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 Generell orientering: 

• Denne leveransebeskrivelsen danner sammen med tegning og kontrakt grunnlag for      
leveringen av denne bolig. 

• Utførelse i henhold til NS 3420, med følgende spesifisering:  
Tre er et «levende produkt» og det må påregnes etter overtakelse at det kan oppstå 
mindre sprekker, på grunn av temperatursvingning og variasjon av fuktinnhold i 
inneluft. Det kan også medføre «svinnriss» i malte overflater. Svinnriss/sprekker er 
ikke å anse som en feil eller mangel så lenge forholdet er innenfor toleranseavvik gitt 
i Norsk Standard 

• Boligen leveres iht. tekniske forskrifter. TEK 17 

• Tegninger datert 27.09.2018 

• Uavhengig kontroll iht. forskrift er medtatt. 

• Nødvendig dimensjonering, prosjektering, byggeledelse, koordinering er medtatt. 

• Forsikring i byggeperioden. 

• JS Eiendom og holding AS forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg, 
valg av leverandør, meglere, konstruksjoner og fasade/planendring under 
forutsetning av at tiltenkt funksjon og kvalitet opprettholdes. 

• Utomhus området fylles opp med stilige masser. 
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UTVENDIG________________________________________ 

Grunn og terrengarbeider bolig 

• Utarbeidelse av stikningsdata og utstikking for bolig. 

• Utgraving av tomt. 

• Gårdsrom leveres oppgruset. 

• Hage leveres med stedlige masser. 
 
 

Betongarbeider 

• Isolert betong gulv i bolig. 

• Radonmembran. 

• Uisolert gulv med radonsperre i utvendig bod. 

 

 

Tømmrerarbeider 

• Takkonstruksjoner i tre med isolasjon etter forskrift. 

• Taktekking 

• Kledning iflg. Tegning, Liggende dobbelfalset 19x148 mm grunnet.   

• Utvendig belistning i minimal utførelse. 

• Vegger i bad kles med Fibo våtromsplater 

 

Tømrerarbeider Carport/ terrasse. 

• Kledning iht. tegning samme type som bolig 

• Terrasse, fall på gulv ifølge forskrift 

• Terrasse tekkes med Sarnafil duk, eller tilsvarende 

• Rekkverk carport med glass og tre iht. tegning 

• Resterende leveres uisolert med synlige stendere/sperr. 

 

 

 

 



 04.04.2019 
 

4 
 

 

Dører og vinduer 

• Vindu og terrasse dører leveres ferdig malt lik farge inne/ute,  
med farge sort NCS 9000N. ingen foringer/listefrie overgang vegg vindu 

• Hoved dør bolig, Bygg1 Alta Sort 

• Dør i sportsbod, Bygg1 Bodø Sort 

 

 

 

INNVENDIG____________________________________________________ 

 
innvendige vegger, bjelkelag, lister og dører 

• Vegger oppføres i tre og kles med gips. 

• Bjelkelag leveres etter forskrift. Himlinger kles med gips. 

• Oppbygging gulv i tørre rom: 1.etg leveres som betonggulv, 
 2.etg. leveres 22mm spongulv. 

• Slette hvite innvendige dører med malt hvit karm. Farge NCS S 0502 Y. 

• Dør – vindu og gulvlister i 10x58mm malt hvit fra fabrikk , farge NCS S 0502Y 

• Ev. behandling av spikerhull i livsterk ikke medtatt. 

• Overgang tak vegg er listefri løsning. 

• Søyler og dragere kan være synlige i boligrom, dvs. sprang i vegger og tak. Kasser, 
nedforinger av himlinger og påforinger av vegger utføres hvis dette er nødvendig. 

Parkett 

• 3 stavs hvitlasert eikeparkett i alle tørre rom. 

• Gulvlister 10x58 hvitmalt. 

 

Parkett 

• 3 stavs hvitlasert eikeparkett i alle tørre rom. 

• Gulvlister 10x58 hvitmalt. 

 

Trapp 

• Open trapp leveres hvit, nødvendig rekkverk/spiler og håndlist i samme farge som 
trapp 
Trinn leveres i hvitlasert eik 
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Kjøkken og garderobe 

• Kjøkken leveres i henhold til tegning, uten hvitevarer. 

• Ventilator 

• Hvite garderobeskap 
 

Maler arbeid 

• Boligen leveres med sparklete og malte vegger og himlinger i alle tørre rom.  

• Tak i alle våtrom males med våtromsmaling. 

• Vegger i vaskerom males med våtrom maling 

• Veggfarger, kan velges mellom 3 farger kostnadsfritt. 

• Gulvbelegg på bad og vaskerom 

 

Murerarbeid 

• Det legges fliser i gang, pris flis kr 320,- pr m2 inkl mva. 

 

Oppvarming: 

• Varmekabel i gang, vaskerom og bad. 

• Det monteres stålpipe, som avsluttes under tak i 2. etg, for fremtidig montering av 
ovn. 
 

Ventilasjon 

• Balansert ventilasjon med varmegjenvinning, med separat avtrekksystem over 
komfyr. 

Elektriker 

• Elektrisk installasjon iht. forskrift, NEK 400- 2018 komplett. 

• Varmekabler i bad og vaskerom og entre. 

• 1 stk utelamper  

 

Rørlegger 

• 1 stk frostsikker vannutkaster 

Kjøkken 

• 1 stk. Kjøkkenbatteri m/tilbehør.  

• Opplegg for tilkobling av oppvaskmaskin 

• Avløp til kjøkkenvask kobles (levert av kjøkkenleverandøren) 

• 1 stk. sensor for vannstoppventil. 



 04.04.2019 
 

6 
 

 

WC- 1 etg. 

• 1 stk Tece wc konsoll med hvit betj. plate 

• 1 stk Porsgrund Seven D veggskål med propen sete 

• 1 stk Gustavsberg servant for veggmontering 

• 1 stk Oras Saga ettgreps servantbatteri 

• 1 stk Sensor for vannstoppventil 

 

Vaskerom 1. etg 

• 1 stk Vannmålerkonsoll med kran 

• 1 stk Hovedstoppekran med tilbakeslag 

• 1 stk Vannstoppventil 

• 1 stk 200 liter v.v.b  

• 1 stk 18l ekspansjonskar 

• 1 stk Opplegg for vaskemaskin 

• 1 stk Fordelerskap for vannledninger 

• 1 stk Sluk i gulv 

•  

Bad 1 etg. 

• 1 stk Tece wc konsoll med hvit betj. plate 

• 1 stk Porsgrund Seven D veggskål med propen sete 

• 1 stk Linnbad Hilde 120cm møbler i hvitt høyglans med evermite servant 

• 1 stk Linnbad 120cm speil med alu. ramme og belysning 

• 1 stk Oras Saga ettgreps servantbatteri 

• 1 stk Oras Oramix dusjbatteri med krom garnityr 

• 2 stk VB dusjdører med krom profil og klart herdet glass, maks 90cm 

• 1 stk Sluk i gulv 

 

 

Ikke med i leveransen: 

• Det som er stiplet på tegning, og ikke beskrevet i denne leveransen. 

• Kun bygg utvask (ikke finvask) 

• Stige for rømning   

• Belysning  

 


