
Krabbegata borettslag i Helgeroa
Krabbegata 62



Velkommen til Krabbegata borettslag



KRABBEGATA 62 / LARVIK

Eiendomsmeglere

Aktiv Eiendomsmegling
Larvik

Gry Lilja, mob: 90621975
Lars Erik Nordrum, mob: 47892666

E-post: larvik@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling Larvik
Prinsegata 2, 3251 Larvik

Nøkkelinformasjon
Pris: fra 1 708 000,-

til  1 740 000,- + omk.

Andel Fellesgjeld:

Totalpris:

Omkostninger:

fra 2 562 000,-
til  2 610 000,-

fra 4 270 000,- + omk.
til  4 350 000,- + omk.

kr.6 032,-
Felleskostn.: fra 6 511,- til 6 571,-
Entreprenør:
Byggherre: Krabbegata 62 AS
Selger: Krabbegata 62 AS ved/

Jan Øivind Lindhjem
og Bernt Kristian Lund

Boligtype: Leilighet
Eierform: Borettslag
Tomtetype: Fellestomt
Tomteareal:  1715,1 m²
Bra:
P-rom:

88 m²
84,7 m²

Oppdragsnr.: 42-20-9000

Se prisliste for fullstendig pris og
kostnadsoversikt

6 prosjekterte leiligheter
Krabbegata borettslag

Prosjektet Krabbegata
består av 6 leiligheter fordelt
på 3 horisontaldelte bygg.
Leilighetene vil inneholde:
Gang, bad, 2(3) soverom,
bod/teknisk rom og
kombinert kjøkken og stue
med utgang til stor solrik
terrasse/veranda. Garasje
med lagringsplass. Boligene
ligger fint til i Helgeroa /
Krabbegata. Her er det
masse sol og vidt utsyn fra
leilighetene. Fra boligene er
det kort vei til brygga /
båthavna med sine trivelige
restauranter,  flotte strender,

fantastiske turområder,
matbutikk, idrettsanlegg,
barnehage, barneskole m.m.

Leilighetene vil få
gjennomgående god
standard med gulvvarme i
gang og bad. På gulvene
utenom bad og bod er det
Boen eikeparkett. Gang får
flis på gulv. Kjøkken fra
Sigdal og med intergrete
hvitevarer fra Simens. Badet
vil få et moderne preg med
60 x 60 fliser på gulv og
vegger, samt 10x10 fliser i
dusj sonen.

For kjøpere som kjøper på et
tidlig tidspunkt vil det være
mulig å påvirke leilighetens
endelige standard gjennom
tilvalg/endringer når det
gjelder kjøkkeninnredning,
farger, parkett, fliser osv. Det
er også mulighet for et 3.
soverom om man ønsker
det.
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Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet/selskapet/eiendommen
Prosjektet Krabbegata borettslag
består av 6 leiligheter fordelt over 3
horisontaldelte bygg. Leilighetene vil
inneholde: Gang, bad, 2(3) soverom,
bod/tekniskrom og kombinert kjøkken
og stue med utgang til stor solrik
terrasse/veranda. Garasje med
lagringsplass.

Boligene vil bli solgt som
andelsleiligheter i Krabbegata
borettslag og er tilknyttet Larvik
Boligbyggelag. Krabbegata borettslag
er under etablering.

Forventet fremdrift
Forkjøpsretten er avklart så nå gjelder
"førstemann til mølla" prinsippet.

Leilighet nr. 3 er reservert utbygger og
er unnlatt forkjøpsretten til
Boligbyggelagets medlemmer.

Byggestart er besluttet og
ferdigstillelse er beregnet til 3 kvartal
2021. ca.

Beliggenhet
Leilighetene ligger sentralt og fint til i
idylliske Helgeroa. Her har man
umiddelbar nærhet til bryggene i
Helgeroa med flere restauranter,
båthavn og et yrende liv på sommeren.
Fantastiske tur- og rekreasjonsområder
finnes i umiddelbar nærhet. Fra
Helgeroa kan du bl.a. følge kyststien til
Stavern, en unik turopplevelse for store
og små. Det er i tillegg kort vei til
barneskole, barnehage, idrettsanlegg
og butikksenter med legekontor på
Søndersrød. Busstopp rett i nærheten
og bussen til Larvik går i hovedsak hver
time.

Adkomst
Fra Larvik følger man riksveien til
Helgeroa. Ta andre avkjøringen ned til
Helgeroa og leilighetene ligger så på
høyre side etter enden av bakken.

Byggemåte / Standard
Teknisk beskrivelse Krabbegata

1.             Generelt
Bygget blir oppført ihht TEK 17.
Hver leilighet får 1 stk garasjeplass
med bod.
Innkjørsel/gårdsplass blir asfaltert.
Det vil bli montert 3 stk frostfrie

hagekraner ut fra kjøkken i 1etg.

2.             Kjøkken
Leiligheter har åpen kjøkken- /
stueløsning. Kjøkkeninnredning fra
Sigdal med hvitevarer fra Simens
(ventilator fra Røros). Det leveres
integrert oppvaskmaskin, integrert
komfyr, nedfelt platetopp, ventilator og
integrert kombiskap (kombiskap:
kjøleskap + fryser). Kjøkken leveres
ihht kjøkkentegning. Nedfelt vaskekum
med blandebatteri fra Oras. Laminert
benkeplate. Kjøkken leveres med
waterguard og komfyrvakt.

3.             Bad
Badene leveres med 60x60 cm flis på
vegger og på gulv, 10x10 cm flis i dusj-
sone. Dusj med hengslede glassdører.
Vegghengt toalett fra Gustavsberg.

120cm baderoms innredning fra Linn
bad med speil og lyslist. Blandebatteri

fra Gustavsberg. Det vil bli klargjort for
montering av vaskemaskin med strøm,
vann og avløp. Det er også lagt opp
strøm til en kondensfri tørketrommel.

4.             Soverom
Soverom 1 leveres med 3,4 m

skyvedørsgarderobe fra Langlo, med
speildører. Soverom 2 leveres med 2 m
garderobeskap, kombiskap hvit vario.
Gang leveres med 1,7 m
skyvedørsgarderobe fra Langlo, med
speildører.

Det kan om ønskelig deles opp til ett
ekstra soverom i stue, dette må evt
velges ved tilvalgsmøte.

5.             Gulv
Alle gulv i bolig utenom bad og bod
leveres med eikeparkett fra Boen, i
prisklasse kr. 600 inkl mva.
Gulvvarme i bad og gang. Gang får flis
på gulv. Bod får gulvbelegg.

6.             Vegger
Yttervegger med isolert bindingsverk,
stående behandlet hvit ytterkledning.
Sparklet gips innvendig med duk for
maling. Delevegger og etasjeskille
mellom leiligheter oppfyller krav til lyd
og brann. Farge soverom 1: S3005-
G20Y 7163 minty breeze. Farge
soverom 2: S1502-Y 1391 Lys
antikkgrå. Farge vegger bod: hvit.
Farge stue/kjøkken/

gang: S2502-Y 1973 Antikkgrå,
kontrastvegg ved sofagruppe: 4708-
G34Y 7629 Antique green.

Krabbegata brl.
En enklere hverdag
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7.             Tak
Yttertak med betongtakstein
dobbelkrum i farge teglrød. Innv
isolert gipstak, sparklet og malt hvit.

8.             Vinduer og dører
Hvitmalte trevinduer med utv
aluminiums kledning. Stor glasskarm
kjøkken er fastkarm, åpningsvinduer
ellers. Vindu i soverom 2 er utført
med brannklassifisert glass og skal
kun åpnes i forbindelse med
vedlikehold som vasking og maling.
Skyvedør til terrasse/balkong.
Hvitmalte innerdører. Ytterdør hvit
tett, leveres med 3 stk nøkler.

9.             Listverk
Gerikter og gulvlist i slett hvit
utførelse. Taklister som slett hvit
firkantlist. Listverk sparklet og malt.

10.          Ventilasjon
Leilighetene leveres med eget
ventilasjonsanlegg. Aggregatene
plasseres i bod med utkast ut av
yttervegg.

11.          Balkong/terrasse
Balkong/terrasse med
trykkimpregnert ubehandlet

terrassegulv. Balkonger i 2 etg
utføres som vanntett dekke. Rekkverk
med stående behandlet hvit kledning.

12.          Energi
Gulvvarme med varmekabler på bad
og i gang. Det er beregnet 4 stk
panelovner pr leilighet, type Online m/
elektronisk termostat.

13.          Elektro
Egen strømmåler i hver leilighet. Det
leveres elektriske punkt ihht krav fra
NEK400.

Det er innfelte spotter i tak med
dimmer i gang og på bad, Unilamp
led. Takpunkt med bryter på soverom,
for tilkobling av egen lampe. 3 stk
takpunkt med dimmer til kjøkken og
stue, for tilkobling av egen lampe.
Utelampe ved hovedinngang, balkong
og garasje, lampe Norlys Sorrento
led. 1 stk takpunkt med bryter i
garasje og bod, med lampe Megaman
led. 2 stk lyspunkt oppunder
kjøkkenbenk med bryter. Komfyrvakt
monteres på kjøkken. Trådløs
ringeklokke, type Honywell.

14.          TV/kabel
Leveres med TV/bredbånd. Det ligger

klart Fiberkabel frem til eiendommen.

15.          Brannvarsling
Det leveres seriekoblede
branndetektorer pr leilighet, tilkoblet
230V.

16.          Fellesarealer og lekeplass
Gårdsplass og gåvei til leiligheter blir
asfaltert. Resterende uteareal blir
planert og sådd for gressplen. Det
etableres egen lekeplass på
eiendommen.

17.          Tilvalg
Etter byggestart vil kjøperne bli
kontaktet for et tilvalgsmøte. På
møtet vil vi gå igjennom hva som er
standard leveranse.

18.          Forvaltning, drift og
vedlikehold
Ved overlevering av hver leilighet vil
det følge med en FDV-spesifikasjon
ihht standard spesifikasjon.

19.          Forbehold
Som en følge av detaljprosjektering
tar vi forbehold om endringer som

kan forekomme i forhold til
prosjektbeskrivelsen.

Areal

Bra: 88 kvm
P-rom: 84,7 kvm.

Arealberegningene er angitt i henhold
til målereglene i Norsk Standard
Veileder til NS 3940 og retningslinjer
for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/
utbygger og er oppmålt etter
tegninger. Arealene i salgsoppgaven
og annet markedsføringsmateriale er
oppgitt i bruksareal (BRA) og er å
betrakte som et omtrentlig areal.
Størrelse på de enkelte rom kan
avvike noe, slik at et rom kan bli
større og et annet bli mindre. Det kan
oppstå mindre avvik mellom teoretisk
og virkelig areal. Bruksarealet (BRA)
er arealet innenfor leilighetens
omsluttede vegger inkl. eventuell
innvendig bodareal. Utvendig
bodareal er ikke medregnet. Arealet
som er oppgitt på de enkelte rom er
rommets netto gulvareal. Man kan
derfor ikke summere rommenes
nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt/tomteareal
Eiet tomt på 1715,1 kvm som skal
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eies av borettslaget.

Tomten opparbeides i henhold til
vedlagte utomhusplan og beskrivelse,
med de krav som fremgår av
regulerings- bestemmelsene i forhold
til opparbeidelse av eventuelle
gangstier, lekeplasser og grøntareal.

Parkering
Hver leilighet vil få en garasje og en
biloppstillingsplass foran garasjen.

Boder
Det medfølger en sportsbod på ca 5
kvm i tilknytning til garasjen.

Tilvalg
Kjøper har mulighet til å få utført
endrings- og tilleggsarbeider etter
særskilt avtale.  Alle endrings- eller
tilleggsarbeider skal avtales skriftlig
mellom partene og i avtalen skal det
redegjøre for pris og ev. fristforlengelse
som følge av endringene. Kjøperes rett
til å få utført endrings- eller
tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av
kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for
sin leilighet gjennom prosjektets
fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli
utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre

som viser hva man kan velge. Det er en
forutsetning at endringene er i samsvar
med kravene som fremkommer av
gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det
avtalte vederlag i henhold til
bustadoppføringslovas regler om
endringer og tilleggsarbeid, jf.
bustadoppføringslova. § 9 og § 42.
Selger kan kreve tilleggsvederlag for
nødvendige kostnader som kommer av
forhold på kjøpers side.

Utomhusarealer
Utvendige arealer vil kunne bli
ferdigstilt, og overtakelsesforretning på
disse arealene avholdt, etter
overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er
ferdigstilt ved overtakelse av
leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 %
av kjøpesummen dersom annet beløp
ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres
så snart arbeidet praktisk kan utføres
av hensyn til årstid. Selger er forpliktet
til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe
ferdigattest innen rimelig tid og senest
før den midlertidige brukstillatelsen er
utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse
av fellesarealer skal foretas, vil selger
innkalle styret til
overtakelsesforretning for sameiets
fellesarealer.
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Økonomi/
betalingsbetingelser

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

For priser - se prisliste hvor innskudd,
andel fellesgjeld, stipulerte
lånekostnader, stipulerte
felleskostnader, stipulerte avdrag etter
endt avdragsfri periode,
lånebetingelser, IN-ordning og
finansieringseksempler er beskrevet.
Det vil i dette prosjektet ikke være
mulighet til å innfri deler eller hele
fellesgjelden før alle leilighetene i
prosjektet er solgt.

I tillegg betaler kjøper følgende
omkostninger:

Tinglysningsgebyr for overføring av
hjemmel: kr. 480,-

Evt. tinglysningsgebyr pr.
pantedokument: kr. 480,-
Grunnboksutskrift: kr. 202,-

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

Stipulerte felleskostnader
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
bl.a.: Kommunale avgifter, renter på
fellesgjeld, bygningsforsikring, kabel-
TV/ internett, løpende drift og
vedlikehold av bygningen, fellesarealer
og utearealer. Kostnadene er beregnet
på gjeldende prisnivå i 2020. Således
må det påregnes en justering av disse
ved innflyttingstidspunkt.

Oppgjør
10% av den totale kjøpesummen
innbetales til megler sin klientkonto
etter at byggebeslutning er tatt og
selger/utbygger har stilt nødvendige

garantier. Resterende innskudd, samt
omkostninger, andelskapital og
evt.regning for tilleggsarbeider
innbetales megler sin klientkonto innen
overtagelse. Ved overtagelse overtas
andelens fellesgjeld.  Alle innbetalinger
fra kjøper blir stående på megler sin
klientkonto inntil overtagelse,
alternativt kan selger kreve beløpet
utbetalt fra megler mot å stille garanti
etter bustadoppføringslova § 47 som
sikkerhet for forskuddsinnbetalingen.
Dette innebærer at utbygger kan
disponere forskuddsinnbetalingen fra
kjøper fra det tidspunkt garantien
foreligger. Eventuelle renter av
forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem
til garanti er stilt og til selger etter at
garantien er stilt. Dersom selger ikke
velger å stille garanti vil forskudds-
betalingen bero på meglers klientkonto
inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller
tilleggsarbeider bestilt gjennom selger,
faktureres direkte fra selger når
vedkommende endrings- og/eller
tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall
på faktura er forut for overtakelse, må
selger stille garanti i henhold til
bustadoppføringslova § 47.

Budgivning
Alle bud/kjøpsbekreftelser skal inngis
skriftlig til megler. Benytt
TryggBudgivning for å registrere ditt
bud elektronisk. Dette er en enkel og
sikker løsning som lar deg signere
budet elektronisk ved hjelp av BankID.
Kontakt megler for mer informasjon.
Et bud er bindende for budgiver når
budet er kommet til selgers kunnskap.
Selger står fritt til å akseptere eller
forkaste enhver kjøpsbekreftelse.
Ved aksept av bud anses bindende
avtale om kjøp som inngått. Avtalen
inngås på bakgrunn av opplysninger i
salgsoppgave med vedlegg og
eventuelle forbehold i bud.
Salgsoppgave med vedlegg og
akseptbrev fungerer som midlertidig
kontrakt inntil kjøpekontrakt er
utarbeidet og signert.

Borettslaget/
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

Krabbegata 62
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dyrehold i borettslaget. Når
borettslaget er etablert og i drift vil det
være opp til borettslaget å etablere
regler for dyrehold

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.

Pengeheftelser
Leiligheten leveres fri for
pengeheftelser med unntak av at
borettslaget har legalpant for forfalte
felleskostnader og andre krav som
følger av borettslagsforholdet iht.
burettslagsloven § 5-20. Pantet er
begrenset oppad til 2G (G =
folketrygdens grunnbeløp).

Offentlige forhold

Eiendommens betegnelse
Andelsnummer til bli tildelt ved
etablering av borettslaget. Krabbegata
Borettslag vil bli eier av gnr.4093 bnr.
19.

Vei/vann/avløp
Boligene blir tilknyttet offentlig vann og
avløp. Adkomst til eiendommen er fra
offentlig vei.

Formuesverdi
Likningsverdi fastsettes etter
ferdigstillelse i forbindelse med første
likningsoppgjør. Likningsverdien
fastsettes med utgangspunkt i en
kvadratmeterpris som årlig bestemmes
av Statistisk Sentralbyrå.
Likningsverdien for primærboliger (der
boligeier er folkeregistrert per 1.
januar) og sekundærboliger (alle andre

boliger man måtte eie) fastsettes etter
forskjellige brøker. For mer informasjon
se www.skatteetaten.no.

Reguleringsmessige forhold
Planopplysninger:
Kommuneplanens arealdel 2015-2027

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.

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

Konsesjon/odel
Det er boplikt i denne delen av Larvik
Kommune og kjøper må undertegne
egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Avtalemessige forhold

Salgsbetingelser
Ved salg til forbruker selges
leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på
ny eier.Ved salg til forbruker selges
boligene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere
som ønsker å erverve bolig til eget
bruk. Bustadoppføringslova kommer
ikke til anvendelse der kjøper anses
som profesjonell/investor, eller når
boligene er ferdigstilt. I slike tilfeller vil
handelen i hovedsak reguleres av
avhendingslova.  Selger kan velge å
selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på
ny eier.

Forbehold

Det tas forbehold om offentlig
saksbehandling og godkjenning av
ramme- og igangsettingstillatelse.
Selger skal uten ugrunnet opphold
varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for
forbeholdene er falt bort, samt dato for
bortfallet. Dersom selger gjør
forbeholdene gjeldende, bortfaller
kjøpekontrakten som er inngått mellom
partene. Beløp som kjøper har innbetalt
med tillegg av eventuelt opptjente
renter utbetales til kjøper. Selger står
fritt til på et hvilket som helst tidspunkt
velge å frafalle forbeholdene selv om
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forutsetningene/ forbeholdene ikke er
oppfylt.

Øvrige forbehold
Selger tar forbehold om endringer i
forhold til opplysninger gitt i
salgsoppgaven og teknisk beskrivelse
med hensyn til konstruksjon og
materialvalg, fargevalg og
arkitektoniske løsninger, herunder bl.a.
mindre endringer av planløsninger. 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. Eventuelle endringer skal
ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

Kjøper er forpliktet til å godta de
endringer for leiligheten som måtte
følge av eventuelle krav satt av
kommune eller annen offentlig
myndighet.

Plantegninger og illustrasjoner som
viser ulike innredningsløsninger er
ment som illustrasjoner for mulige
løsninger og inngår ikke i
standardleveransen. Tegningene i
prospektet bør ikke benyttes som
grunnlag for nøyaktig møbelbestilling,
både fordi endringer vil kunne

forekomme og fordi målestokkavvik vil
kunne forekomme ved trykking/
kopiering.

Om det blir nødvendig å gjennomføre
vesentlige endringer ut over de
forannevnte, plikter selger å varsle
kjøper om endringene uten ugrunnet
opphold.

Endringer i lov eller forskrift, nye
offentligrettslige krav eller vedtak som
regulerer forhold knyttet til selgers
ytelse, er kjøpers ansvar med mindre
selger ved avtaleinngåelse var kjent
med, eller burde være kjent med
endringene. Ev. økte kostnader dekkes
av kjøper. Slike kostnader vil medføre
en tilsvarende økning i det avtalte
vederlaget for kjøper. Selger skal uten
ugrunnet opphold varsle kjøper om
endringene og de konsekvenser dette
innebærer.

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.

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, ev.
parkeringskjeller, herunder
ferdigstillelsen av disse.

Dersom garanti ikke stilles straks etter
avtaleinngåelse kan kjøper holde
tilbake alt vederlag inntil det er
dokumentert at garanti er stilt.

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 skjøte til andelene og
skjøtet tinglyses i forbindelse med
overtagelse.

Salg av kontraktsposisjon
Kontraktsposisjonen kan videreselges
under forutsetning av at selger får
dokumentasjon på at ny kjøper trer inn
i kontrakten med de samme rettigheter
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og forpliktelser som opprinnelige
kjøper. Det må også fremlegges
tilfredsstillende
finansieringsbekreftelse. Videresalg før
selgers forbehold er avklart vil ikke bli
akseptert. Ved videresalg påløper et
administrasjonsgebyr med kr 25.000,-
inkl. mva.

Kjøper kan ikke benytte
boligprosjektets markedsmateriell i ev.
markedsføring for transport av
kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

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
Meglerforetaket er underlagt lov av 6.
mars 2009 om tiltak mot hvitvasking
og terrorfinansiering
(hvitvaskingsloven) med tilhørende
forskrifter. Det følger av
hvitvaskingsloven at meglerforetaket
er forpliktet til å foreta kundekontroll av
begge partene i handelen. Dette
innebærer at både selger og kjøper
forplikter seg til å fremlegge gyldig
legitimasjon slik at identitet kan
bekreftes før handelen gjennomføres.
Dersom slik kundekontroll ikke kan
gjennomføres er meglerforetaket
pålagt å avstå fra gjennomføring av
oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for
eventuelle kostnader og ansvar dette
kan medføre uten at det kan anføres et
kontraktsrettslig ansvar overfor
meglerforetaket.

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. 50.000,-
per leilighet for gjennomføring av
salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at
oppdragsgiver skal dekke
tilretteleggingsgebyr kr. 15.000,-,
elektronisk grunnbok kr. 2.625,- og
markedspakke kr. 12.500,-.
Meglerforetaket har krav på å få dekket
avtalte utlegg i henhold til
oppdragsavtale. Dersom handel ikke
kommer i stand har megler krav på å få
dekket sine utlegg samt et rimelig
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vederlag på kr. 1.875,- per time for
utført arbeid, begrenset oppad til kr.
10.000,-. Alle priser er inkl. mv

Finansiering
Aktiv Eiendomsmegling samarbeider
med sparebankene i Eika Gruppen AS
og konsernets produktselskaper om
formidling av finasielle tjenester. Ta
gjerne kontakt med oppdragsansvarig
for et uforpliktende tilbud på
finansiering fra Larvikbanken.
Meglerforretningen kan motta
provisjon ved formidling av finansielle
tjenester.

Vedlegg
Prisliste og kjøpekontrakt.

Selge bolig / Verdivurdering
Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis
verdivurdering for kjøpere i prosjektet.
Ta kontakt så kommer vi på en
befaring.

Lars Erik Nordrum, tlf. 47892666
Gry Lilja, 90621975

Salgsoppgave
Salgsoppgaven er opprettet
15.01.2020 og utformet iht. lov om
eiendomsmegling av 29.06.2007.

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

Daglig leder / Eiendomsmegler
Lars Erik Nordrum
Tlf: 47 89 26 66
E-post: lars.erik.nordrum@aktiv.no

Fagansvarlig/Eiendomsmegler
Gry Lilja
Tlf. 90 62 19 75
E-post: gl@aktiv.no

13





KRABBEGATA 62 / LARVIK

Leilighet 1(1.etg.):

Innskudd      kr 1.720.000,-
Fellesgjeld   kr 2.580.000,-
Totalpris      kr 4.300.000,-

Leilighet 4 ( 2.etg.):

Innskudd     kr 1.740.000,-
Fellesgjeld  kr 2.610.000,-
Totalpris     kr 4.350.000,-

Plantegning
leilighet 1 og 4
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Leilighet 2(1.etg.):

Innskudd      kr 1.708.000,-
Fellesgjeld   kr 2.562.000,-
Totalpris      kr 4.270.000,-

Leilighet 5 ( 2.etg.):

Innskudd     kr 1.720.000,-
Fellesgjeld  kr 2.580.000,-
Totalpris     kr 4.300.000,-

Plantegning
leilighet 2 og 5
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Leilighet 3(1.etg.):
RESERVERT UTBYGGER

Innskudd      kr 1.720.000,-
Fellesgjeld   kr 2.580.000,-
Totalpris      kr 4.300.000,-

Leilighet 6 ( 2.etg.):

Innskudd     kr 1.740.000,-
Fellesgjeld  kr 2.610.000,-
Totalpris     kr 4.350.000,-

Plantegning
leilighet 3 og 6
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Forbrukerinformasjon om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges 
Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt 
over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Gjennomføring av budgivning
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, 

herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre 
til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser 
og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud 
til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og 
signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt 
for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller 
MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som 
e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for 
ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), 
kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, 
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for 

eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt 
vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. 
Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. 
I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal 
megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 
første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen 
bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har 
mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, 
budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør 
ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. 
Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at 
megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer 
oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine 
handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor 
oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne 
skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere 
at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde 
avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve 
kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet 
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig 
for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom 
fullmektig.

Viktige avtalerettslige forhold
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet 
i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan  
budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem 
til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av 
selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en 

annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig 
dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for 
eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen 
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte 
"motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det 
foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid 
aksepteres av kjøper. 
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Krabbegata 62
Nabolaget Helgeroa - vurdert av 32 lokalkjente

Spesielt anbefalt for

Familier med barn
Etablerere
Enslige

Offentlig transport

Krabbesvingen 1 min
Totalt 8 ulike linjer 0.1 km

Larvik stasjon 16 min
Linje R11, R11x 13.8 km

Sandefjord lufthavn Torp 30 min

Skoler

Berg skole (1-7 kl.) 9 min
220 elever, 11 klasser 0.8 km

Ra ungdomsskole (8-10 kl.) 13 min
232 elever, 8 klasser 11.5 km

Brunla ungdomsskole (8-10 kl.) 15 min
260 elever, 11 klasser 12 km

Hedrum ungdomsskole (8-10 kl.) 21 min
367 elever, 13 klasser 16.3 km

Thor Heyerdahl videregående skol... 20 min
1620 elever 15.7 km

Porsgrunn videregående skole Sør 26 min
450 elever, 32 klasser 25.9 km

Ladepunkt for el-bil

Meny Helgeroa 10 min

Opplevd trygghet
Veldig trygt 88/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 82/100

Naboskapet
Godt vennskap 72/100

Aldersfordeling

17
.1
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15

.1
 %

15
.4

 %

7.
5 

%
7.

4 
%

7.
1 

% 13
.3

 %
12

.3
 % 21

.6
 %

39
.6

 %
41

.7
 %

38
.9

 %

22
.4

 %
23

.5
 %

16
.4

 %

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

Område Personer Husholdninger
Helgeroa 2 442 1 100

Helgeroa/Nevlunghamn 3 730 1 632

Norge 5 942 390 2 682 230

Barnehager

Helgeroa barnehage (1-5 år) 9 min
57 barn, 4 avdelinger 0.6 km

Torpeløkka barnehage (0-6 år) 14 min
4 avdelinger 1.2 km

Vårtun barnehage (3-5 år) 4 min
20 barn, 1 avdeling 2.9 km

Dagligvare

Meny Helgeroa 7 min
Post i butikk, PostNord, søndagsåpent 0.6 km

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 2018

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Sykkel

3. Buss

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 92/100

Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 84/100

Trafikk
Lite trafikk 82/100

Sport

Berg barneskole 10 min
Aktivitetshall, ballspill 0.8 km

Nesjarbanen Karlsro 11 min
Ballspill, fotball 0.9 km

Stamina Langestrand 14 min

Mudo Stavern 15 min

Boligmasse

88% enebolig
3% blokk
9% annet

Aldersfordeling barn (0-18 år)

23% i barnehagealder
46% 6-12 år
17% 13-15 år
13% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 40%

Helgeroa
Helgeroa/Nevlunghamn
Norge

Sivilstand
Norge

Gift 37% 34%

Ikke gift 46% 52%

Separert 10% 9%

Enke/Enkemann 6% 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 2018



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
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Krabbegata 62 borettslag

Prisliste pr. juni 2020

Kontakt: Gry Lilja 906 21 975 eller Lars Erik Nordrum 478 92 666

Leil. Etg. m2 Innskudd/ Fellesgjeld Kjøpesum totalt Lånekostnad Drifts- Total mnd. 1 % renteendringØkning i månedlig

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

borettslaget) fellesgjeld) pr. måned kostnad pr. mnd. avdrag år 20

1 1 88 1 720 000    2 580 000               4 300 000            3 225                  3 308               6 533 2 150 9 298                     

2 1 88 1 708 000    2 562 000               4 270 000            3 203                  3 308               6 511 2 135 9 233                     

3 1 88 1 720 000    2 580 000               SOLGT 3 225                  3 308               6 533 2 150 9 298                     

4 2 88 1 740 000    2 610 000               4 350 000            3 263                  3 308               6 571 2 175 9 406                     

5 2 88 1 720 000    2 580 000               4 300 000            3 225                  3 308               6 533 2 150 9 298                     
6 2 88 1 740 000    2 610 000               SOLGT 3 263                  3 308               6 571 2 175 9 406                     

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

Andelskapital på kr. 5.000, samt noterings-/ pantegebyr på ca. 430,- til Statens Kartverk kommer i tillegg.

Innskudd er fastsatt til 40 % av kjøpesum. I Krabbegata 62 brl 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 nedbtaling av 

fellesgjeld). Betaler du hele kjøpesummen så består den månedlige kostnaden kun av driftskostnad. Det vil gå noe tid etter innflytting før en nedbetaling 

av fellesgjelden kan finne sted.

Kjøpesum og Felleskostnader:

Lånekostnadene er basert på følgende lånerente pr. juni 2020: 1,50 %   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 23 % 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, fellesarealer og utearealer

Kostnadene er beregnet på gjeldende prisnivå i 2020. Således må det påregnes en justering av disse ved innflyttingstidspunkt.
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