Gloppetunet, byggetrinn 2

Tunets historie
Gloppe har en lang og stolt historie. Gården ved Gonveien og Kaupangveien ble trolig
ryddet allerede i yngre jernalder (550-1050 e. Kr). Den gang var navnet Gloppa som betyr
fordypning eller kløft.
Senere etablerte den berømte Ove Gjedde ærverdige Halsen hovedgård da han ble
lensherre for Brunla len omkring 1630. Familien Hesselberg bodde på eiendommen, før
familien Oppen overtok i 1872.
Under skipsreder, konsul og politiker Magnus Gotthilf Oppens eierskap var Gloppe gjenstand for en betydelig opprustning og ble et stormannssete. I 1873 oppførte han en hovedbygning i sveitserstil på Gloppe og anla også en stor park rundt bygningen.

I 1947 etablerte Vestfold Husflidskole seg i hovedbygningen og utvidet bygningsmassen i flere etapper til slik det er i dag. Tre nye bygg ble oppført i
henholdsvis 1963, 1977 og 1997.
I 1994 ble husflidskolen en del av Thor Heyerdahl
videregående skole, og flyttet i 2009 da Larvik
kommune slo sammen flere videregående skoler i
én ny, stor enhet.
I 2011 startet prosessen med ombyggingen av
bygningsmassen til det som i dag fremstår som
Gloppetunet. Byggetrinn 1, med 27 leiligheter, ble
ferdigstilt i 2017 på fundamentene til bygget fra
1977.
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Velkommen til Gloppetunet
”Vår ambisjon er å skape et hjem hvor man kan bo og være for seg selv,
men samtidig være en del av et større felleskap når man ønsker det.”
Gloppetunet ligger i en vakker og fredelig del av byen på en gårdseiendom med en lang og rik historie. Viktigst er imidlertid at hjemmene som nå bygges vil sikre dem som flytter inn en best mulig fremtid. Med unike
fasiliteter som eget trimrom, lekeplass, boccia-bane, gjesterom og selskapsrom er målet å gjøre hverdagen i
leilighet enkel, innholdsrik og meningsfull. Gloppetunets vaktmester kan bistå med praktiske gjøremål dersom
du trenger det, og det er inngått samarbeid med vaskebyrå og matvareleverandører som leverer på døren.
De 12 leilighetene som nå bygges i byggetrinn 2 byr alle på gjennomtenkte planløsninger, balkong og uteplasser, garasje, god materialkvalitet og muligheten for individuelle tilpasninger - slik de 27 ferdigstilte leilighetene
bygget i byggetrinn 1 gjorde.
Det er ikke bare praktisk tilrettelegging som skiller Gloppetunet positivt fra andre leilighetsprosjekter i Vestfoldsregionen. Å planlegge leiligheter for fremtiden innebærer også at det legges stor vekt på det mellom
menneskelige. Mange opplever økt ensomhet etter hvert som man blir eldre. På Gloppetunet tilrettelegges det
eksempelvis for et godt fellesskap. Valgfrie sosiale aktiviteter som for eksempel felles utflukter, grilling i hagen og
treningsaktiviteter blir altså noe av det de som bor her kan ta del i.

Øystein Moskvil
og Frank Skoland,
Kaupangveien 12 AS

Mange som flytter i leilighet synes det er en overgang å gi slipp på egen hage, og friheten som ligger i det.
Samtidig er det store fordeler med en felles hage også. De innbydende grøntarealene blir tilgjengelig for alle.
Her kan man gjøre det man pleier å gjøre i egen hage, som eksempelvis å slappe av med avis og kaffekopp i ro
og fred. Den store forskjellen er imidlertid at hagearbeidet vil bli tatt hånd om av andre.
Gloppetunet byr altså på tilleggsmuligheter som skal gjøre hverdagen i leilighet enkel, innholdsrik og meningsfull. Vi håper du vil være med å skape et nytt godt naboskap, berikende felleskap og ikke minst mange nye og
gode minner på den historiske grunnen Gloppetunet ligger på.
gloppetunet.no
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Et hjem med kvalitet
God kvalitet og effektive arealløsninger er sentrale stikkord når
utbygger Frank Skoland har arbeidet med Gloppetunet.
Leilighetene på Gloppetunet bygges i eksisterende bygg på den
gamle husmorskolen, noe som har gitt spennende utfordringer
underveis. Det er særlig positivt i et miljøperspektiv at de solide
bygningene ikke rives, men heller brukes som utgangspunkt for
skreddersydde løsninger for de som flytter inn.
TILPASSET BEHOV
Leilighetene på Gloppetunet er tegnet i ulike størrelser og varianter,
med tanke på at behovene, når det kommer til bolig, er forskjellige fra
person til person. - Ambisjonen har vært å kunne gi en god variasjon i
størrelser på leilighetene. Samtidig har alle leilighetene stor takhøyde
og store vindusflater som gir mye lys, og balkong/terrasse inn mot
det store tunet som er selve hjertet på Gloppetunet.
GOD KVALITET OG NOK OPPBEVARING
I byggeprosjekter er det antall kvadratmeter som koster. På Gloppetunet er det derfor vektlagt å få til mye på færre kvadratmeter, uten at
det går ut over standarden.
Leilighetene er effektivt innredet med gode oppbevaringsløsninger
og mye lys. - Vi har etterstrebet gode solforhold i alle leilighetene. Alle
leilighetene er dessuten optimalisert for å få mest mulig naturlig lys
inn, og med takhøyde på 2,65 meter eller høyere ligger forholdene
godt til rette for å slippe inn mye lys i rommene. Alle leilighetene har
også fasade mot sør, og sørvendt balkong.
For mange som flytter fra hus til leilighet kan lite bodplass by på praktiske ufordringer. - Det har vi vært opptatt av å løse allerede på tegnebrettet. I tillegg har det vært viktig for oss med god tilgjengelighet for
alle behov og faser av livet, for eksempel er det heis til alle leiligheter,
tilknyttet felles inngang.

GJESTEROM TIL LEIE
På Gloppetunet vil det dessuten være anledning til å leie gjesterom når man får besøk.
- Det er med andre ord fullt mulig å ha gjester på overnatting, også uten eget gjesterom.
De største leilighetene har både rikelig med bodplass og opptil 3 soverom, noe som kan bidra til at
overgangen fra hus til leilighet virker mindre brå.
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Fornøyde beboere på Gloppetunet
Reidun Hovland Langemyr (60) og Arvid Berg Langemyr (71) flyttet inn på Gloppetunet våren 2017, etter 25 år i enebolig
på Østby i Tjølling.
- Vi hadde 25 gode år i enebolig, men vi
ønsket å få det enklere og lettere. Det
ble for mye med stort hus og krevende
hage, samtidig som helsa var sviktende
med dårlige knær og rygg. I tillegg ønsket vi å selv bestemme og gjennomføre
flyttingen før vi ble så dårlige at vi måtte
bli flyttet.

reise noe sted er en stor bonus, og om
sommeren bruker vi de store uteområdene hyppig. I tillegg ser vi spesielt frem
til å kunne bruke selskapsrommet når
det står klart!
UNDER BYGGEPERIODEN
I prosessen med å kjøpe leilighet på
Gloppetunet gjorde Reidun og Arvid flere tilvalg og endringer på leiligheten for
å tilpasse den deres ønsker. I møte med
utbygger er de generelt fornøyd med
oppfølgingen både før og etter, og trekker spesielt frem en artig kameraløsning
som gjorde at de selv og venner kunne
følge byggingen gjennom nettsiden dag
for dag.
- Noen ganger kunne utbygger vært
raskere på å gi tilbakemelding på henvendelser fra styret, men det har vist seg
at sakene er ordnet opp i direkte med de
det gjelder.

GANSKE TILFELDIG
Ekteparet Langemyr hørte om Gloppetunet ganske tilfeldig etter en god stund
på leting etter leilighet. Når de først oppdaget muligheten og tok kontakt med
megler, gikk det kort tid før leiligheten
var deres.
- Vi så på mange ulike leiligheter, og
hadde et klart ønske om et sted med
rundt 100 kvadratmeter og 3 soverom.
Da vi fikk høre om Gloppetunet hadde
de èn leilighet igjen som passet våre
behov, og da slo vi til! En god bonus er
at det er i Tjølling, kun en kort kjøretur
fra byen og med god kollektivtransport
rett utenfor døra.
ABSOLUTT FORNØYD
Overgangen til å bo med naboer så tett
innpå opplever begge som en berikelse, og både Reidun og Arvid mener
at Gloppetunet «absolutt!» har stått til
forventningene.
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- Vi er spesielt godt fornøyde med det gode
miljøet blant beboerne. Grillfest og julebord er
to faste samlinger som legger godt til rette for
å bli kjent med de andre flotte folkene som bor
her. En stor balkong er også noe vi er spesielt
godt fornøyde med! Det var noe vi ikke så andre plasser, og den har gitt oss mye glede.

UNIKE TILBUD
Gloppetunet byr på flere tilbud som vaktmestertjenester, flotte uteområder, trimrom
og kommende selskapsrom og gjesterom.
Trimrommet er noe ekteparet benytter seg av
jevnlig.
- At det er tilrettelagt for trening uten å måtte

ET GODT STED Å BO
- Her på Gloppe er det stille, rolig og
flotte boforhold. Vi har fått mange nye
venner, og senest i sommer hadde vi en
flott tur til Harstad med to andre beboerpar vi har blitt kjent med. Vi kan absolutt
anbefale andre å bo her!

Frodig balkongglede
Når hus og hage skal byttes ut med leilighet og balkong, grubler spesielt hageentusiastene over hvordan det skal gå. Men det
er fullt mulig å skape sin egen, private drømmehage når du flytter i leilighet. Hagedesigner og gartner i Vestfold Hagedesign
Vibeke Dahl Skelton gir tips og råd.
Leilighetene på Gloppetunet kommer med gode balkonger og markterrasser som inviterer til lange dager utendørs.
- Selv om vi planlegger flotte, grønne fellesarealer hvor det tilrettelegges for at gode naboer kan sosialisere og hygge seg,
vil alle som flytter til Gloppetunet få muligheten til å nyte sin egen private utendørssone. Her kan man trekke seg tilbake
og være i fred, sier Øystein Moskvil som utvikler Gloppetunet.
DEFINÉR ØNSKENE
For å få mest mulig ut av balkongen og
markterrassen, er det lurt å definere behovene tidlig i prosessen. God planlegging er
nøkkelen, også når det kommer til balkonginnredning.
- Hvis behovet ditt er en spiseplass, så må du
innrede for en spiseplass. Hvis du derimot vil
slappe av utendørs etter middag med en god
bok i fanget, så er en loungeløsning et godt
valg, sier gartner og hagedesigner, Vibeke
Dahl Skelton. Hun planlegger og utvikler
grøntarealer i alle størrelser, fra store hager, til
små hager, hyttehager, balkonger, terrasser
og takterrasser.
ULIKE SONER
- Et godt råd er å tenke på uterom på samme
måte som man tenker på rommene inne.
Dessuten er det lurt å fortsette stilarten du
har inne helt ut på balkongen. Da blir det
mer helhetlig, sier Skelton. - Om du ønsker å
innrede både for måltider og med en godstol, kan balkongen deles inn i ulike soner
ved hjelp av “vegger” i form av levegger,
plantekasser eller f.eks. tre krukker på rad.

TENK PRYDVERDI
Balkonglivet skiller seg fra hagelivet på flere måter, og plantene oppfører
seg annerledes i krukker enn i bed. - Det er mange vekster som ikke liker
seg i en krukke. Derfor er det viktig å tenke på vekstforholdene. Krukkens
størrelse er viktig, den må ikke være for liten, råder Skelton.
Et tips er å snakke med en hagedesigner, som kan veilede i valg av planter og innredning.
- Det er viktig å tenke på prydverdi gjennom hele sesongen. På den
måten avløser plantene hverandre når de blomstrer. Det er faktisk de
færreste blomster som blomstrer fra mai til september, sier hun.
DEKORATIVE MULIGHETER
En hardfør plante som trives godt på balkongen, er oppstammet sibirertebusk. Som navnet tilsier er denne platen en tøffing, og den blomstrer i mai og juni. Den har en stor krone, er ca. 1, 5 meter høy og har fine
gule erteblomster.
- Fordi den er oppstammet kan man legge kulesteiner i krukken som en
dekorativ effekt og eventuelt ha eføy som kan henge nedover krukken,
tipser hagedesigneren.

GOD BELYSNING
Et siste tips fra hagedesigneren er å tenke belysning til balkong og
uteareal. Det har blitt mer og mer populært.
- Det kan være veldig dekorativt med en spot for å lyse opp kronen
på et lite tre eller en busk, eller små lysstolper som lyser opp stauder
eller prydbusker i en plantekasse. Lyset bidrar som en stemningsskaper i uterommet, og med god kveldsbelysning kan balkongen i
enda større grad oppleves som en forlengelse av leiligheten.

En annen fin plante, som også tåler minusgrader, er Viola Cornuta. Her
finnes det mange ulike farger slik at du kan velge den som best passer
din smak. Den blomstrer i april, og med godt stell og kniping av visne
blomster kan den holde til september/oktober.

For flere tips, råd og inspirasjon fra Vibeke Dahl Skelton se gjerne
nettsidene til www.vestfold-hagedesign.no
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Slik får du gode løsninger
på mindre plass
Med god planlegging og smarte grep kan overgangen fra hus til leilighet bli en positiv opplevelse.
Interiørkonsulenten anbefaler å bruke tiden godt til en real opprensing på loft og kjeller.

TIPS FRA
INTERIØRKONSULENTEN
• Lag en planskisse og tegn inn møblene
du ser for deg å ta med for å se hva du
faktisk får plass til.
• Velg farger som harmonerer. Fargevalg
er viktig, mange farger på liten plass
kan virke rotete.

Å flytte fra enebolig til leilighet innebærer
i de fleste tilfeller mindre plass å boltre seg
på.
– Det å kvitte seg med det du likevel ikke
bruker, og å være kritisk til eksisterende
møblering er en god start på flytteprosessen, sier interiørkonsulent Nina Kristin
Svean. Hun driver Svean Design AS i Larvik,
og bistår blant annet privatkunder med
møbelplassering, belysning og praktiske
løsninger.
SMART INNREDNING
- Stilen og smaken forandrer seg jo over
tid, og det kan hende en flytteprosess
er en god anledning til å fornye enkelte
møbler, sier Svean. Samtidig er det tid for
å tenke funksjonelt, og sørge for effektive
løsninger som gir opplevelse av rom.
- En mindre sofa med løse stoler kan
gjøre at stuen virker større. Mange har en
tendens til å overmøblere i forbindelse
med flytting. Det er så mange ting man
ønsker å ha med seg videre, og resultatet
blir at leiligheten kan virke trang og liten.
God planlegging kan forhindre dette, sier
Svean.

Et viktig råd er å starte opprydningen i boder, kjeller og loft tidlig, slik at dette ikke
ukritisk blir med videre på flyttelasset.
GODT LYS FOR VOKSNE ØYNE
Innebygde skap som går fra gulv til tak, gjerne med skyvedører, gjør at du får plass
til mye på liten plass. Fargevalg er også viktig. Mange farger på liten plass vil fort virke
rotete, derfor er det smart å innrede med farger som harmonerer. Lys har også mye
med romfølelsen å gjøre. Dårlig opplyste rom virker mindre og det blir mørkt.
- Etter hvert som årene går, blir belysning viktigere for synet. Derfor er det viktig å
tenke plassering av lys og lyspunkter i forbindelse med innredning. Det kan også
være smart med enkel betjening og lysstyring, slik at du ikke må løpe til flere
punkter for å slå av og på lys, sier Svean. En bryter som slår av alt lys når man går ut
utgangsdøren er behagelig.

• Forsøk å holde det luftig. Ikke møbler
med høye tunge skap hvis alternativet
kan være en lav skjenk med lampe på
toppen.
• Gå for innebygde skap fra gulv til tak,
gjerne med skyvedører. Dette er plasseffektivt og gir mye lagringsplass.
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Unike fasiliteter
Gloppetunet tilbyr flere unike fasiliteter som gjør det enkelt å flytte til leilighet. Det blir muligheter for å bestille både selskapsrom og gjesterom etter
behov, noe som har blitt prioritert til stor glede blant beboerne. I tillegg vil det være mulighet til å benytte seg av trimrommet som ble bygget i
byggetrinn 1. Tilbudene som Gloppetunet tilbyr vil være tilgjengelige i en app.

TRIMROM
Trimrommet på Gloppetunet ble ferdigstilt
i byggetrinn 1, og er noe flere av beboerne
bruker hyppig. Her er det allerede blitt opprettet flere treningsgrupper, så om du ønsker
å trene med andre beboere er det gode muligheter for det! Treningstilbudet på området
gjør det enkelt å opprettholde formen uten
å måtte dra langt hjemmefra.

SELSKAPSROM
Å kunne ha selskaper med familie og venner
er viktig for mange, og tradisjonelt sett har
dette vært en utfordring for mange leilighetseiere. Beboerne på Gloppetunet får
derimot mulighet til å booke selskapsrommet med god plass til større treff. Rommet
har kjøkken og WC inkludert, og passer
perfekt til både bursdager og mellomstore
selskaper. Kjøkkenet kommer med vask og
varmtvannsbereder, og det er satt av plass til
øvrige hvitevarer.
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WC

3,8 m 2

Selskapsrom
54,9 m 2

GJESTEROM
De større leilighetene har opptil 3 soverom,
men på Gloppetunet er det fullt mulig å ha
overnattingsbesøk selv uten eget gjesterom.
Får du besøk av barn, barnebarn, venner eller
kjente kan du booke gjesterommet som
bygges sammen med leilighetene. Dermed
slipper du å tørke støv i mange tomme rom,
men har likevel mulighet til å ha storfint
besøk!

Bad

8,5 m 2

Gjesterom
20,9 m 2

Gode råd på flyttefot
Boligpreferansene forandrer seg, og avhenger av livsfase. Det kjenner eiendomsmegler og fagansvarlig ved Aktiv Eiendomsmegling i Larvik, Lars Erik Nordrum, godt til.
Mens den yngre garde jakter på rekkehus eller enebolig, er det flere voksne som ønsker å bytte
ut hus med et enklere liv i leilighet.
SENTRALT OG TILRETTELAGT
Eiendomsmegler Lars Erik Nordrum ser merverdien som ligger i trivselsperspektivet på Gloppetunet. - Dette er et innovativt konsept sammenlignet med leiligheter vi vanligvis selger.
Interessenter har meldt seg nettopp fordi det her blir tilbudt noe mer enn en leilighet, sier
han. Nordrum fremhver tilbud som blant annet mat på døren, felles sosiale arenaer og initiativ,
treningstilbud og vaktmestertjeneste.
Fra meglerens ståsted trekkes dessuten beliggenheten frem som en fordel ved
Gloppetunet.
– Det er kort vei til sjøen, strender og småbåthavn, men også butikker og servicetilbud. Alt en
trenger og drømmer om er innenfor veldig kort omkrets fra boligen, sier Nordrum. Tett på
Gloppetunet ligger også flotte rekreasjonsområder, som Østre Halsen og Seilerhytta.

PRAKTISK PROSESS
For den som vurderer å flytte fra enebolig til leilighet, er det både en mental og fysisk prosess som igangsettes.
Det finnes god kompetanse hos både bank og eiendomsmeglere til å diskutere mellomfinansiering og prosess. Dette er elementer som må tilpasses
den enkelte, avhengig av nåværende bosted, økonomiske situasjon og arbeidsforhold.
- Ikke nøl med å be om råd. Vi som jobber med dette til daglig kan bistå med våre perspektiver som kan være nyttige i denne prosessen, sier Nordrum. Mange ønsker også å hente inn råd og tilbud fra
flere meglere og banker.
- Før et eventuelt nytt boligkjøp er det lurt å tenke gjennom hva du ønsker deg og hvilke behov du har fremover, sier megleren. Her kan det også vært hensiktsmessig å lytte til venner og familie med tilsvarende erfaringer,
for å hente tips og gode innspill fra dem, før beslutningen tas.
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Boligen som passer for deg
De nye leilighetene på
Gloppetunet kommer i ulike
størrelser og med forskjellige romløsninger. Arkitekten har vektlagt at hver av
boenhetene skal ha mest
mulig naturlig lys, og på
den måten skal leilighetene
oppleves gode og romslige
uansett størrelse og innhold.
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På de følgende sidene presenteres de ulike leilighetene.
Her kan du finne den
leiligheten som passer
aller best til dine behov og
ønsker.
Lykke til i boligjakten!
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Kart
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Gloppetunet
Østre Halsen Kirke
Gloppe eldresenter
Hølen båthavn
Meny Blinken
Color Line
Sentrum
Togstasjon
Farris Bad
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6
5
2

1
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Situasjonsplan
En 2-roms, 69m2
Åtte 3-roms, 84-100m2
Tre 4-roms, 100-115m2
Garasjeplass og bod
Flotte uteområder
Gjesterom
Selskapsrom
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Leilighet 1
3-roms
1 .e t g
BRA:
89 m2

W

Entre

P-ROM:
87 m2

4,2 m2

Garderobe
3,0 m2

Bad/Vask

Soverom

5,8 m2

12,6 m2

Garasjeplass og sportsbod
nr. 2 i eksternt garasjebygg

Gang

VP

6,8 m2

Bod

Stue/Kjøkken

2,7 m2

38,0 m2

Bad

5,5 m2

2

Soverom
7,0 m2

1
P
P
P P
P

Balkong

P

22,1 m2

U
P P

P

P P P P

P
P

N
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Leilighet 2
3-roms
1 .e t g
WC

Soverom
8,3 m2

BRA:
85 m2

2,6 m2

Entre
5,9 m2

Stue/Kjøkken
37,7 m2

Bad/Vask
7,8 m2

Gang
2,8 m2

Garasjeplass og sportsbod
nr. 3 i eksternt garasjebygg

W

VP

P-ROM:
82 m2

Bod

2,8 m2

Soverom

2

13,1 m2

1
P
P
P P
P
P

Balkong
22,1 m2

U
P P

P

P P P P

N

P
P

N
0
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Leilighet 3
4-roms
1 .et g
Korridor
2

BRA:
103 m2

Soverom

Soverom

P-ROM:
100 m2

Entre

Bod

10,0 m2

8,3 m2

3,2 m2

4,7 m2

Sjakt

Bad

Garasjeplass og sportsbod
nr. 3 i underetasje

W

5,2 m2

Gang

Stue/Kjøkken

6,2 m2

VP

41,2 m2

5,3 m2

Bad/Vask

Soverom
13,6 m2

2

1
P
P
P P

Balkong

P

22,2 m2

P

U
P P

P

P P P P

P
P

N
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Leilighet 4
3-roms
1 .e t g
Bod

4,3 m2

WC

Entre

3,1 m2

BRA:
84 m2

5,6 m2

VP

Garasjeplass og sportsbod
nr. 1 i underetasje

Bad/Vask
8,7 m2

W

P-ROM:
80 m2

Stue/Kjøkken
36,8 m2

Garderobe
2,3 m2

Soverom
7,6 m2

2

Soverom
11,1 m2

1
P
P
P P
P
P

Balkong
22,1 m2

U
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P P P P
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Leilighet 5
3-roms
1 .et g
BRA:
101 m2

Entre

P-ROM:
98 m2

6,0 m2

Sjakt

VP

Bad/Vask

Garasjeplass og sportsbod
nr. 2 i underetasje

Bad

9,6 m2

5,9 m2

Bod

3,0 m2

W

Garderobe
3,3 m2

Gang
5,9 m2

Soverom
7,8 m2

Soverom

2

Stue/Kjøkken
43,3 m2

11,5 m2

1
P
P
P P

Balkong

P
P

33,1 m2

U
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P

P P P P

P
P

N
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Leilighet 6
4-roms
1 .e t g

Soverom
W

Soverom

8,0 m2

Garderobe

14,2 m2

3,6 m2

Bad/Vask
6,9 m2

Entre

Bod

6,4 m2

3,1 m2

BRA:
115 m2

Gang

Bad

Garasjeplass og sportsbod
nr. 4 i underetasje og i
eksternt garasjebygg

13,2 m2

7,2 m2

P-ROM:
112 m2

Sjakt

VP

Stue/Kjøkken
41,1 m2

2

Soverom
7,0 m2

1
P
P
P P
P
P

U
P P

Balkong
32,0 m
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2
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P
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Leilighet 7
3-roms
2.etg
BRA:
93 m2

P-ROM:
89 m2

Entre
5,5 m2

W

Garderobe

Bad/Vask

Soverom

3,0 m2

5,8 m2

12,8 m2

Sjakt

Garasjeplass og sportsbod
nr. 7 i underetasje

Gang

VP

6,3 m2

Stue/Kjøkken
Bod

38,9 m2

Bad

3,5 m2

5,5 m2

Balkong
46,9 m2

2

Soverom
7,0 m2

1
P
P
P P
P
P

U
P P

P

P P P P

P
P

N
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Leilighet 8
2-roms
2.etg
BRA:
69 m2

Sjakt

Bod

2,8 m2

Bad/Vask
5,7 m2

7,0 m2

Garasjeplass og sportsbod
nr. 1 i eksternt garasjebygg

W

Entre

P-ROM:
66 m2

VP

Gang
3,5 m2

Stue/Kjøkken
33,8 m2

Soverom
13,4 m2

2

1
P

Balkong

P
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22,2 m2
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Leilighet 9
3-roms
2.etg
BRA:
87 m2

P-ROM:
84 m2

WC

Entre

W

3,2 m2

Bod

4,4 m2

2,8 m2

Bad/Vask

Garasjeplass og sportsbod
nr. 8 i underetasje

8,2 m2

Gang
5,4 m2

VP

Garderobe
3,3 m2

Stue/Kjøkken
36,5 m2

Soverom
13,2 m2

Soverom

2

6,4 m2

1
P

Balkong

P

22,2 m2

P P
P
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U
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P P P P

P
P
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Leilighet 10
3-roms
2.etg
Bod

4,3 m2

WC

Entre

3,1 m2

BRA:
83 m2

5,9 m2

P-ROM:
79 m2

VP

Garasjeplass og sportsbod
nr. 9 i underetasje

Bad/Vask
8,7 m2

W

Stue/Kjøkken
36,8 m2

Garderobe
2,3 m2

Soverom
6,7 m2

Soverom

2

11,1 m2

1
P
P
P P
P

Balkong

P

22,1 m2
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Leilighet 11
3-roms
2.etg
BRA:
101 m2

Entre

P-ROM:
98 m2

6,0 m2

Sjakt

VP

Bad/Vask

Garasjeplass og sportsbod
nr. 6 i underetasje og i
eksternt garasjebygg

Bad

9,6 m2

5,9 m2

Bod

3,0 m2

W

Garderobe
3,3 m2

Gang
5,9 m2

Soverom
7,8 m2

Soverom

2

Stue/Kjøkken
42,8 m2

11,5 m2

1
P
P
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Balkong

P

P

22,1 m2

U
P P

P

P P P P
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Leilighet 12
4-roms
2.etg

Soverom
W

Soverom

8,0 m2

Garderobe

14,2 m2

3,6 m2

Bad/Vask
6,9 m2

Entre

Bod

6,4 m2

3,1 m2

BRA:
115 m2

Gang

Bad

Garasjeplass og sportsbod
nr. 5 i underetasje og i
eksternt garasjebygg

13,2 m2

7,2 m2

P-ROM:
112 m2

Sjakt

VP

Stue/Kjøkken
41,1 m2

2

Soverom
7,0 m2

1
P
P
P P

P
P

U
P P

Balkong
30,7 m
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Kjeller
U.etg
Ikke utgravd

Bod 9

BRA:
409 m2

6,7 m2

Bod 3
Plass 1
13,7 m2

I kjeller er det parkeringsplass i felles parkeringsgarasje og sportsbod til 9 av
leilighetene. Her ligger også
gjesterommet.

Plass 2
13,7 m2

Snuplass

Plass 3
13,7 m2

8,8 m2

Bod 2
6,6 m2

Korridor
37,1 m2

Sluse
4,4 m2

Heis

3,3 m2

Plass 4
13,7 m

2

Bod 1

Teknisk

5,0 m2

5,5 m2

Bad

8,5 m2

Bod 8
5,2 m2

Bod 4

Gjesterom

6,3 m2

20,9 m2

Garasje

Plass 5

241,6 m2

13,7 m2

2

Bod

11,7 m2

Plass 9
13,7 m2

1

Plass 8
13,7 m2

Plass 7

Plass 6

13,7 m2

13,7 m2

P
P
P P
P
P

U
P P

P

P P P P

P
P

N
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Bod 5
6,3 m2

Bod 7
6,0 m2

Bod 6
6,3 m2

Bod 1
5,3 m2

Bod 2
5,3 m2

Garasjebygg ute
og selskapsrom

Bod 3
5,3 m2

Bod 4

Bod 5

Bod 6

Plass 4

Plass 5

Plass 6

5,3 m2

Plass 1
17,4 m2

Plass 2
17,4 m2

Plass 3
17,4 m2

17,4 m2

5,3 m2

1 .e t g

5,3 m2

BRA:
202 m2

17,4 m2

17,4 m2

I garasjebygg ute er det 6
garasjer med sportsbod.
Selskapsrommet ligger i
østenden av bygget, og er et
naturlig samlingspunkt ved
større arrangementer.
WC

3,8 m2

2

Selskapsrom
54,9 m2

1
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P
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P
P

U
P P
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Teknisk beskrivelse og særskilte opplysninger
TEKNISK BESKRIVELSE
GENERELT
Bæresystemet består av plasstøpt betong og stål i søyler
og dragere, og etasjeskiller av plasstøpte betongdekker
og hulldekkeelementer. Vegger og himlinger blir sparklet
og malt i estetisk klasse K2 etter NS 3420-T: 2019 (ikke
helsparkling). Det er parkeringsplass i parkeringskjeller
og/eller i garasjebygg ute til hver leilighet. Kildesorteringsanlegg er plassert ved garasjebygg ute. Det er en
låsbar sportsbod til hver leilighet i kjeller eller i garasjebygg. I kjeller er det et teknisk rom med vask og plass
til oppbevaring av rengjøringsutstyr til bruk for vask av
trapper/fellesarealer. Skyvedørsgarderober og skap i
entré, bad og soverom leveres ikke. Balkonger er som utvendig konstruksjon å anse. Mindre ansamlinger av vann
kan oppstå på overflaten etter regnvær. Utvendig tak har
listetekking med folie og utvendige takned-løp.
KRAV
Bygget blir oppført i henhold til gjeldende byggeforskrift, TEK 17, med noen dispensasjoner.
TILKOMST
Det vil bli trinnløs tilkomst til hver leilighet. Trapperom
med løfteplatform gir adkomst til alle leiligheter.
HIMLING
Himling er fortrinnsvis sparklet og malt gips. Himlingshøyde blir 265cm eller høyere i stue/kjøkken og
soverom med noen nedsenkede områder for tekniske
installasjoner. Fortrinnsvis 240cm i øvrige rom. Enkelte
leiligheter har synlige lavtbyggende dragere. Det leveres
systemhimling i boder under takhengt ventilasjonsaggregat og i fellesarealer.
VEGGER
Yttervegger er av isolert bindingsverk med royalimpregnert trekledning. Delevegger mellom leiligheter oppfyller krav til lyd og brann. Alle rom utenom bad leveres
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med malte flater på veggene. De fleste leilighetene har
synlige søyler.
VINDUER OG DØRER
Det er en blanding av fastkarm og utadslående og 3-veis
innadslående åpningsvinduer av tre kledd med aluminium utvendig. Balkongdører er slagdører av tre kledd
med aluminium utvendig. Hvitmalte slette innerdører
fra Swedoor. Entredører med lyd og brannkrav, samt
mulighet for fremtidig elektrisk betjent låskasse. Leveres
med 3 stk. nøkler som passer til ytterdør.

TOALETTROM
Gulv leveres med 30x30 cm grå gulvflis og grå fuger.
Frittstående toalett og enkel vask med ettgreps blandebatteri og speil.
SOVEROM
Soverom leveres uten skap. Det er markert på tegninger
1 meters bredde pr sengeplass. Åpningsvindu for lufting.
ENTRÉ
Gulv leveres med 30x30 cm grå gulvflis og grå fuger.

LISTVERK
Listverk av 12x58 glatt malt karmlist. Eik profilert 15x45
gulvlist og Hvit 21x45 dobbel skyggelist i tak. Synlig
spikring i eik fotlist, ellers sparklet og malt listverk.

GULV
Alle gulv, utenom i bad, toalettrom og entré leveres med
3-stavs 14mm eikeparkett, type Boen Casale 3-stav matt
lakk. Varme i bad og entré gulv.

STUE/KJØKKEN
Leilighetene har åpen løsning mellom stue og kjøkken. Kjøkken er av typen HTH Glatt hvit. Hvitevarer fra
Siemens. Det leveres integrert oppvaskmaskin, stekeovn, kombiskap, avtrekk og nedfelt platetopp. Overskap
leveres iht. kjøkkenplantegning. Alle skapdører har
integrert demping i hengslene. Nedfelt vaskekum og
laminerte benkeplater. 1 stk. skuff med bestikkinnsats.
Kjøkken leveres med vannstopper rundt oppvaskmaskin
iht. forskriftskrav. Ettgreps blandebatteri. Totalhøyde på
kjøkkeninnredning er 2292mm.

VENTILASJON
Leilighetene ventileres etter forskriftene med et eget
ventilasjonsanlegg i hver leilighet, med varmegjenvinner og avtrekk fra kjøkkenhette. Aggregatene plasseres
fortrinnsvis i bod. Utkast over tak. Nedforinger og
innkassinger må påberegnes for føring av ventilasjonskanaler. Garasjer og boder samt fellesarealer i kjeller får
avtrekksventilasjon.

BAD
Bad leveres med 20x40 cm hvit flis med grå fuger på veggene. Gulv leveres med 30x30 cm grå gulvflis (10x10 cm
i dusjsone) med grå fuger. Vegghengt klosett fra Villeroy
og Boch med soft-close sete. 90x90 cm hvitt dusjhjørne
med 2 slagdører. 80 cm baderomsinnredning fra Foss
med to skuffer, samt speil. Ettgreps blandebatteri. Ett
bad i hver leilighet blir klargjort for montering av vaskemaskin med strøm, vann og avløp. Det blir også lagt opp
strøm til en kondensfri tørketrommel.

ENERGI
Det leveres luft til luft varmepumpe i hver leilighet
for varme/kjøling. Varmtvannsbereder i hver leilighet.
Temperatur i trapperom og fellesganger skal holdes på
minimum 5°C ved hjelp av panelovn. Garasjeplasser og
sportsboder i kjeller er frostsikre.
ELEKTRO
Strømmåler for hver leilighet samt en måler for
fellesarealer. Det leveres elektriske punkt iht. krav fra
NEK400:2018 og TEK 17. Varmekabler på bad og i entré
i alle leiligheter. Utelampe og stikk på hver balkong/
terrasse. Benkearmatur under overskap på kjøkken.
Speilarmatur med stikkontakt på alle bad. Komfyrvakt på

kjøkken. Det er takpunkt for lys styrt av bryter i bad, bod
og gang. Soverom og stue/kjøkken har strømuttak nær
himling for tilkobling av lampe, styrt av bryter. Ringeklokke i hver leilighet. Felles porttelefonsystem med
svarapparat i alle leiligheter tilknyttet fellesgang.
TV/KABEL
Det leveres Telenor abonnement med TV og Internett.
BRANNVARSLING
Adresserbart sentralt brannvarslingsanlegg med
mulighet for tilknytning til brannvesenet. Avstillingspanel i fellesgang i 1.etg.
BALKONGER
Balkonger har tremmegulv med rekkverk i glass og
metall. Noen balkonger kan få glass over rekkverk opp til
total høyde 200 cm på grunn av lydkrav.
EKSTERNE GARASJER
Det blir seks garasjer med tilknyttet sportsbod i garasjebygg ute. Garasjer har lys i tak og en stikkontakt. Hver
garasje og sportsbod er fysisk avgrenset med vegger og
nett. Hver garasje har egen motorisert port med fjernkontroll og portåpner. Asfaltert gulv i garasje og betonggulv i tilknyttet sportsbod.
PARKERINGSKJELLER
Blanding av asfaltert gulv og betonggulv.
GJESTEROM
Gjesterom leveres med parkett på gulv og malte vegger.
Bad tilknyttet gjesterom leveres med belegg på gulv og
malte vegger, og kommer med dusjkabinett, frittstående
toalett og 80 cm baderomsinnredning fra Foss med to
skuffer, samt speil. Gjesterom levere umøblert.
SELSKAPSROM
Selskapsrom leveres med belegg på gulv og malte
vegger. Kjøkken leveres uten hvitevarer. Tilknyttet
toalettrom leveres med belegg på gulv og malte vegger,
og kommer med frittstående toalett og enkel vask med
ettgreps blandebatteri og speil. Bord og stoler og annet
løst inventar følger ikke med. Det vil komme en søyle for

bæring av taket midt i rommet.
FELLESAREALER
Trapper og trapperom utføres i betong med belegg på
gulv og malte vegger. Det leveres løfteplatform med
sjakt mellom etasjene.
UTEAREALER
Det leveres opparbeidede utearealer iht. situasjonsplan.
Beplantning omtrentlig iht. situasjonsplan og prospekt.
Utvendig leveres det 4 stk. frostfrie utekraner på hovedbygg til vanning. Veier asfalteres. 150 mm kantstein
festet i asfalt langs kjøreveier. Plen leveres tilsådd.
PROSJEKTET/SELSKAPET/EIENDOMMEN
PROSJEKTET
Gloppetunet, byggetrinn 2 består av 12 leiligheter og er
andre og siste utbyggingstrinn på Gloppetunet. Fra før
av består Gloppetunet av 27 leiligheter tilknyttet Gloppetunet borettslag.
Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter tilknyttet
Gloppetunet II borettslag som blir stiftet før innflytting.
Borettslaget blir eier av Gnr.:1006, Bnr.:463. Borettslagets
organisasjonsnummer, andelsnummer samt endelig
adresse vil bli tildelt før innflytting.
Det foreligger avtale med Gloppetunet borettslag som
gjelder rettigheter og plikter knyttet til borettslagenes
eiendommer, og regulerer bla. felles bruksrett og drifts
og vedlikeholdsansvar for trimrom, selskapsrom, gjesterom og utearealene på Gloppetunet.
SELGER/UTBYGGER
Selger er Kaupangveien 12 AS
Org.nr.: 996 830 543
FORVENTET FREMDRIFT
Ved salgsstart i dette prosjektet vil det være forkjøpsrett
for medlemmer i Larvik Boligbyggelag (LABO). Medlemmer i LABO som ønsker å benytte seg av sin forkjøpsrett
må innen annonsert søknadsfrist levere søknad for å
melde sin kjøpsinteresse. Etter søknadsfristen vil LABO
innkalle til et tildelingsmøte hvor de som har levert
søknad får velge leilighet etter ansiennitet – den med

lengst medlemskap får velge først osv. Etter tildelingsmøtet gjelder «førstemann til mølla» prinsippet.
Byggestart vil være avhengig av salg. Ved tilfredsstillende
salg er forventet oppstart 1. kvartal 2021. Det er beregnet ca. 13 måneder byggetid, noe som gir forventet
ferdigstillelse 2. kvartal 2022. Dersom forhåndssalget blir
oppfylt på et tidligere tidspunkt vil også overtagelsen bli
tilsvarende fremskyndet.
ADKOMST
Adkomst fra Gonveien.
BYGGEMÅTE/STANDARD
Bebyggelsen vil bestå av 12 andelsleiligheter, organisert
som et borettslag. De fleste leilighetene har garasjeplass
og sportsbod på kjellerplan, og med heis til etasjene. De
resterende leilighetene vil ha garasje og sportsbod ute.
Se ellers prosjektbeskrivelsen og plantegninger.
TILVALG
Det vil bli gitt mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger i egen bolig for kjøpere som kjøper på et tidlig
tidspunkt. Kjøper har under ingen omstendigheter rett til
å kreve utført endring/tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer selgers vederlag med mer enn 15%,
arbeider som vil føre til ulemper for selger som ikke står
i forhold til kjøpers interesse i å få utført arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som
berører rammetillatelsen. Det vises ellers til bustadoppføringslovas §9 og §42.
Alle kjøpere vil bli invitert til å delta på et møte hvor
nærmere informasjon om mulighetene for tilvalg blir gitt.
Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med
kravene som kommer frem av gjeldende teknisk forskrift.
Eventuelle tilleggsbestillinger og endringer skal avtales
skriftlig, faktureres av utbygger når arbeidet er utført og
innbetales meglers klientkonto innen overtagelse.
AREAL
Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene
i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer
for arealmåling. Arealene som er oppgitt er bruksareal
(BRA), som er boligens areal innvendig målt ved boligens
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omsluttede vegger, inklusive innvendige vegger, boder
og sjakter, men ikke medregnet yttervegger. Summen av
de oppgitte romstørrelser på plantegningene samsvarer
ikke med boligens totale BRA som følge av at innvendige
vegger og for eksempel innkassinger av ventilasjon ikke
er medtatt i denne sammenheng. Det tas forbehold om
at mindre arealavvik kan forekomme, da det oppgitte
beregnede areal er basert på tegninger.
TOMT/TOMTEAREAL
Eiet tomt på 4188 m2. Gloppetunet II borettslag blir
hjemmelshaver av denne eiendommen før innflytting.
Tomten opparbeides i henhold til de krav som kommer
frem av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal.
Utomhusplan slik den er presentert i salgsoppgaven er
veiledende, men det må forventes endringer i denne da
detaljprosjektering ikke er fullført. Det tas forbehold om
endelig organisering av parkering og uteareal.
Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten. Dersom de utvendige arealene
ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan
kjøper holde tilbake beløp tilsvarende manglende arbeid
taksert av tredjepart. Eventuelt gjenstående arbeid skal
utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn
til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og
fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før
den midlertidige brukstilla-telsen er utløpt. Når borettslaget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal
foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning
for borettslagets fellesarealer.
ØKONOMI/BETALINGSBETINGELSER
Boligens totalpris er innskuddet du betaler i tillegg til din
andel av borettslagets fellesgjeld. Du må selv ordne finansiering av kjøpesummen ved å bruke egenkapital og/
eller ved å ta opp lån. Din del av fellesgjelden overtar du
automatisk når du blir eier av boligen. Du står helt fritt til
å nedbetale på fellesgjelden på boligen din dersom du
ønsker dette (IN-ordning). Renter og gjeld er fradragsberettiget på selvangivelsen, og LABO sørger for at dette
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ivaretas. I tillegg betaler kjøper følgende omkostninger:
Etableringsgebyr per andel for organisering/stifting av
boligselskapet: kr. 4300
Registrering av andel: kr. 480
Tinglysningsgebyr for overføring av hjemmel: kr. 480
Evt. tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr. 480
Grunnboksutskrift: kr. 202
Andelskapital: kr. 5 000
Dokumentavgift av tomteverdi per andel/bolig: kr. 15 625
Hjemmelshaver til tomten er Nye Kaupangveien 12
AS, org.nr.: 922 740 836. Overskjøting av hjemmel til
borettslaget utløser 2,5 % dokumentavgift til staten av
tomteverdien. Kjøper dekker sin andel (1/12) av dokumentavgiften.
Samlet andelskapital vil utgjøre borettslagets formelle
egenkapital når borettslaget tar over drift av eiendommen.
Vi tar forbehold om at endringer i offentlige gebyrer og
endelig fastsettelse av tomteverdi kan påvirke omkostningenes størrelse.
For priser - se prisliste hvor innskudd, andel fellesgjeld,
stipulerte lånekostnader, stipulerte felleskostnader, stipulerte avdrag etter endt avdragsfri periode, lånebetingelser,
IN-ordning og finansieringseksempler er beskrevet.
STIPULERTE FELLESKOSTNADER
Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi og fordeles iht.
vedtektene. I prislisten er felleskostnadene stipulert.
Felleskostnadene er tenkt å inkludere bla.: kommunale
avgifter, bygningsforsikring, TV/internett, løpende drift
og vedlikehold av bygningene, fellesarealer og utearealer mm. Kostnadene er beregnet på gjeldende prisnivå i
2020. Dermed må det regnes med en justering av disse
ved innflyttingstidspunktet.
OPPGJØR
10% av den totale kjøpesummen innbetales meglers
klientkonto ved signering av kjøpekontrakt etter at
byggebeslutning er tatt og selger/utbygger har stilt
nødvendige garantier. Forskuddet skal være fri egenkap-

ital og det kan ikke tas pant i den kjøpte leiligheten for
forskuddsbeløpet.
Resterende innskudd, samt omkostninger, andelskapital
og evt. regning for tilleggsarbeider innbetales meglers
klientkonto innen overtagelse. Ved overtagelse overtas
andelens fellesgjeld.
Alle innbetalinger fra kjøper blir stående på meglers
klientkonto inntil overtagelse, alternativt kan selger
kreve beløpet utbetalt fra megler mot å stille garanti
iht. bustadoppføringslovas §47. Eventuelle renter av
forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt
og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke
velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på
meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.
BUDGIVNING
Leilighetene selges til faste priser (uten budgivning) iht.
gjeldende prisliste. I forbindelse med kontraktsinngåelse
må kjøper dokumentere finansiering. Selger forbeholder
seg rett til å foreta kredittvurdering av kjøpere og kan
avvise kjøpere som ikke er kredittverdige på kjøpstidspunktet.
BORETTSLAGET/FORRETNINGFØRER
BORETTSLAGET
Boligene vil bli en del av Gloppetunet II borettslag.
Larvik Boligbyggelag (LABO) vil sørge for stiftelse av
borettslaget, forestå tinglysning av fellesobligasjon for
innskudd og fellesgjeld, avholde generalforsamling slik
at borettslaget kommer i ordinær drift og senere være
borettslagets forretningsfører.
Det kan være aktuelt med en sammenslåing med Gloppetunet borettslag dersom lagene blir enige om dette.
FORRETNINGSFØRER
Larvik Boligbyggelag (LABO) er valgt som forretningsfører for borettslaget.
VEDTEKTER
Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for borettslaget som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.
Disse er bindende for kjøper, men selger kan endre disse

før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsoppgaven
og inneholder viktig informasjon om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg kjent med disse før
det inngås avtale om kjøp.
DYREHOLD
Det er p.t. ikke fastsatt regler for dyrehold i borettslaget.
Når borettslaget er etablert og i drift vil det være opp til
borettslaget å etablere regler for dyrehold.
UTLEIE
Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år,
dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett
av de to siste årene.
FORSIKRING
Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til
overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som
er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste
ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
Etter overtakelse vil borettslaget tegne egen forsikring
for bygningen som inngår i borettslaget. Selger skal se til
at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler
sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
FORSIKRING MOT TAP AV FELLESKOSTNADER
Borettslaget vil være forsikret mot tap av felleskostnader
gjennom Borettslagenes Sikringsordning AS. Dette betyr
at du er sikret mot å betale for naboens felleskostnader
dersom vedkommende ikke overholder sine økonomiske
forpliktelser.
FORKJØPSRETT
Ved oppstart av prosjektsalget vil det en kort tidsbegrenset periode være forkjøpsrett for medlemmer i Larvik
Boligbyggelag. Etter dette selges leilighetene i prosjektet
etter «førstemann til mølla» prinsippet. Re-salg vil utløse
forkjøpsrett for andelseiere i borettslaget og dernest
medlemmer i Larvik Boligbyggelag iht. borettslagets
foreslåtte vedtekter.

OFFENTLIGE FORHOLD
EIENDOMMENS BETEGNELSE
De prosjekterte leilighetene vil bli organisert i Gloppetunet II borettslag. Andelsnummer vil bli tildelt når prosjektet nærmer seg ferdigstillelse/innflytting. Borettslaget
vil bli eier av tomten hvor prosjektet oppføres Gnr.:1006,
Bnr.:463 i Larvik kommune.
VEI/VANN/AVLØP
Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og
avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
FORMUESVERDI
Ligningsverdien er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Skatteetaten etter ny beregningsmodell som
hensyntar om boligen er såkalt primærbolig (der boligeieren har folkeregistrert adresse) eller sekundærbolig
(alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for
primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 30% av den
beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.
REGULERINGSMESSIGE FORHOLD
Eiendommen er regulert til boligområde.
SERVITUTTER/HEFTELSER/RETTIGHETER
Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak
av borettslagets legalpant for forfalte felleskostnader
og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht.
burettslagslova § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G
(G = folketrygdens grunnbeløp). Andel fellesgjeld følger
leilighetene.
Følgende servitutter av betydning er registrert på borettslagets grunn:
2017/265646-2/200 Erklæring/avtale Tinglyst 27.03.2017
Bestemmelse om bruk av lekeplass
Bestemmelse om septiktank m.m.
2019/534982-1/200 Erklæring/avtale Tinglyst 10.05.2019
Rettighetshaver: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE Org.nr: 821227062
Rett til drift og vedlikehold av lysmaster, snø rom m.m på
utsiden av fortauet

Rettigheter på 3805-1006/288 i eiendomsrett
2017/265646-1/200 Best. om adkomstrett Tinglyst
27.03.2017
Knr:3805 Gnr.:1006 Bnr.:463
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
2017/438317-1/200 Erklæring/avtale Tinglyst 26.04.2017
Knr:3805 Gnr.:1006 Bnr.:463
Rett til bruk av garasjeplass
2017/438317-2/200 Erklæring/avtale Tinglyst 26.04.2017
Knr:3805 Gnr.:1006 Bnr.:463
Rett til bruk av kildesorteringsanlegg
2017/438317-3/200 Erklæring/avtale Tinglyst 26.04.2017
Knr:3805 Gnr.:1006 Bnr.:463
Rett til bruk av fellesbod
Viser til avtale inngått mellom Gloppetunet borettslag
og Kaupangveien 12 AS, datert 23.03.2017. Avtalen er
vedlagt.
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes
servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og
vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av
energi nettverk m.m.
Kjøper plikter å rette seg etter borettslagets vedtekter og
evt. ordensregler.
Kjøper må være/bli medlem i Larvik Boligbyggelag.
FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse.
KONSESJON
Konsesjonsfritt. Det er ikke boplikt i denne delen av
Larvik kommune.
AVTALEMESSIGE FORHOLD
SALGSBETINGELSER
Leilighetene selges iht. bestemmelsene i bustadoppføringslova. Etter ferdigstillelse kan boligene selges
etter bestemmelsene i avhendingslova.
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FORBEHOLD OM REALISERING
Selger tar forbehold om at det må selges 60% (7stk.) av
boligene før byggestart kan besluttes, samt at tilfredsstillende finansiering oppnås. Videre tar selger forbehold
om at det oppnås nødvendige offentlige godkjenninger
for prosjektet slik det er presentert og i tråd med selgers
planer. Forbeholdene skal være avklart eller slettet innen
31.05.2021. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart
innen forannevnte frist kan selger velge å ikke real-isere
prosjektet. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt/innflyttingstidspunkt tilsvarende.
Kjøper kan innen en uke etter 31.05.2021 skriftlig trekke
seg fra avtalen dersom ikke selger har avklart/slettet sine
forbehold.
ØVRIGE FORBEHOLD
Arealene som er oppgitt er bruksareal (BRA), som er
boligens areal innvendig målt ved boligens omsluttede
vegger, inklusive innvendige vegger, boder og sjakter, men ikke medregnet yttervegger. Summen av de
oppgitte romstør-relser på plantegningene samsvarer
ikke med boligens totale BRA som følge av at innvendige
vegger og for eksempel innkassinger av ventilasjon ikke
er medtatt i denne sammenheng. Det tas forbehold om
at mindre arealavvik kan forekomme, da det oppgitte
beregnede areal er basert på tegninger.
Prospektets illustrasjoner er ikke å anse som en del av
kontraktsdokumentene. Illustrasjonene er kun ment å
danne et inntrykk av den ferdige bebyggelse, og kan
ikke anses som endelig leveranse. Plantegninger og
illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er
ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår
ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør
ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling,
både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med
forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige
og nødvendige, eller som følge av offentlige pålegg, forutsatt at dette ikke i vesentlig grad forringer prosjektets
eller boligens kvalitet i vesentlig grad. Slike endringer vil
ikke være en mangel og kjøper aksepterer, uten krav på
prisavslag eller erstatning, at utbygger har rett til å foreta
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endringer med hensyn til konstruksjon, materialvalg,
innredningsvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger
herunder mindre endringer av planløsninger/areal eller
lignende. Det tas spesielt forbehold om endringer og
justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for
plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger
av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Det
kan dermed forekomme avvik mellom de planskisser
og leveranser som er presentert i prospektet og den
endelige leveransen. Om det blir nød-vendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter
selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige
krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers
ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med
endringene. Eventuelle økte kostnader dekkes av kjøper.
Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det
avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet
opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.
Selger forbeholder seg retten til å disponere/selge/leie
ut ekstra p-plasser på borettslagets grunn. Bestemmelser
som gjelder dette, vil bli vedtektsfestet.
Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur og
skjeggkre kan forekomme i boligen, og tar ikke ansvar
for dette.
Selgeren skal levere arbeidet med normal håndverksmessig kvalitet. Selger er ikke ansvarlig for mangler som
har sin årsak i normal krymping av betong, treverk eller
plater og derav påfølgende sprekkdannelser i tapet,
maling, parkett eller lignende.
Med dagens tette og miljøvennlige boliger kan det være
fare for heksesot inne i leilighetene. Dette kan ikke selger
holdes ansvarlig for. Alle leilighetene bør ventileres godt
særlig høst og vinter de første årene. Man bør i tillegg
være forsiktig med bruk av gass og levende lys.
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til
øvrige kjøpere.
Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet.

GARANTIER
Straks etter avtaleinngåelse skal selger stille garanti for
oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen, jf. bustadoppføringslova. §12. Dersom selger har tatt forbehold
skal garanti stilles straks etter at forbeholdene er bortfalt.
Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 %
av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.
Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, ev.
parkeringskjeller, herunder ferdigstillelsen av disse.
Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse
kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt. Dersom det er tatt forbehold
og garanti ikke stilles straks etter at forbeholdene er
bortfalt, eller byggearbeidene igangsettes, gis kjøper
en særskilt hevingsadgang. Kjøper kan da varsle selger
skriftlig om at de ønsker å benytte seg av hevingsadgangen. Selger må gis en frist på minimum ti virkedager for å
bringe forholdet i orden.
Kjøpers betalingsplikt inntrer ikke før det er stilt garanti
etter bustadoppføringslova §12. Dersom selger har tatt
forbehold inntrer betalingsplikten for ev. forskudd selv
om garanti ikke er stilt. Selger vil ikke få instruksjonsrett
over midlene før garanti etter bustadoppføringslova
§47 er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil
forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil
skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet
tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at
garantien er stilt.
KJØPEKONTRAKT
Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven.
SKJØTET
Selger utsteder skjøte til andelene og skjøtet tinglyses i
forbindelse med overtagelse.
SALG AV KONTRAKTSPOSISJON
Selger forbeholder seg retten til å nekte enhver overdragelse av rettsposisjoner iht. kjøpekontrakten før
overtakelse har funnet sted. Ved selgers eventuelle
godkjennelse av en slik transport, skal kjøper betale et

administrasjonsgebyr på kr. 30.000,- inkl. mva. til selger. Påkrevde garantier ved et evt. videresalg/transport
bekostes ikke av selger/utbygger.
AVBESTILLING
Iht. bustadoppføringslovas §52-54 bestemmelser kan
kjøper avbestille ytelsen eller deler av ytelsen. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et
avbestillingsgebyr på kr. 30.000,- Ved avbestilling etter
innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillings-gebyr på 10% av total kontraktssum inkl. mva.
OVERTAGELSE
Boligene planlegges ferdigstilt 2. kvartal 2022 under
forutsetning av at byggebeslutning blir tatt innen
31.05.2021. Det forventede tidspunktet for ferdigstillelse gjelder ikke som en bindende frist for endelig
overtagelse. Når byggebeslutning er tatt vil selger fastsette en overtagelsesperiode som ikke skal være lenger
enn 3 måneder. Senest 10 uker før ferdigstillelse skal selger varsle om overtagelsesdato. Selger forbeholder seg
retten til å kunne overlevere tidligere enn anslaget over
dersom fremdriften tillater det og dette synes hensiktsmessig. Ved overtagelse må det påregnes at det gjenstår
mindre utvendige eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Borettslagets styre representerer alle
eierne ved overtagelse av fellesarealene.
GENERELL INFORMASJON
KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Leiligheten skal være i samsvar med krav stilt i lov eller i
medhold av lov og som er gjeldende på tidspunktet for
søknad om rammetillatelse.
Leiligheten kan ha mangel dersom kjøper ikke får
opplysning om forhold som selger kjente eller måtte
kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med
å få. Tilsvarende gjelder dersom leiligheten ikke svarer
til opplysning som er gitt i annonse, salgsoppgave eller
annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder
likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningen
har innvirket på avtalen og at opplysningen ikke er rettet
i tide på en tydelig måte.
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsop-

pgaven med vedlegg, reguleringsplaner, øvrig beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått
tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger
er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Det
presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted
før bindende avtale om kjøp inngås.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold
ved leiligheten kjøper kjente eller burde blitt kjent med
før avtaleinngåelsen.
Det vises ellers til bustadoppføringslova kapittel IV.
LOV OM HVITVASKING
Meglerforetaket er underlagt lov av 6. mars 2009 om
tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrifter. Det følger av
hvitvaskingsloven at meglerforetaket er forpliktet til
å foreta kundekontroll av begge partene i handelen.
Dette innebærer at både selger og kjøper forplikter
seg til å fremlegge gyldig legitimasjon slik at identitet
kan bekreftes før handelen gjennomføres. Dersom slik
kundekontroll ikke kan gjennomføres er meglerforetaket
pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene
er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette
kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig
ansvar overfor meglerforetaket.
ENERGIMERKING
Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/
utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for
leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra
A-G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet
energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske
leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse
av ferdigattest for leiligheten.

FINANSIERING
Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene
i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om
formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med
oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
VEDLEGG
Prisliste, utkast til vedtekter, kjøpekontrakt og avtale med
Gloppetunet borettslag.
SELGE BOLIG
Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering
for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en
befaring.
SALGSOPPGAVE
Salgsoppgaven er opprettet 13.10.2020 og utformet iht.
lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
INFORMASJON OM MEGLERFORETAKET
Larvikmegler’n AS
Prinsegata 2, 3251 Larvik
Org.nr.: 879 155 622
EIENDOMSMEGLERE
Lars Erik Nordrum
Tlf: 478 92 666
E-post: lars.erik.nordrum@aktiv.no
Heidi Skalleberg
Tlf: 996 24 698
E-post: heidi.skalleberg@aktiv.no

VEDERLAG OG RETT TIL DEKNING AV UTLEGG
Det er avtalt en fast pris på kr. 40.000,- inkl. mva pr.
leilighet for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg. Vederlag
og utlegg betales av selger.
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Lars Erik Nordrum
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 478 92 666 / 33 13 85 00
E-post: lars.erik.nordrum@aktiv.no

Salgsteam
Gloppetunet

gloppetunet.no
Kaupangveien 12 AS • Mobil 934 43 143

Heidi Skalleberg
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 996 24 698 / 33 13 85 00
E-post: heidi.skalleberg@aktiv.no

