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Velkommen til 
RA-toppen borettslag
 

RA-TOPPEN borettslag vil bestå av tilsammen 10 boliger, hvorav 2 
tremannsboliger i rekke (totalt 6 leiligheter) og 2 tomannsboliger (4 boliger) 
bygges på toppen av boligfeltet på Ra. Alle boliene får carport i rekke med 
bod. 

Prosjektet har en fin beliggenhet med nærhet til butikker, skoler, barnehager 
og flotte turområder. Kort vei til sjøen og sentrum. 

Aleksander Berg
Eiendomsmegler

Mobil 97 59 22 50
Email
aleksander.berg@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling Larvik
Prinsegata 2, 3251 Larvik

Gry Lilja
Fagansvarlig/ Eiendomsmegler 
MNEF

Mobil 90 62 19 75
Email Gry.Lilja@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling Larvik
Prinsegata 2, 3251 Larvik

Nøkkelinformasjon

Eierform: Borettslag

Tomtetype: Fellestomt

Omkostninger: kr. 6132,- 

Felleskostn.: fra 4839,- til  5960,-

Bra: fra 74 m² til 123.1 m² 

Boligtype: Tomannsbolig/ Leilighet

Oppdragsnr.: 42219005

Selger: PEAB bolig prosjekt AS 
Region Telemark og 
Vestfold

Andel fellesgj. fra  1 650 000 til 2 250 000

Pris/innskudd: fra 1 100 000 til 1 500 000 
+ omk.

Totalpris fra 2 750 000 til 3 750 000 

Se prisliste for fullstendig pris og kostnadsoversikt.
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Boligene leveres nøkkelferdige og har 3 soverom og praktiske løsninger med lite gangarealer.

Boligene får en moderne god standard med bla. fin parkett på gulvene, flislagte bad og fine kjøkken. Boligene blir godt 
isolerte og leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i tillegg varmekabler i bad og ildsted. 

De som kjøper tidlig i prosessen vil få mulighet til å være med å bestemme endringer og dermed påvirke 
den endelige leveransen. 
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BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Prosjektet/selskapet/eiendommen
Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter og 
er tilknyttet RA-TOPPEN borettslag. RA-
TOPPEN brl. er er borettslag under 
etablering.

Forventet fremdrift
Ved salgsstart i dette prosjektet vil det være 
forkjøpsrett for medlemmer i Larvik 
Boligbyggelag (LABO). Medlemmer i LABO 
som ønsker å benytte seg av sin forkjøpsrett 
må innen annonsert søknadsfrist levere 
søknad for å melde sin kjøpsinteresse. Etter
søknadsfristen vil LABO tildele leiligheter til 
de som har levert søknad. Kjøperne får velge 
leilighet etter ansiennitet – den med lengst 
medlemskap får velge først osv. Etter 
tildelingsmøtet gjelder «førstemann til mølla»
prinsippet. Byggestart vil være avhengig av 
salg. Ved tilfredsstillende salg er forventet 
oppstart i september 2021 
2021 – det er beregnet ca. 12-14 måneder 
byggetid.

Beliggenhet
Det er kort vei til nærbutikken og 
bussholdeplassen. Området er også unikt for 
sin beliggenhet nær et fantastisk turområde 
Salsås, Ulfsbakk og Bakkanetjønn. Det er 
heller ikke langt til Sky og skianlegget der. 
Det er en sti gjennom skogen fra boligfeltet 
på Ra der Veldrestubben boligsameie 
bygges, og over til det eldste Veldrefeltet ved 
Sky skole.

Det er umiddelbar nærhet til Ra 
ungdomsskole, ca. 1 km til Sky barneskole 
og det er 3 barnehager innenfor 1,5 km. 
Noen av Larviks flotteste turområder ligger 
like ved, med merkede løyper og fine 
badevann. Kleiver skianlegg er ca. 1 km 
unna. Nyere Rema 1000 butikk en kort gåtur 
unna, ca. 200 meter. Det er heller ikke langt til 
Langestrand, sjøen og til Fritzøe Brygge. 
Larvik Sentrum er også bare en kort kjøretur 
unna, ca. 3 km. Har man ikke bil finnes det 
også gode bussforbindelser like ved Rema 
1000. Larvik stasjon er ca. 2,7 km unna. 
Larvik golfbane er ca. 3 km unna.

Noen av Larviks fineste turområder finnes i 
området, Salsås, Ulfsbakktjønn og 

RA-toppen borettslag
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Bakkanetjønn: En topptur til Salsås er 
en flott naturopplevelse. Stiene starter 
fra parkeringsplassen øverst i feltet. 
Videre går turen inn mot foten av 
toppen, på skogsvei eller bilvei. Videre 
finner du flere områder hvor du kan 
benytte muligheter for bading, fisking 
(Ulfsbakktjønn /Bakkanetjønn), 
tunnelvandring (Ulfsbakktunnelen) eller 
klatring i Ingridåsen. Går du i området 
på riktig årstid, hvorfor ikke ta med en 
kurv for sanking av sopp eller bær. Eller 
du kan som de fleste, bruke turen som 
en flott trimrunde på ettermiddagen, 
samtidig som du får muligheten til å 
nyte flott utsikt ut over omlandet sør for 

åsen. Du ser enkelt ut over 
Larviksfjorden i øst, og videre ut mot 
Svenner og vestover mot Rakke og helt 
ut til Jomfruland. Alt dette kan beskues 
fra rasteplassen rett før selve toppen av 
Salsås. Selve toppunktet ligger langs 
stien som går rundt til baksiden av 
åsen. Turen kan gå videre ned mot 
Bakkanetjønn, Sportskapellet eller 
kanskje en tur til Eikedalen, eller sørover 
igjen mot Tanum. Den beste turen er 
kanskje å runde Ulfsbakktjønn tilbake til 
der du har parkert. Fra baksiden har du 
også fin utsikt nordover i kommunen. 
Både underveis og på toppen, er det 
tilrettelagt for å kunne tenne bål. Det er 

også en liten gapahuk på toppen, hvor 
niste kan fortæres om det er regn i 
lufta. Sitteplasser finnes det flust av, så 
her kan du trygt ta med deg venner eller 
familie. (Kilde: Larvik og Omegn 
Turistforening).

Adkomst 
Adkomst til prosjektet vil bli direkte fra 
Veldreveien.

Byggemåte/standard
Prosjektet vil bestå av 10 andelsboliger 
organisert som et borettslag. 6 
leiligheter på ett plan fordelt på 2 stk. 3-
mannsboliger samt 4 halvpart av 

tomannsboliger over to plan. Alle 
boligene får en parkeringsplass i 
carport med bod i bakkant. Se forøvrig 
leveransebeskrivelsen på de påfølgende 
sidene for detaljer.   
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LEVERANSEBESKRIVELSE FRA 
UTBYGGER 
BETONG- OG MURERARBEIDER
Såler og ringmurer utføres i EPS 
element m/ armert betong. Gulv på 
grunn isoleres iht. tekn. fors. og støpes. 
Våtrom utføres i henhold til gjeldende 
forskrift. 

YTTERVEGGER 
Liggende Nord kledning eller 
tilsvarende. Yttervegger bygges etter 
gjeldende krav i Tek. Som innvendig 
kledning på yttervegger benyttes 
gipsplater som sparkles og males.

INNERVEGGER
48x98 mm bærende reisverk,
36x68 mm reisverk for øvrig.
Som kledning på innervegger leveres 
gipsplater som sparkles og males.
Bad leveres med fliser på gulv og 
baderomspanel på vegger (Type Fibo 
hvite i fortissimo serien).

YTTERTAK
Taket tekkes med betongtakstein, og 
bygges opp ihht. teknisk forskrift. 

TAKKONSTRUKSJON 
Tak bygges med prefabrikkert takverk 
og bygges og isoleres ihht. Teknisk 

forskrift. Himlingene plates med trefiber 
takplater antik. Noen av himlingen vil bli 
nedforet for fremføring av ventilasjon 
og lignende.

VINDUER/TERRASSEDØR
Det leveres vinduer/terrasse-dør med 
energiklassifisering ihht. teknisk 
forskrift. 

Alt leveres ferdig behandlet fra fabrikk 
hvitmalt, Inkl. foringer og listverk. 

INNERDØRER
Hvit glatt dørblad i malt karm, inkl. 
foringer og listverk. 

YTTERDØR
Ytterdør med glass (Hovdeby) ferdig 
malt, hvit fra fabrikk, komplett med 
låser og beslag. Hvitmalte foringer og 
listverk

LISTVERK:
Gulvlister: slett hvit 9*58mm.  Dør og 
vinduslister: 9x58 leveres hvitmalt. 
Taklist: skyggelist 34mm hvitmalt. 

KJØKKEN/GARDEROBE
Kjøkken inkludert montering er medtatt 
til en verdi av kr 75 000 kr inkl. mva. 
Hvitevarer er ikke inkludert.
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VENTILASJON
Det leveres balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning.

BLIKKENSLAGER-
ARBEIDER
Takrenner, takhatter og vindusbeslag 
leveres i plastbelagt stål.

RØRLEGGERARBEIDER
Utvendige og innvendige 
rørleggerarbeider er inkludert.

Innvendig stoppekran monteres i 
fordelingsskap på bad. Vannledninger, 
rør i rør system fra innvendig 

stoppekran. 

Brannslukningsapparat/Hus-
brannslange leveres. 

UTSTYR VVS GENERELT
 Kjøkken 1 etg. 

- Oras Saga kjøkkenbatteri med kran 
klargjort for oppvaskmaskin. 

- Tilkobling av benk. 

- Watersafe ventil med følerledning 
under oppvaskmaskin. 

- FMM frostfri utekran.

WC rom. 1 etg. 
- Porsgrund Trevi Basic klosett med 
sete og kran. 
- Porsgrund Glow liten servant på 
bærejern. 
- Tilkobling av servant med Oras Saga 
servantbatteri. 

Bad 
- Porsgrund Trevi Basic klosett med 
sete og kran.
GB Nautic termostat dusjbatteri med 
dusjgarnityr. 
90x90 Imber dusjløsning i klart glass og 

krom profiler. 
- Linn 120 Hilde møbel i hvit høyglans 
med porselen servant topp, 120 speil 
med alu rammer og LED belysning. 
- Tilkobling av servant med Oras Saga 
servantbatteri. 
- Kran og avløp til vaskemaskin. 
- Pili sluk i gulv ved dusj. 

Bod. 
- 200 liter Oso/Høyax bereder. 
- Fordelerskap vann. 
- 6 kg. Pulver 
- Gasstett sluk i gulv. 
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UTSTYR VVS spesifikt for 3mannsbolig

Bad 
- Linn 80 Hilde møbel i hvit høyglans 
med porselen servant topp, 80 speil 
med alu rammer og LED belysning. 

Garderobe (entre)
- 120 liter Oso/Høyax bereder. 
- Fordelerskap vann. 
- 6 kg. Pulver 
- Gasstett sluk i gulv. 

ELEKTRO-
INSTALLASJONER 
Anlegget leveres ihht. gjeldende 
forskrift NEK 400. Punktene plasseres 
etter nærmere avtale med installatør og 
kunde.
Sikringsskap monteres på egnet sted.

UTSTYR ELEKTRO GENERELT
Utelampe ved hovedinngang,. Det 
monteres varmeovner i stue, kjøkken, 
soverom. Varmekabler på bad. 
Røykvarsler ihht. forskrift.

TELEFON OG TV KABEL
Det leveres datapunkt for tv tilkobling 
via fiber el.l

MALERARBEIDER,
Utvendig kledning leveres ferdig 
behandlet og behandles ikke ytterligere. 

Vegger innvendig leveres malt i en lys 
farge etter k2 standard.

Alt listverk leveres hvitmalt fra fabrikk 
med synlig spikring (overmaling av 
listverk er ikke med som standard).

GULV
Parkett eik cotton på gulv i stue, 
kjøkken, gang, soverom, vindfang og 
innvendig bod.

Bad/vaskerom leveres med 
varmekabler og flislagt gulv.

UTVENDIG
Uteområdet leveres ferdig tilsådd.  
Veier, plasser og carporter asfalteres. 
Det legges heller ved terrasse.  
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DIVERSE
Utvendig boder har gulv av betong, 
isolert i grunnen. Utvendig bod er ikke 
isolert. Det lev. boddører med lås og 
beslag.

Det leveres postkasser og 
husnummerskilt.

Det leveres stålpipe med tilluft og 
ildsted (Contura 810).

Innvendig trapp leveres som std hvit 
med beiset trinn i furu ( leverandør 
Trapperingen)

Boligene blir "byggvasket" ved 
overlevering, hvorpå en ekstra 
rengjøring må påregnes ved innflytting.

Boligene leveres etter gjeldende 
forskrifter ihht. TEK 2017

Det tas forbehold om mindre tekniske 
endringer.

Alle produkter som er behandlet hvite 
fra fabrikk leveres i NCS S0502Y hvis 
ikke annet er angitt.

 Bygget er forsikret i byggeperioden.
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Tilvalg
Det vil bli gitt mulighet for å gjøre individuelle
tilpasninger i egen bolig for kjøpere som kjøper på et
tidlig tidspunkt. Kjøper har under ingen
omstendigheter rett til å kreve utført
endring/tilleggsarbeid, herunder avbestillinger,
som endrer selgers vederlag med mer enn 15%,
arbeider som vil føre til ulemper for selger som ikke
står i forhold til kjøpers interesse i å få utført
arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift,
eller arbeider som berører rammetillatelsen. Det vises
til bustadoppføringslovas §9 og 42.
 Alle kjøpere vil bli
invitert til å delta på et møte hvor nærmere
informasjon om mulighetene for tilvalg blir gitt. Det er
en forutsetning at endringene er i samsvar med
kravene som fremkommer av gjeldende teknisk
forskrift. Ev. tilleggs bestillinger og endringer skal
avtales skriftlig og faktureres av utbygger når arbeidet
er utført og innbetales meglers klientkonto innen
overtagelse.

Areal
Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene
i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer
for arealmåling. Arealene som er oppgitt er bruksareal
(BRA), som er boligens areal innvendig målt ved
boligens omsluttede vegger, inklusive innvendige
vegger, boder og sjakter ol., men ikke medregnet
yttervegger. Summen av de oppgitte romstørrelser på
plantegningene samsvarer ikke med boligens totale
BRA som følge av at innvendige vegger og for
eksempel innkassing av ventilasjon ikke er medtatt i
denne sammenheng. Det tas forbehold om at mindre
arealavvik kan forekomme, da det oppgitte
beregnede areal er basert på tegninger.

Tomt/tomteareal
RA-TOPPEN borettslag blir hjemmelshaver av gnr.
4063, bnr. 312 før innflytting. Eiendommen er en
selveiet tomt på 3.718 kvm. Uteområdet leveres ferdig

tilsådd. Veier, plasser og carporter asfalteres. Det
legges heller ved terrasse. Illustrasjonene er
veiledende for opparbeidelse, men det må forventes
endringer.

Tomten disponeres av borettshaverne iht. vedtekter.

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og
overtakelsesforretning på disse arealene avholdt,
etter overtakelse av leiligheten dersom gjenstående
byggeaktivitet eller årstid tilsier dette. Dersom de
utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtagelse
kan kjøper holde tilbake 3% av kjøpesummen på
meglers klientkonto dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet
praktisk kan utføres av hensyn til årstid.

ØKONOMI/BETALINGSBETINGELSER
Priser
Halvpart av tomannsboliger
Pris/innskudd: kr. 1.580.000,-
Andel fellesgjeld: kr. 2.370.000,-
Totalpris: kr. 3.950.000,-

Leilighet i tremannsboliger
Pris/innskudd: kr. 1.180.000,-
Andel fellesgjeld: kr. 1.770.000,-
Totalpris: kr. 2.950.000,-

Boligens totalpris er innskuddet du betaler i tillegg til
din andel av borettslagets fellesgjeld. Du må selv
ordne finansiering av kjøpesummen ved å bruke
egenkapital og/ eller ved å ta opp lån. Din del av
fellesgjelden overtar du automatisk når du blir eier av
boligen. Du står helt fritt til å nedbetale på
fellesgjelden på boligen din dersom du ønsker dette.
Renter og gjeld er fradragsberettiget i
skattemeldingen og LABO sørger for at dette ivaretas.
For mer informasjon se prislisten hvor innskudd,
andel fellesgjeld, stipulerte lånekostnader, stipulerte

felleskostnader, stipulerte avdrag etter endt avdragsfri
periode, lånebetingelser, IN-ordning og
finansieringseksempler er beskrevet.

Stipulerte felleskostnader
Felleskostnadene er stipulert til kr. 6.604,- pr. mnd. for
tomannsboligene og 5.358,- pr. mnd for leilighetene.
Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester
borettslaget ønsker utført i felles regi og fordeles iht.
vedtektene. I prislisten er felleskostnadene stipulert.
Felleskostnadene er tenkt å inkludere bla.:
kommunale avgifter, bygningsforsikring, TV/internett,
løpende drift og vedlikehold av bygningene,
fellesarealer og utearealer mm. Kostnadene er
beregnet på gjeldende prisnivå i 2021. Således må det
påregnes en justering av disse ved
innflyttingstidspunktet.

Oppgjør
10% av den totale kjøpesummen innbetales meglers
klientkonto ved signering av kjøpekontrakt etter at
vedtak om byggestart er gjort og selger/utbygger
har stilt nødvendige garantier. Forskuddet skal være
fri egenkapital og det kan ikke tas pant i den kjøpte
leiligheten for forskuddsbeløpet. Resterende
innskudd, samt omkostninger, andelskapital og ev.
regning for tilleggsarbeider innbetales meglers
klientkonto innen overtagelse. Ved overtagelse
overtas andelens fellesgjeld. Alle innbetalinger fra
kjøper blir stående på meglers klientkonto inntil
overtagelse, alternativt kan selger kreve beløpet
utbetalt fra megler mot å stille garanti ihht.
bustadoppføringslovas §47. Eventuelle
renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til
garanti er stilt er stilt og til selger etter at garantien er
stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil
forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto
inntil skjøte er tinglyst på kjøper
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Budgivning
Leilighetene selges til faste priser (uten budgivning)
iht. gjeldende prisliste. I forbindelse med
kontraktsinngåelse må kjøper fremlegge
finansieringsbevis. Selger forbeholder seg rett til å
foreta kredittvurdering av kjøpere og kan avvise
kjøpere som ikke er kredittverdige på
kjøpstidspunktet.

BORETTSLAGET/FORRETNINGSFØRER

Borettslag
Boligene vil bli en del av RA-TOPPEN borettslag.
Larvik Boligbyggelag (LABO) vil sørge for stiftelse av
borettslaget, sørge for tinglysning av fellesobligasjon
for innskudd og fellesgjeld, avholde generalforsamling
slik at borettslaget kommer i ordinær drift og senere
være borettslagets forretningsfører.

Vedtekter
Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for
borettslaget som ligger vedlagt denne
salgsoppgaven.

Dyrehold
Det er pt. ikke fastsatt regler for dyrehold i
borettslaget. Når borettslaget er etablert og i drift vil
det være opp til borettslaget å etablere evt. regler for
dyrehold. Dyr man har ved innflytting vil bli akseptert. 

Utleie
Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3
år, dersom andelseier selv eller person nevnt i
Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd
eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Forsikring
Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til
overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som

er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13
siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller
erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter
å gjenopprette skaden.
Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen
forsikring for bygningene som inngår i borettslaget.
Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik
forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper tegner
egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Forsikring mot tap på fellekostnader
Borettslaget vil være forsikret mot tap av
felleskostnader gjennom Borettslagenes
Sikringsordning AS. Dette betyr at du er sikret mot å
betale for naboens felleskostnader dersom
vedkommende ikke overholder sine økonomiske
forpliktelser.

Felleskostnadene for ev. usolgte enheter ved
innflytting i prosjektet vil bli ivaretatt av selger.

Forkjøpsrett
Ved oppstart av prosjektsalget vil det en kort
tidsbegrenset periode være forkjøpsrett for
medlemmer i Larvik Boligbyggelag. Etter dette selges
leilighetene i prosjektet etter «førstemann til mølla»
prinsippet. 
Resalg vil utløse forkjøpsrett for
andelseiere i borettslaget og dernest medlemmer i
Larvik Boligbyggelag ihht. borettslagets foreslåtte
vedtekter.

Servitutter/heftelser/rettigheter
Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak
av borettslagets legalpant for forfalte felleskostnader
og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht.
borettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til
2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Andel fellesgjeld følger leilighetene.

Det er ikke tinglyst servitutter av betydning. Kjøper
aksepterer at det på eiendommen kan påheftes
servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av
offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer
drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og
vedlikehold av energi nettverk m.m.

Kjøper plikter å rette seg etter borettslagets vedtekter
og evt. ordensregler.

Alle kjøpere må være / bli medlem i Larvik
Boligbyggelag ved innflytting.

OFFENTLIGE FORHOLD

Eiendommens betegnelse
De prosjekterte boligene vil bli organisert i RATOPPEN
borettslag. Organisasjonsnummer og
andelsnummer vil bli tildelt når prosjektet nærmer seg
ferdigstillelse/innflytting. Borettslaget vil bli eier av
tomten hvor prosjektet oppføres gnr. 4063, bnr. 312 i
Larvik kommune.

Vei/vann/avløp
Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og
avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i
kjøpesummen. Adkomst til borettslaget eiendom vil
være direkte fra kommunal vei.

Formuesverdi
Ligningsverdien er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien
fastsettes av Skatteetaten etter ny beregningsmodell
som hensyntar om boligen er såkalt primærbolig
(der boligeieren har folkeregistrert adresse) eller
sekundærbolig (alle andre boliger man måtte eie).
Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre
inntil ca. 30% av den beregnede kvadratmeterprisen
multiplisert med boligens areal. For mer informasjon
se www.skatteetaten.no.
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Reguleringsmessige forhold
Eiendommen ligger inn under kommunedelplanen for
Larvik by 2015-2027. Kommuneplanens arealdel
2021-2033 er under arbeid.
Eiendommen ligger inn under reguleringsplan med
bestemmelser for Veldrebakken.

Offentlige forbehold
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan
påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli
påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring
som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder,
og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Konsesjon
Det er ikke konsesjon på eiendommen.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse ved overtakelse.

AVTALEMESSIGE FORHOLD

Salgsbetingelser
Leilighetene selges iht. bestemmelsene i
bustadoppføringslova. Etter ferdigstillelse kan
boligene selges etter bestemmelsene i
Avhendingslova.

Forbehold
Selger tar forbehold om at det må selges 4 av 10
enheter før byggestart kan besluttes, samt at
tilfredsstillende finansiering oppnås. Videre tar selger
forbehold om at det oppnås nødvendige offentlige
godkjenninger for prosjektet slik det er presentert og i
tråd med selgers planer. Forbeholdene skal være
avklart eller slettet innen 31.12.2021. Dersom
overnevnte forbehold ikke er avklart innen fristen kan
selger velge å ikke realisere prosjektet.

Ved eventuell senere avklaring/beslutning om
byggestart endres ferdigstillelsestidspunkt/
innflyttingstidspunkt tilsvarende. Kjøper kan innen en
uke etter 31.12.2021 skriftlig rekke seg fra avtalen
dersom ikke selger har avklart/ slettet sine forbehold.

Dersom selger gjør forbehold gjeldende eller
forbehold ikke er slettet innen fristen slik at kjøper
velger å trekke seg, skal selger tilbakebetale
forskuddsbeløpet inklusive opptjente renter. Utover
dette har partene intet økonomisk ansvar overfor
hverandre.

Øvrige forbehold
Selgeren skal levere arbeidet med normal
håndverksmessig kvalitet.
Selger er ikke ansvarlig for mangler som har sin årsak
inormal krymping av betong, treverk eller plater og
derav påfølgende sprekkdannelser og riss i tapet,
maling, parkett eller lignende.
Med dagens tette og miljøvennlige boliger kan det
være fare for heksesot inne i leilighetene. Dette kan
ikke selger holdes ansvarlig for. Alle leilighetene bør
ventileres godt særlig høst og vinter de første årene
man bør i tillegg være forsiktig med bruk av gass og
levende lys.
Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som
maur og skjeggkre kan forekomme i boligen, og tar
ikke ansvar for dette.

Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, «møblerte»
plantegninger m.m. er kun av illustrativ art og ment
å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen. Det
kan dermed ikke anses som en nøyaktig fremstilling
av endelig leveranse, innredning eller eksakt
plassering i terreng.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at illustrasjoner
av fasade og interiør ikke fremstiller omgivelser og
utsiktforhold riktig.
Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og
markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boliger.

Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere
solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og
omkringliggende eksisterende og fremtidig
bygningsmasse m.m. før avtale om kjøp inngås.

Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke og det vil
derfor fremkomme elementer i
presentasjonsmaterialet som ikke inngår i
leveransen.

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med
forbehold om rett til endringer som er
hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at dette
ikke i vesentlig grad forringe prosjektets eller boligens
kvalitet.
Det samme gjelder de endringer som må gjøres
som følge av kommunens byggesaksbehandling og
krav i ramme- og igangsettingstillatelser eller andre
offentlige tillatelser.
Slike endringer vil ikke være en mangel
og kjøper aksepterer, uten krav på prisavslag eller
erstatning.

Utbygger har rett til å foreta endringer med hensyn til
konstruksjon, materialvalg, innredningsvalg, fargevalg
og arkitektoniske og tekniske løsninger herunder
mindre endringer av planløsninger/areal eller
lignende.
Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer
som er hensiktsmessige og nødvendige for
plassering av sjakter og kanaler, herunder
innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på
tegningene. Det kan dermed være avvik mellom de
planskisser, planløsninger og tegninger som er
presentert i prospektet, og den endelige leveransen.
Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse
som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning.
Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt /
markedsmateriell og byggebeskrivelsen vil
byggebeskrivelsen ha forrett og omfanget av
leveransen er begrenset til denne. Det vises for øvrig 
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til salgstegninger og
kjøpekontrakt med vedlegg.

Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som
grunnlag for eksempelvis møbelbestilling, både fordi
endringer vil kunne forekomme og fordi
målestokkavvik vil kunne forekomme ved
trykking/kopiering.

Ved endring i lov eller forskrift, nye offentligrettslige
krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til
selgers ytelse og det blir nødvendig å gjennomføre
vesentlige endringer på bakgrunn av dette, plikter
selger å sålangt det er praktisk mulig, informere
kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at opparbeidelse av
utvendige arealer ikke er detaljprosjektert.

Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og
betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående
varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie
ut usolgte enheter.

Ved kjøpers overtagelse av bolig tar selger forbehold
om å kunne velge å gi kjøper borett uten å overføre
andelen jf. Borettslagslovens § 2-13 andre ledd.
Boretten skal registreres i grunnboka. Dersom borett
overtas etter nevnte bestemmelse skal andelen
overføres senest to år etter at første borett i
borettslaget er overtatt. Borett gir kjøper full råderett
over boligen men ikke stemmerett på
generalforsamling før andelen er overført.

Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet.

Garantier
Straks etter avtaleinngåelse skal selger stille garanti
for oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen, jf.
bustadoppføringslova. § 12. Dersom selger har tatt
forbehold skal garanti stilles straks etter at
forbeholdene er bortfalt. Garantien er pålydende 3 %
av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse.
Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og
gjelder i fem år etter overtakelse. Garantien gjelder
som sikkerhet både for selve leiligheten, og for ideell
andel i fellesareal, utvendige arealer, herunder
ferdigstillelsen av disse. Dersom garanti ikke stilles
straks etter avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake
alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er
stilt. Dersom det er tatt forbehold og garanti ikke
stilles straks etter at forbeholdene er bortfalt, eller
byggearbeidene igangsettes, gis kjøper en særskilt
hevingsadgang.Kjøper kan da varsle selger skriftlig
om at de ønsker å benytte seg av hevingsadgangen.
Selger må gis en frist på minimum ti virkedager for å
bringe forholdet i orden.
Kjøpers betalingsplikt inntrer ikke før det er stilt
garanti etter bustadoppføringslova § 12. Dersom
selger har tatt forbehold inntrer betalingsplikten for
ev. forskudd selv om garanti ikke er stilt. Selger vil ikke
få instruksjonsrett over midlene før garanti etter
bustadoppføringslova §47 er stilt. Dersom selger ikke
velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på
meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle
renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til
garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.

Kjøpekontrakt
Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Skjøtet
Selger utsteder overføring av hjemmel til andelene
(skjøtet) og som tinglyses i forbindelse med
overtagelse.

Overtakelse
Boligene planlegges ferdigstilt 4. kvartal 2022 under
forutsetning av at byggebeslutning blir tatt innen
30.09.2021. Det forventede tidspunktet for
ferdigstillelse gjelder ikke som en bindende frist for
endelig overtagelse.

Når byggebeslutning er tatt vil selger fastsette en
overtagelsesperiode på inntil 3 måneder. Senest 10
uker før ferdigstillelse skal selger varsle om
overtagelsesdato.

Selger forbeholder seg retten til å kunne overlevere
tidligere enn anslaget over dersom fremdriften tillater
det og dette synes hensiktsmessig. Selger skal i et
slikt tilfelle varsel kjøper om dette minst to måneder
før det nye overtagelsestidspunktet og eksakt
overtagelsesdato skal gis med minst 14 dagers
skriftlig varsel.

Ved overtagelse må det påregnes at det gjenstår
mindre utvendige eller innvendige arbeider på
eiendommens fellesarealer. Borettslagets styre
representerer alle eierne ved overtagelse av
fellesarealene

Salg av kontraktsposisjon
Selger forbeholder seg retten til å nekte enhver
overdragelse av rettsposisjoner iht. kjøpekontrakten
før overtakelse har funnet sted. Ved selgers
eventuelle godkjennelse av en slik transport, skal
kjøper betale et administrasjonsgebyr på kr. 30.000,-
inkl. mva. til selger. Evt. påkrevde garantier ved et ev.
videresalg/transport bekostes ikke av
selger/utbygger.
Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets
markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av
kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
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Avbestilling
Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf.
bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før
igangsettingstillatelse er innvilget påløper et
avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling
etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et
avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl.
mva.).

GENERELL INFORMASJON

Kjøpers undersøkelsesplikt
Leiligheten skal være i samsvar med krav stilt i lov
eller i medhold av lov og som er gjeldende på
tidspunktet for søknad om rammetillatelse.

Leiligheten kan ha mangel dersom kjøper ikke får
opplysning om forhold som selger kjente eller måtte
kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med
å få. Tilsvarende gjelder dersom leiligheten ikke svarer
til opplysning som er gitt i annonse, salgsoppgave
eller annen markedsføring på vegne av selger. Dette
gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at
opplysningen har innvirket på avtalen og at
opplysningen ikke er rettet i tide på en tydelig måte.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold
kjøper kjente eller burde blitt kjent med før
avtaleinngåelsen.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i
salgsoppgaven med vedlegg, reguleringsplaner, øvrig
beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har
fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende
opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til
megler. Det presiseres at det er viktig at slike
avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp
inngås.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold
ved leiligheten kjøper kjente eller burde blitt kjent med
før avtaleinngåelsen. Det vises for øvrig til
bustadoppføringslova kap. IV.

Lov om hvitvasking
Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis
kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført
kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan
gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper
avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette
gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg
for kjøpers regning.

Energimerking
Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha
energiattest. Unntak gjelder blant annet for
frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50
m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente
lovpålagt energiattest for leiligheten, med en
energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom
utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest
og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse,
må disse senest i forbindelse med utstedelse av
ferdigattest for leiligheten.

Vederlag og rett til dekning av utlegg
Det er avtalt en fast pris på kr. 42.500,- inkl. mva for
gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket
har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til
oppdragsavtale.

Finansiering
Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med
sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets
produktselskaper om formidling av finansielle
tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig
for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering.
Meglerforretningene kan motta provisjon ved
formidling av finansielle tjenester.

Selge bolig
Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for
kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en
befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
Salgsop 26.05.2021 og utformet 28.05.2021
iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.

Vedlegg
Prisliste, utkast til vedtekter og kjøpekontrakt,
grunnboksutskrift og innhentede opplysninger fra
Larvik kommune vedr. bla. reguleringsforhold er å
anse som vedlegg til denne salgsoppgaven. Disse
dokumentene utleveres
ved henvendelse til megler.

Informasjon om meglerforetaket
Larvikmeglern AS
Prinsegata 2, 3251 Larvik
Organisasjonsnummer: 879155622

Aleksander Berg
Eiendomsmegler
Tlf: 97 59 22 50
E-post: aleksander.berg@aktiv.no

Gry Lilja
Eiendomsmegler
Tlf. 90 62 19 75
E-post: gry.lilja@aktiv.no
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B1-B6 - Leiligheter med alt på et plan  
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B1-B6 - Plantegninger
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A1-A4 - halvpart av tomannsbolig over to etasjer
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A1-A4 Plantegninger 3 d 



20 Veldreveien 7

A1-A4 - Plantegning 2 d
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Ratoppen borettslag

Prisliste pr. 1.5.2021

Kontakt: Aleksander Berg 975 92 250 el. Gry Lilja 906 21 975

Bolig m2 m2 Innskudd/ Fellesgjeld Kjøpesum totalt Lånekostnad Drifts- Total mnd. 1 % renteendring Økning i månedlig

nr. P-rom BRA egenkapital (finansiert i (Innskudd +  pr. måned kostnad felles-  + / - beløp lånekostnad

borettslaget) fellesgjeld) pr. måned kostnad pr. mnd. avdrag år 21

A1 106,9 123,1 1 580 000        2 370 000      3 950 000           3 456                     3 148                  6 604 1 975 8 333                        

A2 106,9 123,1 1 580 000        2 370 000      3 950 000           3 456                     3 148                  6 604 1 975 8 333                        

A3 106,9 123,1 1 580 000        2 370 000      3 950 000           3 456                     3 148                  6 604 1 975 8 333                        

A4 106,9 123,1 1 500 000        2 250 000      SOLGT 3 281                     3 148                  6 429 1 875 7 911                        

B1 67,5 74 1 100 000        1 650 000      SOLGT 2 406                     2 776                  5 183 1 375 5 801                        

B2 67,5 74 1 180 000        1 770 000      2 950 000           2 581                     2 776                  5 358 1 475 6 223                        

B3 67,5 74 1 180 000        1 770 000      2 950 000           2 581                     2 776                  5 358 1 475 6 223                        

B4 67,5 74 1 100 000        1 650 000      SOLGT 2 406                     2 776                  5 183 1 375 5 801                        

B5 67,5 74 1 180 000        1 770 000      2 950 000           2 581                     2 776                  5 358 1 475 6 223                        
B6 67,5 74 1 100 000        1 650 000      SOLGT 2 406                     2 776                  5 183 1 375 5 801                        

Ved kontraktsinngåelse betales 10 % av total kjøpesum, resten av innskuddet betales ved overlevering av boligen.

Andelskapital på kr. 5.000, samt noteringsgebyr på ca. 480,- til Statens Kartverk kommer i tillegg.

Innskudd er fastsatt til 40 % av kjøpesum. I Ratoppen borettslag vil det være full anledning til å nedbetale ytterligere fellesgjeld på leiligheten 

med den hensikt å få lavere månedlige felleskostnader. (Individuell nedbetaling av fellesgjeld - kjent som IN-ordning, se Eksempler på nedbetaling av 

fellesgjeld). Betaler du hele kjøpesummen så består den månedlige kostnaden kun av driftskostnad.

Kjøpesum og Felleskostnader:

Lånekostnadene er basert på følgende lånerente pr. september 2021: 1,75 %   Lånet er avdragsfritt i 20 år og nedbetales deretter over 20 år som annuitetslån.

Kjøpesum er summen av kolonnene Innskudd + Fellesgjeld. 

Månedlige felleskostnader er summen av kolonnene Lånekostnad og Driftskostnad.

Nest siste kolonne viser økning/ reduksjon av felleskostnader per måned dersom renten stiger/ synker med 1 %. 

Siste kolonne i budsjettet viser endring i månedlige lånekostnader når avdrag på lån skal betales etter år 20 gitt dagens rente.

Betalte renter gir mindre skatt.

Reduksjonen i inntektsskatt er 22 % av lånekostnadene. Renter som innbetales som del av felleskostnad er fradragsberettiget på lik linje med andre gjeldsrenter forutsatt at boligen
beboes av eier. Det gis også fradrag i formue for andel av fellesgjeld. 

Felleskostnadene inkluderer bl.a.: Kommunale avgifter, bygningsforsikring, TV/ bredbånd, løpende drift og vedlikehold av bygningen, o.a.

Kostnadene er beregnet på gjeldende prisnivå i 2021. Således må det påregnes en justering av disse ved innflyttingstidspunkt.
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VEDTEKTER 
 

FOR 
 

RA-TOPPEN BORETTSLAG 
 

 
 
 

Org. nr. ………………  tilknyttet Larvik Boligbyggelag, vedtatt på stiftelsesmøtet den……… 
 
 
1. Innledende bestemmelser 
 
1-1 Formål 
Ra-toppen borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett 
til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng 
med denne.  
 
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold 
(1) Borettslaget ligger i Larvik kommune og har forretningskontor i Larvik kommune.  
 
(2) Borettslaget er tilknyttet Larvik boligbyggelag som er forretningsfører.  
 
 
2. Andeler og andelseiere 
 
2-1 Andeler og andelseiere  
(1) Andelene skal være på kroner 5 000,-. 
  
(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan 
være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.  
 
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti 
prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det 
samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert 
av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og 
som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller 
andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å 
skaffe boliger til vanskeligstilte.  
 
(4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter. 
 
2-2 Sameie i andel  
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.  
 
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en 
eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf. vedtektenes punkt 4-2.  
 
2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier 
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av 
borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.  
 
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte 
godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene. 
 

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette 
komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram 
til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.  
 
(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er 
rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.   
 
(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for 
betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort 
at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.  
 
 
3. Forkjøpsrett  
 
3-1 Hovedregel for forkjøpsrett 
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige 
andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.  
 
(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til 
andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn 
som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to 
siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan 
heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller 
skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i 
husstandsfellesskapslovens § 3. 
 
(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å 
gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen 
nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf. borettslagslovens § 4-15 første ledd. 
 
3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende 
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding 
om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem 
hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan 
skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn 
tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.  
 
3-3 Nærmere om forkjøpsretten 
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere 
andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i 
boligbyggelaget foran.  
 
(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken 
andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen. 
 
(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. 
Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.  
 
(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på 
boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.  
 
 
4. Borett og bruksoverlating  
 
4-1 Boretten  
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer 
til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og 
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forholdene. Hver andel har bruksrett til en biloppstillingsplass i carport med tilhørende 
bod.  
 
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets 
samtykke.  
 
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig 
aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig 
måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.  
 
(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som 
er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning 
kan ikke nektes uten saklig grunn. 
 
(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt 
forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom 
gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av 
eiendommen.   
 
4-2 Bruksoverlating  
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre. 
 
(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:  

- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller 
nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i 
boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate 
bruken av hele boligen for opptil tre år 

- andelseieren er en juridisk person 
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, 

militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner 
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett 

opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen 
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller 

husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.  
Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. 
Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.  
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en 
måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som 
godkjent.  

 
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten 
godkjenning. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 
30 døgn i løpet av året. 
 
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget. 
 
 
5. Vedlikehold  
 
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt 
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører 
boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og 
med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, 
utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. 
Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.  
 

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, 
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, 
varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og 
vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, 
listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.  
 
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige 
avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-
/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o.l.  
 
(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.  
 
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført 
ved innbrudd og uvær.  
 
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, 
plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.  
 
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at 
andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf. borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.   
 
 
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt  
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt 
plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal 
laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.  
 
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, 
skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner 
gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren. Borettslagets 
vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer. 
 
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder 
nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller 
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger 
som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.  
 
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin 
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av 
arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen 
bruker av boligen. 
 
(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller 
pliktene sine, jf. borettslagslovens § 5-18.  
 
 
6. Pålegg om salg og fravikelse 
 
6-1 Mislighold 
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som 
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt 
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.  
 
6-2 Pålegg om salg 
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 
borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf. borettslagslovens § 5-22 første 
ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å 
kreve andelen solgt.  
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6-3 Fravikelse 
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig 
forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig 
plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve 
fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.  
 
 
7. Felleskostnader og pantesikkerhet 
 
7-1 Felleskostnader  
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med 
en måneds skriftlig varsel.  
 
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver 
tid gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.  
 
7-2 Borettslagets pantesikkerhet 
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget 
panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som 
svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet som gjelder på tidspunktet 
da tvangsdekning besluttes gjennomført skal legges til grunn for beregningen. 
Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har innkommet en 
begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning. 
 
 
8. Styret og dets vedtak 
 
8-1 Styret  
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og to andre medlemmer 
med minst ett varamedlem.  
 
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer 
velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.  
 
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved 
særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.  
 
8-2 Styrets oppgaver 
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens 
vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre 
organer.  
 
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et 
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.  
 
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de 
frammøtte styremedlemmene.  
 
8-3 Styrets vedtak 
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. 
Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, 
gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en 
endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.  
 
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to 
tredjedels flertall, fatte vedtak om:   

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som 
etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,  
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært 
benyttet eller tenkt benyttet til utleie, jf. borettslagslovens § 3-2 andre ledd,  
3. salg eller kjøp av fast eiendom,  
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,  
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig 
forvaltning,  
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg 
økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige 
felleskostnadene. 

 
8-4 Representasjon og fullmakt  
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.  
  
 
9. Generalforsamlingen 
 
9-1 Myndighet 
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.  
 
9-2 Tidspunkt for generalforsamling 
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. 
 
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når 
revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, 
krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.  
 
9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling 
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet 
og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.  
 
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på 
minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig 
kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller 
skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.  
  
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag 
som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall 
kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier 
ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har 
mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).  
 
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling  
- Godkjenning av eventuell årsberetning fra styret  
- Godkjenning av årsregnskap  
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
- Valg av delegerte til boligbyggelagets generalforsamling 
- Eventuelt valg av revisor 
- Fastsetting av godtgjørelse til styret  
- Andre saker som er nevnt i innkallingen 
  
9-5 Møteledelse og protokoll 
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger 
en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra 
generalforsamlingen.  
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9-6 Stemmerett og fullmakt 
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved 
fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en 
andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.  
 
9-7 Vedtak på generalforsamlingen 
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte 
vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen. 
 
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle 
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 
Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal 
regnes som valgt.  
 
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.  
 
 
10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern 
 
10-1 Inhabilitet  
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål 
der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse. 
 
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på 
generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg 
selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om 
salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.  
 
10-2 Taushetsplikt  
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet 
overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om 
noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier 
taushet.  
 
10-3 Mindretallsvern 
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet 
til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller 
laget.  
  
 
11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene 
 
11-1 Vedtektsendringer 
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med 
minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.  
 
(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, 
jf. borettslagslovens § 7-12:  

- vilkår for å være andelseier i borettslaget 
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget 
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer 

 
11-2 Forholdet til borettslovene  
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 
06.06.2003 nr 39. jf. lov om boligbyggelag av samme dato.  
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Veldreveien 33
Nabolaget Veldre/Farriseidet - vurdert av 57 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Familier med barn
Etablerere
Husdyreiere

Offentlig transport

Ra ungdomsskole 3 min
Totalt 9 ulike linjer 0.3 km

Larvik stasjon 5 min
Linje R11, R11x 2.9 km

Sandefjord lufthavn Torp 20 min

Skoler

Sky skole (1-7 kl.) 12 min
302 elever, 14 klasser 1 km

Langestrand skole (1-7 kl.) 15 min
160 elever, 7 klasser 1.3 km

Ra ungdomsskole (8-10 kl.) 5 min
232 elever, 8 klasser 0.5 km

Thor Heyerdahl videregående skole 10 min
1620 elever 4.8 km

Sandefjord videregående skole 18 min
1880 elever 16.8 km

«Bare hyggelige mennesker, gode
turmuligheter og super barnevennlig
nabolag»

Sitat fra en lokalkjent

Opplevd trygghet
Veldig trygt 86/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 77/100

Naboskapet
Godt vennskap 70/100

Aldersfordeling

18
.8

 %
13

.8
 %

15
.2

 %

7.
4 

%
7.

1 
%

7.
2 

% 18
.6

 %
18

.4
 %

21
.5

 %

40
.7

 %
40

 %
38

.9
 %

14
.6

 %
20

.7
 %

17
.3

 %

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre
(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Veldre/Farriseidet 1 680 660

Larvik 25 927 12 264

Norge 5 328 198 2 398 736

Barnehager

Veldre kulturbarnehage (1-6 år) 14 min
40 barn, 2 avdelinger 1.2 km

Eventyrskogen barnehage (1-6 år) 14 min
64 barn, 3 avdelinger 1.2 km

Leikvang barnehage 15 min
23 barn, 1 avdeling 1.3 km

Dagligvare

Rema 1000 Veldrebakken 3 min

Kiwi Farriseidet 15 min

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data
basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Aktiv Larvik kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk,
Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Sykkel

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 93/100

Støynivået
Lite støynivå 87/100

Trafikk
Lite trafikk 84/100

Sport

Ra U-skole Ballgård 7 min
Ballspill 0.6 km

Høysteinane Ballbinge 12 min
Ballspill 1 km

Stamina Langestrand 19 min

Mudo Larvik 6 min

Boligmasse

87% enebolig
6% rekkehus
7% annet

«Bor her. Flotteste område i
Larvik.»

Sitat fra en lokalkjent

Varer/Tjenester

Fritzøe Brygge 20 min

Vitusapotek Fritzøe Brygge 20 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

29% i barnehagealder
42% 6-12 år
14% 13-15 år
14% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 41%

Veldre/Farriseidet
Larvik
Norge

Sivilstand
Norge

Gift 38% 34%

Ikke gift 50% 53%

Separert 9% 9%

Enke/Enkemann 2% 4%
Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data
basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Aktiv Larvik kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk,
Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021
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Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data
basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Aktiv Larvik kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk,
Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021
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