AGNESPASSASJEN | BYGG B
– Bo på en øy i Stavern –

Besøksadr: Sjøparken, 3290 Stavern \\ Postadr.: Postboks 156, 3291 Stavern \\ +47 33 11 37 90 \\ post@sjoparken.no \\ www.sjoparken.no

LYKKE MELLOM
HIMMEL OG HAV

I

Sjøparken kan du glede deg til å komme hjem

til fremtidens bolig, midt blant yrende kanalliv

og øyer, og kjenne den livlige pulsen av det unike

boligområdet, eller nyte stillheten i vannkanten.
Uansett er du hjemme i din egen oase. Rett utenfor

din egen stuedør finner du det beste både sjøliv,
skog og kyst har å by på. Noen sier at du må inn til

storbyene for å finne «alt». Men det stemmer ikke.
I Sjøparken finner du en uslåelig kombinasjon av
unike friluftsmuligheter, by, kunst- og næringsliv.
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ARKITEKT: MER ARKITEKTUR AS

\\

3D-VISUALISERINGER: PARTNER RIFT AS
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EN LITEN SMAK AV
FERIE HVER DAG

A

gnespassasjen gir rom for det storslåtte.
Her får du utsikt mot Larviksfjorden, hav

og horisont, men også skjermede og sjarmerende
uteområder inn mot kanalen.

I Agnespassasjen videreføres det arkitektoniske

uttrykket fra Agnes Brygge, tilpasset de naturgitte

omgivelsene. Byggene vil stå skulder mot skulder, og
ha varierte høydeforskjeller og farger. I nedtrappingen
mot vannet skapes rom for å møtes. Vi legger til rette

for ekstra bokvaliteter som vi håper vil gi deg som
øyboer – en liten smak av ferie, hver dag.
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N

oen boliger er morsommere å komme

hjem til enn andre. Selve grunnsteinen

i Sjøparken er livskvalitet. Kom hjem til

drømmeboligen din, omgitt av hav og horisont,
skog og kyst.

”

Boligene i Sjøparken er optimalisert for deg som
ønsker mer tid til deg selv og det du virkelig

brenner for. Rett utenfor din egen stuedør finner

du det beste både sjøliv, skog og kyst har å by på.

ET HAV AV
MULIGHETER

Store deler av Sjøparken består av et enestående

friluftareal. Her finner du en lett tilgjengelig

opplevelsessti, skog, svaberg og flere badestrender.
Kyststien gir deg en unik vandreopplevelse – med
vakker og variert kystnatur. Med to sandstrender

i umiddelbar nærhet og mer enn 30 strender i
området rundt Sjøparken, er veien kort til et
deilig aftensbad eller en morgenpiknik med sand

mellom tærne. Utforsk skjærgården lokalt med
idylliske Svenner fyr og Mølen.

–

A G N E S PA S S A S J E N

B Y G G

B

|

6

–

Med rom for hele livet!

I Sjøparken ønsker vi å tilby deg et selskapslokale hvor du kan feire

alle livets store og små begivenheter. Før i tiden hadde man «Salen» på
Agnes – et flerbrukslokale med dans på lørdager, fagforeningsmøter
på søndagene og vaskeri og bakeri i kjelleren. Nå fornyer vi dette

konseptet og når hele øy B3 er ferdigstilt, skal det igjen finnes et
lokale for feiring på Agnes. Midlertidig alternativer finnes i påvente
av dette.

Betjent resepsjon – en hjelpende hånd

Benytt deg av dette praktiske tilbudet når du måtte ønske. Av og til

er det deilig å slippe å handle og heller få varene levert på døren. Når
du er på ferie er det godt å vite at noen tar inn posten din og vanner
blomstene dine mens du er borte.

Egen leilighet til gjestene

Din bolig har akkurat passe størrelse for deg og din familie i det

daglige, men noen ganger trenger du litt mer plass. Her tilbyr vi når
hele øy B3 er ferdigstilt, gjesteleilighet, hvor man kan ta hjertelig
imot venner og familie, og innlosjere dem her. Mye nærmere og mer
personlig enn et hotell.
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STORSLAGENT OG INTIMT
– Arkitekten forteller –

Hva var det viktigste for deg som arkitekt å
ta hensyn til med prosjektet Sjøparken?

Det handler om STEDSFORMING. Tomter og

program er ulike, og for hvert prosjekt forsøker vi å gripe
«stedets ånd» og forsterke kvaliteter i omgivelsene. God

høyder, vertikal oppdeling ved hjelp av forskjellige farger,
plassrom med variasjon i størrelser og orientering, og

åpninger/portrom med ulike siktlinjer. Summen av dette
vil gi stedet er mykt og rikt uttrykk.

stedsforming har referanse til stedets historie og danner

Fortell litt om kanalene og øyene

sikt til Svenner er styrende elementer, og sammenveving

en bukt som gjennom årene er blitt gjenfylt med sponavfall

siktakser forsterker kvalitetene.

og gir rom for 4 boligøyer. Den ytterste øyen danner også

meningsfulle sammenhenger. Landskapet og fjorden med

I området der boligøyene planlegges har det tidligere vært

av disse til grønne og blå plassrom med via portrom og

fra produksjonen på Agnes fabrikker. Bukten reetableres
en beskyttende molo for øyene innenfor.

Hva er tanken bak arkitekturen?

Stedet inspirerer til et «mykt» arkitektonisk uttrykk, – med
en fleksibel og robust modernitet.

Agnestorget er Sjøparkens sentrale og naturlige hjerterom.
Nye signalbygg er ikke et tema for Sjøparken, – den gamle
fabrikkpipen skal fremdeles være stedets markør. Det
handler om innlevelse og omtanke for dem som skal bo og

arbeide der gjennom å skape arkitektur med menneskelig
skala, med rom og materialer man kan gå i dialog med.

Hva inspirerte deg mest?

Den flotte beliggenheten! Omringet av vakker natur med
svaberg og små strender, har tomten storslått utsikt til fyr

og horisont. Fjordens skiftende lys og refleksenes spill gir
Sjøparken en helt spesiell atmosfære.

I tillegg hentes inspirasjon fra tidligere industriell

virksomhet og Italienske kystbyer. Vi ønsker å skape en

På boligøyene skal alle få ta del i «herligheten», – tilgang

og utsikt til sjø og friområder og med båtplass i umiddelbar
nærhet.

Utsikten til Svenner og horisont skaper en spennende

kontrast til kanalene, – det storslagne mot det intime.
Øyene er formet med tanke på en optimalisering av solog utsiktsforhold, og samtlige leiligheter vil få sikt til fjord
eller kanal.

Hva liker du selv best med Sjøparken?

Den storslåtte beliggenheten med et fantastisk lys!
Skiftende vær og vind vil by på store variasjoner og

opplevelser gjennom året, – her vil man kunne bo i ett med
naturen i en urban kontekst.

variert arkitektur med human skala. Derfor har boligøyene

smale lameller med knekkede vinkler, skråtak med ulike
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Maj Jøsok
siv.ark MNAL

partner og daglig leder
MER arkitektur AS
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S M I L E H U L L E T S TAV E R N
Sjøparken har en attraktiv og unik beliggenhet i
Stavern, med øyer og havet som nærmeste nabo.

S

tavern sentrum med sine koselige

seg inn mot Tenvik, Bølgen kulturhus og

Fredriksvern verft og flotte turområder ligger

skiløyper vinterstid, og fine turområder

kafeer, bryggeliv, butikker, kunsmiljø,

i gangavstand. Sjøparken ligger også mellom
vakre kyststier som strekker seg fra Stavern

til Helgeroa, og Fjordstien som strekker
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Fritzøe brygge. I Vestmarka venter flotte
resten av året. Langs Stavernsveien finner

du Larvik Golfklubb, og et av Norges fineste
golfanlegg.
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Strender

De mange strendene i Stavern ligger spredt i

alle himmelretninger, derfor vil du alltid finne
en strand hvor du kan ligge i le og nyte det
beste den norske sommeren har å by på.

Utflukter

Når du velger sjøveien har du tilgang til vakre Svenner eller kystperler

som Viksfjord, Nevlunghavn, Helgeroa eller Ula. På dagstur ligger

Jomfruland, Koster og Arendal i passende avstand. Frister turen over
Skagerak i egen båt, bruker du ikke mange timene før du ankrer opp
i Skagen.
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Spise ute?

I Stavern kan du la deg friste av et variert utvalg

av restauranter og kaféer. Enten du ønsker et lett
måltid, eller en deilig middag sammen med gode

venner, finner du det i Stavern! Eller kanskje du bare
vil nyte en is i sommervarmen? Stavern har noe for
enhver smak og anledning.
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TIL KONGSBERG

E18

TIL OSLO

TIL KRISTIANSAND
E18

LARVIK

SJØPARKEN

STAVERN

HELGEROA

NEVLUNGHAVN

– DITT UTGANGSPUNKT –
Din bolig i Sjøparken og Stavern er et perfekt
utgangspunkt for hverdag og helg, ferie og fritid.

Larvik og E18.......................................................... 9 min

Du bor i det som en gang var Norges minste by, men i løpet

Helgeroa................................................................. 13 min

Kongsberg......................................................... 1 t 30 min

Stavern sentrum........................................................ 3 min

av en times kjøretur, er du i Skien, Porsgrunn, Sandefjord,

Nevlunghavn.......................................................... 14 min

halvannen time til Oslo, knappe fire timer til Hirtshals

Kollektivtransport

ferjeavganger til Strømstad. Overfarten beregnes til to

Bussforbindelser................................................. ca. 200 m

Tønsberg, Drammen eller Kongsberg. Du beregner drøyt
i Danmark. Fra nabobyen Sandefjord, går det daglige

Larvik Jernbanestasjon......................................... ca. 6 km

timer. Torp Flypass ligger kun 20 minutter unna, hit går det

Torp flyplass....................................................... ca. 30 km

og kommer deg til unnsetning.

Faktainformasjon

bildeling. En egen parkeringsplass er satt av til bildeling.

Barneskoler i nærheten...............................................1 stk

Avstander

Videregående skoler...................................................1 stk

både buss og tog. Infrastrukturen er under stadig utbedring
I Sjøparken ønsker vi å legge til rette for både båt- og

Oslo................................................................... 1 t 40 min
Kristiansand....................................................... 2 t 20 min
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Innbyggere i kommunen..................................... ca 47 000
Ungdomskoler i nærheten..........................................1 stk
Barnehager i nærheten................................................3 stk
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3B21

3B22

3B11
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3B41

3B34
3B35
3B36
3B24
3B25

3B14

3B26

3B15

3B16
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Plan 4
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Etasje: ............1
Rom:...............3
BRA:......109 m2
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Etasje: ............1
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Etasje: ............1
Rom:...............3
BRA:........81 m2
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Etasje: ............1
Rom:...............3
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Rom:...............3
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Etasje: ............1
Rom:...............3
BRA:........61 m2
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Etasje: ............1
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Etasje: ............2
Rom:...............3
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Etasje: ............2
Rom:...............3
BRA:........61 m2

B

|

30

–

3B31

–

A G N E S PA S S A S J E N

Etasje: .....3 og 4
Rom:...............5
BRA:......151 m2
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Etasje: .....3 og 4
Rom:...............5
BRA:......123 m2

B

|

32

–

3B33

–

A G N E S PA S S A S J E N

B Y G G

Etasje: .....3 og 4
Rom:...............5
BRA:......109 m2
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Etasje: .....3 og 4
Rom:...............5
BRA:......125 m2
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Rom:...............3
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BODER OG PARKERING
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LEVERANSEBESKRIVELSE
Standard innredning, samt tilvalgsprodukter, er valgt ut i samarbeid med
prosjektets arkitekt. Du kan være trygg på at produktene holder den gode
standarden og kvaliteten til resten av prosjektet, samt gir deg mulighet til
oppgradering og personlig preg etter ønske og smak.

1. Overflater/innredninger/utstyr

Nedforinger

1.1 Innvendige vegger/tak/overflater

under himling og blir skjult ved at del av himling fores

unntatt bad med flis og bod med våtromsbelegg.

bad og boder blir nedforet. Partier med nedforet himling

plan vil det bli trinnløsning.

av kanaler. For øvrig vil omfanget av nedforinger først bli

Kanaler for framføring av teknisk infrastruktur føres

Gulv av 14 mm Natur, 1-stavs eikeparkett i alle rom

ned ca. 25 cm eller ved at det lages en innkassing. Alle

For å komme ut på takterrasser i 4. etg. i leiligheter over 2

mellom bad l bod og kjøkken må påregnes for fremføring
endelig bestemt i detaljprosjektering.

Innvendige vegger blir sparklet og malte gipsplater og
betong. Taklister i alle rom sparklet og malt. Bad har

1.2 Innredninger

betong eller med dobbelt bindingsverk og dobbel gips.

kjøkkentegninger i målestokk 1:50.

veggene for å unngå fare for å svekke veggens lydtekniske

Salgstegningene i målestokk l:l00 viser kun omfanget

tre kledd med gipsplater. Alle vegger isoleres.

og overskap . Medfølgende overskap er stiplet.

forskrifter.

tilsvarende med slette fronter og innfrest grep, laminat

Innvendige dører og skyvedører leveres med hvitmalte

Slimline ventilator. Integrerte hvitevarer - oppvaskmaskin,

flis (30*60cm) på vegg. Leilighetsskillevegger bygges i
På leilighetskillevegger kan el-føringer legges utenpå

Kjøkken: Utstyrsleveransen for kjøkken vil fremgå av egne

egenskaper. Lettvegger utføres av bindingsverk i stål eller

av kjøkkeninnredning, dvs. samlet lengde på underskap

Vegger mot fellesareal bygges i henhold til gjeldende

Kjøkkeninnredning vil bli Sigdal Horisont eller
benkeplate og rett kant.

profilerte dørblad og hvite karmer. Dører får hvitmalte

stekeovn og induksjonsplatetopp leveres. Kjøl/frys leveres

gerikter og foringer.

innebygd.

Himlinger har sparklet og malt betong/betongelementer

Hovedbad leveres med veggmontert servantskap type

gipshimling. Nedforinger og himlinger i øverste plan får

heldekkende servantplate, speil med lyslist over samt

eller gipsplater. Synlige v-fuger. Bad utføres med nedforet

Sigdal Lilje el. tilsv. med bredde 50-100 cm med

sparklet og malt gipsplater der det ikke er betong.

ettgreps blandebatteri.
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I hovedbad leveres hvitt veggmontert klosett.

utvendig. Inngangsdørene leveres i malt utførelse med

nærmere spesifisering.

tette. Farge og type dørhåndtak spesifiseres når bygget

Det leveres innfellbare dusjvegger og designsluk etter
Det leveres varmekabler i gulv m/termostat.
For Bad 2 og gjestetoalett/WC får innredning etter plass,

samme farge utvendig og innvendig. Alle dører leveres
detaljprosjekteres.

som vist på tegning.

3. Fellesanlegg

særskilt angitt. Mulig plassering av garderobeskap

3.1 Parkeringsanlegg

leveransen.

(se plan for kjeller). Det kan bli mulighet for kjøp av

Det er ikke medtatt innredninger utover de som er
kan være vist på tegning, men disse er ikke medtatt i

1.3 For elektrostandard vises det til NEK 2014 som
definerer antall punkt og plassering.

Sikringsskap med kurser plasseres i bod. Strømmålere
plasseres i hovedtavle ihht. krav fra Netteier.

Plassering av punkter vil fremgå av elektrotegninger.
1.4 For oppvarming i leilighetene leveres varmekabler
i bad og vannbåren gulvvarme i stue, kjøkken og entré.

Øvrige rom leveres uten varmekilde - dette gjelder også alle
rom i 4. etasje i de leilighetene som går over to plan.
1.5 Ventilasjon

Det medfølger en parkeringsplass til alle boenhetene
ytterligere parkeringsplass. Det vil bli tilrettelagt for
gjesteparkering.

Det tas forbehold om parkeringsløsning og organisering.
3.2 Boder og sykkelparkering.

Hver leilighet får egen sportsbod på ca. 5 kvm. i

underetasjen (se plan for kjeller). Skilleveggene er i finer
eller netting. Det blir felles takbelysning i bodene.
Sykkelparkering vil skje på anviste plasser.

Lokalisering av sykkelparkeringen vil bli bestemt når
bygget detaljprosjekteres.
3.3 Renovasjon

Leilighetene har balansert ventilasjon med

varmegjenvinning ihenhold til gjeldende forskrifter.

Det etableres utvendig avfallsanlegg.
3.4 Postkasser

Postkasse med lås leveres til hver bolig plassert i portal

2. Bygningselementer

ved hovedinngang.

2.1 Vinduer og dører

3.5 Sanitær

vedlikeholdsfrie aluminiumsbeslått utside, og med

i teknisk rom i kjeller.

Alle vinduer og balkonger leveres i tre med

U-verdi iht. krav i TEK 17. Alle vinduer og dører skal
tilfredsstille forskriftsmessige krav til støy- og brann.
Vinduer og balkongdører leveres med hvit innside.

Varmt tappevann leveres fra felles beredersystem, plassert
Det leveres ettgreps blandebatteri på kjøkken Det
monteres stuss og avløp for oppvaskmaskin.

Vinduer og dører får hvitmalte gerikter og foringer

3.6. Telefon/TV/data

detaljprosjekteringen.

leilighet. Flere punkt kan bestilles mot tillegg.

som sparkles og males. Utvendig farge bestemmes i
Foldedører i aluminium har samme farge innvendig og
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Det leveres anlegg med 2 punkt med TV/Data i hver
Anlegget er forberedt for både fiber.
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Utbygger vil inngå en felles avtale om levering av

3.10 Utomhus

Kjøper må selv bestille evt. tilleggsytelser til eget

i salgsoppgaven. Endringer i forbindelse med

grunnpakke for data og TV.

abonnement for telefon, data og TV.

Selger tar forbehold om bindingstid på inntil tre år fra

overtakelse med valgt leverandør. Borettslaget står deretter

fritt til å forhandle frem avtale med annen signalleverandør.
3.7 Heis

Det leveres heis med toveis kommunikasjon til
alarmsentral.

Det vises til foreløpig plan for utomhus inntatt
detaljprosjektering må påregnes.

Leiligheter i 1. plan får eksklusiv bruksrett til et mindre
plenareal ved sitt inngangsparti. Det leveres kun

plantekasser i skille mellom leilighetenes uteplasser.

Terrasser, balkonger og takhager leveres med gulv av

terrassebord. Svalgang med tilhørende uteplasser leveres
med gulv av betong.

3.8 Porttelefon

4. Retningslinjer og forbehold

ved hovedinngang. Hver leilighet leveres med svar-

4.1 Energimerking

Det leveres ringetablå med toveis calling og videokamera
apparat samt videoskjerm i entre som kommuniserer med
tablå og videokamera ved hovedinngang ved heis.
3.9 Brann- og røykvarsling

Bygget leveres med forskriftsmessige brann og

røykvarsling. Boligsprinkling vil være synlig i leilighetene.
I leilighetene i 4. etasje med takhage vil det bli dører i
skillevegger for rømning ved brann.

Leilighetene leveres med husbrannslange eller
brannslukkingsapparat.

Alle leiligheter blir energimerket.
4.2 Tekniske forskrifter

Alle bygningsmessige arbeider og innstallasjoner
skal tilfredsstille myndighetenes anvisninger og

gjeldende forskrifters krav ref. NEK 2014 og TEK

2017. Toleranseklasser for utførende bygningsmesige

arbeider ref: NS 3420 utgave 2, toleranseklasse 2. For
parkeringsetasje gjelder toleranseklasse 3.
4.3 Forbehold

Se forbeholdstekst under Salgsinformasjon
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SALGSINFORMASJON
Prosjektet/selskapet/eiendommen

Adkomst

utbygges over flere trinn.

(Larviksveien). Agnes Allé og Agnes Brygge er

Sjøparken Agnes er et utbyggingsområde som skal

Agnespassasjen, bygg B består av 19 leiligheter og ligger
på felt B3 i områdets reguleringsplan.

Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter tilknyttet

Agnespassasjen, bygg B borettslag som blir stiftet før

innflytting. Borettslaget blir eier av gnr. 4046, bnr. 338.

Borettslagets organisasjonsnummer, andelsnummer samt
endelig adresse vil bli tildelt før innflytting.

Adkomst til Sjøparken vil være fra fylkesvei 301
nylig overtatt av Larvik kommune. Dette inkluderer
gang/-sykkelvei til fylkesveg 301, samt gang/

-sykkelveiforbindelse til Agnesodden på Børrestad.
Kjøreveien på øyene for utrykningskjøretøyer og

renovasjon etableres mellom byggene. Alle de fire øyene
vil i fremtiden forbindes med hverandre. Det etableres

midlertidig vei fra Agnes Brygge, forbi Agnes Torg og inn
til nedkjøring til P-kjeller fra nordvest.
Byggemåte/standard

Bebyggelsen vil bestå av 19 andelsleiligheter, organisert

Selger/utbygger

som et borettslag. Leiligheten har garasjeplass og

sportsbod på kjellerplan/ under bakkenivå og med heis til

Selger er LABO-TI AS.

LABO-TI AS er et utbyggingsselskap som er eiet av
Grendahl Holding AS og Larvik Boligbyggelag
med 50% hver.

etasjene. Se for øvrig prosjektbeskrivelsen.
Tilvalg

Det vil bli gitt mulighet for å gjøre individuelle

tilpasninger i egen bolig for kjøpere som kjøper på et

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 tilfredstillende

salg er forventet oppstart 1. kvartal 2021 – det er beregnet
ca. 16 måneder byggetid.
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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 øvrig 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 fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Evt. tilleggs bestillinger og endringer skal avtales skriftlig
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faktureres av utbygger når arbeidet er utført og innbetales
meglers klientkonto innen overtagelse.

ferdigattest innen rimelig tid og senest før den
midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når borettslaget er etablert og overtakelse av

Areal

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i

Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for

fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til

overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer.

arealmåling.

Økonomi/betalingsbetingelser

boligens areal innvendig målt ved boligens omsluttede

Boligens totalpris er innskuddet du betaler i tillegg til

Arealene som er oppgitt er bruksareal (BRA), som er
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 innkassing 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.

Priser, fellesgjeld, lånevilkår og omkostninger:

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

For priser - se prisliste hvor innskudd, andel fellesgjeld,
stipulerte lånekostnader, stipulerte felleskostnader,

Tomt/tomteareal

Eiet tomt på 1993,70 kvm. Agnespassasjen 3B borettslag

blir hjemmelshaver av denne eiendommen før innflytting.
Tomten opparbeides i henhold til de krav som fremgår 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.

Utenfor 1.etasje vil det bli kombinasjoner av private
terrasser, brygger og gangveier/friarealer.

Det tas forbehold om endelig organisering av parkering,

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. 480,Evt. tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr. 480,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.

båtplasser, kai/bryggeanlegg og uteareal.

Stipulerte felleskostnader

overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter

borettslaget ønsker utført i felles regi og fordeles iht.

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og
overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved

overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av
kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.

Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet
praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er
forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe
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Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester

vedtektene. I prislisten er felleskostnadene stipulert.

Felleskostnadene er tenkt å inkludere bla.: kommunale

avgifter, bygningsforsikring, TV/internett, løpende drift
og vedlikehold av bygningen, fellesarealer og utearealer
mm. Kostnadene er beregnet på gjeldende prisnivå i

2020. Således må det påregnes en justering av disse ved
innflyttingstidspunktet.
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Oppgjør

Forretningsfører/fulltegningsforsikring

klientkonto ved signering av kjøpekontrakt etter at

Selger har tegnet fulltegningsforsikring i NBBL. Kontakt

10% av den totale kjøpesummen innbetales meglers
byggebeslutning er tatt og selger/utbygger har stilt

nødvendige garantier. Forskuddet skal være fri egenkapital

LABO er valgt som forretningsfører for borettslaget.
megler for mer informasjon.

og det kan ikke tas pant i den kjøpte leiligheten for

Velforening

Resterende innskudd, samt omkostninger, andelskapital

Driftsforening som skal drifte fellesområder og

forskuddsbeløpet.

og evt. regning for tilleggsarbeider innbetales meglers

klientkonto innen overtagelse. Ved overtagelse overtas

Borettslaget er pliktig å være medlem av Sjøparken
fellesfunksjoner innenfor prosjektet Sjøparken.

andelens fellesgjeld.

Vedtekter

klientkonto inntil overtagelse, alternativt kan selger

borettslaget som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.

Alle innbetalinger fra kjøper blir stående på meglers
kreve beløpet utbetalt fra megler mot å stille garanti

ihht. 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

Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for

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 pt. 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.

dokumentere finansiering.

Utleie

kjøpere og kan avvise kjøpere som ikke er kredittverdige

3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i

Selger forbeholder seg rett til å foreta kredittvurdering av
på kjøpstidspunktet.

Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil
Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i
minst ett av de to siste årene.

Borettslaget/Forretningfører

Forsikring

Borettslaget

overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til

Boligene vil bli en del av Agnespassasjen 3B 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.

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

–

A G N E S PA S S A S J E N

B Y G G

B

|

45

–

forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring

beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens

Forsikring mot tap av felleskostnader:

Reguleringsmessige forhold

gjennom Borettslagenes Sikringsordning AS. Dette betyr

felt B3 ref. reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for

fra overtakelse.

Borettslaget vil være forsikret mot tap av felleskostnader
at du er sikret mot å betale for naboens felleskostnader

dersom vedkommende ikke overholder sine økonomiske
forpliktelser.

areal. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

Eiendommen er regulert til boligområde og er plassert på
Agnes, Larvik kommune, vedtatt 30.04.08. Kjøper gjøres
oppmerksom på at detaljplan for området er godkjent

23.10.2013, samt en indre reguleringsendring godkjent
09.09.2014

Forkjøpsrett:

Ved oppstart av prosjektsalget vil det en kort tidsbegrenset

Servitutter/heftelser/rettigheter

Boligbyggelag. Etter dette selges leilighetene i prosjektet

av borettslagets legalpant for forfalte felleskostnader

periode være forkjøpsrett for medlemmer i Larvik
etter «førstemann til mølla» prinsippet.

Resalg vil utløse forkjøpsrett for andelseiere i borettslaget
og dernest medlemmer i Larvik Boligbyggelag ihht.
borettslagets foreslåtte vedtekter.

Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak
og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht.

burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G
(G = folketrygdens grunnbeløp). Andel fellesgjeld følger
leilighetene.

Følgende servitutter av betydning er registrert på

Offentlige forhold

borettslagets grunn:

-Borettslaget er pliktig å være medlem av Sjøparken

Eiendommens betegnelse

De prosjekterte boligene vil bli organisert i

Agnespassasjen, bygg B borettslag. Andelsnummer vil bli

tildelt når prosjektet nærmer seg ferdigstillelse/innflytting.
Borettslaget vil bli eier av tomten hvor prosjektet oppføres
gnr. 4046, bnr. 338 i Larvik kommune.

Driftsforening som skal drifte fellesområder og
fellesfunksjoner innenfor prosjektet Sjøparken.
-Bestemmelse om adkomstrett, bruksrett til
renovasjonsanlegg og lekeplass .

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes

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 beregningsmotdell

som hensyntar om boligen er såkalt primærbolig (der

boligeieren har folkeregistrert adresse) eller sekundærbolig
(alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for

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.

primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 30% av den
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Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

arealavvik kan forekomme, da det oppgitte beregnede

brukstillatelse ved overtakelse.

Selgeren skal levere arbeidet med normal

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig

areal er basert på tegninger.

håndverksmessig kvalitet. Selger er ikke ansvarlig for

Konsesjon

Konsesjonsfritt. Det er ikke boplikt i denne delen av
Larvik kommune.

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

Avtalemessige forhold

fare for heksesot inne i leilighetene. Dette kan ikke selger
holdes ansvarlig for. Alle leilighetene bør ventileres godt

Salgsbetingelser

særlig høst og vinter de første årene man bør i tillegg være

Leilighetene selges iht. bestemmelsene i

bustadoppføringslova. Etter ferdigstillelse kan boligene

forsiktig med bruk av gass og levende lys.

selges etter bestemmelsene i Avhendingslova.

Prospektets illustrasjoner er ikke å anse som en del av

Forbehold om realisering

danne et inntrykk av den ferdige bebyggelse, og kan ikke

Selger tar forbehold om at det må selges 35% av boligene
før byggestart kan besluttes, samt at tilfredsstillende

kontraktsdokumentene. Illustrasjonene er kun ment å
anses som endelig leveranse.

finansiering oppnås. Videre tar selger forbehold om at

Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike

prosjektet slik det er presentert og i tråd med selgers

mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen.

det oppnås nødvendige offentlige godkjenninger for
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 realisere prosjektet. Ved eventuell senere avklaring
endres ferdigstillelsestidspunkt/innflyttningstidspunkt

innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for

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.

tilsvarende. Kjøper kan innen en uke etter 31.05.2021

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med

avklart/ slettet sine forbehold.

og nødvendige, eller som følge av offentlige pålegg,

skriftlig trekke seg fra avtalen dersom ikke selger har

forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige
forutsatt at dette ikke i vesentlig grad forringe prosjektets

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
romstørrelser på plantegningene samsvarer ikke med

boligens totale BRA som følge av at innvendige vegger

og for eksempel innkassing av ventilasjon ikke er medtatt
i denne sammenheng. Det tas forbehold om at mindre
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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
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
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av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Det

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og

leveranser som er presentert i prospektet og den endelige

varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut

kan dermed forekomme avvik mellom de planskisser og
leveransen. Om det blir nødvendig å gjennomføre

vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger
å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.
Selger tar forbehold om å foreta endringer/

omreguleringer av omkringliggende bebyggelse,

eventuell regulering til næringsvirksomhet og endringer
av utomhusarealer i forhold til det som presenteres for
kjøper. Ferdigstillelse og etablering av treningssenter,
bistro og selskapslokale vil bli vurdert i sammenheng

betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående
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.

med eventuelle eksterne etableringer i området rundt

Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden

derfor kunne medføre endringer i prosjektets planlagte

kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.

sjøparken/Stavern, og slike konkurrerende tilbud vil
etableringer av slike tilbud.

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.

Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil

frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av

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.

medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for

Dersom det er tatt forbehold og garanti ikke stilles straks

om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

igangsettes, gis kjøper en særskilt hevingsadgang. Kjøper

kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper

Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil

blant annet på grunn av løpende byggevirksomhet, kunne

medføre enkelte ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse
av samtlige byggetrinn, samt kunne medføre endringer i
fremtidige byggetrinn.

Selger forbeholder seg retten til å disponere/selge/leie

ut ekstra p-plasser på borettslagets grunn. Bestemmelser

etter at forbeholdene er bortfalt, eller byggearbeidene

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.

vedrørende dette vil bli vedtektsfestet.

Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før garanti

skjeggkre kan forekomme i boligen, og tar ikke ansvar for

ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på

Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur og
dette.

etter bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dersom selger

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.
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Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Generell informasjon
Kjøpers undersøkelsesplikt

Skjøtet

Selger utsteder skjøte til andelene og skjøtet tinglyses i
forbindelse med overtagelse.

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

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.

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.

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

avbestillingsgebyr på 10% av total kontraktssum (inkl. mva.)

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel,

forhold kjøper kjente eller burde blitt kjent med før
avtaleinngåelsen.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven

med vedlegg, reguleringsplaner, øvrig beskrivelse og annen
dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom
utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes

Overtagelse:

Boligene planlegges ferdigstilt 3/4. 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.

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 for øvrig til
bustadoppføringslova kap. 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
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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

finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon
ved formidling av finansielle tjenester.
Vedlegg

Prisliste, utkast til vedtekter og kjøpekontrakt.
Selge bolig

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering

Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest.

Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med

for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en
befaring.

bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers

Salgsoppgave

med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom

lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.

ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten,
utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og

Salgsoppgaven er opprettet 23.09.2020 og utformet iht.

merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse

Informasjon om meglerforetaket

leiligheten.

Prinsegata 2, 3251 Larvik

senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for

Larvikmeglern AS

Organisasjonsnummer: 879155622

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Det er avtalt en fast pris på kr. 62.500,- inkl. mva for

gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at
oppdragsgiver skal dekke visninger med kr. 1.600,- inkl.

Eiendomsmeglere

avtalte utlegg. Vederlag og utlegg betales av selger.

Aleksander Berg

Finansiering

E-post: aleksander.berg@aktiv.no

mva per stk. Meglerforetaket har krav på å få dekket

Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene

Tlf: 97 59 22 50

i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om

Gry Lilja

oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende

E-post: gl@aktiv.no

formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med
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Gry Lilja

Eiendomsmegler MNEF
Aktiv Eiendomsmegling
E: gl@aktiv.no.no
M: +47 90 62 19 75

Aleksander Berg
Eiendomsmegler
Aktiv Eiendomsmegling

E: aleksander.berg@aktiv.no
M: +47 97 59 22 50

Cecilie Sanden

Salgs- og markedsansvarlig
Agnes Utvikling
E: cecilie@sjoparken.no
M: +47 951 86 934

Besøksadr: Sjøparken, 3290 Stavern
Postadr.: Postboks 156, 3291 Stavern
www.sjoparken.no
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