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VELKOMMEN TIL T27!

T27 i Tollbugata ønsker nye beboere velkommen til splitter nye 
leiligheter i rehabilitert bygård midt i Drammen. T27 er en eldre bygård 
med verneverdig fasade og har en lang historie fra byens papirindustri. 
Bygget vil fremstå i ny og lekker drakt der fasaden blir behørig tatt vare 
på. Utvendig vil bygget få en lys gråtone, sorte vinduskarmer og sorte 
spiler på balkonger og svalganger. Enkelt, tidløst og klassisk.

Innvendig strippes alt ned til råbetong og bygges opp på nytt for å 
imøtekomme dagens krav. Leilighetene er stylet av interiørarkitektfirmaet 
Kubik. Du kan velge mellom en enkel standardløsning og to mer 
påkostede og lekre leilighetskonsepter med hvert sitt arkitektoniske 
uttrykk der design og farger står i fokus. 

T27 er på 5 etasjer med næring i 1. etasje og en sjenerøs 
takterrasse på hele 158 m² på toppen. Her får du panoramautsikt 
over hele Drammen og fantastiske solforhold hele sommeren! De 
fleste leilighetene kommer med egen balkong eller tilgang til parsell 
på takterrassen, samt en stor og grønn oase i bakgården med 
lekeapparater og sitteplasser. 

Nyt livet i T27! 
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T27 - EN RESIRKULERT BYGÅRD

HISTORIEN
Tollbugata 27 er blant mange drammensere kjent som Melsomgården, 
og ligger sentralt plassert på Strømsø med gangavstand til togstasjonen, 
universitet og byens øvrige tilbud. Bygget ble i sin tid tegnet av det 
anerkjente arkitektfirmaet Biong & Biong i 1944 og oppført i 1947. 
Bygget har klare funksjonalistiske trekk og hele fasaden er verneverdig. 
Dette blir behørig tatt vare på gjennom rehabiliteringsprosessen. 

Melsomfamilien drev i lang tid et papirengros- og spedisjonsfirma 
i gården. Firmaet utviklet seg til å bli et av landets ledende 
grossistfirmaer i papir og kortevarer, leketøy og gaveartikler. Alt 
holdt til med lager, drift og kontor i Tollbugata 27. Etter hvert ble 
driften flyttet ut av gården og andre virksomheter flyttet inn. 
I en periode på 1960-tallet holdt jazzklubben Blue Note til i 
toppetasjen. Det er med andre ord mye historie i disse veggene og 
vi håper dere vil være med å skape nytt liv og nye historier i T27! 

BYGGESKIKK PÅ 1940-tallet
Funksjonalisme er en stil som for alvor slo igjennom rett før 
krigen. Bygningene ble gjerne bygget i en stram geometrisk 
form i armert betong og med mer fri innvendig planløsning. 
Utvendig ble bygningene preget av horisontale vindusbånd, 
flate tak med terrasse og minimalistisk dekor. Form skulle følge 
funksjon. Entreprenøren ønsker å bevare byggets egenart og 
har videreført disse tankene i utformingen av T27 - en resirkulert 
funkisgård med splitter nye og moderne leiligheter!

Melsomgården fotografert ca 1950, tidlig i byggets historie.
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3 min fra Elvepromenaden 

med tur- og bademuligheter

8 min fra Bragernes Torg med 

shopping, utesteder og teater

3 min fra restauranter  

og utesteder på Strømsø

10 min fra USN - norges 

nyeste universitet  

5 min fra jernbanestasjon med tilgang 

på bysykler og hyppige bussavganger

12 min fra Union Scene

15 min fra marka 

31 min fra Oslo
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BO KORTREIST MED ALT INNEN REKKEVIDDE

T27 ligger sentralt plassert i Tollbugata på Strømsø i Drammen. 
Her er det gangavstand til det meste! Strømsø torg med 
hyppige buss- og togavganger både lokalt og regionalt ligger 
kun få minutter unna. Litt lenger opp langs elva finner du 
Papirbredden med Drammen Kunnskapspark, som inneholder 
blant annet biblioteket, Universitetet i Sørøst-Norge samt flere 
andre solide aktører innen kultur, kunnskap og næringsliv. 

Det er et godt og variert utvalg av restauranter, puber og 
barer i området. Flere arrangerer jevnlige konserter og ulike 
kulturelle arrangementer, og ikke minst Union Scene, som 
sammen med Drammen Teater utgjør byens kulturelle storstue. 

En liten gåtur over bybrua og du befinner deg på Bragernes 
Torg med utesteder, utallige shoppingmuligheter og livlig byliv. 

Drammenselva, med den prisbelønte elvepromenaden, må 
også nevnes. Elvepromenaden går på begge sider av elva og 
bruene gir deg mulighet til å velge lengde etter behag. Det er 
både treningsapparater, benker, kunstverk og flere badesteder 
underveis. Her er det lett å komme til med både sykkel, 
barnevogn og for folk som er dårlig til beins. 
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Når du kjøper deg en leilighet i T27, får du mye annet på 
kjøpet. Tollbugata er i ferd med å etablere seg som en av byens 
mest spennende og fargerike gater med et mangfold av butikker, 
utesteder og kafeer. Vi presenter med glede et lite utvalg av de 
nærmeste naboene!

TOLLBUGATA

FRUKT & GRØNT
Frukt & Grønt er en restaurant og vinbar som serverer en treretters-meny med 
utgangspunkt i sesongens råvarer. De skifter meny hver uke og er et naturlig 
samlingspunkt om man ønsker et roligere miljø. Det er ofte fullt, så det kan være 
lurt å bestille bord! 

RETROPIKEN
Retropiken ligger plassert i Tollbugata 
5 og selger retro- og vintageklær. 
Her kan du finne antrekket til den 
spesielle anledningen! Ta en tur 
innom og la Sunniva kle deg opp!
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ELITE MAT
Elite mat er en tyrkisk matforretning 
som kan skilte med et fantastisk utvalg 
frukt og grønt til gode priser, samt en 
egen ferskvaredisk for oliven, fetaost og 
lignende. 

CRIOLLO
Criollo Sjokoladebar er en av Tollbugatas siste tilskudd og er 
en café med hovedvekt på sjokolade. Her kan du nyte alt fra 
sjokolade, snacks, kaffe og kaker, alt basert på egne råvarer og 
oppskrifter. Criollo arrangerer også kurs i hvordan man kan lage 
egen øko-sjokolade, så her kan man virkelig la seg friste! 

ENGEBRET SKO
Engebret sko har eksistert siden 1929 og 
tilbyr kvalitetsmerker og en særs dedikert og 
serviceinnstilt betjening. 

REKORD BAR
Rekord bar er stedet dersom du 
er over gjennomsnittet interessert 
i øl. Rekord kan skilte med både 

shuffleboard og flipperspill. Stedet 
har regelmessige arrangementer 
som pop-quiz, bingo, ølsmaking, 

shuffleboard-turneringer og 
intimkonserter. 
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Drammen har gjennomgått en formidabel forandring de siste tiårene. Elva er 
renset og om sommeren er det et yrende badeliv på bystranda og folk nærmest 
valfarter langs turstiene som omkranser elva. Flotte parker, umiddelbar nærhet til 
naturen og et rikt kulturliv har ført til en oppblomstring i hele byen. 

Drammen ble i 2019 kåret til Norges kulturkommune og har et bredt og 
mangfoldig kulturtilbud. Her finnes det noe for enhver smak! 

DRAMMEN

PAPIRBREDDEN
Her kan du virkelig ta pulsen på byen! 
Papirbredden rommer en herlig blanding av 
kultur, gründerbedrifter, bibliotek, kafèer, og 
ikke minst USN, Norges nyeste universitet med 
rundt 2.900 studenter.

YPSILON OG 
ELVEPROMENADEN
Drammen er en by med 
mange broer, men Ypsilon er 
i særklasse. Derfor blir også 
broen assosiert med Drammen 
for sin vakre og ikoniske form. 
Langs elva er det opparbeidet 
en flott elvepromenade som 
binder byen sammen.
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UNION SCENE OG 
DRAMMENS TEATER
Byens store kulturhus som 
avholder konserter og 
arrangementer for både store 
og små nesten daglig. En kort 
spasertur over Ypsilon og du 
er på Drammens Teater, et av 
Norges vakreste, tør vi påstå.

STRØMSØ TORG
Strømsø Torg fikk en skikkelig ansiktsløftning 
i 2011 og hvert år i september inviterer 
Globusfestivalen til en fantastisk fest for 
å feire internasjonale Drammen med 
parader, mat, leker og musikk fra alle 
verdenshjørner.
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LEILIGHETENE I T27
Du skal style din leilighet som deg selv!

Synes du det er vanskelig å se hvilke farger som passer sammen og 
hvordan det vil ta seg ut i virkeligheten? Det kan være vanskelig å vite 
hvordan man skal sette sammen farger og materialer til en helhet. Det 
har vi gjort noe med!

I T27 kan du velge mellom tre ulike interiørkonsepter designet av 
interiørarkitektfirmaet Kubik. Alle leilighetene kan leveres i en lys og 
luftig variant som standard og to som har en mer særpreget design med 
påkostet utførelse. Tilvalgsmulighetene gjør at du slipper å måtte bruke 
tid og krefter på interiørdesign. Her får du det lille ekstra som løfter 
leiligheten til noe utenom det vanlige i dagens boligmarked!

DAG NATT HVERDAG
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DAG
Dag kjennetegnes av den klassiske nordiske, lyse stilen i materialer og fargevalg. 
Vegger og himling blir malt i samme farge for å skape et helhetlig og luftig 
uttrykk. Fargene går i dus granskygge (dempet grønn), hvitlyng og rosa. Dette 
er lyse fargetoner som vil skifte i ulikt lys, fra det mer grålige til det syrligere lyse 
grønne. Du får enstavs parkett i ask på gulvet i kjøkken og oppholdsrom, mens 
badet kommer med fliser med marmorpreg. Kjøkkenet inneholder en langstrakt 
og lys kjøkkenbenk med hvitt armatur over mørke underskap som en fin kontrast. 
Kjøkkenbenken er laminat, av typen Glitter Bianco fra HTH. Badet kommer med 
armatur i kobber, nøye avstemt til veggfliser/flater i fargene avokado og rosa.

Skinner du som sola og er munter til sinns og foretrekker de lyse farger?  
Vi tror du vil trives med  stilalternativet DAG.

Illustrasjonsfoto
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NATT
Natt kjennetegnes av en mørkere og mer kontinental stil med bruk av matt sorte 
detaljer på badet og kjøkkenet, blåtoner og en rikere fargepalett. Du får et mørkt 
eikegulv i enstavs parkett som gir en rustikk og røff følelse i alle oppholdsrom, 
mens badet vil få beige/grå fliser på gulvet. Kjøkkenet har sort kum og 
matchende armatur, laminat benkeplate i ask og midnattsblå underskap og lyse 
overskap i ask. Drøm deg bort i soverommet malt i dempet lavendel og la deg 
inspirere til å velge nattens blåtoner på veggene i kjøkken og stue.

Er du et nattdyr som kvikner til etter middag og liker å utfordre med både farger 
og stil? Vi tror du vil trives med stilalternativet NATT.

Illustrasjonsfoto
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HVERDAG
Hverdag er ditt blanke lerret, en lys og moderne leilighet der du selv kan 
fargesette oppholdsrommene etter ditt eget hode! Mange liker å sette sitt 
eget preg på leiligheten og da er Hverdag det beste alternativet. Her får du 
gjennomgående hvitmalte flater i alle rom, trestavs eikeparkett på alle gulv 
unntatt badet der det kommer grå fliser. Kjøkkenet kommer med slette hvite fronter 
og benkeplate i laminat av typen Betong fra HTH. Badet fremstår som lyst og 
innbydende med hvit porselenvask og tilhørende innredning, soft white fliser på 
vegg i dusjsonen og krom armatur.

Liker du å skifte stil og farge på møbler og interiørdetaljer med jevne mellomrom? 
Vi tror du vil trives best i varianten HVERDAG!

Illustrasjonsfoto
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TAKTERRASSEN
I T27 får du tilgang til det som vi håper kan bli byens fineste takterrasse med gode 
solforhold. Med tanke på jazzklubben Blue Note som holdt til her på 60-tallet skulle det 
være duket for en videreføring av historien. En terrasse vi håper vil inspirere og invitere 
til samhold, sosiale sammenkomster og sanselighet!
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BAKGÅRDEN
T27 har en stor bakgård som vil fremstå som en grønn oase med innbydende 
lekeapparater og sitteplasser der du kan slappe av i mer skjermede omgivelser. 
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 Badet i varianten Hverdag fremstår som delikat og innbydende i hvite og grå 
nyanser.  Hvite baderomsmøbler og armatur i krom. 

 Soverommet i Dag kommer med en sart og dempet rosafarge på 
veggen som står seg fint til gulvet i lys ask enstavsparkett. 

Illustrasjonsfoto
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Stue og kjøkken i varianten Natt kommer med mørk 
enstavs eikeparkett og med en nydelig blåtone på 
veggene. 

Illustrasjonsfoto
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Badet i varianten Natt kommer i gråtonede fliser  
på vegg og gulv som kontrast til baderomsmøbler  
og malte flater i blå og mintgrønne nyanser. 

Badet i varianten Dag kommer med fliser  
i grønntoner som er fint avstemt  
mot rosa veggflater og armatur i kobber. 

BAD Alle badene kommer med fliser på gulv og i dusjsonen, malte flater på vegg 
og baderomsmøbler fra Ballingslov Bad på variantene Dag og Natt. 

Illustrasjonsfoto
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Badet i varianten Natt kommer i gråtonede fliser  
på vegg og gulv som kontrast til baderomsmøbler  
og malte flater i blå og mintgrønne nyanser. 

Badet i varianten Hverdag fremstår som delikat og  
innbydende i hvite og grå nyanser.  Hvite  
baderomsmøbler og armatur i krom. 

Illustrasjonsfoto Illustrasjonsfoto
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LEILIGHETSNUMMER:

32 Vi tar forbehold om arealforskyvninger i leilighetene.

2-roms leilighet

ANTALL ROM:           2
ETASJE:           1
BRA: 34 m²
P-ROM: 34 m²
BALKONG:     7 m²

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

2R leilighet
34  m2

Opphold
20  m2

Sov 1
6  m2

Gang
2,5 m2

Bad
3,5 m2

Terrasse
7  m2

F

+3,24

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

1. etasje

Leilighetsnummer:

101

Areal BRA:

34  m2

Areal P-ROM:

34  m2

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

2R leilighet
34  m2

Opphold
20  m2

Sov 1
6  m2

Gang
2,5 m2

Bad
3,5 m2

Terrasse
7  m2

F

+3,24

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

1. etasje

Leilighetsnummer:

101

Areal BRA:

34  m2

Areal P-ROM:

34  m2

101
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LEILIGHETSNUMMER:

33Vi tar forbehold om arealforskyvninger i leilighetene.

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

2R leilighet
52  m2

Sov 1
8  m2

Bod
2  m2

Bad
5  m2

Gang
4  m2

Opphold
29  m2

Terrasse
7  m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

1. etasje

Leilighetsnummer:

102

Areal BRA:

52 m2

Areal P-ROM:

49  m2

2-roms leilighet

ANTALL ROM:  2
ETASJE:  1
BRA: 52 m²
P-ROM: 49 m²
BALKONG:  7 m²

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

2R leilighet
52  m2

Sov 1
8  m2

Bod
2  m2

Bad
5  m2

Gang
4  m2

Opphold
29  m2

Terrasse
7  m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

1. etasje

Leilighetsnummer:

102

Areal BRA:

52 m2

Areal P-ROM:

49  m2

102
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LEILIGHETSNUMMER:

34 Vi tar forbehold om arealforskyvninger i leilighetene.0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

+3,24

2R leilighet
45,5 m2

Terrasse
7  m2

Bad
5,2 m2

Gang
7,3 m2

Sov 1
8  m2

Gang
4,5 m2

Bad
4,5 m2

Opphold
22  m2

Bod
2  m2F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

1. etasje

Leilighetsnummer:

103

Areal BRA:

45,5 m2

Areal P-ROM:

42,5 m2

2-roms leilighet

ANTALL ROM:   2
ETASJE:  1
BRA:  45,5 m²
P-ROM:  42,5 m²
BALKONG:   7 m²

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

+3,24

2R leilighet
45,5 m2

Terrasse
7  m2

Bad
5,2 m2

Gang
7,3 m2

Sov 1
8  m2

Gang
4,5 m2

Bad
4,5 m2

Opphold
22  m2

Bod
2  m2F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

1. etasje

Leilighetsnummer:

103

Areal BRA:

45,5 m2

Areal P-ROM:

42,5 m2

103
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LEILIGHETSNUMMER:

35Vi tar forbehold om arealforskyvninger i leilighetene. 0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

2R leilighet
55,5 m2

H-1

Terrasse
7,0 m2

Terrasse
6 m2

Opphold
30,5 m2

Bad
6,5 m2

Gang
5  m2

Sov 1
8,7 m2

Gang
4,8 m2

Opphold
22,3 m2

Bod
2,4 m2

Sov 1
8,5 m2

Bod
2,5 m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

1. etasje
 

Leilighetsnummer:

104

Areal BRA:

55,5 m2

Areal P-ROM:

55,5 m2

2-roms leilighet

ANTALL ROM:  2
ETASJE:  1
BRA: 55,5 m²
P-ROM: 55,5 m²
BALKONG: 6 m²

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

2R leilighet
55,5 m2

H-1

Terrasse
7,0 m2

Terrasse
6 m2

Opphold
30,5 m2

Bad
6,5 m2

Gang
5  m2

Sov 1
8,7 m2

Gang
4,8 m2

Opphold
22,3 m2

Bod
2,4 m2

Sov 1
8,5 m2

Bod
2,5 m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

1. etasje
 

Leilighetsnummer:

104

Areal BRA:

55,5 m2

Areal P-ROM:

55,5 m2

104
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LEILIGHETSNUMMER:

36 Vi tar forbehold om arealforskyvninger i leilighetene.0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

Innglasset

3R leilighet
85  m2

Bod
3  m2

Gang
9  m2Opphold

39,5 m2

Bad
4,4 m2

Bad
7  m2

Bod
2,7 m2

Gang
9,8 m2

Gang
2,5 m2

balkong
7,5 m2

Sov 2
7  m2

Sov 1
13  m2

F

Le
il.

 3
01

 - 
40

1:
 b

ry
st

ni
ng

m
ed

 9
0c

m
 h

øy
de

Type :

3 roms leilighet

Lokalisering:

2. til 4. etasje

Leilighetsnummer:

201 - 301 - 401

Areal BRA:

85  m2

Areal P-ROM:

81  m2

3-roms leilighet

ANTALL ROM:  3
ETASJE:  2-4
BRA: 85 m²
P-ROM: 81 m²
BALKONG:   7,5m² Innglasset

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

Innglasset

3R leilighet
85  m2

Bod
3  m2

Gang
9  m2Opphold

39,5 m2

Bad
4,4 m2

Bad
7  m2

Bod
2,7 m2

Gang
9,8 m2

Gang
2,5 m2

balkong
7,5 m2

Sov 2
7  m2

Sov 1
13  m2

F

Le
il.

 3
01

 - 
40

1:
 b

ry
st

ni
ng

m
ed

 9
0c

m
 h

øy
de

Type :

3 roms leilighet

Lokalisering:

2. til 4. etasje

Leilighetsnummer:

201 - 301 - 401

Areal BRA:

85  m2

Areal P-ROM:

81  m2

201-301-401
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LEILIGHETSNUMMER:

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

Innglasset

3R leilighet
68  m2

Bad
4  m2

Sov 1
11,5 m2

Opphold
29  m2

Bod
2,5 m2

Sov 2
7  m2

Gang
9,5 m2

Gang
2,5 m2

balkong
7,7 m2

Sov 2
7,0 m2

Sov 1
13,4 m2

F

Type :

3 roms leilighet

Lokalisering:

2. til 4. etasje

Leilighetsnummer:

202 - 302 - 402

Areal BRA:

68  m2

Areal P-ROM:

64,5 m2

3-roms leilighet

ANTALL ROM:  3
ETASJE:  2-4
BRA: 68  m²
P-ROM: 64,5 m²
TAKPARSELL: 4,5 m²
*PARSELL BAKGÅRD: 4,5 m²

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

Innglasset

3R leilighet
68  m2

Bad
4  m2

Sov 1
11,5 m2

Opphold
29  m2

Bod
2,5 m2

Sov 2
7  m2

Gang
9,5 m2

Gang
2,5 m2

balkong
7,7 m2

Sov 2
7,0 m2

Sov 1
13,4 m2

F

Type :

3 roms leilighet

Lokalisering:

2. til 4. etasje

Leilighetsnummer:

202 - 302 - 402

Areal BRA:

68  m2

Areal P-ROM:

64,5 m2

202*-302-402



3838 Vi tar forbehold om arealforskyvninger i leilighetene.

LEILIGHETSNUMMER:

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

2R leilighet
47,5 m2 Sov 1

10  m2

Gang
6  m2

Opphold
24  m2

Bad
4,5 m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

2. til 4. etasje

Leilighetsnummer:

203 - 303 - 403

Areal BRA:

47,5 m2

Areal P-ROM:

47,5 m2

2-roms leilighet

ANTALL ROM:  2
ETASJE:  2-4
BRA: 47,5 m²
P-ROM:  47,5 m²
TAKPARSELL:  4,5 m²
*PARSELL BAKGÅRD: 4,5 m²

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

2R leilighet
47,5 m2 Sov 1

10  m2

Gang
6  m2

Opphold
24  m2

Bad
4,5 m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

2. til 4. etasje

Leilighetsnummer:

203 - 303 - 403

Areal BRA:

47,5 m2

Areal P-ROM:

47,5 m2

203*-303-403



3939Vi tar forbehold om arealforskyvninger i leilighetene.

LEILIGHETSNUMMER:

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

2R leilighet
47  m2

Sov 1
9  m2

Gang
6  m2

Opphold
24,5 m2

Bad
4,5 m2

F

+6,44

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

2. til 4. etasje

Leilighetsnummer:

204 - 304 - 404

Areal BRA:

47  m2

Areal P-ROM:

47  m2

2roms leilighet

ANTALL ROM:  2
ETASJE:  2-4
BRA: 47 m²
P-ROM: 47 m²
TAKPARSELL: 4,5 m²
*PARSELL BAKGÅRD: 4,5 m²

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

2R leilighet
47  m2

Sov 1
9  m2

Gang
6  m2

Opphold
24,5 m2

Bad
4,5 m2

F

+6,44

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

2. til 4. etasje

Leilighetsnummer:

204 - 304 - 404

Areal BRA:

47  m2

Areal P-ROM:

47  m2

204*-304-404



4040 Vi tar forbehold om arealforskyvninger i leilighetene.

LEILIGHETSNUMMER:

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

+6,44

2R leilighet
34  m2

Opphold
20  m2

Bad
3,5 m2

Sov 1
6  m2

Gang
2,5 m2

Balkong
7  m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

2. til 4. etasje

Leilighetsnummer:

205 - 305 - 405

Areal BRA:

34 m2

Areal P-ROM:

34  m2

2-roms leilighet

ANTALL ROM:  2
ETASJE:  2-4
BRA:  34 m²
P-ROM:  34 m²
BALKONG:  7 m²

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

+6,44

2R leilighet
34  m2

Opphold
20  m2

Bad
3,5 m2

Sov 1
6  m2

Gang
2,5 m2

Balkong
7  m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

2. til 4. etasje

Leilighetsnummer:

205 - 305 - 405

Areal BRA:

34 m2

Areal P-ROM:

34  m2

205-305-405



4141Vi tar forbehold om arealforskyvninger i leilighetene.

LEILIGHETSNUMMER:

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

2R leilighet
52  m2

Sov 1
8  m2

Bod
2  m2

Bad
5  m2

Gang
4  m2

Opphold
29  m2

Balkong
7  m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

2. til 4. etasje

Leilighetsnummer:

206 - 306 - 406

Areal BRA:

52  m2

Areal P-ROM:

49  m2

2-roms leilighet

ANTALL ROM:  2
ETASJE:  2-4
BRA: 52 m²
P-ROM: 49 m²
BALKONG:  7 m²

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

2R leilighet
52  m2

Sov 1
8  m2

Bod
2  m2

Bad
5  m2

Gang
4  m2

Opphold
29  m2

Balkong
7  m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

2. til 4. etasje

Leilighetsnummer:

206 - 306 - 406

Areal BRA:

52  m2

Areal P-ROM:

49  m2

206-306-406



4242 Vi tar forbehold om arealforskyvninger i leilighetene.

LEILIGHETSNUMMER:

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

+6,44

2R leilighet
45,5 m2

Gang
4,5 m2

Bad
4,5 m2

Sov 1
8,5 m2

Opphold
22  m2

Bad
5,2 m2

Gang
7,3 m2

Bod
2  m2

Balkong
7  m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

2. til 3. etasje

Leilighetsnummer:

207 - 307

Areal BRA:

45,5 m2

Areal P-ROM:

42,5 m2

2-roms leilighet

ANTALL ROM:  2
ETASJE:  2-3
BRA:  45,5 m²
P-ROM:  42,5 m²
BALKONG:  7 m²

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

+6,44

2R leilighet
45,5 m2

Gang
4,5 m2

Bad
4,5 m2

Sov 1
8,5 m2

Opphold
22  m2

Bad
5,2 m2

Gang
7,3 m2

Bod
2  m2

Balkong
7  m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

2. til 3. etasje

Leilighetsnummer:

207 - 307

Areal BRA:

45,5 m2

Areal P-ROM:

42,5 m2

207-307



4343Vi tar forbehold om arealforskyvninger i leilighetene.

LEILIGHETSNUMMER:

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

2R leilighet
55,5 m2

Gang
4,8 m2

Sov 1
8,7 m2

Balkong
6  m2

Sov 1
10,5 m2

Opphold
30,5 m2

Bad
5  m2

Gang
7  m2

Bod
2,4 m2

Balkong
7,0 m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

2. til 3. etasje

Leilighetsnummer:

208 - 308

Areal BRA:

55,5 m2

Areal P-ROM:

55,5 m2

2-roms leilighet

ANTALL ROM:  2
ETASJE:  2-3
BRA: 55,5 m²
P-ROM: 55,5 m²
BALKONG: 6 m²

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

2R leilighet
55,5 m2

Gang
4,8 m2

Sov 1
8,7 m2

Balkong
6  m2

Sov 1
10,5 m2

Opphold
30,5 m2

Bad
5  m2

Gang
7  m2

Bod
2,4 m2

Balkong
7,0 m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

2. til 3. etasje

Leilighetsnummer:

208 - 308

Areal BRA:

55,5 m2

Areal P-ROM:

55,5 m2

208-308



44

LEILIGHETSNUMMER:

44 Vi tar forbehold om arealforskyvninger i leilighetene.0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

+12,64

4R leilighet
84,5 m2

Bad
5  m2

Gang
9,5 m2

Opphold
35,5 m2

Bod
2,5 m2

Balkong
7  m2

Balkong
15  m2

F

Sov 3
8,5 m2

Sov 2
8  m2

Sov 1
11,5 m2

Type :

4 roms leilighet

Lokalisering:

4. etasje

Leilighetsnummer:

407

Areal BRA:

84,5 m2

Areal P-ROM:

81  m2

4-roms leilighet

ANTALL ROM:  4
ETASJE:  4
BRA:  84,5 m²
P-ROM:  81 m²
BALKONG:  7 m²

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

+12,64

4R leilighet
84,5 m2

Bad
5  m2

Gang
9,5 m2

Opphold
35,5 m2

Bod
2,5 m2

Balkong
7  m2

Balkong
15  m2

F

Sov 3
8,5 m2

Sov 2
8  m2

Sov 1
11,5 m2

Type :

4 roms leilighet

Lokalisering:

4. etasje

Leilighetsnummer:

407

Areal BRA:

84,5 m2

Areal P-ROM:

81  m2

407
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LEILIGHETSNUMMER:

45Vi tar forbehold om arealforskyvninger i leilighetene. 0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

ta
k 

ov
er

3R leilighet
76,5 m2

balkong
18,5 m2

Sov 2
7  m2

Opphold
30  m2

Sov 1
13,5 m2

Gang
2,5 m2

Gang
9,7 m2

Bad
4,4 m2

Bod
2,7 m2

Bod
3  m2

Gang
9,5 m2

Bad
7,5 m2

F

Type :

3 roms leilighet

Lokalisering:

5. etasje

Leilighetsnummer:

501

Areal BRA:

76,5 m2

Areal P-ROM:

72,5 m2

3-roms leilighet

ANTALL ROM:  3
ETASJE:  5
BRA: 76,5 m²
P-ROM: 72,5 m²
BALKONG:  18,5 m² 
med delvis takoverbygg

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

ta
k 

ov
er

3R leilighet
76,5 m2

balkong
18,5 m2

Sov 2
7  m2

Opphold
30  m2

Sov 1
13,5 m2

Gang
2,5 m2

Gang
9,7 m2

Bad
4,4 m2

Bod
2,7 m2

Bod
3  m2

Gang
9,5 m2

Bad
7,5 m2

F

Type :

3 roms leilighet

Lokalisering:

5. etasje

Leilighetsnummer:

501

Areal BRA:

76,5 m2

Areal P-ROM:

72,5 m2

501
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LEILIGHETSNUMMER:

46 Vi tar forbehold om arealforskyvninger i leilighetene.0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

3R leilighet
60  m2

balkong
7,5 m2

balkong
18,6 m2

Sov 2
7,1 m2

Sov 1
13,8 m2

Gang
2,6 m2

Opphold
22,5 m2

Gang
9,5 m2

Sov 2
7  m2

Sov 1
11  m2

Bad
4  m2

Bod
2,5 m2

F

Type :

3 roms leilighet

Lokalisering:

5. etasje

Leilighetsnummer:

502

Areal BRA:

60 m2

Areal P-ROM:

56,5 m2

3-roms leilighet

ANTALL ROM:  3
ETASJE:  5
BRA:  60 m²
P-ROM:  56,5 m²
BALKONG:  7,5 m² 

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

3R leilighet
60  m2

balkong
7,5 m2

balkong
18,6 m2

Sov 2
7,1 m2

Sov 1
13,8 m2

Gang
2,6 m2

Opphold
22,5 m2

Gang
9,5 m2

Sov 2
7  m2

Sov 1
11  m2

Bad
4  m2

Bod
2,5 m2

F

Type :

3 roms leilighet

Lokalisering:

5. etasje

Leilighetsnummer:

502

Areal BRA:

60 m2

Areal P-ROM:

56,5 m2

502
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LEILIGHETSNUMMER:

47Vi tar forbehold om arealforskyvninger i leilighetene. 0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

2R leilighet
39,5 m2

balkong
7,5 m2 Opphold

19,5 m2

Sov 1
8,5 m2

Gang
5  m2

Bad
4,5 m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

5. etasje

Leilighetsnummer:

503

Areal BRA:

39,5 m2

Areal P-ROM:

39,5 m2

2-roms leilighet

ANTALL ROM:  2
ETASJE:  5
BRA: 39,5 m²
P-ROM: 39,5 m²
BALKONG: 7,5 m²

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

2R leilighet
39,5 m2

balkong
7,5 m2 Opphold

19,5 m2

Sov 1
8,5 m2

Gang
5  m2

Bad
4,5 m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

5. etasje

Leilighetsnummer:

503

Areal BRA:

39,5 m2

Areal P-ROM:

39,5 m2

503
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LEILIGHETSNUMMER:

48 Vi tar forbehold om arealforskyvninger i leilighetene.0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

+15,64
2R leilighet
38,5 m2

balkong
7,5 m2

Opphold
19  m2

Sov 1
8  m2

Bad
4  m2

Gang
5  m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

5. etasje

Leilighetsnummer:

504

Areal BRA:

38,5 m2

Areal P-ROM:

38,5 m2

2-roms leilighet

ANTALL ROM:  2
ETASJE:  5
BRA: 38,5 m²
P-ROM:  38,5 m²
BALKONG:  7,5 m²

0 51 2 3 4

N

Alle arealtall er foreløpige. Det må påregnes justeringer av arealer.

+15,64
2R leilighet
38,5 m2

balkong
7,5 m2

Opphold
19  m2

Sov 1
8  m2

Bad
4  m2

Gang
5  m2

F

Type :

2 roms leilighet

Lokalisering:

5. etasje

Leilighetsnummer:

504

Areal BRA:

38,5 m2

Areal P-ROM:

38,5 m2

504
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO
VARME OG 
SANITÆR VENT

INNREDNING / 
ANNET

ENTRE Gang/hall:
Parkett 14mm 
fler-stavs eik 
med fotlister.

Sparklet og 
malt gipsplate.

Farge: Brukket 
hvit.

Sparklet og 
malt gipsplate.

Farge hvit.

Stikkontakt ved 
gulv.
Lysbrytere til 
nærliggende 
rom.

Ingen 
installasjoner.

Elektrisk 
gulvvarme på 
badet. 

Balansert 
ventilasjon 
iht. krav.

Det leveres ingen 
innredning i entre.

STUE/
KJØKKEN

Parkett 14mm 
fler-stavs eik 
med fotlister.

Sparklet og 
malt gipsplate.

Farge: Brukket 
hvit.

Sparklet og 
malt gipsplate.

Farge hvit.

Stikkontakter 
ved gulv.
Lampepunkter 
ved eller i tak i 
stue.
LED lys under 
overskap.

Ett greps 
blandebatteri med 
stoppekran for 
oppvaskmaskin. 
Stuss og avløp for 
oppvaskmaskin.

Panelovner.

Balansert 
ventilasjon 
iht. krav.

Kjøkkenhette 
under 
overskap. 

Kjøkken-innredning 
som vist på 
plantegning/
kjøkkentegning.  
Fronter i høytrykks-
laminat med bøyler i 
børstet stål.
Benke-plate i laminat,. 
Kum i stål utførelse. 

SOVEROM Parkett 14mm 
fler-stavs eik 
med fotlister.

Sparklet og 
malt gipsplate.

Farge: Brukket 
hvit.

Sparklet og 
malt gipsplate.

Farge hvit.

Taklys med 
bryter.
Stikkontakter 
ved gulv.

Ingen 
installasjoner.

Panelovner.

Balansert 
ventilasjon 
iht. krav.

 

ROMSKJEMA T27 - HVERDAG pr. 11.10 2019
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO
VARME OG 
SANITÆR VENT

INNREDNING 
/ ANNET

BAD/WC Gulvflis 15x15.
Gulvflis dusj 
5x5.

Flis 20x20 eller 
tilsvarende, 
White soft.

Sparklet og malt 
gipsplate.

Farge: Brukket 
hvit. 

Stikkontakt for 
vaskemaskin og 
tørketrommel.
Lys over eller 
i speil samt 
downlight i tak i 
bad. Downlights 
på WC.
Elektrisk 
gulvvarme.

Heldekkende 
servant plate med 
underliggende 
servantskap med speil 
over og ett greps 
blandebatteri.  
Dusjvegger i herdet 
glass og veggmontert 
termostatbatteri.
Vegghenget, hvitt 
WC. Kran/avløp for 
vaskemaskin.

Fordelerskap for 
varme og sanitær.

Balansert 
ventilasjon 
iht. krav.

Beskrevet under 
sanitær.

INNVENDIG 
BOD / 
GARDEROBE

Parkett 14mm 
3-stavs eik med 
fotlister.

Sparklet og malt 
gipsplate. 

Farge: Brukket 
hvit.

Sparklet og malt 
gipsplate.

Farge hvit.

Taklys med 
bryter.
Stikkontakt ved 
gulv.

Ingen installasjoner. Balansert 
ventilasjon 
iht. krav.

Ingen.

ROMSKJEMA T27 - HVERDAG pr. 11.10 2019
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO
VARME OG 
SANITÆR VENT

INNREDNING 
/ ANNET

BALKONG/
TERRASSE

Balkong:
metall.
Terrasse på 
terrengnivå: 
treplatting.

Lyspunkt m/
innvendig 
bryter.
1 dobbel 
stikkontakt.

Avrenning til takrenne. Ingen innreding.

SPORTSBOD Malt eller 
støvbundet 
betong.

Nettingvegger 
mellom boder 
og tette 
systemvegger 
mot korridor 
type Troax eller 
tilsvarende.

Malt eller 
støvbundet 
betong.

Nødvendig 
belysning.

Ingen installasjoner. Ihht 
forskrifter.

Ingen innreding.

PARKERINGS- 
KJELLER

Asfalt. Malt eller 
støvbundet 
betong.

Malt eller 
støvbundet 
betong.

Nødvendig 
belysning.
Stikkontakter for 
drift.

Ihht 
forskrifter.

Ingen 
innredning.

ROMSKJEMA T27 - HVERDAG pr. 11.10 2019
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UTENOMHUSPLAN

Utomhusplan er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte 
opparbeidelse. Utbygger tar forbehold om å foreta endringer i 
utformingen av utomhusarealene i forbindelse med videre utbygging 
av området. Dersom utomhusarbeider ikke er fullført skal forholdet 
behandles på samme måte som en mangel. Det er avtalt at megler 
holder tilbake 0,5 % av kontraktssummen inntil disse arbeidene er 
utført. Overtagelse av fellesareal skal gjennomføres med borettslagets 
styre. 

Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, 
må det tas forbehold om dette i bindende kjøpsbekreftelse. 

Kjøper er kjent med at selgers kontraktsmessige leveranse fremkommer 
av situasjonsplan og tegninger som følger vedlagt til prospektet/
kjøpekontrakten. Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger 
og arealer i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger. Det 

gjøres for øvrig oppmerksom på at de plantegninger som er inntatt 
i dette prospekt kan inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte 
plantegninger. Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos megler eller av 
entreprenør ved tidspunkt for møte om eventuelle endringsarbeider. 
Alle perspektiver, modell, illustrasjoner og møblerte planskisser i alt 
salgsmateriell er ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse og det 
kan ikke bygges et krav på disse. 

Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og 
betingelser for usolgte seksjoner og parkeringsplasser/boder. Bygg 
og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter 
tegnes fullverdiforsikring av sameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og 
løsøreforsikring. 

Det tas forbehold om eventuelle feil i prospektet.
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Prosjektnr.:

5020
Dato:

Type tegning:

Utomhusplan
Prosjektfase:

RAMMESØKNAD

Vedlegg: Tegningsnr.:

A5020 10-02

Målestokk:

A3 = 1:200

Tollbugata 27

gnr 110 bnr 942

Arkitekt:Tiltakshaver:Prosjekt:

05.07.2019

Tollbugata 27
3044 Drammen

T 27 borettslag Akersbakken 12
0172 Oslo
allark.no

N

51,5 m2

Privat 
parsell 4,7 m2

Privat 
parsell 4,7 m2 Privat 

parsell 4,7 m2

sandlekeplass

næring areal
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Prosjektnr.:

5020
Dato:

12.06.2019

Type tegning:

Fasade nordvest
Prosjektfase:

RAMMESØKNAD

Vedlegg: Tegningsnr.:

A5020 40-10

Målestokk:

Arkitekt:

A2 = 1:100
Tollbugata 27
3044 Drammen

T 27 borettslagTollbugata 27

gnr 110 bnr 942

Tiltakshaver:Prosjekt:

NB! alle mål må kontrolleres på stedet.

Akersbakken 12
0172 Oslo
allark.no

Tegninger er beskyttet av lov om opphavsrett og kan
ikke endres uten arkitektens samtykke.
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05.07.19: avfallsløsning og
private parseller er revidert

etter nabovarsel.

FASADE NORDVEST



55Prosjektnr.:

5020
Dato:

12.06.2019

Type tegning:

Fasade nordøst
Prosjektfase:

RAMMESØKNAD

Vedlegg: Tegningsnr.:

A5020 40-11

Målestokk:

Arkitekt:

A2 = 1:100
Tollbugata 27
3044 Drammen

T 27 borettslagTollbugata 27

gnr 110 bnr 942

Tiltakshaver:Prosjekt:

NB! alle mål må kontrolleres på stedet.

Akersbakken 12
0172 Oslo
allark.no

Tegninger er beskyttet av lov om opphavsrett og kan
ikke endres uten arkitektens samtykke.
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FASADE SØRVEST

Prosjektnr.:

5020
Dato:

12.06.2019

Type tegning:

Fasade sørvest
Prosjektfase:

RAMMESØKNAD

Vedlegg: Tegningsnr.:

A5020 40-12

Målestokk:

Arkitekt:

A2 = 1:100
Tollbugata 27
3044 Drammen

T 27 borettslagTollbugata 27

gnr 110 bnr 942

Tiltakshaver:Prosjekt:

NB! alle mål må kontrolleres på stedet.

Akersbakken 12
0172 Oslo
allark.no

Tegninger er beskyttet av lov om opphavsrett og kan
ikke endres uten arkitektens samtykke.
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FASADE SØRØST

Prosjektnr.:

5020
Dato:

12.06.2019

Type tegning:

Fasade sørøst
Prosjektfase:

RAMMESØKNAD

Vedlegg: Tegningsnr.:

A5020 40-13

Målestokk:

Arkitekt:

A2 = 1:100
Tollbugata 27
3044 Drammen

T 27 borettslagTollbugata 27

gnr 110 bnr 942

Tiltakshaver:Prosjekt:

NB! alle mål må kontrolleres på stedet.

Akersbakken 12
0172 Oslo
allark.no

Tegninger er beskyttet av lov om opphavsrett og kan
ikke endres uten arkitektens samtykke.
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Prosjektnr.:

5020
Dato:

12.06.2019

Type tegning:

Snitt A
Prosjektfase:

RAMMESØKNAD

Vedlegg: Tegningsnr.:

A5020 30-10

Målestokk:

Arkitekt:

A2 = 1:100
Tollbugata 27
3044 Drammen

T 27 borettslagTollbugata 27

gnr 110 bnr 942

Tiltakshaver:Prosjekt:

NB! alle mål må kontrolleres på stedet.

Akersbakken 12
0172 Oslo
allark.no

Tegninger er beskyttet av lov om opphavsrett og kan
ikke endres uten arkitektens samtykke.
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Prosjektnr.:

5020
Dato:

12.06.2019

Type tegning:

Snitt B
Prosjektfase:

RAMMESØKNAD

Vedlegg: Tegningsnr.:

A5020 30-11

Målestokk:

Arkitekt:

A2 = 1:100
Tollbugata 27
3044 Drammen

T 27 borettslagTollbugata 27

gnr 110 bnr 942

Tiltakshaver:Prosjekt:

NB! alle mål må kontrolleres på stedet.

Akersbakken 12
0172 Oslo
allark.no

Tegninger er beskyttet av lov om opphavsrett og kan
ikke endres uten arkitektens samtykke.
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Prosjektnr.:

5020
Dato:

12.06.2019

Type tegning:

Snitt C
Prosjektfase:

RAMMESØKNAD

Vedlegg: Tegningsnr.:

A5020 30-12

Målestokk:

Arkitekt:

A2 = 1:100
Tollbugata 27
3044 Drammen

T 27 borettslagTollbugata 27

gnr 110 bnr 942

Tiltakshaver:Prosjekt:

NB! alle mål må kontrolleres på stedet.

Akersbakken 12
0172 Oslo
allark.no

Tegninger er beskyttet av lov om opphavsrett og kan
ikke endres uten arkitektens samtykke.
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OM PROSJEKTET
Tollbugata 27 er et nytt og spennende boligprosjekt beliggende midt i 
Smørøyet på Strømsø. Prosjektet består av 31 leiligheter og befinner seg 
i “Melsomgården”, et historisk bygg sett i byutviklingsperspektiv. Bygget 
er et eksisterende bygg, hvorav den fredede fasaden er bevart men 
innholdet i leilighetene er nytt og moderne. Leilighetene er designet av 
Alliance Architecture Studio og Kubik interiørarkitekter. Interiørarkitektene 
har satt sammen design hvor du selv kan velge unike konsept etter egne 
preferanser. 

Strømsø er en bydel i rivende utvikling hvor urbanisering og historie går 
hånd i hånd. Byggets beliggenhet er meget attraktiv - her har du alt du 
trenger i gangavstand fra dørstokken; vil du på kino, gå tur i marka, ta 
toget eller sole deg langs elva? Ja - da er det bare å ta på seg skoene og 
du er fremme få minutter senere. Beliggenheten vil nok appellere til en 
stor kjøpegruppe, for her er det kort vei til skole og universitet, butikk- og 
servicetilbud og ikke minst Drammen togstasjon. Alle boligtypene blir 
oppført etter TEK17. Hver leilighet vil få sin private uteplass, enten ved 
balkong, uteplass, innglasset balkong eller egen parsell på takterrasse. 
Størrelsen på leilighetene varierer fra 34-85 kvm BRA.

TILVALG
Det vil være mulighet for å velge mellom to tillvalgspakker for oppgradering
av blant annet kjøkken og bad. Disse pakkene er satt sammen av interiør-
arkitekter og vil sette et unikt preg på leilighetene. Ta kontakt med megler 
for mer informasjon.

BELIGGENHET OG ADKOMST
Sentralt beliggende leilighet med alt av byens servicetilbud rett utenfor 
døren. Her bor du meget praktisk til, med gangavstand til alt du behøver. 
Ca 10 minutters gange til universitet. Om du har behov for å forflytte deg 
med kollektivtransport bor du behagelig til, med få minutters gangavstand 
til Strømsø Torg med gode forbindelser både med buss og tog både mot 
Kongsberg og Oslo. Både Strømsø Torg og Bragernes Torg er hyggelige 
knutepunkter for handel og servering. Til Bragernes Torg går du på 10 
minutter. For aktiviteter og fritidstilbud har du nærhet til Marienlyst med 
Drammensbadet, Drammenshallen, Akropolis treningssenter, Strømsø 
senter, Drammen museum og flotte friområder. Umiddelbar nærhet til 
elvepromenade med bademuligheter og tur-/sykkelstier rundt elven. Kort 
gangavstand til Union Brygge og Bragernes Strand med bademuligheter 
etc. Gode muligheter tur- og rekreasjonsområder både i Strømsøåsen og 
Bragernesåsen.

GENERELL ORIENTERING
Boligene planlegges ferdigstilt 1. kvartal 2021. Kjøper vil bli varslet 
om overtagelsesmåned ca 3 måneder før overtagelsestidspunkt. Selger 
vil senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen meddele kjøper skriftlig 
om endelig overtagelsesdato. Ca. 14 dager før overtagelsen vil selger 
innkalle til en forhåndsbefaring hvor det føres protokoll. Hver kjøper vil ved 
overtagelse få overlevert FDV dokumentasjon.

NØKKELINFORMASJON
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FELLESAREALER
Prosjektet vil ha en rekke fellesarealer som blant annet oppgang og gang, 
sykkelparkering, bodområder og takterrasse. 
Borettslaget har flotte utearealer hvor det er lagt opp til kos og hygge 
for beboere i alle aldre. I tillegg til fine sitteplasser er det også lagt 
opp til lekeområder samt pent beplantede grøntområder. I tillegg til 
utomhusarealene er det også en flott takterrasse til felles benyttelse. 
Takterrassen vil være et flott tilbud til alle beboere hvor man høyt og fritt 
kan nyte fritiden og gode solforhold.
Tomten er fellesareal. At tomten er fellesareal innebærer at borettslaget 
eier og disponerer over de aktuelle områdene i fellesskap. Dette gir ikke 
hver enkelt andel en eksklusiv rett til bruk eller å disponere over området/
områdene, med mindre annet er uttrykkelig avtalt/det følger av vedtektene.

TEKNISK BESKRIVELSE
Energi
Boligene er Energimerket med karakterer fra lysegrønn B til lysegrønn D.

ØKONOMI
Info kommunale avgifter
Disse er ikke fastsatt i påvente av ferdigstillelse. Drammen kommune 
fastsetter endelige kommunale avgifter og det tas derfor forbehold 
om beløpene på dette. Kommunale avgifter vil bli fakturert direkte/
via felleskostnader. For info om satser for kommunale avgifter, kontakt 
Drammen kommune

Info om eiendomsskatt
Det er pr i dag ikke eiendomsskatt i Drammen kommune.

Info om formuesverdi
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som 
beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi 
uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter, og bygger på 
statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk 
beliggenhet og alder). Skatteetaten fastsetter årlige kvadratmetersatser 
basert på kvadratmesterprisene til SSB. Satsene utgjør hhv. 25% av 
kvadratmeterprisen for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. 
januar) og 90% for sekundærboliger (øvrige boliger).

Tilbud på lånefinansiering
Nordvik Eiendomsmegling formidler gjerne kontakt med finansinstitusjoner 
som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Er det usikkerhet 
knyttet til kjøpers finansiering, plikter megler - i den utstrekning det er mulig 
- å skriftlig informere selger om risiko ved budaksept. Det vil foretas en 
løpende risikovurdering gjennom budprosessen.

BORETTSLAGET
Organisasjonsform
Det vil bli opprettet et borettslag for samtlige av leilighetene. Ved kjøp 
av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles borettslag. 
Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for borettslaget. Disse er bindende 
for kjøper, men selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og 
seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene 
er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om 
organiseringen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det 
inngås avtale om kjøp. Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget 
eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir 
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borett til en bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for 
borettslagets fellesgjeld, men andelseierne må dekke borettslagets løpende 
utgifter. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre 
andelshaveres mislighold, eller der borettslaget sitter på fraflyttede og/
eller usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne. Borettslaget 
har legalpanterett i andelen for krav på dekning av felleskostnader og 
andre krav fra borettslaget på inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp. 
Borettslaget har ikke forkjøpsrett i dette prosjektet.

Forretningsfører
NBBO

Stipulering av fellesgjeld
Det vil medfølge en fellesgjeld på samtlige andeler. Fellesgjelden vil variere 
fra andel til andel. Fellesgjelden betjenes via felleskostnadene. Borettslaget 
har inngått IN avtale, dvs. det er mulighet for individuell nedbetaling av 
andel fellesgjeld.

Ved innfrielse av fellesgjeld vil felleskostnadene reduseres. Innbetaling kan 
foretas to ganger pr. år, med minimum kr 30 000,- pr innbetaling. For mer 
informasjon, kontakt megler.

Stipulering av felleskostnader
Fra kr 3 139 til kr 5 148 pr. mnd avhengig av boligens størrelse. 
De estimerte felleskostnader dekker bl.a. nedbetaling av fellesgjeld, 
grunnpakke kabel-tv/internett, fellesoppvarming av varmtvann, vaktmester, 
renhold av fellesarealer, honorar til styret i borettslaget, forretningsførsel, 
bygningsforsikring, felles strømforbruk, vedlikeholdsfond og lignende, 
betales forholdsmessig av den enkelte eier. På de små enhetene vil kostnad 
pr. kvm kunne bli noe høyere. Endelige felleskostnader vil bli satt opp av 
forretningsfører/borettslagets styre ved overtagelse og foreløpig budsjett 
på disse vil ligge som en del av prospektet ved salgsstart. I tillegg vil det 
påløpe andre løpende kostnader som for eksempel strømforbruk i den 

enkelte leilighet, innboforsikring, kanalpakker tv, hastighet nettlinje osv. 
Fordeling av fellleskostnader er satt iht. borettslagslovens §5-19.

Lånebetingelser
Lånebetingelser fellesgjeld: 
Kreditor: DNB
Størrelse: kr 3 000 000,-
Rente: 2,65% annuitet
Nedbetaling over 10 år. 

Vedtekter/husordensregler
Vedtektene som ligger vedlagt er basert på opprinnelig søknad med 25 
leiligheter. Det vil bli reviderte vedtekter til innflytting.

OFFENTLIGE FORHOLD
Tinglyste heftelser og rettigheter
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger 
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 
19.01.2005 - Dokumentnr: 1120 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: 
Knr:0602 Gnr:110 Bnr:113  
Rettighetshaver: Knr:0602 Gnr:110 Bnr:943 Snr:1-16 
Rett til å koble til i kjelleruttakk for fjernvarme til eksisterende bygg ev. 
nybygg eller eiendommer som blir fradelt, best. om vedlikehold og 
reparasjoner. Overført fra: Knr:0602 Gnr:110 Bnr:942 19.01.2005 - 
Dokumentnr: 1120 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:0602 Gnr:110 
Bnr:943 Snr:1-16 Rett til påkoblingspunkt for strøm, best. om vedlikehold, 
reparasjoner og ettersyn. Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:0602 
Gnr:110 Bnr:942 Gjelder denne registerenheten med flere 15.06.2017 
- Dokumentnr: 634651 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 1 Formål: 
Næring Sameiebrøk: 398/3006. For mer informasjon, kontakt megler.
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Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at 
slik ferdigattest normalt vil foreligge først en god stund etter overtagelse. 
Dersom ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen mot 
midlertidig brukstillatelse. Eiendommen ligger under kommuneplanens 
arealdel 2014-2036 som kombinert bebyggelse og anleggsformål, 
nåværende, samt kommunedelplan sentrum.  
Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Adgang til utleie 
Med styrets godkjenning kan en andelseier overlate bruken av hele boligen 
til andre for opptil tre år, dersom andelseieren selv har bodd i leiligheten i 
minst ett av de to siste årene. Er vilkåret om botid oppfylt, kan godkjenning 
kun nektes hvis det foreligger saklig grunn. Det vises til borettslagsloven 
§ 5-5. Bruken av hele boligen kan på nærmere vilkår overlates til andre 
uten begrensningene som følger av borettslagsloven § 5-5. Vilkårene følger 
av borettslagsloven § 5-6. Dersom andelseieren selv bor i boligen, kan 
bruken av deler av boligen overlates til andre, jf. borettslagsloven § 5-4. 
Vedtektene kan inneholde bestemmelser som har betydning for andelseiers 
rett til å leie ut boligen. Dette kan også omfatte bestemmelser som avviker 
fra lovens ordning. Interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i 
vedtektene. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Vann, vei og avløp
Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon til kommunen. Det er 
private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

KJØPSBETINGELSER
Prisinformasjon
Boligene selges til faste priser. Se prisliste på prosjektets boligvelger/
hjemmeside. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisen på leiligheter 
som ikke er solgt.

Omkostninger
Se hver enkelt bolig angående totale omkostninger ved kjøp.

Kjøpekontrakt
Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova, og kan 
ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som 
dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne 
gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd 
tilsvarende 10 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper 
må senest innen signering av kontrakt fremlegge finansieringsbevis.

Lovanvendelse
Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova 
kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I 
slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast 
eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. 
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti 
på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 
år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i 
samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt 
vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers 
garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47. 

Garantier  
Selger er etter Bustadoppføringslova §12 pliktig til å stille garanti på 
3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år 
etter overlevering. Denne garantien skal stilles av selger straks alle 
forbehold som berører igangsettelse av prosjektet er slettet, eventuelt når 
igangsettelse faktisk skjer, selv om forbehold nevnt ovenfor faktisk ikke 
er slettet. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers 
garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansieringskontroll
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøperne. 
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Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i 
Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har 
plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Tilvalg og endringer
Kjøper kan kreve endringsarbeid for inntil 15% av kjøpesummen. 
Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Muligheter for tilvalg vil 
være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen. For mer 
informasjon, ta kontakt med megler. 

Betalingsbetingelser
Kjøper skal innbetale 10% av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som 
sikkerhet for betaling. Resten av kjøpesummen samt omkostninger skal 
innbetales i forbindelse med overtagelsen. Dersom selger velger å stille 
§47 garanti iht bustadoppføringslova før overtagelse, vil det deponerte 
beløp bli å anse som et forskudd. Selger har i så tilfelle anledning til 
å få utbetalt forskuddet, jfr. §47. Innbetaling ved kontraktsinngåelse 
anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet 
tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet 
som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte 
innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. 
Innbetalingen av deponeringsbeløpet ved kontraktsinngåelse skal være 
i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i 
boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers 
finansiering av håndpenger.

Hvitvaskingsloven
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. 
Dette innebærer at megler må gjennomføre legitimasjons-/kundekontroll 
av kjøper og selger, samt foreta kontroll av reell kjøper i tilfeller der andre 
opptrer på kjøpers vegne. Legitimasjons-/kundekontroll skjer senest på 
kontraktsmøtet. Hvis legitimasjons-/kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, 
vil Nordvik Eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller 
foreta oppgjør. Nordvik Eiendomsmegling er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Dette omfatter transaksjoner som 

man mistenker involverer utbytte fra straffbar handling, eller skjer som ledd 
i terrorfinansering. Manglende mulighet for legitimasjons-/kundekontroll 
kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.

Salg av kontrakstposisjoner
Dersom kontrakten/andelen ønskes videresolgt før overtagelse vil det 
påløpe et gebyr fra selger på kr. 35 000,- inkl. mva. for merarbeid 
i forbindelse med salget. Dette kan faktureres /innkreves av megler. 
Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Ervervet vil etter slik 
godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold 
til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kunne forholde seg til kjøper 1.

Salgsbetingelser og kjøpetilbud
Boligene selges til fastpris, “første mann til mølla”-prinsippet. 
Bindende kjøpsbrekftelse inngås hos/via megler. Regler om budfrister 
i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er 
forbruker (og det brukes kjøpsbekreftelse). Selger står fritt til å akspetere 
eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akspetere salg til 
selskaper.  På salgsstart vil det bli loddtrekning om det er rift om de samme 
leilighetene.

Forbehold fra utbygger
Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter 
og definerer ikke nøyaktig innhold av selgers leveranse. Dersom det 
er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det 
den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget 
av leveransen er begrenset til denne. Det tas forbehold om trykkfeil i 
leveransebeskrivelse og prospekt. 
Kjøper er kjent med at selgers kontraktsmessige leveranse fremkommer 
av situasjonsplan og tegninger som følger vedlagt til prospektet/
kjøpekontrakten. Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger og 
arealer i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger. Det gjøres for 
øvrig oppmerksom på at de plantegninger som er inntatt i dette prospekt 
kan inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte plantegninger. 
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Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I 
slike tilfeller går byggebeskrivelsen foran.

Alle opplysningene i dette salgsprospektet er gitt med forbehold om rett 
til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke 
reduserer den generelle standarden. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, 
at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer 
kan være innkassing av tekniske anlegg, mindre endring av boligens areal 
eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at det i noen tilfeller kan komme 
sjakter og/eller rørføringer som ikke er vist på tegninger. 

Kostnadene relatert til drift og vedlikehold i forbindelse med 
parkeringsplass belastes som et tillegg på felleskostnadene. Selger 
forbeholder seg retten til å endre borettslagets størrelse, leie ut usolgte 
andeler, samt endre forutsetninger på usolgte boliger, herunder endre 
priser. Selger forbeholder seg retten til å inngå 5-års kontrakt på 
forvaltning, drift, vedlikehold på vegne av borettslaget med NBBO. 

Utomhusplan er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse. 
Utbygger tar forbehold om å foreta endringer i utformingen av 
utomhusarealene i forbindelse med videre utbygging av området. Dersom 
utomhusarbeider ikke er fullført skal forholdet behandles på samme 

måte som en mangel. Det er avtalt at megler holder tilbake 0,5 % av 
kontraktssummen inntil disse arbeidene er utført. Overtagelse av fellesareal 
skal gjennomføres med borettslagets styre. 

Det forutsettes at hjemmel tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en 
hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i 
bindende kjøpsbekreftelse. 

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

Arealer
Arealene er hentet fra arkitektens tegninger og er ikke oppmålt på stedet.

Allle bilder er illustrasjonsfotoer.
Det tas forbehold om eventuelle feil i prospektet.



Illustrasjonsfoto
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LEVERANSEBESKRIVELSE

BOLIG INNVENDIG
Konstruksjon
Bygget består av et allerede eksisterende bygg med historisk sus 
beliggende i Tollbugata. Den delen av bygget som vender ut mot 
Tollbugata er fredet, noe som byr på både muligheter og utfordringer 
ved prosjekteringen av bygget. Eksisterende bygg er ribbet inn til 
skjelettet, og bygget opp igjen iht dagens standard. Det å jobbe med 
en eksisterende bygningsmasse krever fleksibilitet da ulike hensyn må 
tas til eksisterende konstruksjon og eventuelle skjevheter der, samt at 
innkassinger kan forekomme der dette er hensiktsmessig. Dette kan 
føre til mindre avvik mellom ulike rom innenfor en leilighet eller i det 
totale arealet på leiligheten. Byggenæringen er fremover avhengig 
av å ta større hensyn til miljø og bærekraft. Da er gjenbruk av 
bygningselementer ytterst viktig. Oppbyggingsjobben gjøres allikevel 
på en slik måte at skjevheter korrigeres i endelig utførelse og samtlige 
leiligheter fremstår som nye.

Entré, kjøkken, stue, soverom og gang
Parkett 14mm tre-stavs eik med fotlister. Himling og vegger leveres med 
malte gipsplater i fargen brukket hvit. List på gulv i samme utførelse 
som parkett. Leilighetsskillevegger utføres i henhold til forskriftene. Det 
tas forbehold om lokale nedforinger og innkassinger. Synlige stifter i 
listverk.

Bad
Bad vil bli levert med flislagte gulv med varmekabler, gulvet vil ha mørk 
grå fliser i str 15 x 15 cm, med nedsenk i dusjsonen og fliser i samme 
utførelse i str 5 x 5 cm. Veggene vil være delvis flislagt og delvis malte. 
Flisene vil være i hvit utførelse i str 20 x 20 cm, og de resterende 
veggene vil bli malt. Innredningen vil være av typen Vetro Moduo for 
underskap i str 60 cm/80 cm/100 cm, og Evon speilskap 60 cm. 
Armatur og spyleknapp i krum utførelse. Opplegg for vaskemaskin. 
Innredning, dusjdører og speilskap/speil varierer etter leilighetstyper, 
og utbytting til tilsvarende baderomsinnredninger kan forekomme.

Innredning kjøkken
På kjøkkenet blir det som standard levert HTH-kjøkken med hvite fronter 
i glatt utførelse med håndtak. Laminat benkeplate i betong-utførelse. 
Rustfri kum og krum blandebatteri. Ventilator integrert i skap.

Sanitærutstyr/rørlegger
Det leveres ettgreps kjøkkenarmatur og uttak til oppvaskmaskin på 
kjøkken med waterguard. Vegghengte toaletter. Ettgreps armaturer på 
bad og wc. Opplegg til vaskemaskin på bad der vaskemaskin er tegnet 
inn. Elektrisk varmekabler på bad.

Vinduer og balkong- /terrassedører
Dører: Innvendige dører blir levert i MDF. Noen leiligheter vil ha 
skyvedører inn til soverom. Inngangsdør av typen Swedoor eller 
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tilsvarende med FG-godkjent lås. Felles inngangsdører leveres med 
vrider og lås av børstet stål. Låsesystem på fellesarealets inngangsdører.
Vinduer: nye vinduer iht standard.

Bod
Leiligheter uten bod får ekstra garderobeskap.

TEKNISKE ANLEGG
Dørklokke
Det leveres ringeknapp ved hovedinngangsdøren med innvendig 
klokke.

Elektrisk anlegg
Skjult anlegg med unntak av installasjon ved lyd og betongvegger/
himlinger. Sikringsskap med automatsikringer blir plassert i bod eller 
gang. Installasjonen er levert ihht NEK 400.

TV/bredbånd
Det leveres 1 stk. tv-uttak i stue. Utbygger har tegnet avtale på vegne av 
borettslaget med Get.

Vann og avløp
Vann og avløp er offentlig tilknyttet.

Brann
Leiligheter leveres sprinklet 
 
Oppvarming
Oppvarming via panelovner på soverom og stue/kjøkken.  
Elektriske varmekabler på bad.

Ventilasjonsanlegg 
I henhold til gjeldende forskrifter, balansert med varmegjenvinner.

TEKNISKE FØRINGER /
INNKASSINGER
Rør- og kanalføringer
Hovedsakelig skjult i vegger og tak. Om nødvendig med innkassing vil 
disse bli malt som himling.

Tilvalgs- og endringsmuligheter
Det vil være mulig å kjøpe to spesialdesignede tilvalgspakker av de 
anerkjente interiørarkitektene Kubik. Dette er pakker plukket ut spesifikt 
for å passe prosjektet, og gir deg muligheten til å flytte direkte inn i en 
leilighet som skiller seg ut blant mengden. Tilvalgspakkene Natt og Dag 
gir deg en rekke finesser med høy standard. Ved å velge mellom disse 
to definerte pakkene kan man tilby høy standard til en fornuftig pris. 
Kjøper vil også ha anledning til å bestille endringer utover selgers 
alternativer mot tillegg i pris. Endringer kan medføre at selger eller 
arkitekt må vurdere ønskene, og hvor kjøper i så fall må dekke også 
disse kostnadene. Endringer kan ikke gjennomføres dersom det berører 
rammetillatelsen eller gir forsinkelser i prosjektet. Kjøper kan heller ikke 
kreve endringer som utgjør mer enn 15 % av avtalt kjøpesum. Det vises 
for øvrig til bustadoppføringslova § 9.
Etter igangsetting vil det bli satt frister for tilvalg og endringer. Kjøper 
må overholde de frister (valg og betaling) som settes for tilvalg og 
endringer. Oversittes fristene har selger rett til å levere boligen i 
samsvar med kvalitetsbeskrivelsen. Alle tilvalg og endringer avtales 
direkte mellom kjøper og selger i separat avtale. Tilvalg og endringer 
faktureres fra selger til kunde og forfaller før overtakelse av boligen. 
Manglende betaling vil medføre at boligen ikke vil bli overlevert.
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BYGNINGER UTVENDIG
Yttervegger
Veggene blir levert i pusset og malt mur. 

Terrasse/balkong
Terrasser (bakkeplan + noen i toppetasje) kles med terrassebord, 
balkonger vil få konstruksjon av metall. Balkong: Spilerekkverk på 
balkongene. Noen av leilighetene vil bli levert med en innglasset 
variant. Felles takterrasse vil bli levert med terrassebord og rekkverk 
i glassutførelse. På felles takterrasse vil det bli lagt opp til private 
parseller til enkelte av leilighetene.

Postkasser
Postkasser til samtlige leiligheter plasseres i fellesarealer.

FELLESANLEGG
Underetasje
Vegger og gulv i underetasje leveres i støvbundet betong. 
Nettingvegger mellom boder av type Troax eller tilsvarende.
Bod leveres iht Tek17.

Utomhus
Alle gangveier asfalteres/støpes slik illustrert på utomhusplan. Øvrig 
areal opparbeides med ferdigplen, platting, lekeområdeer eller som 
naturtomt enkelte steder. Ytterligere beplantning må borettslaget stå for 
etter ferdigstillelse og overtakelse. Rekkverk i spiler monteres der hvor 
det er krav til sikring. Slik illustrert i utomhusplan vil det opparbeides 
lekeplasser på eiendommen. Lekeplassen leveres med lekeapparater iht 
krav.

Felles heis
Bygget vil få en heis som dekker bebodde etasjer over bakke.
 
Terreng- og støttemurer:
Eventuelle terrengbearbeidelser utføres, og støttemurer leveres.

Parkering
Biloppstillingsplasser i felles asfaltert garasjekjeller under terreng. Det er 
10 parkeringsplasser i kjelleren, og det vil være førstemann til mølla. 
Garasjen er i dag en del av et sameie i nabobygget Tollbugata 27A. 
Om garasjeplassene blir organisert som sameie, vil det tilkomme 
omkostninger på ca 6 222,- for tinglysingsgebyr og dokumentavgift til 
staten. Det vil bli lagt føringer for hvorvidt garasjeplassen vil medfølge 
leiligheten, eller fritt kan omsettes til beboere eller utenforstående.
Det åpnes for mulighet til å gjøre endringer i kjelleren for å optimalisere 
bruken, herunder fordeling av garasjeplasser og fellesarealer. Det 
vil bli tilrettelagt for etablering for ladepunkt for el-bil på hver enkelt 
biloppstillingsplass. Det vil være en forutsetning at beboere som 
bruker el-bil lader må bekoste bruk og etablering av dette selv. 
Sykkelparkering. 

Renovasjon
Søppeldunker iht til kommunens anbefaling.

Vask
Boligen leveres ryddet og byggevasket. Med byggevasket menes det at 
det er foretatt en grov utvasking av bygget.
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1 
 

KJØPEKONTRAKT FOR RETT TIL ANDEL I 
BORETTSLAG MED BRUKSRETT TIL BOLIG 

UNDER OPPFØRING 
 
 
 

Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad mm. 
(bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43 og annen bakgrunnsrett. 
 
 
Mellom «selger»    
 
 
 T27 Holding AS orgnr 922 038 740 

v/Jørgen Winness Aspenes 
Maridalsveien 163  
0461 Oslo 

 Mob: 951 16 500 E-post: mraspenes@gmail.com 
 

 
og «kjøper» 
 
 
 
 
 
 
er det i dag inngått følgende avtale: 
  

 
 

2 
 

 
 
 
 

1 KONTRAKTSOBJEKTET 
 

 Boligen 
 

Type eiendom Leilighet 
Borettslag T27 Borettslag - org. nr. 922 150 591   
Adresse gateadresse 

postnummer, sted 
Leilighets/andelsnr  (endelig betegnelse vil først foreligge etter at fradeling av den eiendom 

denne andelen er en del av, har funnet sted) 
Tomt Gnr. 110 Bnr. 943 Snr. 16 ideel andel x/x  i Drammen kommune 

Gnr. 110 Bnr. 942 Snr. 2 i Drammen kommune 
 
 
 («Boligen»). 
 
Andelsnummer tildeles når registrering av borettslagsandelene i grunnboken er gjennomført, senest 
innen overtakelse.  
 
Andelen leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, prospekt mv. som kjøper er kjent med 
og som følger som vedlegg til denne kontrakten. 
 

1.2 Prosjektet  
 
Hjemmelshaver til eiendommen er T27 Borettslag. 
 
Prosjektet er planlagt med 31 andeler. Selger forbeholder seg retten til å endre antall 
andeler/leiligheter i prosjektet. 
 

1.3  Biloppstillingsplass/garasjeplass 
 
Til andelen medfølger en biloppstillingsplass: JA/NEI 
 
Selger forbeholder seg rettet til å avgjøre hvordan garasjeplassene/biloppstillingsplassene skal 
organiseres.  
 
Selger forbeholder seg retten til å tildele biloppstillingsplasser ved overtakelse.  
 

1.4 Bruksrett fellesareal 
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3 
 

Det vil medfølge fellesareal med bruksrett til alle beboere iht vedtekter. Fellesarealer er eksempelvis 
bakgård med lekeapparater og beplantede områder, areal for søppelhåndtering, sykkelparkerig, 
heis, entré mm. Vedtekter og husordensreglene vil regulere og forplikte bruken og plikter overfor 
disse. Utomhusarealenes drift og vedlikehold vil inngå i borettslagets driftsutgifter og dekkes inn av 
felleskostnadene. Det vil kunne bli tinglust erklæringer for rettigheter og forplikterlser i fellesareal 
som selger står fritt til å organisere. 
  

 Bod  
 
Til andelen medfølger: 1 stk bod i kjeller. 
 
Selger forbeholder seg retten til å organisere bodene, og til å tildele boder ved overtakelse.  
 

1.5  Tilbehør  
 
Tilbehør som følger med eiendommen ved handelen: 
 
  Se eget vedlegg over løsøre og tilbehør 
 
 
 

2 KJØPESUM OG OMKOSTNINGER 

 Kjøpesum 
 
Eiendommen overdras for en kjøpesum pålydende («kjøpesummen»): 
 

Egenkapital/innskudd kr  
Andel fellesgjeld kr   

  Kjøpesum           kr   
 
Av kjøpesummen utgjør pantesikret innskudd kr. 5000,-, jf. brl. §§ 2-10 og 2-11. 
 

 Omkostninger 
 
I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper følgende omkostninger:  
 

Tinglysingsgebyr hjemmelsoverføring andel kr    430,- 
Tinglysingsgebyr pantedokument (pr. stk) Kr    430,- 
Kjøpers andel av oppstartskostnad ifbm etablering av borettslag Kr 5 000,- 
Attestgebyr Kr    172,- 
Sum omkostninger kr 6 032,- 
   

 

 
 

4 
 

I tillegg kommer tinglysningsgebyr og attestgebyr per ytterligere pantedokument som kjøper ønsker 
tinglyst.  
 
Omkostningene forfaller til betaling samtidig som forfall for sluttoppgjøret i henhold til punkt 5.2 
nedenfor. 
 
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.  
 

 Totalsum 
 

Sum kjøpesum og omkostninger kr  
 

 Justering av kjøpesummen  
 
Kjøpesummen skal ikke indeksreguleres. 
 
Partene har ikke anledning til å kreve justering av kjøpesummen ut over det som følger av 
bustadoppføringsloven eller denne avtalen. 
 

 Endrings- tilleggsarbeider 
 
Endrings- og tilleggsarbeider vil medføre justeringer av kjøpesummen.  
 
Se for øvrig denne kontraktens punkt 8. 
 

 Meglers honorar 
 
Selger er etter eiendomsmeglingsloven § 7-2 (1) ansvarlig for betaling av meglers provisjon og 
dekning av kostnader og utlegg i forbindelse med salget. Meglers krav forfaller til betaling ved 
avtaleinngåelsen.  
 

3 FORBEHOLD 
 
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten:  
 

- At 17 av 31 av prosjektets  er solgt  
- At prosjektet har tilfredsstillende byggelånsfinansiering 
- At det foreligger igangsettelsestillatelse 

 
Forbeholdene er av betydning for når selger er forpliktet til å stille garanti. De ovenfor nevnte 
forbehold gjelder frem til vedtatt igangsetting. Dersom selger ikke har sendt skriftlig melding 
til kjøper om at forbehold gjøres gjeldende før igangsetting, er selger endelig juridisk bundet 
av kontrakten. Meldingen må angi hvilket forbehold som gjøres gjeldende, og må være 
kommet frem til kjøper innen den angitte frist per e-post eller rekommandert brev. Det vises 
til bustadoppføringslova § 12 (2) 2.punktum og denne kontraktens punkt 4. Ingen forbehold 
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kan tas for lengre tid enn 18 måneder fra kontraktsinngåelsen. Selgeren skal uten ugrunnet 
opphold varsle forbrukeren ved bortfall av forbeholdene. Varselet skal være skriftlig og angi 
datoen for bortfallet. Selgeren er bundet av kontrakten dersom det ikke er sendt skriftlig 
melding til forbrukeren om at forbeholdet gjøres gjeldende innen 21 kalenderdager etter 
utløpet av den aktuelle fristen. 

 
Dersom selger gjør forbehold gjeldende bortfaller denne kjøpekontrakten, med den virkning at ingen 
av partene kan gjøre krav gjeldende mot den annen part på grunnlag av kontraktens bestemmelser  
Ethvert beløp som kjøper har innbetalt skal, inkludert opptjente renter, uten ugrunnet opphold 
tilbakeføres til kjøper. 
 
Salgsinformasjonen er ikke bindende for detaljutforming og farger. Presentasjoner, bilder, planer og 
skisser i salgsinformasjonen er av illustrativ karakter, og kan avvike fra ferdigstilt prosjekt. Dersom 
selger anser det som nødvendig eller hensiktsmessig, kan selger foreta endringer fra 
salgsinformasjonen herunder endringer i utførelse, konstruksjon og materialvalg mv. Selger kan ikke 
utføre endringer som reduserer forutsatt standard.  
 
Ved motstrid mellom tegninger og prosjektbeskrivelse gjelder prosjektbeskrivelsen.  
 
Selger tar forbehold om endringer i prosjektet i form av sammenslåing eller deling av usolgte 
leiligheten. Dette kan medføre endringer i planlagt fasade; herunder blant annet plassering av 
balkonger og vinduer. Slike endringer utgjør ikke en mangel.  
 

4 GARANTI 
 
Selger skal stille garanti straks etter at forbeholdene som fremkommer i punkt 3 i denne kontrakten 
har falt bort, jf. bustadoppføringslova § 12 (2) 2. punktum. Det samme gjelder dersom kjøper tar 
tilsvarende forbehold. Selger skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter.  
Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før 
hjemmelsovergang. Selger kan fritt velge om han vil benytte seg av forsikringsordninger eller 
bankordninger ihht. garantistillelse etter bustadoppføringslova.   
   
Garantien skal gjelde frem til fem år etter overtakelse.  
 
Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesummen frem til overtakelse, og minst 5 % etter 
overtakelse. Garantisummen skal regnes på grunnlag av kjøpesum inkludert andel fellesgjeld.  
 
Ved avtale om forskuddsbetaling fra kjøper, som skal utbetales fra meglers klientkonto til selger, 
skal selger stille forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47.  
 
Frem til det er dokumentert at selger stiller garanti i samsvar med bustadoppføringslova § 12, har 
kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag.  
 

5 OPPGJØR 

 Oppgjørsfunksjon 
 
Oppgjør mellom partene foretas av  
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Nordvik Oppgjør AS 
Org. Nr. 814 449 912 
Parkveien 33 B 
0258 Oslo 
 

Nordvik Oppgjør As gis ugjenkallelig fullmakt av begge parter til å foreta endelig oppgjør og besørge 
at eventuelle pengeheftelser innfris/slettes for selgers regning.   
 
Dersom kjøpesummen i sin helhet går med til å innfri eiendommens pengeheftelser, forplikter selger 
seg til å betale det beløp som er nødvendig for å innfri eventuelle ytterligere i pengeheftelser og til å 
betale meglers provisjon, kostnader og utlegg i forbindelse med salget. 

 Betalingstidspunkt  
 
Det er avtalt at kjøper skal ha 10 % av kjøpesummen i forskudd. Beløpet forfaller til betaling fem 
dager etter at begge parter har signert denne kjøpekontrakten, forutsatt at selger har stilt garanti i 
henhold til bufl § 12/kjøpekontraktens punkt 4. Selv om det er avtalt forskuddsbetalinger har kjøper 
rett til å holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at det er stilt entreprenørgaranti i 
samsvar med bustadoppføringslova § 12. Retten til å holde tilbake avtalt vederlag gjelder i de tilfelle 
garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelse, jf. § 12, andre ledd, første setning.  
 
Dersom forskuddet skal utbetales fra megler til selger, må selger stille forskuddsgaranti, jf avhl § 47. 
 
Sluttoppgjøret (restsaldo etter betaling av forskudd) må overføres til eiendomsmegler senest 3 
virkedager før overtakelse. 
 
Kjøper bærer risikoen for at kjøpesum og omkostninger ikke er tilgjengelig på meglers klientkonto 
innen avtalt tidspunkt, og at det vil medføre forsinket overlevering av boligen.  
 
Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter pr. overtagelsesdato settes opp av 
kjøper og selger. Ønsker partene eiendomsmeglers bistand til dette, inngås det særskilt avtale om 
det. 
 
Hva gjelder forholdet mellom betalingsplikt og garanti, vises det til punkt 4 i denne avtalen.  

 Kontoinformasjon 
 
Avtalt forskudd, ubetalt endrings- og tilleggsarbeid, sluttoppgjør, omkostninger og eventuelle 
forsinkelsesrenter skal i sin helhet overføres eiendomsmeglers klientkonto nr. 1450 14 10439 og 
merkes med T27 leilighet xxx. 
 
Bekreftelse på overført beløp skal sendes per epost til u.schjelderup@nordvikbolig.no 

Kjøpesum og omkostninger regnes ikke som betalt med befriende virkning for kjøperen før beløpet 
er disponibelt på meglers klientkonto. Bruk av bankgiro anbefales ikke. Bankens valuteringsdato 
anses som innbetalingsdato, og denne datoen vil legges til grunn ved eventuell renteberegning 
mellom partene, og tidspunkt for betaling av kjøpesum.  
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Overtakelse og utlevering av nøkler kan ikke foretas før kjøpesum og samtlige omkostninger er 
innbetalt og tilgjengelig på meglers klientkonto. 
 

 Pantedokumenter 
 

Eventuelle pantedokument(er) til kjøpers bank må være oppgjørsavdelingen i hende før overtakelse. 
Overtakelse gjennomføres ikke dersom pantedokumentet ikke er mottatt hos oppgjørsavdelingen.  

 Tinglysing av hjemmelsdokument  
 

Partene er videre gjort oppmerksom på at tinglysing av hjemmelsdokument ikke kan finne sted før 
kjøper har innbetalt full kjøpesum inkl. omkostninger. Eventuell forsinkelse med tinglysing og 
oppgjør som følge av forsinket betaling, er kjøpers ansvar.  
 

 Igangsettelse av det økonomiske oppgjøret  
 
Utbetaling fra megler til selger skjer når skjøte er tinglyst på kjøper.  
 
Det tar vanligvis cirka 15 virkedager fra overtakelsesprotokoll er mottatt, til oppgjør overfor selger 
foretas. Eventuelle transaksjonsdager banker imellom kommer i tillegg. Kartverkets behandlingstid 
er varierende, og kan føre til at det går mer enn 15 dager før oppgjør ovenfor selger foretas. Megler 
kan ikke påvirke behandlingstiden. Uavklarte problemstillinger kan også forsinke tinglysing og 
påfølgende oppgjør. 

 Renter 
 
Innbetaling ved kontraktsinngåelse anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte 
beløpet tilfaller kjøper. Det utbetales rente til selger på innbetalt kjøpesum, forutsatt sikring av 
midlene, dersom rentebeløpet overstiger ½ rettsgebyr. Rentesatsen tilsvarer klientkontoens 
rentesats i banken. Kjøper godskrives renter frem til overtagelse. 
 

6 HEFTELSER 
 
Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for borettslagets eiendom, og har gjort seg kjent 
med innholdet av denne. 
 
Boligen overdras fri for pengeheftelser. Pengeheftelser skal slettes for selgers regning. 
 
Selger bekrefter at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art utover det som følger av 
grunnboken. Selger er forpliktet til å underrette megler umiddelbart hvis det blir avholdt 
utleggsforretninger før skjøtet er tinglyst. Selger er forpliktet til å betale alle avgifter mv. som 
vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtakelsen. 
 
Selger gir megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri - eventuelt midlertidig innfri for overføring til annet 
pantobjekt - de lån som fremgår av grunnboksutskriften/oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at 
kjøper skal overta. Kjøper er kjent med at sletting innebærer en viss behandlingstid. 
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Kjøper er klar over at selger ved etablering av borettslaget vil måtte etablere heftelser på 
eiendommen som følge av fordelingen av den felleseide eiendommen. Videre har selger rett til å 
tinglyse nye heftelser på borettslagets eiendom som følge av krav fra det offentlige som 
eksempelvis vei, vann og avløp. Selger skal ved overtagelse informere kjøper om hvilke heftelser 
som skal registerets på eiendommen.  
 
Borettslaget har panterett i andelen som sikkerhet for oppfyllelse av felles forpliktelser på inntil 2 
ganger folketrygdens grunnbeløp, jf. borettslagsloven § 5-20. Kommunen har lovbestemt pant for 
eiendomsskatt og enkelte eiendomsutgifter og gebyrer, jf. panteloven av 8. februar 1980 nr. 2, § 6-1. 
 

7 TINGLYSING/SIKKERHET 

 Hjemmelsdokument 
 
Samtidig som denne kontrakten signeres, utsteder selger hjemmelsdokument på andel til kjøper. 
Hjemmelsdokumentet skal oppbevares hos meglers oppgjørsavdeling som foretar tinglysing når 
kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkludert omkostninger (jf. punkt 2). 
 
Dersom det er flere kjøpere, vil hver kjøper bli oppført med like eierbrøker. Dette gjelder med mindre 
megler har mottatt skriftlig instruks om noe annet, senest fjorten dager før overtagelse.  
 
Partene gir megler/oppgjørsavdeling anledning til å påføre andelsnummer på skjøte når dette 
foreligger. 
 

 Urådighetserklæring 
 
Selger har utstedt et pantedokument til eiendomsmegler. Pantedokumentet lyder på samlet 
kjøpesum + 50 % for hele prosjektet. Pantedokumentet inneholder en urådighetserklæring som 
forhindrer overskjøting og pantsettelse mv. uten samtykke fra megler. Pantedokumentet tinglyses 
som en heftelse på tomten, og tjener som sikkerhet for: 
 

• Forpliktelser som selger har til Drammen Eiendomsmegling AS og Nordvik Oppgjør AS.  
• den til enhver tid utbetalte del av kjøpesummen. 
• at kjøpers eventuelle pantekreditor får rett prioritet. 
• at skjøtet kan overleveres kjøper uten uvedkommende heftelser. 
• Oppgjør av kjøpers og selgers forpliktelser i forbindelse med handelen. 

 
Kjøper er klar over at dette pantedokumentet er etablert på hele grunneiendommen, men at dette 
pantet følger med over på den enkelte andel frem til det slettes ved oppgjør etter overtakelse av 
andelen. Siden pantedokumentet gjelder flere andeler kan dette bli slettet for andelen ved samlet 
sletting, og derfor bli liggende på andelen etter overtagelse og tinglysning på den enkelte andelen. 
Hvis kjøper krever pantedokumnetet slettet på sin andel, vil dette bli gjennomført etter mottatt krav 
fra kjøper hvis det er grunnlag for sletting.   
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overta fellesarealer. Fullmakten gir også styret rett til å beslutte eventuelle tilbakehold/deponering 
for uferdige eller mangelfulle arbeider.  
 
På et senere tidspunkt enn overtakelse kan selger innkalle styret i borettslaget for kontrollbefaring 
av fellesarealene. Kjøperne skal i så tilfelle orienteres om utfallet av kontrollbefaringen. Styrets 
eventuelle konklusjoner vil kun være veiledende for kjøperne og gir ikke styret anledning til å frigi 
kjøpernes eventuelle tilbakeholdte beløp, uten at kjøper skriftlig samtykker til det. 
 

10 OVERTAKELSE 

 Tidspunktet for overtakelse 
 
Overordnet antatt overtakelse vil være i løpet av 1. kvartal 2021. Ved senere byggestart endres 
antatt overtakelsestidspunkt tilsvarende. Med byggestart menes tidspunktet der byggearbeidene 
igangsettes. Grunnarbeider er ikke å anse som byggearbeid.  
 
Antatt overtakelsestidspunkt ovenfor er ikke en avtalt frist for overtakelse, jf. bustadoppføringslova § 
10. Tidsestimatene som er gitt vil ikke være bindende og utløser ikke dagmulkt.  
 
Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtakelsesperiode 
som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når 
overtakelsesperioden begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi 
kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og 
dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden. 
 
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge på overtakelsestidspunktet. Ferdigattest 
kan foreligge lang tid etter overtakelse. 
Ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse, er selger forpliktet til å fremskaffe ferdigattest innen 
rimelig tid og senest før midlertidig brukstillatelse eventuelt er utløpt på tid. Ved slik overtakelse er 
eiendomsmegler forpliktet til å gjøre kjøper oppmerksom på at det bør etableres tilstrekkelig 
sikkerhet for kjøpers krav dersom manglene knytter seg til kjøpet. Eiendomsmegler skal deretter 
bistå partene med å etablere tilfredsstillende sikkerhet som ivaretar partenes interesser. 
 
Før overtakelse gjennomføres, forplikter selger seg til å ta kontakt med megler for å få bekreftet at 
fullt oppgjør er innbetalt. 
 

 Risikoens overgang 
 
Risikoen går over på kjøperen når han har overtatt bruken av andelen. Overtar kjøperen ikke til 
fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunktet da han kunne overtatt 
bruken. 
 
Kjøper svarer fra overtakelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer alle eiendommens 
eventuelle inntekter.  
 
Når risikoen for andelen har gått over på kjøper, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort 
ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av hendelse som selger ikke svarer for. 
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Megler skal vederlagsfritt kvittere pantedokumentet til avlysing og besørge dette slettet når 
oppgjøret mellom partene er avsluttet, hjemmelsdokumentet er godtatt til tinglysing og alle 
formaliteter vedrørende oppgjøret er ordnet. 

 Tinglysing gjennomføres av oppgjørsavdelingen 
 
All tinglysning av dokumenter skal foretas av meglers oppgjørsavdeling. 
Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar 
stand.  
 

8 ENDRINGS- OG TILLEGGSARBEIDER 
 
Kjøper kan kreve endringer, og partene kan kreve justering av vederlaget, i henhold til 
bustadoppføringslovas regler. 
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer kjøpesummen mer enn 
15 %, jf. bustadoppføringslova § 9.  
 
Partene er enige om at alle endringer, tillegg eller tilvalg (kalt "Endringer" som fellesbetegnelse) til 
kontrakten skal skje skriftlig og med kopi til eiendomsmegler, også etter inngåelsen av 
kjøpekontrakten.  
 
Endringene blir en del av kjøpekontrakten, på samme måte som de opprinnelig avtalte 
hovedytelsene. Endringene innebærer at beskrivelsen av salgsobjektet i punkt 1, med vedlegg, 
justeres i henhold til de avtalte endringer og tilvalg. Det er også etter Endringene selger som er 
ansvarlig for hele leveransen av boligen/fritidsboligen, og kjøper kan forholde seg til selger ved 
eventuell forsinkelse eller mangler knyttet til Endringene. Kjøper er ansvarlig for å betale hele 
kjøpesummen, inkludert betaling for Endringene, til eiendomsmeglers klientkonto. Selgers 
forpliktelse til å stille garantier etter denne kontrakten og bustadoppføringslova § 47 vil gjelde 
tilsvarende for Endringene. 
 

9 TOMT OG UTENDØRSARBEIDER 
 
Utomhusarealet skal leveres i henhold til utomhusplanen og salgsinformasjonen vedlagt denne 
kontrakten. Selger tar forbehold om at det gjøres endringer og tilpasninger underveis i prosjektet og 
kjøper er inneforstått med at endelig utomhusplan vil kunne avvike fra salgsinformasjonen. Kjøper 
aksepterer at deler av utomhusarealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse. Dersom det er mangler 
ved fellesarealene på overtakelsestidspunktet, og kjøper ønsker å tilbakeholde et beløp etter 
bustadoppføringslovas §31 for å sikre retting/ferdigstillelse, skal dette protokollføres på 
overtakelsesprotokollen eller på annen måte skriftlig varsles eiendomsmegler og selger før 
hjemmelsovergang.  
 
Selger forplikter seg til å ferdigstille dette så snart som mulig etter at bebyggelsen er ferdig.  
 
Inntil samtlige hus på byggefeltet er ferdigstilt, har selger rett til å ha stående anleggsmaskiner og 
utstyr, eventuelle brakker, skilt mv. Eventuelle skader som dette måtte påføre eiendommen, skal 
selger snarest utbedre. 
 
Kjøper aksepterer at borettslaget, ved styret, overtar fellesarealet på vegne av borettslaget og 
herunder også på vegne av kjøper. Ved signering av denne kontrakten gir kjøper styret fullmakt til å 
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 Overtakelsesforretning 
 
På overtakelsen skal partene gjennomgå boligen sammen. 
 
Selger skal sørge for at det utarbeides en overtakelsesprotokoll som underskrives av begge parter.  
 
Kjøper skal under overtakelsen fremme eventuelle reklamasjoner for synlige feil og mangler. 
Manglende reklamasjon under overtakelse kan føre til at mangelen ikke kan påberopes på et senere 
tidspunkt. Eventuelle reklamasjoner, og selgers standpunkt til disse, skal nedtegnes i 
overtakelsesprotokollen.  
 
Boligen skal overleveres i byggrengjort stand.  
 
Overtakelsesprotokollen skal selger umiddelbart sende til megler. 
 

11 KJØPERS OG SELGERS MISLIGHOLD  

 Selgers mislighold 

11.1.1 Reklamasjon 
 
Kjøper må reklamere til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget 
mangelen.  
 
Kjøper må reklamere så fort som mulig for mangler som burde ha blitt oppdaget under 
overtakelsesforretningen, jf. bustadoppføringslova § 30 (2). 

11.1.2 Mangler 
 
Dersom eiendommen har en mangel kan kjøperen på de vilkår som følger av bustadoppføringslova 
kapittel IV og V kreve retting, prisavslag, erstatning, heving, deponering og/eller holde tilbake en 
forholdsmessig del av kjøpesummen. 
 
I nye bygg forventes i noen grad sprekker i tapet, svinnriss, maling ved skjøter og sammenføyinger 
etc. Slike forhold utgjør ikke en mangel.  

11.1.3 Forsinkelse 
 
Dersom selger ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen til rett tid, kan kjøper på de vilkår som 
følger av bustadoppføringslova kapittel III, kreve dagmulkt, erstatning, heving og/eller holde tilbake 
en forholdsmessig del av kjøpesummen. 
 
Dagmulktskrav skal rettes mot selger. Satsen for dagmulkt er 0,75 promille, jf. bustadoppføringslova 
§ 18. Dagmulkt kan ikke kreves dersom forsinkelsen skyldes forhold som selger ikke har kontroll 
over, eksempelvis streik, lockout eller lignende.  

 Kjøpers mislighold  
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 Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen, kan 
selgeren på de vilkår som følger av bustadoppføringslova stanse arbeidene, kreve oppfyllelse, 
heving, erstatning, forsinkelsesrenter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate bruken av 
andelen til kjøperen.  

 
Oppgjør fra kjøper regnes som vesentlig forsinket når det, uansett grunn, er forsinket over 30 – tretti 
– dager etter forfallsdato. Ved vesentlig forsinkelse med å innbetale hele kjøpesummen og 
omkostningene, vil selger være berettiget til å heve kjøpet, jf. bustadoppføringslova § 57. 

 Utkastelse  
 
Hvis kjøper har overtatt eiendommen før fullt oppgjør har funnet sted, og på tross av garantier eller 
annet ikke kan prestere fullt oppgjør etter denne kontrakt, vedtar kjøperen utkastelse fra boligen 
uten søksmål og dom, jf. tvangsfullbyrdelseslova § 4-18 og § 13-2 (2), bokstav e. 
 

12 ETTÅRSBEFARING 
 

 Det skal gjennomføres ettårsbefaring når det er gått om ett år siden overtakelsen, jf. 
bustadoppføringslova § 16. Selger sender skriftlig innkalling til kjøper i rimelig tid før befaringen.  

 

13 FORSIKRING 
 
Innboforsikring må tegnes av kjøper fra overtakelsesdatoen.  
 
Borettslaget vil tegne fullverdiforsikring for eiendommen. Frem til borettslaget har tegnet slik 
forsikring plikter Selger å besørge at Selgers forsikring dekker eventuelle forsikringsbehov for 
eiendommen. 
 
 

14 ETABLERING AV BORETTSLAG 
 
Andelen vil, sammen med de øvrige andelene, bli organisert som et borettslag. Borettslaget skal 
styres og driftes i samsvar med reglene i borettslagsloven.  
 
Kjøper er kjent med at det med kjøp av andel i borettslaget medfølger et ansvar for å dekke 
andelens del av de månedlige felleskostnadene. Kjøper er kjent med at felleskostnadene kan bli 
justert etter endringer i konsumprisindeks, vedlikeholdsbehov, borettslagets egne vedtak mm. 
Andelens månedlige felleskostnader er stipulert til kroner xxx per måned det første driftsåret til 
borettslaget. Det tas forbehold om at selger kan justere felleskostnadene som følge av endringer i 
budsjettpostene. 
 
Kjøper og kjøpers rettsetterfølgere har rett og plikt til å være medlem av borettslaget.  
 
Kjøper er forpliktet til å følge de vedtekter som til enhver tid gjelder. Selger står fritt til å fastsette 
bindene vedtekter for borettslaget. 
 
Vedtekter og budsjett over driftsutgifter fastsettes i ekstraordinær generalforsamling. 
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15 DIVERSE  
 
 
Både kjøper og selger samtykker til at eiendomsmegler etter forespørsel fra forsikringsselskap eller 
advokat kan utlevere dokumenter som er utarbeidet i forbindelse med handelen. Dette omfatter ikke 
e-poster eller annen korrespondanse mellom megler og kjøper eller selger.   
 
 

16 SÆRLIGE BESTEMMESLER 
 
Ferdsel på byggeplassen før overtakelse er ikke tillatt. Dersom kjøper skal besøke byggeplassen 
må dette skje i følge med en representant fra selger.  
 
Det vil være byggeaktivitet rundt boligen også etter overtakelse. Kjøper aksepterer de ulemper dette 
medfører og er kjent med at det en tid etter overtakelse fortsatt kan være bygg- og anleggsaktivitet.  
 
Denne kontrakt kan ikke transporteres og gjelder individuelt for kjøper/ For transport av 
kontraktsposisjon gjelder følgende: 
 

- Gebyr selger kr 35 000,- 
- Type transportkontrakt 
- Betydning garanti 
- Endringer og tillegg 
- Konsekvens av at kjøpers kontraktspart ikke oppfyller kontrakts- og oppgjørsbestemmelsene; 

leilighet overskjøtes til kjøper 
 

 

17 VEDLEGG 
 
Kjøper har fått seg forelagt følgende: 

 
• Salgsoppgave med vedlegg, herunder prosjektbeskrivelse  
• Leveransebeskrivelse  
• Romskjema 
• Kontraktstegning 
• Snittegning  
• Grunnboksutskrift,á jour per xx 
• Bekreftet utskrift av tinglyste erklæringer, dagboksnummer [ X ] 
• Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser 
• Opplysninger fra kommunen 
• Målebrev/arealbekreftelse  
• Utkast til vedtekter for borettslaget 
• Utkast til husordensregler for borettslaget  
• Utkast til budsjett for borettslaget 
• Annet: 

o … 
o … 
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Tilleggsavtaler til denne avtalen som inngås etter denne kjøpekontrakten, gjelder foran denne 
avtalen.  
 
Partene er kjent med at denne kontrakten er en avtale mellom kjøper og selger, og at megler ikke 
bærer noen oppfyllingsrisiko for de respektive forpliktelsene som kjøper og selger har påtatt seg.  
 
Kontrakt med vedlegg er nøye gjennomgått og forstått av begge parter, som har hatt anledning til å 
stille spørsmål om kontrakten og vedleggenes innhold. Partene er innforstått med at underskrift av 
denne kontrakt er bindende. 
 
 

***** 
 
 
Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer, hvorav partene får hvert sitt 
eksemplar og ett beholdes av megler. 
 
Ved signering av denne kontrakt gis det gjensidig fullmakt selgere seg imellom og kjøpere seg 
imellom til å kunne gjennomføre overtakelse og signere overtakelsesprotokoll på vegne av 
hverandre. 
 
Sted og dato:  
 
 
Kjøper: Selger: 

……………………………………………… 
Kjøper 

…………………………………………… 
Selger 
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KJØPSBEKREFTELSE 
 

Mottatt: _____/_____ - _____ kl.:_______ 
 
Adresse: Tollbugata 27 
Betegnelse: Gnr. 110 Bnr. 943 Snr. 16 og Gnr. 110 Bnr. 942 Snr. 2 i Drammen kommune 
 
Leilighet nr.________________ Fast kjøpesum kr. _______________________ 
+ omkostninger ihht. opplysninger i prospekt. Kjøpesummen er fast og ikke gjenstand for 
indeksregulering. 
 
Vårt kjøpetilbud er bindende til dato / kl.:_______________________________ 
 
 
FINANSIERINGSPLAN – Megler gis fullmakt til å kontrollere finansieringen 
Egenkapital kr 
Lån (oppgi bank og saksbeh.): kr 

Til sammen kr 

 
____ Egenkapital ved salg av egen bolig.     ____ Kontanter    ____ Annet 
 
Budgiver er kjent med salgsoppgaven fra Nordvik Drammen og de forpliktelser jeg/vi påtar meg/oss. Kjøpstilbudet er bindende 
for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap eller til megler som selgers adressat. Kjøpstilbudet er bindende for begge 
parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig. Jeg/vi er kjent med at megler og selger forutsetter at jeg/vi har mottatt 
salgsoppgave med vedlegg før budgivningen og at jeg/vi har besiktiget eiendommen. Dersom salgsoppgaven ikke er mottatt, 
plikter jeg/vi å opplyse dette til megler. 
 
 
NAVN 1:________________________________________________________________PERSONNR:____________________________ 
 
NAVN 2:________________________________________________________________PERSONNR:____________________________ 
 
ADR:_________________________________________POSTNR/STED___________________E-MAIL: _________________________ 
  
MOBIL 1:____________________MOBIL 2______________________TLF. ARB:____________________FAX:__________________ 
 
STED:______________DATO:_______________KL:__________________ 
 
UNDERSKRIFTER:_________________________________________________ 
 
 
UNDERSKRIFTER:_________________________________________________ 
 
 
HUSK Å LEGG VED GYLDIG LEGITIMASJON PÅ ALLE SOM KJØPER. 
Bruk gjerne felt under 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordvik Drammen  Tlf.: 930 38 405 E-post: c.udgaard@nordvikbolig.no 
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VEDTEKTER FOR T27 BORETTSLAG 

1 Lagets navn, forretningskontor og eiendom 
 

, jfr. burettslagslova (”brl.”) § 2

 

2 Lagets formål 
 

 

3 Antall andeler og andelenes pålydende 

4 Andelseierne
 

’ 

 

 

5 Generalforsamlingen 
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6 Styret 
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7 Begrensninger i borettslagets organers kompetanse
 

’ posisjon som eier av disse 

 
 ’ skjønn anses 

8 Forretningsførsel 
 

 

 

9 Revisjon 
 

 

 

 

10 Eierskifte 
 

 

 

 

11 Pålegg om salg - tvangssalg 
 

 

12 Forkjøpsrett 
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13 Boretten 
 

 

14 Overlating av bruken til andre 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

15 Andelseiernes bruk, vedlikehold mv. 
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16 Lagets vedlikeholdsplikt mv. 
 

 

17 Felleskostnader og fellesgjeld
 

 

18 Bortfall av bruksretten 
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19 Oppløsning
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T27 Borettslag

Antall p-
plasser Grunn kostnad Kabel-TV P-plass

Akonto vannforbruk 
måler 1 kaldt vann

Akonto vannforbruk 
måler 2 varmt vann

Sum 
felleskostnader 
eksl finansielle

Renter og avdrag 
ved 3  % Sum totalkostnader

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Andel 1 34,0 m² 1 1 719 399 0 300 300 2 418 721 3 139
Andel 2 52,0 m² 1 2 159 399 0 300 300 2 858 831 3 689
Andel 3 45,5 m² 1 2 000 399 0 300 300 2 699 748 3 447
Andel 4 55,5 m² 1 2 244 399 0 300 300 2 943 887 3 830
Andel 5 47,0 m² 1 2 037 399 0 300 300 2 736 804 3 539
Andel 6 47,5 m² 1 2 049 399 0 300 300 2 748 804 3 552
Andel 7 68,0 m² 1 2 550 399 0 300 300 3 249 1 025 4 274
Andel 8 85,0 m² 1 2 966 399 0 300 300 3 665 1 246 4 911
Andel 9 34,0 m² 1 1 719 399 0 300 300 2 418 776 3 194

Andel 10 52,0 m² 1 2 159 399 0 300 300 2 858 887 3 745
Andel 11 45,5 m² 1 2 000 399 0 300 300 2 699 804 3 503
Andel 12 55,5 m² 1 2 244 399 0 300 300 2 943 970 3 913
Andel 13 47,0 m² 1 2 037 399 0 300 300 2 736 831 3 567
Andel 14 47,5 m² 1 2 049 399 0 300 300 2 748 831 3 579
Andel 15 68,0 m² 1 2 550 399 0 300 300 3 249 1 053 4 302
Andel 16 85,0 m² 1 2 966 399 0 300 300 3 665 1 288 4 953
Andel 17 34,0 m² 1 1 719 399 0 300 300 2 418 804 3 222
Andel 18 52,0 m² 1 2 159 399 0 300 300 2 858 914 3 772
Andel 19 45,5 m² 1 2 000 399 0 300 300 2 699 831 3 530
Andel 20 55,5 m² 1 2 244 399 0 300 300 2 943 997 3 941
Andel 21 47,0 m² 1 2 037 399 0 300 300 2 736 859 3 595
Andel 22 47,5 m² 1 2 049 399 0 300 300 2 748 859 3 607
Andel 23 68,0 m² 1 2 550 399 0 300 300 3 249 1 080 4 329
Andel 24 85,0 m² 1 2 966 399 0 300 300 3 665 1 329 4 994
Andel 25 34,0 m² 1 1 719 399 0 300 300 2 418 831 3 249
Andel 26 52,0 m² 1 2 159 399 0 300 300 2 858 942 3 800
Andel 27 84,5 m² 1 2 953 399 0 300 300 3 652 1 496 5 148
Andel 28 38,5 m² 1 1 829 399 0 300 300 2 528 887 3 415
Andel 29 39,5 m² 1 1 853 399 0 300 300 2 552 887 3 439
Andel 30 60,0 m² 1 2 354 399 0 300 300 3 053 1 136 4 189
Andel 31 76,5 m² 1 2 758 399 0 300 300 3 457 1 274 4 731

Sum 
felleskostnader 1688,5 31 825 529 148 428 0 111 600 111 600 1 197 157 355 617 1 441 174

Andre inntekter

Totalt 825 529 148 428 0 111 600 111 600 1 197 157 355 617 1 441 174

FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2020

DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER

Grunn 
kostnad Kabel-TV

Drift/vedlikehold 
p-plass Vann måler 1 Vann måler 2 Sum

Administrasjon / honorarer
5400 Arbeidsgiveravgift 2 820       2 820                 
5330 Styrehonorar 20 000     20 000               
6700 Revisjonshonorar 5 000       5 000                 
6710 Forretningsførerhonorar 54 000     54 000               
6725 Tilleggstjeneste avregning vann/avløp 3 500       3 500                 

Vedlikehold
6601 Bygninger 1000 31 000     31 000               
6604 Utvendig anlegg 10 000     10 000               
6607 Drift/vedlikehold garasje -                  -                     
6612 Drift/vedlikehold brannsikring 7 500       7 500                 
6616 Drift/vedlikehold heis 25 000     25 000               
6640 Periodisk vedlikehold 2000 62 000     62 000               

Forsikring
7501 Forsikringspremie 40 000     40 000               

Kommunale avgifter
7762 Varmt/kaldt vann 111 290        111 290        222 580             
7765 Renovasjon 109 709   109 709             

Energi og brensel
6200 Fjernvarme 310 000   310 000             

Kjøp av tjenester
6780 Snørydding og sandstrøing 20 000     20 000               
6784 Plenklipp, stell av utearealer 15 000     15 000               
6782 Vaktmestertjenester 50 000     50 000               
6783 Renhold 50 000     50 000               
6950 Kabel TV og bredbånd 148 428     148 428             

Andre driftskostnader
7791 Andre driftskostnader 10 000     10 000               

Sum driftskostnader 825 529   148 428     -                  111 290        111 290        -                 1 196 537       

Driftsresultat 620

Estimerte finansinntekter og finanskostnader
8050 Renteinntekter 1 000
3601 Innbetalte kapitalkostnader fra andelseierne 355 617
8150 Pantegjeldsrenter 82 310
Resultat av finansinntekter og kostnader 274 306

Årets resultat 274 926
Avdrag på lån: 273 306
Endring disponible midler: 620
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Plan 4 datert 05.07.2019 
Plan 5 datert 05.07.2019 
Snitt A datert 12.06.2019 
Snit B datert 12.06.2019 
Snitt C datert 12.06.2019 
Fasade nordvest datert 12.06.2019 
Fasade nordøst datert 12.06.2019 
Fasade sørvest datert 12.06.2019 
Fasade sørøst datert 12.06.2019 

 
Betingelser for vedtaket:  

1. Tiltaket må tilknyttes fjernvarmeanlegg, jf. kommuneplanens arealdel nr. 4.6.  
2. Miljøsaneringsbeskrivelse for sortering av farlig avfall, jf. TEK17 § 9-7 må foreligge. 

 

Vilkår 

Vilkår for igangsettingstillatelse  
1. Søknad om sanitærabonnement må være godkjent av virksomhet for Vann og Avløp. 
2. Rivearbeider må foretas på en slik måte at tekniske anlegg blir forsvarlig frakoblet og slik at 

installasjoner i grunnen ikke skades. Vann og avløp må bli frakoblet i henhold til instruks fra 
virksomhet for Vann og Avløp. Dersom andre tekniske installasjoner berøres, må dette avklares 
med eiere eller rettighetshavere. 

3. Nødvendige erklæringer om ansvarsretter for tiltaket må innsendes. 
4. Oppdatert gjennomføringsplan må innsendes. 
5. Det må innsendes detaljerte tegninger over uteoppholdsarealet som dokumenterer at 

kommuneplanens kvalitetskrav er oppfylt. 

Opplysninger om søknaden 

Kort beskrivelse av søknaden 
Det er søkt om ombygging, fasadeendringer, rehabilitering og bruksendring av eksisterende bygg fra 
undervisningsformål til etablering av 31 leiligheter. Parkering løses i parkeringskjeller. Uteoppholdsareal 
plasseres på ny takterrasse, private balkonger og i bakgården. Privat uteoppholdsareal løses på private 
balkonger og private parseller på tak og terreng. Resterende uteoppholdareal er felles.  
 
Det er i søknaden bekreftet at tiltaket er prosjektert i henhold til TEK17. 
 
Søker har oppgitt følgende opplysninger i søknaden  

Tomtestørrelse 1013 m² 
Bebygd areal, BYA 
(eksisterende) 

595 m² 

Bebygd areal, BYA 
(etter tiltak) 

586,5 m² 

Bruksareal, BRA 
- Hvorav bolig 

2445 
2252 

m² 
m² 

Uteoppholdsareal privat 465 m2 

Uteoppholdsareal felles 
- Takterrasse 
- Terreng 

465,8 
171,7 
294,1 

m2 

m2 

m2 
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Antall boenheter 31 boenheter 
Antall biloppstillingsplasser 10 (krav til 9) p-plasser 
Antall sykkelplasser totalt 

- Med lademulighet 
- For lastesykler 

67 
31 
7 

Plasser 
Plasser 

 
Ansvar 
Mottatte erklæringer om ansvarsretter og gjennomføringsplan versjon nr. 1, datert 28.06.2019 tas til 
etterretning.  
 
Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: 

Foretak og org.nr. Beskrivelse  Tiltaksklasse 
Alliance Arkitektstudio AS 
Org. nr. 988 437 433 

SØK 
PRO arkitekturprosjektering 
PRO av utearealer 

2 
2 
2 

Asplan Viak 
Org. nr. 910 209 205 

PRO prosjektering av brannkonsept 3 

Sivilingeniør Knutson AS 
Org. nr. 920 678 033 

PRO bygningsfysikk 2 

Planakustikk AS 
Org. nr. 913 421 949 

PRO støyprosjektering  

 
Arbeidene ligger i tiltaksklasse 2 og 3 og det er derfor krav om uavhengig kontroll av brannsikkerhet og 
bygningsfysikk, jf. SAK10 § 14-2 andre ledd. 
 
Arbeider det ennå ikke er erklært ansvar for kan medføre at obligatorisk uavhengig kontroll gjelder for 
flere ansvarsområder. 
 
Plangrunnlag  
For eiendommen gjelder kommunedelplanen for sentrum, vedtatt 30.05.2006, og dens bestemmelser. I 
sentrumsplanen er området avsatt til arealformål bybebyggelse (blandet formål). 
 
I tillegg gjelder kommuneplanens arealdel, vedtatt 05.10.2015, og dens bestemmelser. Eiendommen er i 
kommuneplanen avsatt til arealformål kombinert bebyggelse og anleggsformål. 
 
Nabovarsling 
Berørte naboer og gjenboere er varslet etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3. Det er 
mottatt en nabomerknad. 
 
Det har kommet inn merknader til søknaden fra gnr. 110 bnr. 927, Doktor Hansteins gate 18 (Sameiet 
Elster Brygge II) 
 
Nabomerknader sier følgende: 

Når det gjelder plasseringen av avfallssystem reagerer vi på at dette er plassert opp mot vårt 
gjerde, og nære leilighetene som vender inn mot gårdsplassen/gjesteparkering. I forbindelse 
med at tømming medfører støy på ulempelige tidspunkter, samt at et slikt system kan medføre 
noe lukt ber vi om at plasseringen av avfallsystemet plasseres lenger bort fra grensen til vårt 
bygg. Dette er fult mulig ut ifra tegningene. Vi tar gjerne en befaring om ønskelig. Således ber vi 
også om varsling når støyende arbeider skal foregå og at alternativt oppholdssted anskaffes 

 

 

berørte beboere. Det er også ønskelig at arbeidene foregår i tidsrommet mellom kl 07.00 og kl 
19.00 mandag til fredag og at det ikke foretas arbeid i helger. 

 
Merknadene kan leses i sin helhet på saken i innsynsportalen til Drammen kommune 
https://innsyn.drammen.kommune.no/byggsak 
 
Ansvarlig søkers kommentarer til merknader 
Vi viser til ansvarlig søkers redegjørelse til merknadene, datert 05.07.2019. 
 
Søker har redegjort for merknaden slik: 

Etter samtaler med RFD ble det besluttet å endre avfallsløsningen tilbake til avfallsrom med 
beholdere. Rommet plasseres i forbindelse med parkeringskjeller i Tollbugata 27A, seksjon 16 
hvor T27 Borettslag har hjemmel til eiendomsrett. 
Oppstilling for avfallsbil plasseres like utenfor port, og det er mulig å snu mellom dagens 
parkeringsplasser på utsiden. Ved en eventuell fremtidig utbygging av 110/113 kan det dermed 
tenkes en felles løsning for avfallshenting, noe som var et sterkt ønske fra RFD. Merknaden anses 
derfor som ivaretatt. 
For å få plass til avfallsrommet flyttes to parkeringsplasser utendørs der nedgravd løsning var 
vist, og hvor det i dag allerede er to parkeringsplasser. 
Parkeringsdekningen oppfylles ved 0,4 plass pr.70m2 BRA. Total BRA i tiltaket er 1713m2, noe 
som gir et parkeringskrav på 9,4 plasser hvorav 1 HC-tilrettelagt. Se vedlegg E-01 Plan Kjeller og 
E-07 Parkeringsplan. 
Aktuelle snitt og fasader vedlagt nabovarsel som viste nedgravd avfallsløsning er oppdatert med 
ovenfornevnte løsning. 

Kommunens vurdering 

Søknaden inneholder tilstrekkelig dokumentasjon etter byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 5 og § 6-4.  
 
Nabomerknader 
Kommunen vurderer på bakgrunn av søkers redegjørelse til nabomerknad at nabomerknaden er 
ivaretatt gjennom omprosjektert løsning. 
 
Utforming av tiltak og visuelle kvaliteter  
Etter kommunens vurdering er tiltaket prosjektert slik at det vil få en tilfredsstillende arkitektonisk 
utforming og visuelle kvaliteter som er i samsvar med pbl §§ 29-1 og 29-2.  
 
Tollbugata 27 er oppført i 1947 ved arkitektene Biong & Biong, med videre tilbygg i årene 1957-1958 og 
1966. Bygget er registrert som kulturminne i Drammen kommune, med høy bevaringsverdi – klasse B. 
Vernet er primært knyttet til gatefasade mot Tollbugata. 
 
Det ble ved rammetillatelse i 2015 vurdert fasadeuttrykk i forhold til verneverdien på fasaden mot 
Tollbugata. Kommunen vurderer at hensyn som ble påpekt fortsatt er ivaretatt. 
 
Eksisterende fasade beholdes i all hovedsak, der man søker å bevare byggets stramme modernistiske 
karakter. Valgte løsning hensyntar i tilstrekkelig grad byggets karakter og verneverdi. Deler av byggets 
bakside tenkes slemmet hvitt, mens øvrig mur males i samme farge. Det etableres transparente 
balkonger av ulik størrelse og rytme for å bryte opp fasaden. Disse skiller seg tydelig fra eksisterende 
uttrykk. I tillegg etableres det svalganger mot nordøst. 
 



89

 

 

Planløsningen gir god variasjon i størrelse på leiligheter. Privat uteoppholdsareal er løst på private 
balkonger og på parseller på tak og i bakgård. Felles uteoppholdareal i felles bakgård og på takterrasse i 
tråd med kommuneplanens bestemmelser. 
 
Krav til plassering av tiltak 
Tiltaket må plasseres i samsvar med godkjent situasjonsplan og tegninger.  
 
Fravik fra TEK17 
Det er søkt om fravik fra TEK17 §12-3 krav om heis i byggverk, 1 a- størrelse på heis, og om fravik fra 
TEK17 §14-2 krav til energieffektivitet, jf. pbl § 31-2 fjerde ledd.  
 
Kommunen kan med hjemmel i pbl § 31-2 fjerde ledd gi tillatelse for bruksendring og nødvendig 
ombygging av eksisterende bygg også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket tekniske krav uten 
uforholdsmessige kostnader. Forutsetningen er at bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og 
nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. 
 
Ved vurdering av fravik må tre hovedpremisser legges til grunn: 

• Om det er uforholdsmessige kostnader ved å oppfylle dagens tekniske krav. 
• Om bruksendringen/rehabiliteringen/ombyggingen er forsvarlig  
• Om bruksendringen/rehabiliteringen/ombyggingen er nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk 

 
Kommunen har vurdert de omsøkte fravikene i punktene under, basert på redegjørelse mottatt fra 
tiltakshaver. Det kommenteres at dokumentasjonsplikten ligger hos utbygger og at det ved søknad om 
fravik skal fremlegges tilstrekkelig dokumentasjon etter plan – og bygningsloven § 31-2, fjerde ledd. 
Kommunen kan stille vilkår for fravik. 
 
De to fravikssøknadene vurderes heretter hver for seg. 
 
Fravik fra bygningstekniske krav i TEK17 for størrelse på heis 
Søkers begrunnelse for fravik 
Søker har sendt inn følgende redegjørelse for fravik fra krav til størrelse på heis: 
 

«Eksisterende heis i bygget ble satt inn i 2002 og fungerer fremdeles optimalt. Heisens mål på 
1,4x1,6m oppfyller dog ikke kravene til båreheis etter TEK17. Da antatt levetid for en heis ofte 
settes til 30 år er det lite bærekraftig, både i et økonomisk og miljømessig perspektiv å skifte en 
velfungerende heis som bare har vært i drift i litt over halvparten av antatt levetid. 
 
Iht. pbl §31-2 kan det fravikes tekniske krav dersom det kan vises til uforholdsmessige 
kostnader. 
 
I 2015 ble det gjort en konsekvensutredning av DiBK, hvor kravet til heis i byggverk ble vurdert. I 
den anledning ble det innhentet priser på båreheis og vurdert kostnader for etablering av heis i 
eksisterende bygg. Ser man prisene i sammenheng med utskiftning av en velfungerende heis, vil 
merkostnaden ved installasjon bli nærmere 100%. Tatt i betraktning at dette er et boligbygg 
hvor enhetene skal selges vil også den økonomiske merverdien av å bytte heisen nå være 
minimal. Selv om prisene er fra 2015, konkluderes det med dette, at 1,5 – 3 mill. kr eks. mva. for 
installasjon av båreheis på nåværende tidspunkt er en uforholdsmessig høy kostnad. 
 
I tabell 4.1.3 sammenlignes priser for installasjon av båreheis og en mindre heis på 1,1x1,4 m. 
Tabellen viser at prisdifferansen er forholdsvis liten, slik at man ved en senere utskiftning av 
eksisterende heis kan sette krav om at det må skiftes til båreheis. 

 

 

Eksisterende heisgrube er stor nok til å romme en båreheis.» 
 
Kommunens vurdering 
Det er redegjort for at det er en eksisterende heis i bygget i dag. Det er ønskelig å benytte denne frem til 
den må byttes ut med en ny heis. Antatt levetid på heis er vurdert å være ca. 30 år. Heisen ble installert i 
2002. Målene på heisen er 1,4 x 1,6 m. Heisen er derfor brukbar og fungerende, og oppfyller krav til 
tilgjengelighet, men oppfyller ikke kravet til størrelse på båreheis. 
 
Det er anført at det på grunn av økonomiske og miljømessige hensyn er ønskelig at den benyttes til den 
må skiftes ut. Det er store kostnader forbundet med utskiftning av heis, i tillegg til at det vil være lite 
hensiktsmessig i et miljøperspektiv. Kostnadene stipuleres til 1,5 – 3 mill kr. Ved senere utskiftning av 
heis, stiller kommunen krav om at tekniske krav til størrelse på båreheis skal oppfylles.  
 
Kommunen vurderer at bruksendringen vil være forsvarlig med fraviket som omsøkt. Heisen oppfyller 
ikke størrelseskravet til båreheis, men kravet til tilgjengelighet. Det vil ikke være umulig å frakte 
personer dersom det er nødvendig.  
 
På grunn av heisens størrelse vurderer også kommunen at det vil være hensiktsmessig, både av 
økonomiske og miljømessige grunner, at den brukes til den må skiftes ut. Dersom størrelsen hadde vært 
mindre og tilgjengelighetskravet ikke hadde vært oppfylt, ville ikke kommunen innvilget fraviket. 
Bruksendringen anses nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk og fraviket for heis vil ikke 
vanskeliggjøre denne bruken forutsatt vilkår om senere utskiftning. 
 
Med hjemmel i pbl § 31-2 fjerde ledd gis det fravik fra TEK17 §12-3 krav om heis i byggverk, 1 a- 
størrelse på heis, jf. pbl § 31-2 fjerde ledd. 
 
Fravik fra bygningstekniske krav i TEK17 for energi 
Søkers begrunnelse for fravik 
Søkers begrunnelse for fravik kan oppsummeres slik: 
 
Søkers redegjørelse mottatt 01.04.2019: 
 

«Det søkes om fritak fra TEK 17 § 14-2 Energieffektivitet. En eventuell innvendig isolering av 
vegger vil flytte duggpunktet inn i veggen og kan føre til kondens i veggkonstruksjonen. Slike 
fuktproblemer kan føre både til avskalning av puss og råteskader i veggene. En innvendig 
etterisolering med dampsperre vil også kunne bidra til å sperre fuktighet inne i veggen. Dette 
gjelder også for utbedring av byggets kuldebroer. 
 
Balansert ventilasjon vil bidra til å kontrollere fuktigheten i bygget og lufte ut overflødig fukt. 
 
Bodareal i kjelleren anses som uoppvarmede rom. Disse etterisoleres i taket, med minimum 10 
cm isolasjon, der det lar seg gjøre på en hensiktsmessig måte. I tillegg til mindre energibruk, vil 
dette også forbedre bokvaliteten til leilighetene i første etasje. 
 
Det er fjernvarme tilknyttet bygget. Dette videreføres til bruk for varmtvann og 
romoppvarming.» 

 
Fra søkers redegjørelse mottatt 30.09.2019: 

 
«Bygget har over lengre tid stått tomt da det har vært nødvendig med omfattende 
oppgraderinger for å sikre en hensiktsmessig bruk. Da det ikke var ønskelig å fortsette med 
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undervisning i bygget ble det søkt og innvilget igangsettingstillatelse for innvendige rivearbeider 
21.06.2018, dette for å klargjøre bygget for ombygging til boliger iht. rammetillatelse av 
26.08.2015. 
 
Disse arbeidene er igangsatt og ferdigstilt noe som innebærer at bygget nå er strippet ned og 
klart for ombygging til boliger. Når det nå søkes om ny rammetillatelse ser vi det som helt 
nødvendig at tidligere omsøkte og godkjente bruksendring opprettholdes for å sikre at bygget 
ikke blir stående tomt og forfalle. 
 
I et miljøperspektiv ser vi det også som svært positivt og hensiktsmessig at tomme 
bygningsmasser i sentrumsnære områder kan transformeres og brukes til boliger så fremt 
bygningene er egnet til denne bruken, noe vi mener er tilfellet for Tollbugata 27.» 

 
Redegjørelse for tiltak (oppsummert av kommunen): 

- Fasade mot sørvest: Fasaden mot Tollbugata er verneverdig, og det etterisoleres derfor ikke 
utvendig. Fasaden er allerede isolert, emn vinduer og dører byttes ut for å tilfredsstille krav i 
TEK17. 

- Fasade mot sørvest: Kan ikke etterisoleres fordi den ligger i nabogrense. Det er kun 25 % av 
fasaden som isolerer oppvarmet areal. Resterende areal dekker gang og fellesareal. Det vil 
etterisoleres på innsiden. 

- Fasade mot nordøst: Deler kan ikke etterisoleres utvendig på grunn av avstand til nabo. 
Resterende deler av fasaden vil etterisoleres.  

- Fasade mot nordvest: etterisoleres. 
- Takkonstruksjon: store deler av takkonstruksjonen vil oppfylle krav i TEK17. Ca. 10 % av taket vil 

ikke oppfylle kravet til energieffektivitet. 
 
Kommunens vurdering 
Kravet til energieffektivitet i TEK17 § 14-2 er oppgitt til totalt netto energibehov tilsvarende 95 kWh/m2 

oppvarmet BRA per år. Tiltaket medfører at denne verdien blir 109 kWh/m2 oppvarmet BRA per år. Det 
er derfor søkt om fravik fra kravet for verdien som er angitt. Søker har redegjort for tiltak som 
gjennomføres, forholdet til fasadens verneverdi og begrensningene denne setter for mulige tiltak, samt 
for forsvarlighet og om bruksendringen er nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. I beregningen som 
er datert 05.07.2019 er det redegjort for hvilke tiltak som gjennomføres på de forskjellige fasadene, 
innvendig og utvendig. 
 
Verneverdien og plassering i forhold til nabogrenser vanskeliggjør hvilke tiltak som er mulig å 
gjennomføre. For å ivareta bevaringsverdig fasade er det begrenset hvilke fasader som kan etterisoleres 
utvendig. Det vil være uforholdsmessige kostnader å skulle ivareta verneverdien og samtidig oppfylle 
tekniske krav. 
 
På bakgrunn av innsendt redegjørelse vurderer kommunen at etterisoleringen som skal gjennomføres 
utvendig og innvendig vil medføre at bruksendringen er forsvarlig. Fraviket er ikke så stort at det vil 
medføre at det ikke er forsvarlig å bruke bygget til boliger ut fra verdiene som er oppgitt i innsendt 
redegjørelse. Ut fra redegjørelsen som er innsendt konkluderer kommunen med at omsøkt fravik 
medfører at det fortsatt vil være forsvarlig med bruksendring til boliger. 
 
Lokalene har stått tomme i lengre tid. Det ble i 2015 gitt rammetillatelse for bruksendring til boliger. På 
grunn av endringene som var ønskelige, vurderte kommunen at endringene måtte behandles som en ny 
søknad om rammetillatelse, med ny vurdering av fravik fra TEK17. Innvendige rivearbeider er 
gjennomført på bakgrunn av tidligere godkjent rammetillatelse. Søker vurderer at bruk til boliger er den 
mest hensiktsmessige bruken av bygget og vil medføre at det ikke står tomt og forfaller. På grunn av 

 

 

byggets beliggenhet vil det være egnet til boliger, da det er sentralt og i nærhet til gode uteområder og 
kollektivtransport, samt bysentrum. Bruksendringen anses derfor nødvendig for å sikre hensiktsmessig 
bruk av bygget. 
 
Med hjemmel i pbl § 31-2 fjerde ledd gis det fravik fra TEK17 §14-2 krav til energieffektivitet, jf. pbl § 31-
2 fjerde ledd. 
 

Rammetillatelsens varighet 

Det følger av pbl § 21-9 at dersom tiltaket ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller 
tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Bestemmelsene gjelder 
tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges. 
 
Dersom det klages på vedtaket, beregnes 3 års fristen fra det endelige vedtaket i klagesaken. 
 

Gebyr 

Etter Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker, 
gjeldende fra 01.01.2019, skal det betales gebyr for utførte tjenester. Gebyr for saksbehandling av 
fullstendige søknader angis ved bokstaven M. 1M utgjør kr. 2.770,-.  
 
Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes et 
tilleggsgebyr etter medgått tid med kr. 1.260,- pr. time inntil saken er fullstendig. Det har i denne saken 
medgått 2 saksbehandlingstimer inntil saken var fullstendig. 
 
Følgende gebyr er påløpt:  

• § 3-6 H, 50 % av satsene i 3-3      
o § 3-3 G, blokker over 20 leiligheter 

For 20 leiligheter:   60M    kr. 166.200,- 
For leilighet 21-31 (11): 11M    kr. 30.470,- 

o Reduksjon på 50 %     - kr. 98.335,- 
• Reduksjon i gebyr etter § 1-6 (- 25% av gebyr for tiltak)  - kr. 49.167,50 
• § 3-16 D, fravik 4M      kr. 11.080,- 
• § 3-1, medgått tid      kr 2.520,-  
• Totalt        kr. 111.935,- 

 
Kommunen kan etter gebyrregulativet § 1-6 bokstav a «etter søknad, eller på eget initiativ, ettergi 
gebyret helt eller delvis dersom gebyret anses som åpenbart urimelig i forhold til arbeid og kostnader 
kommunen har hatt med saken, eller dersom gebyret anses som åpenbart urimelig av andre grunner».  
Da det tidligere er godkjent rammetillatelse for liknende tiltak på eiendommen, har kommunens arbeid 
med saken vært noe mer begrenset. Det vurderes derfor at gebyret for tiltaket settes ned med 25 %. 
Gebyret for fravik og medgått tid settes ikke ned, da vurderingen av fravik er fra TEK17, og ikke er gjort i 
den tidligere saken. 
 
Totalt gebyr i saken er kr 62 767,50. Gebyret inkluderer behandling av søknad om første 
igangsettingstillatelse og ferdigattest. Faktura ettersendes fra økonomitjenesten.  
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Klageadgang 

Vedtaket i denne saken kan påklages til Fylkesmannen av parter med rettslig klageinteresse. Klagen skal 
sendes til Drammen kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kommer frem til den 
påførte adresse. I klagen må du angi årsaken til klagen, endringene du ønsker og eventuelle andre 
opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagesaken. Du må også angi ditt eget navn og 
kontaktinformasjon. 
 
Mer informasjon om adgangen til å klage og krav til klagen finner du her: 
https://www.drammen.kommune.no/byggesak/byggesak-delesak-og-seksjonering/klage/ 
 
 
Med hilsen 
 
Elise Haraldsrud Lien 
saksbehandler 

Tone Hau Steinnes 
avdelingsleder 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter 
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