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Vi er stolte av å her kunne presentere et nytt boligprosjekt på Nanset - beliggende ved krysset  

Nansetgata/Greveveien hvor Bertel O. Steen har hatt bilutsalg og verksted før disse flyttet og gjorde eien-

dommen tilgjengelig for boliger igjen. Prosjektet består av 24 moderne og praktiske 3- og 4-roms leiligheter 

fordelt på 2 bygningskropper. Alle leilighetene får parkeringsplass og bod i underetasjen. Det blir heis fra  

parkeringskjelleren til alle leilighetsplan. Leilighetene har størrelser fra (BRA) 73,5 til 102,5 kvm. hvor 

alle får god standard, gode planløsninger og store vestvendte balkonger.

Nanset er et meget populært, veletablert og sentralt boligområde med flotte turområder i Bøkeskogen, 

Farris og Vestmarka like ved. I tillegg når man det meste Larvik har å tilby av servicetilbud og kultur 

med butikker, Nordbyen, Sentrum, Bølgen, Fritzøe Brygge, Indre Havn/Tollerodden mm. innen gangavstand.

Her kan man bo lettvint i ny og moderne leilighet uten å tenke på plenklipping, snømåking og utvendig 

vedlikehold - trygt og godt i et veletablert og godt bomiljø med attraktiv beliggenhet.

VELKOMMEN TIL NANSETGÅRDEN
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Leilighetene i Nansetgården får kort avstand til noen av de fineste turområdene Larvik har 
å by på. Like ved er Bøkeskogen som er et populært område for trening og rekreasjon, mat 
og hygge samt konserter og arrangementer. Bøkeskogen er et fint utgangspunkt for mosjon  
eller treningsturer med turløyper langt innover i Vestmarka og oppkjørte skiløyper vinterstid. 
Farris er også nært med muligheter for bading og turmuligheter til vanns og langs land. Det 
er heller ikke lange avstanden til Batteristranda, Indre Havn eller Tollerodden hvis nærhet til 
sjøen frister.

TUROMRÅDER
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Fra Nansetgården er det også gangavstand til det meste Larvik har å 
tilby av handel-, service- og kulturtilbud. Matbutikker, Nordbyen, Sen-
trum, Bølgen Kulturhus og Fritzøe Brygge er innen rekkevidde til fots. 
Det er også busstopp like ved.

I NÆRHETEN
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1  s. 11,  2  s. 12,  3  s. 15,  4  s. 18,  5  s. 11,  6  s. 13  
7  s. 16,  8  s. 19,  9  s. 11,  10  s. 14,  11  s. 17,  12  s. 20  
13  s. 21,  14  s. 15,  15  s. 15,  16  s. 23,  17  s. 21,  18  s. 16  
19  s. 16,  20  s. 24,  21  s. 22,  22  s. 17,  23  s. 17,  24  s. 25
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Antall rom: 4  |  P-rom: 99 m2  |  BRA: 102,5 m2  |  Etasje: 1, 2 og 3 

Leilighet 1, 5 og 9 Sett fra vest / Greveveien
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Antall rom: 4  |  P-rom: 90,5 m2  |  BRA: 94 m2  |  Etasje: 1 

Leilighet 2
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Antall rom: 4  |  P-rom: 90,5 m2  |  BRA: 94 m2  |  Etasje: 2 
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Antall rom: 4  |  P-rom: 90,5 m2  |  BRA: 94 m2  |  Etasje: 3 
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Antall rom: 3  |  P-rom: 70 m2  |  BRA: 73,5 m2  |  Etasje: 1 

Leilighet 3, 14 og 15
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Antall rom: 3  |  P-rom: 70 m2  |  BRA: 73,5 m2  |  Etasje: 2 

Leilighet 7, 18 og 19
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Antall rom: 3  |  P-rom: 70 m2  |  BRA: 73,5 m2  |  Etasje: 3 
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Antall rom: 3  |  P-rom: 86,5 m2  |  BRA: 90 m2  |  Etasje: 1 

Leilighet 4
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Antall rom: 3  |  P-rom: 86,5 m2  |  BRA: 90 m2  |  Etasje: 2 

Leilighet 8
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Antall rom: 3  |  P-rom: 86,4 m2  |  BRA: 90 m2  |  Etasje: 3 

Leilighet 12
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Antall rom: 3  |  P-rom: 85,5 m2  |  BRA: 89 m2  |  Etasje: 1, 2 

Leilighet 13 og 17
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Antall rom: 3  |  P-rom: 85,5 m2  |  BRA: 89 m2  |  Etasje: 3 
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Antall rom: 4  |  P-rom: 98 m2  |  BRA: 101,4 m2  |  Etasje: 1 

Leilighet 16
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Antall rom: 4  |  P-rom: 98 m2  |  Størrelse BRA: 101,4 m2  |  Etasje: 2 

Leilighet 20
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Antall rom: 4  |  P-rom: 98 m2  |  BRA: 101,4 m2  |  Etasje: 3 

Leilighet 24
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Standardleveranse/tilvalg  |  Leilighetene i Nansetgården leveres med en tidsriktig og god 
standard hvor det er lagt vekt på å optimalisere plassutnyttelse med lyse og luftige flater. Det 
er valgt gode og varige materialer som er i tiden og som harmonerer godt med bygningens ar-
kitektur. Det blir moderne leiligheter bygget ihht. tidens krav til utførelse og kvalitet. Boligene 
blir godt isolert både for lyd og varme. Det blir lagt opp til med varmeløsninger med vannbåren 
gulvvarme og ventilasjonssystem med varmegjenvinning. Det blir parkett på gulvene og malte 
gipsplater på vegger i alle boligene. Det leveres kjøkkeninnredning av god kvalitet med integrert 
kjøl-/fryseskap, oppvaskmaskin, stekeovn og nedfelt kokeplate. 

Baderom leveres  med fliser på gulv og vegger, vegghengt toalett, dusjhjørne med garnityr og 
innredning/servant av god kvalitet.

Plan- og innredningsløsningene er godt gjennomarbeidet, men vi er behjelpelige med å se på 
andre løsninger hvis det er ønskelig. Vegg samt tekniske installasjoner må plasseres  som tegnet. 
Kjøperne vil, avhengig av kjøpstidspunkt, ha muligheter til å være med å påvirke noe av endelig 
leveranse.

Tilvalg vil være bestemme farger på vegger, type parkett,innvendige dører og belistning,  
kjøkkeninnredning/garderober, hvitevarer og flisfarger på bad. 

Dette gir mulighet til å være med å skreddersy ditt nye hjem.
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Underetasje

Parkering og boder  |  Alle leilighetene får en lagringsbod og en 
parkeringsplass i underetasjen ihht. ovenstående plan. I tillegg vil 
underetasjen romme tekniske rom, et disponibelt rom borettslaget 
selv får bestemme bruken av og sykkelparkering. Det blir heis fra 
underetasjen til alle etasjeplan.
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Område / beliggenhet

Midt på Nanset  |  Kartet viser Nansetgårdens beliggenhet midt på Nanset. 
Adressen er Nansetgata 65 hvor Bertel O. Steen tidligere hadde bilutsalg og 
verksted.

Situasjonsplan  |  Situasjonsplanen til høyre viser foreløpig plan for uteom-
rådet. Fellesarealene er tenkt opparbeidet med asfaltert/hellelagt adkomst til 
inngangspartiene og asfaltert nedkjøring til garasjen. Videre blir utearealene 
tilsådd og beplantet. Det etableres felles uteplasser, lekeområde og etableres 
anlegg for søppelsortering. Gjesteparkeringsplasser opparbeides langs veien 
nord på eiendommen. Denne veien er en privat vei på borettslagets grunn, 
borettslaget og naboene som har adkomst via denne veien vil ha felles ansvar 
for drift og vedlikehold av denne. Trafoen som står nordvest på eiendommen 
vil ikke bli flyttet. 
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Å bo i borettslag

Når du kjøper en bolig i et borettslag, blir du andelseier i bo-
rettslaget. Det vil si at du blir eier av borettslaget sammen 
med de øvrige andelseierne. Borettslaget eier eiendommen i 
fellesskap. En andel i borettslaget gir deg enerett til bruk av 
egen bolig, samtidig som du får rett til å bruke fellesarealene 
sammen med de andre beboerne.   

Borettslag tilknyttet LABO
Borettslaget vil bli tilknyttet LABO, og blir med dette en del 
av et godt organisert fellesskap, som representerer en stor 
trygghet for deg som boligkjøper. LABO har over 70 års er-
faring, og forvalter mer enn 4 000 boliger i Larvik. Sammen 
med styret i borettslaget sørger LABO for en sikker og god 
drift av borettslaget og eiendommen. Å bo i et borettslag til-
knyttet LABO skal gi deg en lettvint og trygg hverdag, du 
skal ha tid til å leve.

LABO sørger for innkreving av månedlige felleskostnader, 
regnskapsførsel/årsoppgjør og utarbeidelse av budsjett, tilret-
telegging av generalforsamlinger, oppfølging av forsikrings-
saker, råd og veiledning m.m. LABO Boservice kan i tillegg 
yte vaktmester- og håndverkstjenester, renhold og stell av 
utearealer, og LABOs tekniske avdeling kan hjelpe borettsla-
get med å planlegge og gjennomføre vedlikehold av bygnin-
gene. LABO tilbyr også borettslaget bistand til å skreddersy 
systemer for ivaretakelse av HMS/internkontroll. 

Borettslag tilknyttet LABO får gjennom LABOs avtaler en 
rekke gode tilbud på for eksempel telefon, TV og internett, 
forsikringer og lån. I tillegg får du som LABO-medlem rabat-
ter og bonusopptjening i flere butikker i Larvik. 

Du bestemmer i borettslaget
Generalforsamlingen består av alle andelseierne og er den 
øverste myndigheten i borettslaget. Én gang i året, innen 
utgangen av juni, avholdes det møte i generalforsamlingen, 
der alle andelseierne har lik stemmerett. Generalforsamlingen 
velger et styre som har ansvar for den daglige driften av bo-
rettslaget og for å ivareta andelseiernes interesser.  

Felleskostnader
Du betaler felleskostnader til borettslaget hver måned. Fel-
leskostnadene skal dekke borettslagets samlede felles utgifter, 
som renter og eventuelt avdrag på borettslagets fellesgjeld, 
forsikring, forretningsførsel og administrasjon, revisjon, 
kommunale avgifter, utvendig vedlikehold og løpende drifts-
kostnader for eiendommen som plenklipping og snømåking. 
    
Vedlikehold
Borettslaget ved styret skal sørge for vedlikehold av bygnin-
gene (tak, vegger og felles installasjoner), samt eiendommens 
utvendige og innvendige fellesarealer. Utgiftene dekkes av 
innbetalte felleskostnader. Du har selv ansvar for å vedlike-
holde din egen bolig. Regler om vedlikehold og andre forhold i 
borettslaget finner du i borettslagsloven og borettslagets ved-
tekter.   
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Nanset har vært en stor gård og det meste av Larvik by ligger 
på den gamle gårdens grunn. Navnet var på gammelnorsk 
«Nannasetr» etter det gamle navnet på Farriselva. Gården 
ble trolig ryddet i tidsrommet 6-900 og grenset til Farriselva, 
hadde kystlinje fra munningen av Farriselva til Skottebrygga, 
gikk i øst til Frankendalen og grenset til gårdene Unnersbo, 
Yttersø, Tagtvedt og Frostvedt i øst, Hovland og Månejordet 
i nord og den gamle gården Fresje i vest. Nanset ble tidlig en 
del av Fresjegodset etablert av Iver Jenssøn Jernskjegg som 
senere gikk over til Langene og så til Grevene. 

Etter hvert ble de nedre delene av Nanset lagt ut til ekspen-
sjon for Larvik by. I 1780 åra la Greven ut store arealer for 
bortfeste til løkker for byborgere og verkets funksjonærer. Her 
hadde de beite for hester og kuer og kunne avle høy, korn og 

poteter. Rundt 1800 var det totalt 9 løkker på Nansets grunn. 
Området Nansetgården nå skal bygges på må ha vært en del 
av en av disse løkkene. I 1850 kjøpte brødrene Peder og Peter 
Berg opp store deler av Nanset og arealene øst for Grevevei-
en ble gården Nanset. Jorda ble brukt sammen med gårdene 
Øvre og Nedre Nanset. 

Vi nærmer oss nå 1900 og de store gårdene ble delt opp og 
det ble bygget mer og mer boliger på Nanset, særlig etter at 
Sørlandske hovedvei ble omlagt fra Hovland i 1872.
Eiendommen som i dag heter Nansetgata 65 oppsto som  
selvstendig eiendommen i 1896 og ble da utskilt fra Solhaug/
Steneløkken. Eiendommen ble gitt navnet Sagatun. Om det 
har vært bebyggelse på eiendommen tidligere vites ikke, men 
trolig har det ikke det. Eiendommen var da noe større enn 
den er i dag. På eiendommen ble det bygget en flott villa som 
kan ses på bildet. Bildet er tatt ca. 1938, akkurat når huset er 
bygget vites ikke. 

På begynnelsen av 1900-tallet var det stor utvikling på  
Nanset og eksplosiv boligbygging sammen med endringer i 
samfunnet førte til mer omlegging fra primærnæringer som 
jordbruk og skogbruk samt sekundærnæringer som steinbrudd 
og trelastindustri til tertiærnæringer som handel, service og 
transport. Snart fant man næringsvirksomhet i tilnærmet 
hvert hus på Nanset – så også på eiendommen Sagatun. 
Nansetgata 65 har for dagens generasjoner av både gamle 
og unge vært knyttet til motorkjøretøyer. I 1934 bygde de 
motorinteresserte brødrene Erling og David Henriksen-Wiik 

en liten bensinstasjon på eiendommen med det velklingende 
navnet Nanset MIL Stasjon. Veien ble etter hvert kort til å 
utvide virksomheten til også å omfatte salg av motorsykler og 
biler. Og på slutten av 1940-tallet omfattet eiendommen loka-
ler for salg av biler (Skoda), motorsykler (BSA), dekk, sykler 
og sportsartikler, samt også verksted for reparasjon de samme 
produktene. Størrelsen på verksted og butikk ble stadig utvi-
det ettersom virksomheten vokste, Og bensinstasjonen MIL 
endret navn til to bokstaver den eldre generasjonen av oss 
kjenner godt: BP. 

I 1955 sluttet D. Henriksen-Wiik med bil og flyttet sykkel- 
og mopedvirksomheten sin til Nansetveien 61 etter et kortere 
opphold med salg av sykler, mopeder og sportsutstyr inne i 
glassverandaen i villaen. Samtidig solgte han bilforretningen 

Nansetgata 65 - litt om eiendommens historie

Bilde av eiendommen tatt 1937/38 Bilde tatt tidlig i 1950-åra
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til Erik Thaulow. Nå ble bensinstasjonen revet og det ble  
bygget ny og stor hall for vask og smøring. Bilsalget dreide 
seg om populære engelske bilmerker som Commer, Hillman 
og Humber, men også det russiske merket Pobeda som var 
unntatt restriktive kjøpetillatelser. 

I 1960 innledet Thaulow en dialog med Bertel O. Steen AS 
som allerede på den tiden var en gigant i bilmarkedet. Og 
i 1961 ble eiendommen solgt til dem. I de neste 34 årene 
drev flere bilforhandlere sin virksomhet her, bl.a. Gustavsen  
Bilforretning og Vestfold Bilsenter AS, men alle var tilknyttet 
Bertel O. Steen for å selge deres produkter. Først i 1995 fikk 
virksomheten og selskapet navnet Bertel O. Steen AS.

I 2013 var det slutt, Bertel O. Steen bestemte seg for å flytte 
sin virksomhet til Øya. I september 2013 kjøpte LABO og 
Rose eiendom eiendommen av Bertel O. Steen. En epoke med 
bil og motorsykler, Mercedes og Peugeot, var over. En ring 
er sluttet fra bolig til næring og tilbake til bolig og tiden 
er inne for nye, flotte leiligheter i et av Larviks aller fineste  
boligområder.

Denne teksten er skrevet fritt etter informasjon og inspira-
sjon fra Jan Einar Bredals nye bok Mitt kjære Nanset. Bildene 
på disse sidene er også hentet fra denne boka (utlånt av Ellen 
Thorstensen). Bildet av Bertel O. Steen er tatt av Roy Olsen.  
 
Teksten leveres med alle mulige forbehold da forfatterne av 
dette salgsprospektet på ingen måte er å anse som lokalhis-
torikere og kan ha blandet/mistolket innholdet i Jan Einar 
Bredals bok.

Bilde tatt av Roy Olsen i 2012
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Ansvarlig megler:
Salg ved GARANTI Eiendomsmegling Larvik
Aleksander Berg, tlf: 97 59 22 50

Selger/utbygger:
LABO Rose Utvikling AS
LABO Rose Utvikling AS er et utbyggingsselskap som er eiet 
av Rose Eiendom og LABO - Larvik Boligbyggelag med 50% 
hver.

Adresse:
Nansetgata 65, 3269 Larvik – endelige adresser for de nye 
boligene er ikke tildelt fra Larvik kommune. 

Betegnelse:
Kommunenr. 0709, Gnr. 2011, Bnr. 58. Andelsnummer vil 
bli tildelt ved etablering av borettslaget.

Tomt: 
Borettslagets tomt er eiet. Tomtens størrelse er 3 469 kvm. Se 
leveransebeskrivelsen for mer informasjon. 

Bebyggelse/byggemåte/standard:
Eiendommen Nansetgata 65 blir bygget ut med 24 leiligheter 
fordelt på to bygningskropper. Se leveransebeskrivelsen for 
mer informasjon. 

Arealangivelser:
Arealet er angitt hhv. som BRA (bruksareal) som er arealet 

innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-
rom (areal av primære rom) som er BRA fratrukket innvendig 
bod/sekundærrom. På tegningene er det også angitt et roma-
real som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas 
forbehold om mindre avvik i de oppgitte arealer, da beregnin-
gene er foretatt på tegninger. 

Parkering: 
Hver leilighet vil få bruksrett til en parkeringsplass i  
garasjekjeller. Det blir opparbeidet plasser for gjesteparkering  
utendørs på borettslagets eiendom. 

Eierform:
Borettslag.

Overtagelse:
Boligene planlegges ferdigstilt høsten 2018 under forutset-
ning av at byggebeslutning blir tatt innen 31.12.2016. Det 
forventede tidspunktet for ferdigstillelse gjelder ikke som en 
bindende frist for endelig overtagelse. 

Kjøper vil bli varslet om overtagelsesmåned ca. 4 måneder før 
overtagelsestidspunktet vil skje. Endelig overtagelse vil bli 
varslet ca. 1 måned før endelig overtagelsesdato. 

Ved overtagelse må det påregnes at det gjenstår mindre ut-
vendige eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarea-
ler. Borettslagets styre representerer alle eierne ved overta-
gelse av fellesarealene.

Andeler samt borettslagets eiendom overdras fri for heftelser 
til kjøperne. 

Priser, fellesgjeld, lånevilkår og omkostninger: 
Boligens totalpris er innskuddet du betaler i tillegg til din 
andel av borettslagets fellesgjeld. Du må selv ordne finansier-
ing 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 fel-
lesgjelden på boligen din dersom du ønsker dette. 

Renter og gjeld er fradragsberettiget på selvangivelsen, og 
LABO sørger for at dette ivaretas. 

For priser - se prisliste hvor innskudd, andel fellesgjeld, sti-
pulerte lånekostnader, stipulerte felleskostnader, stipulerte 
avdrag etter endt avdragsfri periode, lånebetingelser, IN-ord-
ning og finansieringseksempler er beskrevet.

I tillegg betaler kjøper følgende omkostninger:
Tinglysningsgebyr for overføring av hjemmel: kr. 430,-
Evt. tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr. 430,-
Grunnboksutskrift: kr. 202,-

Kjøper innbetaler også andelskapital kr. 5 000,- før overta-
gelse. Samlet andelskapital vil utgjøre borettslagets formelle 
egenkapital når borettslaget tar over drift av eiendommen.
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Kjøpekontrakt:
For forbruker er avtalen regulert av Lov om avtale med for-
brukar om oppføring av ny bustad mm. (bustadoppførings-
lova) av 13. juni 1997 nr. 43. Standard kjøpekontrakt, bu-
stadoppføringslova, utkast til vedtekter mm. er tilgjengelig 
hos megler eller kan lastes ned fra prosjektets hjemmeside: 
www.nansetgården.no

I tillfeller der kjøper er en juridisk person kan selger kreve 
at avtalen reguleres av avhendingslova. Ved evt. salg etter 
ferdigstillelse selges leilighetene etter bestemmelsene i avhen-
gingslova.

Betalingsbetingelser:
10% av den totale kjøpesummen innbetales meglers klient-
konto v/ signering av kjøpekontrakt etter at byggebeslutning 
er tatt og selger/utbygger har stilt nødvendige garantier. 
Resterende innskudd, samt omkostninger, andelskapital og 
evt. regning for tilleggsarbeider innbetales meglers klient-
konto innen overtagelse. Ved overtagelse overtas andelens 
fellesgjeld.

Alle innbetalinger fra kjøper blir stående på meglers klient-
konto inntil overtagelse, alternativt kan selger kreve beløpet 
utbetalt fra megler mot å stille garanti ihht. bustadoppfø-
ringslovas §47. 

Forsikring:
Fram til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbyg-

ger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres av fellesforsik-
ring i borettslaget. Innboforsikring må kjøper selv sørge for. 

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. 

Nansetgården borettslag er forsikret mot risiko for usolgte bo-
liger i NBBL Fulltegningsforsikring AS.

Forretningsfører: 
Larvik Boligbyggelag (LABO) vil sørge for stiftelse av bo-
rettslaget, forestå tinglysning av fellesobligasjon for inn-
skudd og fellesgjeld, avholde generalforsamling slik at bo-
rettslaget kommer i ordinær drift og senere være borettslagets 
forretningsfører.

Forkjøpsrett:
Ved oppstart av prosjektsalget vil det bli annonsert tidspunkt 
for en søknadsfrist og et tildelingsmøte hvor boligene tilde-
les etter ansiennitet i Larvik Boligbyggelag. Interessenter må 
innen søknadsfristen levere søknad for å melde kjøpsinteresse 
i prosjektet. Ved tildelingsmøtet får de som har levert søknad 
innen fristen få velge leilighet slik at den med lengst medlem-
skap i LABO får velge først osv. Etter tildelingsmøtet gjelder 
forøvrig «førstemann til mølla» prinsippet.
 

Resalg vil utløse forkjøpsrett for andelseiere i borettslaget og 
dernest medlemmer i Larvik Boligbyggelag ihht. borettslagets 
foreslåtte vedtekter. Det vil si at disse går foran andre som 
ønsker å kjøpe boligen. Dersom flere er interessert i samme 
bolig går den foran som har best ansiennitet, det vil si lengst 
botid i borettslaget eller lengst medlemskap i LABO.

Rettigheter og forpliktelser:
Kjøper(e) må være eller bli medlemmer av Larvik Boligbyggelag.
Kjøper plikter å rette seg etter borettslagets vedtekter og evt. 
husordensregler. Borettslaget har legalpant for forfalte felles-
kostnader ihht. borettslagsloven. Pantet er begrenset oppad til  
2 G. (G=folketrygdens grunnbeløp)

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse:
Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 
ved overtagelse. Nybygget er byggeanmeldt og rammetilla-
telse er gitt.  

Kredittvurdering / dokumentasjon av finansieringsevne:
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av 
kjøpere / be om dokumentasjon av finansieringsevne.

Overdragelse/resalg:
Dersom kjøper overdrar sine rettigheter og forpliktelser etter 
inngått kjøpekontrakt før overtagelse er kjøper forpliktet over-
for selger ihht. inngått kjøpekontrakt inntill fullt oppgjør har 
funnet sted og boligen er overtatt. Slik videresalg skal meldes 
selger skriftlig med opplysning og pris og andre vilkår. 
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I tillegg plikter kjøper å betale ett behandlingsgebyr til selger 
på kr. 25.000,- Påkrevde endringer av garantier ved et evt. 
videresalg bekostes ikke av selger. 

Kostnader ved avbestilling:
Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader eller tap som 
følge av evt. avbestilling etter bustadoppføringslova. Bestilte 
endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet.

Energimerking:
Alle boligene vil bli energimerket og det blir utferdiget energiattest.

Tilvalg/endringer:
Det vil bli gitt mulighet for å gjøre individuelle tilpasnin-
ger 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 for øv-
rig til bustadoppføringslovas §9. Alle kjøpere vil bli invitert 
til å delta på et tilvalgsmøte hvor nærmere informasjon om 
mulighetene for tilvalg blir gitt. Evt. tilleggsbestillinger og 
endringer faktureres av utbygger når arbeidet er bestilt og 
innbetales meglers klientkonto innen overtagelse.   

Ligningsverdi:
Ligningsverdien er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastset-

tes av Skatteetaten. Ligningsverdien for primærboliger vil 
normalt utgjøre inntil ca. 30% av den beregnede kvadratme-
terprisen multiplisert med boligens areal. For mer informa-
sjon se www.skatteetaten.no. 

Regulering:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan Nansetgata 65 
vedtatt 10.02.2016. Området omfattes av kommunedelplan 
Larvik by med formål boligområde, transformasjon. Mulig 
fremtidig tilknytning til fjernvarme. 

Konsesjon:
Det er ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune.

Adgang til utleie: 
Utleie krever godkjenning fra borettslagets styre 

Vei, vann, avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Adkomst til 
borettslagets eiendom er direkte fra offentlig vei. 

Heftelser/servitutter:
Ingen tinglyste servitutter.

Hvitvasking:
Megler plikter etter Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot 
hvitvasking mv. å gjennomføre legitimasjonskontroll samt 
innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Vederlag: 
Selger har inngått følgende avtale med Garanti Eiendoms-
megling: 
Provisjon kr. 1.320.000,-

Forbehold/særskilte opplysninger:
Eiendommen kalt Nansetgården, gnr. 2011, bnr. 58 er eiet 
tomt på 3 469 kvm. Nansetgården er planlagt utbygget med 
totalt 24 leiligheter. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall 
salg før byggebeslutning kan tas.

Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse blir gitt.   

Alle illustrasjoner, skisser, «møblerte» plantegninger mm. i 
prospektet er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige 
bebyggelsen og er av illustrativ karakter. Dette kan ikke anses 
som en nøyaktig fremstilling av endelig leveranse, overflate-
behandling, eksakt plassering i terrenget eller nøyaktige ut-
siktsforhold. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke utover 
hva som er beskrevet i leveransebeskrivelsen.
 
Arealet av de enkelte leiligheter, rom og balkonger er målt på 
tegninger og mindre avvik vil kunne forekomme. Endringer i 
plantegninger for fremføring av sjakter for ventilasjon, elek-
triske føringer, vann og avløp oa. vil kunne endre leilighetens 
areal. Slike mindre avvik vil ikke være grunnlag for prisav-
slag eller erstatning.
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Det kan forekomme avvik mellom situasjonsplanen som er 
presentert i prospektet og den endelige leveranse mtp. ute-
oppholdsarealene. Slike endringer vil ikke være grunnlag for 
prisavslag eller erstatning. Plassering av søppelanlegg er ikke 
bestemt. Trafoen som er plassert i eiendommens nordvestre 
hjørne vil bli stående der den er. Veien nord på eiendommen 
er en privat vei på borettslagets grunn. Borettslaget og nabo-
ene som har adkomst via denne veien har felles ansvar for 
drift og vedlikehold av denne.
 
Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, 
materialvalg og bygningstekniske løsninger som ikke reduse-
rer boligens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av kjø-
pesummen. Kjøper er forpliktet til å godta de endringer som 
måtte følge av eventuelle krav satt av offentlige myndigheter.
 
Selgeren skal levere arbeidet med normal håndverksmessig 
kvalitet. Selger er ikke ansvarlig for mangler som har sin år-
sak i normal krymping av betong, treverk eller plater og derav 
påfølgende sprekkdannelser i tapet, maling 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 derfor ventileres godt høst 
og vinter de første årene.

Selger forbeholder seg retten til å forestå fordeling av garasje-
plasser og boder. Rettigheter til usolgte parkeringsplasser vil 
bli tinglyst på selger.
 

Ved kjøpers overtakelse av bolig, tar selger forbehold om å 
kunne velge å gi kjøper borett uten å overføre andelen, jf.  
borettslagsloven § 2-13 andre ledd. Boretten skal registreres i 
grunnboka.  Dersom borett overtas etter nevnte bestemmelse, 
skal andelen overføres senest to år etter at første borett i boretts-
laget er overtatt.  Borett gir kjøper råderett over boligen, men 
ikke stemmerett på generalforsamlingen før andelen er overført.
 
Nansetgården borettslag blir stiftet som et borettslag tilknyttet 
LABO. Borettslaget vil etableres av LABO Rose Utvikling AS, 
som eier Nansetgata 65 AS. Nansetgata 65 AS eier eiendommen 
som borettslaget vil bli eier av. Nansetgården borettslag over-
tar eiendomsrett og grunnbokshjemmel til eiendommen ved en  
fusjon med eiendomsselskapet Nansetgata 65 AS. LABO Rose 
Utvikling AS innestår for eventuelle krav eller uoppgjorte 
gjeldsforpliktelser på overtakelsestidspunktet.

Følgende anses som vedlegg til prospektet:
•	Prisliste
•	Leveransebeskrivelse
•	Målbare plantegninger
•	Utkast til vedtekter
•	Grunnboksutkrift og innhentede opplysninger fra Larvik 

kommune
•	Bustadoppføringslova
•	Utkast til kjøpekontrakt
 
Det forutsettes at kjøpere gjør seg kjent med disse vedleggene før 
avtale om kjøp inngås. Disse dokumentene utleveres på forespørsel 
til megler og er mulig å laste ned fra www.nansetgården.no

Grafisk design av prospektet og annet markedsmatriell i pro-
sjektet er levert av Kern Design v/ Arve Kern

3d illustrasjoner av bygget og interiørillustrasjoner er levert 
av Langli design v/Simon Hodge

Bildene av nærområdet er tatt av Gunnar Berven

Inspirasjon til sidene om eiendommens historie er hentet fra 
Jan Einar Bredals nye bok Mitt kjære Nanset.
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Selger/utbygger: 
Prosjektet Nansetgården selges av LABO Rose utvikling AS. 
Dette er et utbyggingsselskap som er eid av LABO og Rose 
Eiendom AS med 50 % hver.

LABO - Larvik Boligbyggelag 
LABO står bak bygging av over 3000 boliger i Larvik siden 
oppstarten i 1946. I dag forvalter LABO over 4000 boliger i 
borettslag og sameier i Larvik ved hjelp av 35 dyktige ansatte. 
Det er våre 10000 medlemmer som eier LABO. LABO er stolt 
av å være ansett som en trygg og langsiktig aktør i bolig-
markedet gjennom 70 år. LABO vil etter innflytting være bo-
rettslagets forretningsfører og sørge for sikker og god drift av 
borettslaget i samarbeid med beboerne. LABO tilbyr i tillegg 
en rekke service- og tjenestetilbud i videre drift av borettslaget. 
Det skal være lettvint og trygt å bo i en LABO-leilighet, du 
skal ha tid til å leve.

Rose Eiendom AS
Rose Eiendom AS er et selskap som utvikler eiendom fra ide til 
nøkkelferdige bygg. Selskapet er en erfaren eiendomsutvikler 
som har til målsetting å være en ledende samarbeidspart i 
utviklingen av eiendommer og eiendomsprosjekter til ulike 
formål i sitt lokalmarked på Østlandet.

Garanti Eiendomsmegling
Garanti er LABO’s egen megler som står for salget av pros-
jektet. Garanti har 5 erfarne og dyktige meglere som jobber 
med salg av både nye og brukte eiendommer. Garanti er en 
av Larviks største meglere og en megler med bred erfaring 
og solid kompetanse på salg av nye boligprosjekter. Garanti 
Eiendomsmegling ble startet i 1999, men LABO har drevet 
eiendomsmeglervirksomhet i 70 år. 
Hovedkontakt ved salg av Nansetgården vil være Aleksander 
Berg, men alle ansatte i Garanti vil kjenne prosjektet godt, 
være delaktige i salg av prosjektet og kunne gi god veiledning. 

PV Arkitekter AS
PV arkitekter har bistått utbygger i forbindelse med reg-
ulering av eiendommen, arkitektur, plantegninger og byg-
gesøknader. PV Arkitekter ble etablert i 1993 og har i dag 12 
ansatte. Arkitektkontoret utfører alle typer arkitektoppdrag 
og har bred erfaring fra regulering, boligprosjekter, forret-
ningsbygg, skoler, barnehager og bygg innen helse og omsorg. 

Bygg og Maskin AS
Bygg og Maskin vil stå for totalentreprisen ved oppføring av 
prosjektet. Entrepenøren er en av de største i Vestfold og har 
variert erfaring fra både små og store prosjekter. De ansatte 
i Bygg og Maskin har høy kompetanse og lang erfaring fra 
byggebransjen med stort fokus på miljø og kvalitet.

Sammen skal vi sørge for at Nansetgården skal bli et 
vellykket prosjekt og et godt sted å bo. 

Om aktørene
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Garanti Eiendomsmegling Larvik  |  Prinsegata 2, 3251 Larvik  |  33 13 85 00  |  33 13 85 10  |  larvik@garanti.no

Rose Eiendom AS

nansetgården.no

Aleksander Berg
Eiendomsmegler

975 92 250
aleksander.berg@garanti.no


