskrivelse 
nedenfor og romskjema.

Kjøkkeninnredning
Som standard leveres moderne innredning fra 
Norema eller annen anerkjent leverandør med 
hvite og glatte fronter. Stålhåndtak. Laminat 
benkeplate. Innkassing av kanaler kan forekomme. 
Kjøkkenet utstyres med nedfelt oppvaskkum i 
rustfritt stål og ettgreps blandebatteri. Det leveres 
avtrekkshette over plass for platetopp. Det er også 
forberedt for installasjon av oppvaskmaskin med 
avstengingskran på blandebatteri og stikkontakt 
i oppvaskbenk. Kjøkken leveres forberedt for 
integrerte hvitevarer, med hel benkeplate uten 
hulltaking for platetopp, stekeovnsskuff/ skap for 
innbygging av stekeovn, samt skrog og fronter til 
oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap. Det leveres ikke 
hvitevarer som standard, men det kan bestilles 
som tilvalg.

Baderom
Nedfelt eller heldekkende servant med underskap 
fra anerkjent leverandør. Dusj med ettgreps 
blandebatteri og dusjskillevegg(er) i glass. Lys ved 
speil. Veggmontert toalett. Det er avsatt plass til 
vaskemaskin/kondenstørketrommel. Downlights i 
himling. Varme i gulv,

Garderobeskap/bod
Til leilighetene leveres 1 m garderobeskap pr. 
sengeplass slik det fremkommer i tegnings-
grunnlag. Noen leiligheter har innvendig bod. Alle 
leiligheter har i tillegg sportsbod i kjeller. Boder i 
kjeller har gulv i betong eller asfalt, vegg med netting, 
malte platevegger, gips eller betong. Tildeling av 
boder vil skje etter bodplan utarbeidet av selger.

Dører/vinduer
Innvendige dører leveres med hvitmalte, glatte 
overflater. Vinduer og balkongdører leveres med 
isolerglass. Entredør leveres malt. Beslag leveres i 
stål. Det er det lagt opp til brystning for at 
varmetapet skal være minst mulig.



55                                                                 

Oppvarming
Vannbåren gulvvarme i entre/gang, soverom, stue 
og kjøkken, samt varmekabler eller - rør på bad. 
Kontakt megler for kopi av den enkelte leilighets 
energi/oppvarmingskarakter.

Telefon/tv/bredbånd
I hver leilighet leveres et felles digitalt nettverk for 
TV, telefoni og bredbånd. Bredbånd og Kabel TV 
leveres med 2 uttak; 1 i stue, og 1 i sov med dbl. 
seng. Ytterligere antall og plassering vil være tilvalg. 
Kjøper bestiller selv abonnement, eventuelt basert 
på kollektiv avtale for sameiet.

Ventilasjon
Avtrekk iht. myndighetenes krav. Ventilasjonsvifte 
på kjøkken eller bod for styring av balansert 
ventilasjonsanlegg med avtrekk fra bad og tilførsel 
til stue og soverom gjennom kanaler i tak.

Balkonger/terrasser
Balkonger i prefabrikkert betong med rekkverk av 
glass og metall. På private terrasser på bakkeplan 
og private takterrasser leveres impregnert 
tremmegulv eller betongheller.

Listverk
Gulvlist leveres med synlig stift, gerikter på dører 
og vinduer leveres malt til full dekk.

Elektriske installasjoner
Sikringsskap med måler leveres. Alle stikkontakter 
er jordet med 400 volts anlegg. Uttaket i 
stikkontaktene er 230 V. Alle rom får stikkontakter 
og lampepunkter som dekker et normalt behov, og 
etter NEK2010:400. Det leveres belysning i bod. På 
bad, evt. gjestebad og i entré leveres downlights i 
himling. Lyslist med downlights monteres under 
overskap på kjøkken.

Takhøyde
Det legges opp til ca. 2,50 m. Ved downlights vil 
takhøyden bli redusert. Lokal nedforing kan 
forekomme. 

Downlights
Monteres i våtrom og i nedfelt himling i entre. 
Ytterligere montering av downlights vil være 
tilvalgsmulighet.

Dørcalling
Leveres med video og skjermvisning i leilighet. 
Lydkrav: Iht. myndighetenes krav.

Innvendige vegger
Det legges isolasjon i alle vegger i boligene.

Renovasjon
Det etableres utvendige søppelrom, eller løsning 
som påkrevet av REN - feks ”Moloc” brønner.

Tilvalgsmuligheter
Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning 
til å gjøre tilvalg. Mulige tilvalg vil bli presentert av 
entreprenør i en tilvalgsprosess og omfatter blant 
annet ulike typer parkett, veggfarger, fliser på bad, 
fronter på kjøkken- og baderomsinnredninger, bad- 
og kjøkkenarmaturer og endringer i 
elektroinstallasjoner. 

Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15 % av 
kjøpesum i henhold til bustadoppføringslova § 9. 
Alle tilvalg avtalefestes direkte mellom kjøper og 
entreprenør i separat avtale. Eventuelle tilvalg 
faktureres direkte fra entreprenør/underleverandør. 
Endringer ut over de som fremkommer i 
tilvalginformasjon fra entreprenør må på fritt 
grunnlag vurderes av selger, entreprenør og 
dennes underleverandører. Det kan ikke påregnes 
at andre endringer kan foretas og de kan uansett 
ikke utføres om de er i strid med rammetillatelse 
eller vil kunne medføre forsinkelse i prosjektets 
fremdrift. Typiske endringer som ikke tillates er 
endring av fasade og vindusform, samt plassering 
av vann og avløp.

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, 
er interessent/kjøper kjent med at frister for 
tilvalg og endringer kan være utgått. Det må da 
tas forbehold i kjøpetilbudet dersom interessent/
kjøper har ønske om tilvalg/endring som denne 
mener skal være mulig å få levert av selger. 
Konferer megler for nærmere informasjon.
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Romskjema

Rom Gulv Vegger		 Tak Elektro	(NEK400) Sanitær	div. Ventilasjon Annet
Felles	inngangsparti Betong,	

m/gulvvarme.	
Keramiske	fliser.	
Fotskraperlist	foran	
ytterdør.

Betong,	mur	
eller	gips,	
sparklet	og	malt.	

Gipsplater	(evt.	
mur)	sparkles,	
malt	til	full	
dekk.		Farge:	
Brukket	hvit.

Utv.	lysarm.	med	fotocelle.	
Innv.	lysarm.	med	bryter	
eller	bevegelsessensor.	
Dobl.	stikkont.	Sikringsskap	
for	fellesanl.	Brannvarsling	
hvis	krav.	Varmekabler.

Evt.	brannslange	
hvis	forskriftskrav.	
Boligsprinkling	-	iht.	
forskriftskrav	må	
påventes	levert	i	alle	
rom.

Balansert	
ventilasjon	iht.	
forskriftskrav.

Porttelefon,	
postkasser	
merking/ledelys	iht.	
forskriftskrav.

Trapper Linoleum/vinyl.		
Rekkverk	iht.	
forskriftskrav.

Som	
inngangsparti.

Som	
inngangsparti.

Lysarm.	med	bryter.	Dobl.	
stikkontakt	for	støvsuger.	

Evt.	brannslange	
hvis	forskriftskrav.

Balansert	
ventilasjon	iht.	
forskriftskrav.

Merking/ledelys	iht.	
forskriftskrav.

Felles	ganger	 Linoleum/vinyl.		 Som	
inngangsparti.

Som	
inngangsparti.

Lysarm.	med	bryter.	Dobl.	
stikkontakt.	Evt.	
varmekilde	hvis	behov.

Evt.	brannslange	
hvis	forskriftskrav.

Balansert	
ventilasjon	iht.	
forskriftskrav.

Merking/ledelys	iht.	
forskriftskrav.

Stuer Betong	med	14mm	
3-stavs	
hvitpigmentert	
eikparkett.

Gips	eller	mur,	
sparklet	og	malt	
til	full	dekk.	
Farge:	Brukket	
hvit.

Gipsplater	(evt.	
mur)	sparkles,	
malt	til	full	
dekk.		Farge:	
Brukket	hvit.

4	dobl.		(5	stk.	i	4-roms)	
stikkontakt	ved	gulv.	1	
dobl.	stikkontakt	ved	tak	
m/bryter.	Uttak	for	tele.,	
TV	og	radio	uten	tilkobling.

Balansert	
ventilasjon	iht.	
forskriftskrav.

Kjøkken Som	stuer.	 Som	stuer.			Det	
leveres	hvite	
fliser	i	format	
10x30	mellom	
kjøkkenbenk	og	
overskap.	

Som	stuer. Tekn.	stikkont.	for		
stekeovn	og	platetopp,	
oppvaskmaskin,	
kjøleskap/frys.	
Ventilatorvifte	med	hette	
og	lys.	Lysarmatur	med	
stikk	under	overskap.	1	
dob.	stikkkont	ved	gulv.	1	
dob	stikkont	ved	tak	med	
bryter.	Vannbåren	
gulvvarme.

Kran	og	avløp	for	
oppvaskmaskin.	
Nedfelt	oppvaskkum	
med	ettgreps	
armatur.	

Ventilasjonsvifte	i	
overskap.	
Ventilatorhette	
med	lys	og	styring.	

Kjøkkeninnred.	type	
hvit	glatt	fra	
anerkjent	
leverandør.	Laminat	
benkeplate.	Det	
leveres	ikke	
hvitevarer	som	
standard,	men	kan	
bestilles	i	
tilvalgsprosessen.

Bad Keramiske	fliser	
15x15	grå,	sklisikre.

Keramiske	hvite	
fliser	10x30	
liggende.

Sparkles	og	
males	full	dekk	
hvit.

Dobl.	stikkontakt	for	
vaskemaskin	og	
tørketrommel.	Downlights	
i	himling.	Lysarm.	med	
stikkontakt	og	bryter	over	
speil.	Varmekabler	med	
termostat.	

Opplegg	
vaskemaskin.	
Servant	
m/underskap.	Dusj	
m/ettgreps	
blandebatteri.

Balansert	
ventilasjon	iht.	
forskriftskrav.

Speil.	Underskap.

WC Keramiske	fliser	
15x15	grå,	sklisikre.

Sokkelflis.	Gips	
eller	mur,	
sparklet	og	malt	
til	full	dekk.	
Farge:	Brukket	
hvit.

Sparkles	og	
males	full	dekk	
hvit.

Downlights	i	himling.	
Lysarm.	med	stikkontakt	
og	bryter	over	speil.	
Varmekabler	med	
termostat.	

Frittstående	servant. Balansert	
ventilasjon	iht.	
forskriftskrav.

Speil.	

Entre Som	stuer.	 Som	stuer. Nedsenket	
himling	for	
tekniske	
føringer	med	
gips,	sparklet	og	
malt	til	full	
dekk.

1	dobl.	stikkkontakt	ved	
gulv.	1	enkel	stikkkontakt	
ved	tak	med	bryter.		Innfelt	
downlight	ved	nedsenket	
himling.

Spalte	i	alle	
innvendige	dører.

Porttelefon	med	
døråpner	og	kamera	
for	ytterdør.	
Kikkehull	i	entredør.	

Soverom	med	
enkeltseng

Som	stuer.	 Som	stuer. Som	stuer. 2	dobl.	stikkontakter	ved	
gulv.	1	dobl	stikkontakt	
ved	tak	med	bryter.	
Vannbåren	gulvvarme.

Balansert	
ventilasjon	iht.	
forskriftskrav.

1	m	garderobeskap,	
hvit	glatt.

Soverom	med	
dobbeltseng

Som	stuer.	 Som	stuer. Som	stuer. 3	dobl.	stikkontakter	ved	
gulv.	1	dobl	stikkontakt	
ved	tak	med	bryter.	
Vannbåren	gulvvarme.

Balansert	
ventilasjon	iht.	
forskriftskrav.

2	m	garderobeskap,	
hvit	glatt.

Bod	innvendig Som	stuer. Som	stuer. Som	stuer. Lysarmatur	i	tak	med	
bryter,	dbl	stikk	v/gulv.

I	noen	leiligheter	
erstattes	bod	med	2	
m	skap.

Sportsbod Malt	betong	eller	
asfalt.

Gips,	mur	eller	
betongvegger.

Malt	betong. Belysning,	tidsstyrt. Bøttekott	med	
utslagsvask

Balansert	
ventilasjon	iht.	
forskriftskrav.




