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Prosjektbeskrivelse
Schwabes gate 11

S11kongsberg.no

Illustrasjonsfoto. Avvik kan forekomme.
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Prosjektbeskrivelsen er utarbeidet av selger for 
å orientere deg som kjøper om bygningens og lei-
lighetenes viktigste funksjoner og hva som inngår 
i selgers leveranse. Dersom det skulle være avvik 
mellom prosjektbeskrivelsen og plantegningen, er 
det prosjektbeskrivelsen som gjelder. Enkelte illustra-
sjoner og tegninger i prospektet kan vise forhold som 
ikke er med i leveransen, som møblering, farge- og 
materialvalg, fasadetaljer, beplantning etc. Er det 
avvik mellom leveransebeskrivelse og tegning, gjelder 
leveransebeskrivelsen foran tegningen.
 Det vil i tillegg tilbys tilvalg innenfor gitte tids- 
frister og mot tillegg i prisen. Dette fremkommer  
av kjøpekontrakt og Bustadoppføringslova.

LEILIGHETER 2. - 5. ETASJE
(se egen beskrivelse for 6.etasje) 

Gulv
Etasjeskiller består av massiv betong, parkettunderlag 
og 1 stavs lys eikeparkett. Fliser på alle baderomsgulv.

Vegger
Vegger er i hovedsak skjøt- og flekksparklet gips eller 
helsparklet betong, malt i lys grått.

Himling
Skjøt- og flekksparklede i gips eller helsparklet betong, 
malt hvit. Listefritt. Betonghimling har synlig V-fuge. 
Leiligheter i 5. og 6. etasje får høyere himling. 

Gulvlister og gerikter
Det leveres listefritt innvendig rundt vinduer og ter-
rassedører. Vindusforinger males i samme farge som 
veggen. Gerikter rundt dører og gulvlister leveres med 
hvite, glatte lister behandlet fra fabrikk og er festet 
med synlige stiftehoder.

Vinduer og balkongdører
Vinduer og balkongdører i mørk grått utvending/
innvendig. Leveres med 3-lags isolerglass. Utvendig 
aluminiumskledning. Solskjerming leveres etter krav 
der dette er forskriftsmessig påkrevet. 

Innerdører
Alle innvendige dører er hvite, slette kompaktdører 
med rustfri håndtak. 

Kjøkken
Sigdal kjøkken, modell Uno Palett med malte flater. Velg 
blant 18 farger! Skuffer og skapdører har demping, rent 

design med moderne håndtak.  Med laminat benkeplate 
og nedfelt stålbeslag får du en slitesterk benkeplate 
som er lett å vedlikeholde. Integrerte hvitevarer som 
komfyr med platetopp, kjøl/frys, oppvaskmaskin og 
ventilator leveres med. 
 
Bad
Badet blir levert fra Sigdal, modell Lilje hvit. Innred-
ningen leveres med speil og lys.
 Fliser i grått, 30x60 cm på gulv og vegger. Fliser 
(10x10) på gulv i dusjnisje. Dusjhjørne leveres komplett 
med dusjgarnityr, termostatbatteri og glassvegger. 
Geberit Monolith toalettmodul for veggmontert WC. 
Det klargjøres for tilkobling av vaskemaskin.

Garderobeinnredning
Garderobeskap med hvite, glatte dører. Skapene har 
stang og faste hyller inkludert. Enkelte av leilighetene 
får eget garderoberom (Walk-in-Closet). Disse leveres 
med hvit innredning i en kombinasjon av garderobe-
stenger og hyller. 

Ventilasjon
Leilighetene leveres med balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning. Ventilasjonsaggregatet plasseres 
på egnet sted i bod eller skap. 

Elektrisk
Fordelingsskap med automatsikringer. Vesentlig 
skjult anlegg, unntatt på lyd- og brannvegger samt 
betonghimling. 
 Antall elektriske punkter leveres etter gjeldende NEK, 
hvor det stilles krav til antall punkter. Antall elektriske 
punkter med i boligen er i forhold til m2 pr. rom, fast 
elektrisk utstyr og tenkt TV-plassering. (Ett TV-punkt 
per leilighet.)
 I gang, bad og WC er det spotter i taket. Taklampe 
i bod. Til øvrige takbelysning er det punkt på vegg 
for tilkobling av egne lamper. På balkong leveres 
utebelysning og stikkontakt på vegg. 
 Leilighetene leveres med porttelefonanlegg med 
skjerm. 

Oppvarming/gulvvarme
Termostatstyrte elektriske varmekabler på bad i 2., 
3. og 4. etasje. Soverom og øvrige oppholdsrom har 
elektriske panelovner tilpasset rommets størrelse.
 Leilighetene i 5. og 6. etasje leveres med vannbåren 
gulvvarme i gang, stue/kjøkken, soverom og bad. Det 
leveres individuell, trådløs styring av gulvvarmen i 
hvert rom.

Balkong
Alle leiligheter leveres med balkong, og noen leveres 
også med to.  Balkonggulvet er i betong i alle etasjer 
unntatt t i 2. og 6. etasje, som har tredekke. Rekkverk 
i kombinasjon stående spiler og glass. 
 
Brannvern
Leilighetene leveres fullsprinklet og med brannalarm 
iht. forskrifter. Ett brannslukningsapparat per enhet.
 
Næring
Deler av første etasje i bygget er avsatt til næring. 
Her satser vi på å få til avtaler med virksomheter 
innenfor helse/ernæring eller bedrifter som har behov 
for kontorer. Her har vi også satt av plass til felles 
sykkelparkering. Alle leiligheter får egen bodplass  
i første etasje. På kjellerplan har vi garasjeanlegget.

FELLESAREALER

Fasader
I størst mulig grad benyttes vedlikeholdsvennlige 
materialer, Royal impregnert kledning. 

Inngangsparti/trapperom/heis
Det er heis fra parkeringskjeller til alle etasjer. Felles- 
arealer i 1., 5. og 6. etasje og trapper blir flislagte. 
Skjøt- og flekksparklede gipsvegger/betongvegger 
med dekkende malebehandling. Postkassestativ inne 
i felles gang. 

Bod
Det leveres en egen sportsbod per leilighet i 1.etasje. 
Gulv leveres med stålglattet betong behandlet med 
klar støvbinding. Skillevegger og frontvegger i boder 
får tette stålvegger. 

Parkering
Det medfølger en plass i parkeringskjeller for 2- og 
3 roms leilighetene i 4.- og 5 etasje. Penthouse i 6. 
etasje får 2 P-plasser.
 Alle er  forberedt med ladepunkter for El-bil. Lader 
kan kjøpes som tilvalg. For øvrige leiligheter er det 
mulig å kjøpe plass i P-kjelleren, men det er kun et 
begrenset antall.
 Fra parkeringen er det adgang til heis og trapp opp 
til leiligheten.

Sykkelparkering
Med adkomst fra gateplan er det stor felles innvendig 
sykkelbod med mulighet for lading av el-sykler.

Avfallsløsning
Prosjektet leveres med utvendig nedgravde avfalls-
løsninger.

Organisering
S11 vil bli organisert som et sameie. Sameiet håndterer 
alle praktiske gjøremål på vegne av fellesskapet og 
gjør det å bo i leilighet til en enkel boform.

Diverse opplysninger
Brukstillatelse skal foreligge ved overtakelse. Salget 
reguleres av Bustadoppføringsloven. 

Selger/hjemmelshaver
Schwabes gate 9-11 AS.

Fellesutgifter
Størrelsen på fellesutgifter er ikke fastsatt, men 
stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære 
driftsutgifter. Hvor store utgiftene blir, vil avhenge av 
hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig 
vil dette beløpe seg til ca. kr 35,- pr. kvm. BRA/ mnd. 
Fellesutgiftene vil dekke bl.a. vann, bygningsforsikring 
(NB! Ikke den enkeltes innbo), fremtidig utvendig 
vedlikehold, renovasjon, vedlikehold av heis, felles 
strøm, brøyting og strøing av fellesarealer, andel felles 
parkeringsplass, vaktmestertjenester og fellesavtale 
for tv/telefoni/bredbånd.
 Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett 
og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende 
generalforsamling.

Omkostninger
Dokumentavgift kr 11.250,-. Betales etter andel 
av tomteverdi, kr 450.000,-. Tinglysningsgebyr for 
skjøte kr 585,-. Tinglysningsgebyr for pantobligasjoner 
kr 585,- pr. obligasjon. Grunnbokutskrift kr 250,-.  
I tillegg kommer kr 3.000,- som innbetales til sameiet 
som startkapital. Det tas forbehold om endring av 
satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem 
til hjemmelsovergang finner sted. 

Betalingsplan
10% av kjøpesummen innbetales til meglers klient-
konto ved kontraktsinngåelse, dog ikke før selger har 
tegnet garantier iht. Bustadoppføringsloven. Rentene 
på innbetalt beløp tilfaller de som til enhver tid har 
disposisjonsrett over pengene. Den resterende del av 
kjøpesummen, omkostninger og sameiets startkapital 
innbetales til meglers klientkonto senest ved overta-
gelse. Eventuelle tilvalg betales direkte til entreprenør.
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Garantier
Leilighetene som selges i henhold til lov om Bustadopp-
føring, plikter selger å stille bankgaranti på 3 % av 
kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen 
i 5 år etter overlevering av leilighet til kjøper. Overfø-
ring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger 
forutsetter at selger har stilt (egen) garanti i henhold 
til bustadoppføringslova § 47. For øvrig gjelder Lov 
om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften 
av dette.

Arealangivelser
Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal 
(BRA) og primærrom. BRA er leilighetens mål inn-
vendig, inkludert delevegger, medregnet innvendig 
bod og garderobe. 
 P-rom = leilighetenes mål innvendig inkludert vegger, 
men ikke medregnet innvendig bod og yttervegg. 
 Mindre avvik kan forekomme.

Ligningsverdi
Ligningsverdi er foreløpig ikke fastsatt, men er normalt 
ca. 30 % av markedsverdi. Det beregnes høyere sats 
for sekundærbolig. 

Sameiet
Eierseksjonen vil få ideell andel av fellesarealer 
inkludert felles garasjeanlegg. Seksjonsnummer og 
eierbrøk bestemmes i forbindelse med seksjoneringen. 
Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer innenfor 
eiendommen. Eventuelle næringslokaler vil ha eget snr. 
og vedtekter, samt at det vil bli laget egne samordnede 
vedtekter for næring og bolig.

Forretningsfører
Forretningsfører er PK Eiendom.

Forsikring
Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem 
til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring via 
eierseksjonssameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og 
løsøreforsikring.

Matrikkel
Gnr. 8004, Bnr. 3. Hver leilighet vil få eget seksjons-
nummer, dette fastsettes i forbindelse med seksjo-
neringen. Ved underskrift av kjøpstilbud/ midlertidig 
kjøpekontrakt gir kjøper Eiendomsmegler1 fullmakt til 
å påtegne riktig matrikkel på alle nødvendige doku-
menter mht. tinglysing.

Regulering
Tomten er regulert til bolig og næringsformål. 

Energimerking
Vil foreligge før overtagelse av leilighetene. 

Priser 
Selger står til enhver tid fritt til å endre prisene på 
leiligheter som ikke er solgt. 

Forbehold 
Byggestart er avhengig av at tilstrekkelig antall 
leiligheter er forhåndsolgt (ca 50%) og nødvendige 
godkjenninger er mottatt. Videre er byggestart av-
hengig av at ramme- og igangsettelsestillatelse blir 
gitt fra myndighetene i god tid før byggestart.
 Det tas generelt forbehold om myndighetenes saks-
behandlingstid og eventuelle justeringer i fremdriften 
for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med 
videre som følge av dette. 
 Det kan forekomme avvik mellom prosjektbeskri-
velse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid 
prosjektbeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom 
det er avvik mellom prospekt/internettside og prosjekt-
beskrivelse, er det den endelige prosjektbeskrivelse 
i kontrakten som gjelder. Omfang av leveransen er 
begrenset til denne. 
 Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med 
forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige 
og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den 
generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten 
prisjusteringer at utbygger har rett til å foreta slike 
endringer. Eksempler på slike endringer kan være 
innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av 
boligens areal eller liknende.
 Selger forbeholder seg retten til å organisere 
parkering og boder på den måten som anses mest 
hensiktsmessig, for eksempel som en del av sameiets 
fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, seksjonert 
som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som 
særskilt anleggseiendom. Utomhusplanen i prospektet 
er av en slik karakter at det ikke kan anses som et kart, 
men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. 
Utomhusplanene er utarbeidet for å illustrere tomtens 
planlagte opparbeidelse. 
 Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i pro-
sjekteringsprosessen og det tas forbehold om even-
tuelle endringer av antall eierseksjoner i bygningene. 
Utbygger forbeholder seg retten til å akseptere eller 
forkaste et hvert bud/kjøpstilbud på fritt grunnlag. 
 Eventuelle bud forutsettes inngitt på selgers standard 
budskjema/ midlertidig kjøpekontrakt. Selger tar for-
behold om å foreta justering i kontrakten som følge av 
offentlige krav m.m. Det forutsettes at skjøtet tinglyses 
i kjøpers navn, hvis interessent mot formodning ikke Illustrasjonsfoto. Avvik kan forekomme.
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ønsker tinglysning av skjøte, må det tas forbehold om 
dette i budskjema/ midlertidig kjøpekontrakt. 
 Ved eventuell endring i eierskap/ navnendring fra 
kjøpers side etter bud/ aksept vil det påløpe adminis-
trasjonsgebyr til megler på kr. 20 000,- inkl. mva som 
innbetales til meglers driftskonto. Eventuelle endringer 
krever utbyggers samtykke. Selger forbeholder 
seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. 
Eiendomsmegler er underlagt Lov om hvitvasking. 
Dette innebærer bl.a. at eiendomsmegleren har plikt til  
å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjo-
ner samt ta kopi av ID til kjøpere. Kjøper forplikter seg til 
å fremskaffe finansieringsbekreftelse før kjøpekontrakt 
blir underskrevet. 
 Prospektet er utarbeidet for å orientere interessenter 
om deler av bygningens bestanddeler og funksjoner. 
Enkelte illustrasjoner kan vise forhold som ikke er  
i samsvar med leveranse, som møblering, fargevalg, 
dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer for 
eksempel: fasadetaljer, fellesarealer, materialvalg, 
blomsterkasse og beplantning. Utbygger har fastsatt 
et avbestillingsgebyr iht. Buofl. §54, beløpet er satt til 
10% av kjøpesummen.

Overtagelse/ferdigstillelse
Stipulert overtakelse for S11 er satt til andre/tredje 
kvartal 2022. Dette forutsetter oppstart av byggear-
beider første/andre kvartal 2021. Ved avtaleinngåelse/
bud er budgiver bundet frem til og med 01.10.2021. 
Avvik fra stipulert overtagelse gir ingen rett til dagmulkt 
dersom overtagelsen blir utsatt. Kjøper varsles om 
endelig overtagelsesdato ca. 6 uker før ferdigstillelse. 
Utomhus blir ferdigstilt til egnet årstid. Dette kan 
innebære at deler av utomhusanlegget ikke er ferdig-
stilt ved overlevering. Ved innflytting vil det foreligge 
brukstillatelse. Selger vil innhente ferdigattest så fort 
det er praktisk mulig.

Tilvalg
Tilbudet om tilvalg formes av hensynet til rasjonell 
fremdrift og tekniske begrensninger. Entreprenør 
utarbeider en tilvalgsmeny med valgmuligheter, priser 
og bestillingsfrister. Tilvalg på kjøkken, baderomsinn-
redning og garderober, gjøres hos Sigdal. 
 Alle tilvalg må bestilles innenfor gitte frister, hvis 
ikke leveres leiligheten som beskrevet over. 
 Tilvalgene leveres av våre forhåndsvalgte leverandø-
rer, innenfor deres sortiment og prosjektets rammer. 

Aktuelle tilvalg:
• Parkett
• Farge på malte vegger
• Baderomsfliser
• Elektriske punkter 
• Servant- og dusjarmatur på bad
• Kjøkkenbatteri   
• Garderober 
• Innredninger kjøkken, bad og garderober
• Hvitevarer

Endringer
Endringsarbeider er alle ønsker utover den for-
håndsdefinerte tilvalgslisten. Endringer krever ofte 
omprosjektering og må godkjennes av byggherre. En 
endringsforespørsel kan involvere prosjektledelse, 
arkitekt, entreprenør og myndigheter. Da alle endringer 
må prosjekteres, vil blant annet fremdriften i byg-
geprosessen avgjøre priskonsekvens, og om det er 
mulig å gjennomføre endringen. Det åpnes ikke for 
endringer som påvirker andre boliger eller byggets 
fasade. Tekniske installasjoner må beholde sine opprin-
nelige plasseringer. Eventuelle endringsforespørsler må 
fremsettes skriftlig, og gitt at forespørselen aksepteres 
må separat avtale inngås. Endringsforespørsler har 
en fast oppstartskostnad for å dekke kostnader rundt 
administrasjon og rådgivning.

Forbehold
Alle bilder og illustrasjoner i denne salgsoppgaven er 
veiledende. Sjakter og innkassinger for tekniske førin-
ger som er nødvendige kan komme uten at de er vist på 
tegning for boligen. Tegningene må ikke benyttes som 
målegrunnlag for bestilling av innredning eller møbler. 
Enkelte illustrasjoner og tegninger i prospektet kan vise 
forhold som ikke er med i leveransen, som møblering, 
farge- og materialvalg, fasadetaljer, beplantning etc. 
Er det avvik mellom leveransebeskrivelse og tegning, 
gjelder leveransebeskrivelsen foran tegningen.
 Det tas forbehold om endringer i byggeprosessen 
mht. tidsbruk og utførelse, samt endelige kommunale 
godkjenninger.
 Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen. 
Priser på usolgte boliger kan uten forutgående varsel 
justeres av selger. 

Illustrasjonsfoto. Avvik kan forekomme.
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Utbygger: 

Ansvarlig meglerforetak: 

Storgata 7, 3611 Kongsberg

Lars Martin Nilsrud  
Mobil: 926 29 560 

E-post: lars.martin.nilsrud 
@eiendomsmegler1bv.no

Marius Haraldstad 
Mobil: 959 63 408

E-post: marius.haraldstad 
@eiendomsmegler1bv.no
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