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Tilbud på trend enebolig – Finnsrudveien 12, 1383 Asker 

Prisantydning Kr. 13 790 000,- + tomteomkostninger. 
 

Gårds- og bruksnummer 2/527 
 

Omkostninger som dekkes av kjøper i tillegg til salgssum: 
• Dokumentavgift  

(2,5% av tomteverdi kr. 4 900 000,-)            kr. 122 500,- 

• Tinglysningsgebyr for skjøte          kr.      585,- 

• Tinglysningsgebyr pr panterett                     kr.      585,- 

• Gebyr for utskrift av pantattest                    kr.     199,50 

  

 

 Bildene viser bygg A Bildet viser bygg A 
Illustrasjon  Illustrasjon kan være avvike  
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Tomt - utvendig 

• Eiertomt (Totalt tomteareal 796,4m²)  

• Boligen vil delvis være tilknyttet privat vei og delvis offentlig.  

• Boligen er tilkoblet vann/avløp i kombinasjon offentlig og private stikkledninger. Privat avløpsdel er tilkoblet felles pumpekum med årlige 
vedlikeholdskostnader på ca. kr. 1000,- pr. (pris 2022)       

• Eiendommen leveres utvendig med ca.100m² asfaltert gårdsplass. Øvrig flate uteområder på 400m² opparbeides med ferdigplen iht. 
utomhusplan/søknad, mens skråninger 100m² leveres plastret med matjord klar for såing. Det leveres ingen hekk eller annen beplantning, men 
det kan formidles direkteavtale med graverentreprenør. Langs yttervegger fra grunnmur og ca. 20-40 cm. ut legges pukk.   

o NB: Ferdigstillelse av utearealer avhenger av vær og årstid og utføres primært mellom mai – september. Dette betyr at man i gitte tilfeller 
må påregne slik arbeid fullført en tid etter overtakelse. Forutsetning for levering av ferdigplen vil uansett være at boligen er tatt i bruk eller 
straks tas i bruk av ny eier som kan påse nødvendig vanning og stell.  

    

• Ved overtakelse av boligen vil det forpliktende å bidra med kostnader for brøyting, strøing og vedlikehold av felles vei. 

Boligen  

• Hvite sparklet og malte gipshimlinger i alle rom  

• Sparklet og malt gips på vegger i alle rom bortsett fra badene.  

• Vinduer, balkongdører og skyvedører i yttervegg leveres listefritt. 

• Listefri overgang vegg/tak i alle rom, bortsett fra overgang skråtak/flat himling som vil få en minimal hvitmalt kombilist   

• Rundt ytterdør/hovedinngang og innvendig dører/skyvedører, leveres slette hvitmalte lister 

• Langs gulv leveres hvitpigmenterte eikelister 15x45  
 

• Parkett:   
➢ Alle rom i 2. etasje leveres med hvitpigmentert 1-stavs Eikeparkett fra kjent leverandør (med unntak av våtrom) 
➢ Øvrige rom i 1. etasje som ikke er flislagt, leveres med hvitpigmentert 3-stavs Eikeparkett fra kjent leverandør. 
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• Flislagte gulv: 
➢ Hall i 1. etasje leveres flislagt med 60x60 cm. flis  
➢ Bad i 1. etasje og 2. etasjen leveres med 30x60 cm. flis på gulv og vegg  
➢ Vaskerom i underetasjen leveres med 30x60 flis på gulv. Sokkelflis 6 - 8 cm. opp på vegg og våtromsmalte vegger over. 

▪ For alle gulv med sluk, benyttes små 5x5 cm. eller mosaikkflis i sluksonen. 

    

• Belysing/downlights/varmekabler: 
➢ Det leveres downlights i himling i kjøkken, hall og begge badene med dimmebryter, totalt 22 stk.  
➢ Utvending leveres 3 stk. downlights i himling under terrasse ved inngangsparti.   
➢ Øvrig utvendig belysning er 6 stk. utelamper 

  

• Oppvarming: 
➢ Det leveres varmekabler i alle rom i 1. etasje og bad i 2. etasje  

➢ Ildsted Duo1 fra Nordpeis med sort stålpipe påkoblet på toppen  
 

• Kjøkkeninnredning fra JKE Design type Nordic Basic i fargen sort Eik decor med grå/hvite laminat benkeplate samt integrert kjøleskap, 
oppvaskmaskin, induksjon komfyrtopp og komfyr. 

  

• Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel på vaskerom     

• 2 stk. vegghengte WC med soft close sete og Sigma 01 hvite trykknapper.   

• 200l. varmtvannsbereder  

• Komplett sentralstøvsuger 

• Balansert ventilasjon 

• Watergard vannstoppersystem 
 
 

• Baderomsmøbler: 
➢ Begge badene leveres med 100 cm. servantskap av typen Alterna Malin i hvit med enkelvask og speil med integrert lys. 

 

• Hvert bad leveres med 2 stk. glassdører i dusjsonen  

• Dusjgarnityr m/hånddusj 
 

• Trapp fra Stryntrappa av type Fauna med åpne trinn. Trinnene leveres i hvitpigmentert Eik (parkettmønstret) som matcher parketten, mens øvrige 
detaljer leveres sortmalt i dempet sort  

• Innvendige dører av typen formpresset Magnus fra Bygg1 med dempelist i karm og hvitpigmentert eiketerskel i åpne/lukkedørene  

• Ytterdør hovedinngang er av typen Asker med horisontale glass i fargen sort fra Bygg1  
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• Vinduer og balkongdører fra anerkjent leverandør i sort utvending og innvendig.  
➢ Utvendig leveres vinduer og balkongdører med aluminiumsbeslag for minimalt vedlikehold   

• Utvendig panel i kombinasjon malmfuru m/jernvitrol og Royalimpregnert sort i 19x148mm. stående for minimalt vedlikehold.   

• Terrassebord 28x120mm. leveres som Royalimpregnert nøytral    

• Støpt plate for inngangsparti støpes ca. 10 cm. under gulv inne, slik at det er klargjort for fremtidig skifer/heller/flis eller belegningsstein   

• Boligen leveres uten garderobeskap 
 
 

Garasje 

• Boligen leveres med uisolert frittstående dobbelgarasje på 36m² i malmfuru m/jernvitrol inkl. ett vindu, sidedør i sort og sort elektrisk stålport. 

• Garasjen leveres med 3 doble stikkontakter og et tomt trekkerør fra boligen og ut i garasjen til bruk for fremtidig installasjon av elbillader 

• Lys i garasjen er integrert i portåpner         

Leverandører 

❖ Hellvik Hus Drammen, Abrahamsson & Haugstvedt AS 
❖ Grunnmur AS 
❖ Eiker Blikk & Ventilasjon AS 
❖ Drammen Rørservice AS 
❖ Irby Elektro AS 
❖ Eriksen Mur & Flis 
❖ BO Bakken Maling & Oppussing  
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  Ferdigstillelse og diverse   

Estimert overtakelse Q1 – 2023 men vil avhenge av søknad/igangsettelsestillatelse   
 

Det tas forbehold om justeringer i materialvalg/utstyr som dører mm.  uten at dette forringer kvaliteten. Årsaken er de siste 12-18 måneder 
leveringsutforinger på enkelte produkter.    
 

Det tas forbehold om feil i leveransebeskrivelsen. 
 

En må påregne mindre justeringer i forbindelse med endelig prosjektering og opparbeidelse av eiendommen. Nedforinger, dragere, søyler og innkassinger i 
himling fremkommer ikke på tegningene, men vi forsøker i størst mulig grad å unngå dette.  
 

Perspektiver og 3D tegninger er kun av illustrativ karakter og definerer ikke det nøyaktige innhold eller omfanget av leveransen. Dvs. hekker, beplantning, 
utvendig/innvendig møblering mm. er ikke en del av leveransen.     
Den videre detaljprosjekteringen kan medføre endringer som er nødvendige eller hensiktsmessige.  
 

I nye bygg vil det kunne oppstå svinnriss i maling, tapet mv. ved skjøter og sammenføyinger, dels på grunn av uttørking av materialer og 
temperatursvingninger. Det påpekes spesielt at svinnriss og sprekker i materialoverganger mellom tak og vegg og i hjørner, ikke kan forlanges utbedret så 
lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.  
Lister, karmer og gerikter vil bli levert fabrikkbehandlet med synlige spiker-, spikerhull og skjøter. Det vil kunne forekomme små kosmetiske merker på dør 
og vinduskarmer, gulv, trapper etc. som ikke nødvendigvis vil bli utbedret.     
 

Parkett anses som et levende materiale og vil dermed kunne bevege seg avhengig av årstid. Enkelte svikt m/bevegelse, mindre sprekker og lyd på enkelte 
tider av året kan derfor oppstå som følge av dette. Utbygger tar intet ansvar for overnevnte eller skader på parkett som følge av feil bruk eller for høy/lav 
temperatur på varmesystemet.  
 

Kjøper er oppfordret og forpliktet til å sette seg inn i de drift- og vedlikeholdsoppgaver som følger med som eier av boligen (FDV informasjon - forvaltning, 
drift og vedlikehold). FDV dokumentasjon leveres på boligmappa.no og følger boligen.  
 

Boligen leveres etter TEK17.  
 

Boligen leveres med innvendig byggvask.    
 

 
Krokstadelva 18.03.2022 
Thomas H. Nilsen  


