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Hovland Park
Bygget for en lettere tilværelse.





Området
HHovland er et svært populært og veletablert 
boligområde i Larvik. Kort vei til Bøkeskogen og 
Vestmarka med flotte turområder. Samtidig som 
den har en sentral beliggenhet ca. 2 km fra 
Larvik sentrum med gode bussforbindelser. Det 
er gangavstand til matbutikker og Nordbyen 
kjøpesenter, så man har alt man behøver i det 
dadaglige i umiddelbar nærhet.

Leilighetene
I Hovland Park bygger vi flotte, praktiske og 
moderne leiligheter, energivennlige med 
vannbåren varme, store balkonger og fine 
utearealer. Med egen parkeringsgarasje under 
bakken og heis opp til leilighetene. Her kan man 
bo trygt og godt i en ny leilighet uten å tenke på 
plenklipping, snømåking og utvendig 
vevedlikehold.

Leilighetenes størrelse er fra 74 m2 til 102 m2. 
Felleskostnadene dekker alt fra kommunale 
avgifter, kabel TV, internett og 
bygningsforsikring.

VELKOMMEN TIL HOVLAND PARK
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OM  PROSJEKTET
 

HHovland Park AS er utbyggingsselskap som ble stiftet av Naver Eiendom AS (Helge 
Klyve AS) og LABO. LABO og Helge Klyve AS har de siste 20 årene bygget over 200 
boliger sammen i Larvik i ulike boligprosjekter. Leilighetene varierer i størrelse fra 75 
til 102 m2 med parkeringsplass i garasjeanlegg under bakken med heisadkomst til 
hver etasje. 

HHovland Park AS skal bygge ut eiendommen Frankendalsveien 87-89 med totalt 26 
boliger fordelt på to bygg. Etappe I legges ut for salg høsten 2014 og består av 13 
leiligheter fordelt på 3 etasjer. Boligprosjektet ligger i et populært boligområde, i 
umiddelbar nærhet til alle servicefunksjoner man har behov for i hverdagen. En kort 
spasertur både til Nordbyen kjøpesenter og naturen i Vestmarka.



OM  UTBYGGERNE

Larvik Boligbyggelag – LABO – er eiet av mer enn 9000 medlemmer i Larvik. 

LLABO 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 gjennom 36 dyktige 
ansatte. Som LABO medlem er forkjøpsretten til bolig den viktigste medlemsfordelen. 
Men i dag er det også lønnsomt å være medlem gjennom ulike medlemsfordeler på 
mange områder, blant annet innenfor strøm, tele, forsikring og byggevarer. LABO har 
gode avtaler med en rekke leverandører gjennom medlemskortet - Fordelskortet.

Helge Klyve AS

SSelskapet ble etablert i 1986 i Larvik, hvor vi holder hus den dag i dag. 
Vi har gjennom alle år hatt fokus på å framstå som en seriøst og profesjonell aktør, en 
holdning som er innbakt på alle nivåer i bedriften. Samtidig har vi alltid vært i forkant 
av den faglige utviklingen, og har således kunnet framstå som gode rådgivere for våre 
oppdragsgivere og samarbeidspartnere. 

GGjennom hardt arbeid og høy fagkompetanse har vi utviklet organisasjonen, og 
gradvis vokst både i størrelse og omsetning. I dag er vi ca 35 ansatte, alle med en 
genuin interesse for faget – og med et felles ønske om at du som kunde og 
oppdragsgiver skal bli fornøyd. 

Vi har status som lærebedrift og tar årlig inn lærlinger innen byggfagene. Bedriften ser 
det som en samfunnsoppgave å utvikle nye, dyktige fagarbeidere til bransjen, samt at 
det gir oss nødvendig egenrekruttering.
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GENERELL INFORMASJON
Ansvarlig megler:
Salg ved GARANTI Eiendomsmegling Larvik

Ruth Iren Jacobsen, tlf. 99 25 77 56, e-post: ruth.iren.jacobsen@garanti.no

Aleksander Berg, tlf. 97 59 22 50, e-post: aleksander.berg@garanti.no

Selger/utbygger:
HHovland Park AS

Hovland Park AS er utbyggingsselskap som ble stiftet av Naver Eiendom AS (Helge 
Klyve AS) og LABO. LABO og Helge Klyve AS har de siste 20 årene bygget over 200 
boliger sammen i Larvik i ulike boligprosjekter.

Adresse:
Frankendalsveien 87, 3274 Larvik

Betegnelse:
KKommunenr. 0709, Gnr. 2005, Bnr. 1039. Andelsnummer vil bli tildelt ved etablering 
av borettslaget.

Tomt: 
Borettslagets tomt er eiet. Tomtens størrelse er 4 312 kvm. For mer info om 
opparbeidelse av tomten se utomhusplan og byggebeskrivelse.

Bebyggelse/byggemåte/standard:
EEiendommen Frankendalsveien 87 – 89 med totalt 26 leiligheter fordelt på to bygg. 
Etappe 1 legges ut for salg høsten 2014 og består av 13 leiligheter fordelt på 3 etasjer 
med garasjekjeller. Se prosjektbeskrivelse for mer informasjon om byggemåte. 

Arealangivelser:
AArealet 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 romareal 
som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik 
i de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. 

Parkering: 
Hver leilighet vil få en parkeringsplass i garasjekjeller.

Eieform:
Borettslag.

BBorettslaget er et boligselskap som eies av andelseierne – du som andelseier 
bestemmer selv.Borettslag som er tilknyttet et boligbyggelag er en svært god og 
trygg måte å organisere boliger i et fellesskap på, og representerer en stor trygghet for 
deg som boligkjøper. 

NNår du kjøper en bolig i et borettslag så blir du andelseier i borettslaget. Det vil si at du 
eier borettslaget sammen med de øvrige andelseierne. Som andelseier har du rett til å 
bruke den boligen du har kjøpt (borett), og rett til å benytte fellesarealene både inne 
og ute.

LLABO er forretningsfører for borettslaget og tar seg av den daglige driften av 
borettslaget slik som innkreving av månedlige felleskostnader, regnskapsførsel, 
juridisk rådgivning, oppfølging av forsikringssaker, vedlikehold m.m. LABO kan i 
tillegg tilby borettslaget vaktmester- og håndverkstjenester, renhold og stell av 
utearealer gjennom LABO Boservice. 

SSom andelseier i et borettslag tilknyttet LABO får du og borettslaget en rekke rabatter 
og gode medlemstilbud som f.eks. telefon og internett, kabel-TV, forsikringer, lån 
samt rabatter i lokale forretninger i Larvik.

DDine månedlige innbetalinger til borettslaget kalles felleskostnader. Disse skal dekke 
borettslagets totale utgifter. Felleskostnadene dekker renter og evt. avdrag på 
borettslagets fellesgjeld, forsikring, forretningsførsel og administrasjon, revisjon, 
kommunale avgifter, utvendig vedlikehold og løpende driftskostnader på 
eiendommen som plenklipping og snømåking. Renter og gjeld er fradragsberettiget 
på selvangivelsen, og LABO sørger for at dette ivaretas. 

BBoligens 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. 



Det er du som andelseier som bestemmer i borettslaget. Alle borettslag skal ha et 
styre, som velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen har den øverste 
myndighet i borettslaget og her har andelseierne møterett, talerett og stemmerett. 
Hvert år skal det gjennomføres en generalforsamling. 

Styret har ansvaret for den daglige driften av laget og skal ivareta andelseiernes 
interesse. 

DDe viktigste reglene for et borettslag, i tillegg til borettsloven, er vedtektene. 
Vedtektene inneholder blant annet bestemmelser om hvem som har plikt til å 
vedlikeholde boligene og bygningen og om forkjøpsrett. De fleste borettslag har også 
ordensregler for beboernes bruk av boligene og fellesarealene. Ordensregler er mer 
praktiske enn vedtektene, og skal sikre alle som bor i laget et godt bomiljø og trivsel.

Forslag til vedtekter er tilgjengelig hos megler eller nedlastbart fra prosjektets 
hjemmeside: 

wwwwww.hovlandpark.no.

Som andelseier har du ansvar for alt innvendig vedlikehold i din egen bolig, også 
utskiftning av innretninger i boligen. Ytre vedlikehold er som hovedregel 
borettslagets ansvar. Det vil si at borettslaget har ansvar for at tak, fasader, 
fellesanlegg, fellesarealer og uteområder holdes i god stand.

Overtagelse:
BBoligene planlegges ferdigstilt i august/september 2016 under forutsetning og 
byggebeslutning tatt innen 31.12.2014. 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. 

VVed overtagelse må det påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige 
arbeider på eiendommens fellesarealer. Borettslagets styre representerer alle eierne 
ved overtagelse av fellesarealene. Kjøper må være inneforstått med at senere 
byggetrinn og fellesarealer i forbindelse med dette ikke vil være ferdig på 
overtagelsestidspunktet.

Priser, fellesgjeld, lånevilkår og omkostninger: 
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.

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

Kjøper innbetaler også andelskapital kr. 5 000,- før overtagelse. Samlet andelskapital 
vil utgjøre borettslagets formelle egenkapital når borettslaget tar over drift av 
eiendommen.

Kjøpekontrakt:
FFor forbruker er avtalen regulert av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny 
bustad mm. (bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43. Standard kjøpekontrakt og 
utskrift av bustadoppføringslova er tilgjengelig hos megler eller kan lastes ned fra 
prosjektets hjemmeside: 

www.hovlandpark.no.

II tilfeller hvor kjøper er en juridisk person kan selger kreve at avtalen reguleres av 
avhendingslova. Ved evt. salg etter ferdigstillelse selges leilighetene etter 
bestemmelsene i avhendingslova.

Betalingsbetingelser:
1010 % av den totale kjøpesummen innbetales meglers klientkonto v/ signering av 
kjøpekontrakt. 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 i henhold til 
bustadoppføringslovas §47.



Forsikring:
Fram til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil 
eiendommen forsikres av fellesforsikring i borettslaget. Innboforsikring må kjøper selv 
sørge for. Gode tilbud på forsikringer tilbys gjennom LABO og Norske Boligbyggelag – 
se www.nbbl.no

Forsikring mot tap av felleskostnader:
BBorettslaget 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. 
Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av en av partene. Borettslaget kan si 
opp avtalen innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte. Etter 
borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av 
borettslagets generalforsamling. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en 
avavtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til 
grunn ved første gangs forsikring. For øvrig gjelder forsikringsavtalelovens regler.

Prosjektet Hovland Park borettslag er forsikret mot risiko for usolgte boliger i NBBL 
Fulltegningsforsikring AS.

Forretningsfører: 
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 være borettslagets forretningsfører.

Forkjøpsrett:
VVed oppstart av prosjektsalget vil det bli annonsert tidspunkt for en søknadsfrist og et 
tildelingsmøte hvor boligene tildeles 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 medlemskap i LABO får velge først osv. 

EEtter tildelingsmøtet gjelder forøvrig «førstemann til mølla» prinsippet slik at den som 
sier han/hun vil kjøpe en leilighet får kjøpe denne. Resalg vil utløse forkjøpsrett for 
andelseiere i borettslaget og dernest medlemmer i Larvik Boligbyggelag i henhold til 
borettslagets foreslåtte vedtekter. Andelseierne i borettslaget har forkjøpsrett når 
boliger i borettslaget selges. Det vil si at du går foran andre som ønsker å kjøpe 
boligen. Dersom ingen i borettslaget bruker forkjøpsretten, er det de andre 

medlemmene i LABO som har forkjøpsrett. 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.
BBorettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader i henhold til borettslagsloven. 
Pantet er begrenset oppad til 2 G. (G=folketrygdens grunnbeløp)

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse:
Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtagelse. Nybygg 
er byggeanmeldt og rammetillatelse er gitt 01.04.2014.

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

Overdragelse/resalg:
Dersom kjøper overdrar sine rettigheter og forpliktelser etter inngått kjøpekontrakt 
før overtagelse er kjøper forpliktet overfor selger i henhold til inngått kjøpekontrakt 
inntil fullt oppgjør har funnet sted og boligen er overtatt. Slik videresalg skal meldes 
selger skriftlig med opplysning og pris og andre vilkår. 

II 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:
Energimerke B.



Tilvalg/endringer:
DDet vil bli gitt mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger i egen bolig for kjøpere 
som kjøper på et tidlig tidspunkt. Kjøper har under ingen omstendighet rett til å kreve 
utført endring/tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer selgers vederlag 
med mer enn 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 øvrig til 
bustadoppføringslovas § 9. 

LLigningsverdi:
Ligningsverdien er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Skatteetaten. 
Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 30 % av den 
beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, 
se www.skatteetaten.no. 

Regulering:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan Frankendalsveien 87 vedtatt 18.02.2014. 
OOmrådet omfattes av kommuneplanens arealdel/kommunedelplan Larvik by. Mulig 
fremtidig tilknytning til fjernvarme. Det pågår reguleringsarbeider for Hovland og 
Frostvedtveien 92.

Konsesjon:
Kjøper må undertegne egenerklæring og konsesjonsfrihet i forbindelse med 
hjemmelsoverføring fordi det er boplikt i denne delen av Larvik kommune.

Adgang til utleie: 
II henhold til utkast til vedtekter for borettslaget krever utleie av boligen samtykke 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.

HHvitvasking:
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 Eiendomsmegling: 

Provisjon kr. 615.625,- inkl. mva. Alle utlegg dekkes av Hovland Park AS. 

Forbehold/særskilte opplysninger:
EEiendommen kalt Hovland Park, gnr. 2005, bnr. 1039 er eiet tomt på 4 312 kvm. 
Hovland Park er planlagt utbygget med totalt 26 leiligheter i to etapper på 13 
leiligheter. Selger forbeholder seg retten til å etablere et borettslag for alle boligene, 
eller et borettslag for hver av etappene. Selger forbeholder seg også retten til å justere 
antall leiligheter i etappe II innenfor samme bygningsvolum som vist på gjeldende 
reguleringsplan.

DDersom det etableres to borettslag, vil tomt til borettslaget som etableres ved 
bygging av etappe II, bli fradelt tomten gnr. 2005, bnr. 1039. Selger tar forbehold om 
tomtens/tomtenes størrelse inntil organisering er besluttet og eventuell fradeling og 
oppmålingsforretning er gjennomført. 

VVed eventuell etablering av to borettslag, vil borettslagene få felles innkjøring fra 
Frankendalsveien, ha felles tilgang til leke- og uteoppholdsarealer, 
renovasjonsanlegg, gjesteparkering, samt felles nedkjøring til garasjeanlegg og 
eventuelt noe felles uteoppholdsarealer mellom bygningene. 

AAvhengig av hvordan tomten blir delt og garasjekjelleren organisert, vil nødvendige 
rettigheter bli tinglyst på de respektive eiendommene. Kostnader til drift og 
vedlikehold av arealer som skal benyttes i fellesskap, deles mellom eierne basert på 
antall leiligheter i hver av etappene når etappe II er ferdigstilt.

GGjennomføring av et byggeprosjekt i flere trinn kan på grunn av løpende 
byggeaktivitet medføre enkelte ulemper for beboerne inntil begge byggetrinn er 
ferdigstilt. Byggetomt og fellesarealer i forbindelse med trinn 2 vil ikke være ferdigstilt 
ved innflytting i trinn 1. 

Rettigheter til usolgte parkeringsplasser utover parkeringskravene (medfølgende 
parkeringsplass til leiligheter og gjesteparkeringsplasser) vil bli tinglyst på utbygger.

VVed 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 førsteborett i borettslaget er overtatt. Borett gir 
Kjøper råderett over boligen, men ikke stemmerett på generalforsamlingen før 
andelen er overført. 

AAlle illustrasjoner, skisser, «møblerte» plantegninger mm. er kun ment å danne et 
inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse. 
Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke utover hva som er beskrevet i 
prosjektbeskrivelsen. Det kan forekomme mindre avvik mellom plantegninger og 
utomhusplan som er presentert i prospektet og den endelige leveranse. Slike avvik 
vil ikke være grunnlag for prisavslag eller erstatning.

SSelger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materialvalg som ikke 
reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av kjøpesummen. 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 årsak i normal krymping av betong, treverk eller 
plater og derav påfølgende sprekkdannelser i tapet, maling eller lignende.



Det er mange gode grunner til å kjøpe ny bolig fremfor brukt:

• Fast kjøpesum og ingen budrunder

• I borettslag betaler du ikke dokumentavgift av kjøpesummen

• Planlagt overtakelse langt frem i tid gir deg god tid til å forberede 
flytting og salg av egen bolig 

• Enklere hverdag med lettvint renhold og minimalt vedlikehold

•• Heis og innendørs parkering er sjeldent i eldre bygg

• Energieffektive, kostnadsbesparende og lydisolerte bygg 

• Mulighet til å påvirke leilighetens standard og innhold ved personlige 
tilvalg. 

• Kvalitetskontroll etter 1 år og 3 år

• 5 år garantiperiode etter overtakelse

• 5 år reklamasjonsrett.






