Hana
4 prisgunstige boliger - Klar for egeninnsats
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Pris: kr 3 890 000 - 4 190 000,Totalpris: fra kr 3 901 750 kr 4 201 750 inkl. omk.
Primærrom: fra 150 m²
Eiendomstype: Rekkehus
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Kjøpsbekreftelse

Hana/ Asperholen - På KS3 feltet skal det
nå bygges 4 rekkehus i samarbeid
med Sandnes Tomteselskap!
Leilighetene ble raskt solgt ut.
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Kort om prosjektet

4 rekkehus -Et prosjekt i samarbeid med Sandnes
Tomteselskap
Adresse
Totalpris inkl. omkostninger

Åsveien , 4328 Sandnes
fra kr 3 901 750 - 4 201 750 inkl. omk.

Pris
Omkostninger
Bra/P-rom

kr 3 890 000 - 4 190 000
kr 52 420
fra ca 158 ca 150 m²

Ant. sov.
Tomteareal

Eiendomstype

2
KS3 bolig nr 1 ca. 200 m²
KS3 bolig nr 2 ca. 169 m²
KS3 bolig nr 3 ca. 160 m²
KS3 bolig nr 4 ca. 200 m²
-Rekkehus -

Selger er ansvarlig for å energimerke boligen senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest.

For mer informasjon om prosjektet se side 8
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Flott beliggenhet

Like ved Rema 1000 og nærhet til
Gandsfjorden
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Her kommer Rekkehusene
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Informasjon om prosjektet

PROSJEKTBESKRIVELSE/BELIGGENHET

ADRESSE

Boligene ligger fint i terrenget, og noen av dem har noe utsikt
mot nord. Det er kort avstand til Sandnes sentrum med både
bil og buss. Rema 1000 ligger bare en liten spasertur unna. Det
samme gjelder for Aspervika skole (barneskole) og
Aspperholen barnehage ( 0-6 år). Fotball bane ligger like ved
både skolen og barnehagen. Hana kirke ligger også like i
nærheten.

Åsveien , 4328 Sandnes

Delfelt KS3 inneholder 4 rekkehus. Disse har 3 etasjer. Vi
kommer inn i 1.etasje hvor det er en romslig gjennomgående
stue. Eget gjestetoalett. Kombinert sportsbod og vaskerom.
Dette er en trend som går igjen i utbygginger. Underetasjen
inneholder 3 soverom. Parsengsrommet har «walk in» løsning.
Stort bad med plass for badekar. Utgang til hage. 2.etasje
inneholder 2 soverom, bad, stue og utgang til integrert
balkong mot vest. Boligen har totalt 5 soverom og 3
toalettrom, med de kvaliteter som det skaper. Egen utgang til
hage mot vest. Bruk av vinkler og vinduer skaper nysgjerrighet.
Dette prosjektet er underlagt Sandnesmodellen – her er litt
info om dette fra Sandnes Tomteselskap:

AREAL
Bruksareal: fra ca.158 kvm
P-rom:
til ca 150 kvm
Arealberegningene er foretatt av utbygger.
Rekkehus:
P-rom:
U.etg: (levers uinnredet)
1.etg: Gang, wc, vaskerom/biingang, stue og kjøkken
2.etg: Gang, Bad,Stue og 2 sov
S-Rom: innvendig bod
Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940.
Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på
tegningene. Arealene er å betrakte som omtrentlige ca. areal
hvor avvik kan forekomme på sluttproduktet.

AREAL PR. ETASJE
Sandnesmodellen – vår suksessoppskrift:
Med stadig nye næringsetableringer og en voksende
befolkning er Sandnes i en rivende utvikling. Behovet for nye
boliger tilpasset ulike målgrupper vil være stort i årene som
kommer. I denne utviklingen har Sandnes tomteselskap
posisjonert seg som en sentral og proaktiv aktør. Prosessen
med å framskaffe byggeklare boligtomter – som vi har kalt for
Sandnesmodellen – har vekket oppsikt og gitt inspirasjon til
andre kommuner i landet. Sandnesmodellen har vist seg å
være effektiv, rasjonell og kostnadsbesparende – ikke minst for
sluttkunden.
Se www.sandnes-tomteselskap.no for mer info.

REGISTRERINGSBETEGNELSE
Gnr 38 Bnr 2259 i Sandnes kommune
Gnr 38 Bnr 2260 i Sandnes kommune
Eiendommen vil bli fradelt hovedbruket og hver bolig , i feltet
KS3,vil bli tildelt eget matrikkelbrev og adresse.
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Bolig 1
u.etg: ca 47 kvm(P-rom)/ 52 kvm(BRA)
1.etg: ca 60 kvm (P-rom)/60 kvm (BRA)
2.etg: ca 49 kvm (P-rom)/49 kvm (BRA)
Bolig 2-3:
u.etg: ca 48 kvm(P-rom)/ 53 kvm(BRA)
1.etg: ca 60 kvm (P-rom)/60 kvm (BRA)
2.etg: ca 49 kvm (P-rom)/49 kvm (BRA)
Bolig 4:
u.etg: ca 46 kvm(P-rom)/ 51 kvm(BRA)
1.etg: ca 58 kvm (P-rom)/58 kvm (BRA)
2.etg: ca 49 kvm (P-rom)/49 kvm (BRA):

INNHOLD

ETASJE

KS3:
4 stk rekkehus ca 158 m²:
Underetasje blir levert uinnredet.

Rekkehus u.etg - 2.etg

*Ønskes u.etg levert klar for egeninnsats koster det
kr 250 000,- .
*Ønsker du så å få levert u.etg nøkkelferdig, betaler du
kr 50 000,- i tillegg til 250 000,*Ønsker du å få levert 1 og 2.etg nøkkelferdig koster det
kr 130 000,-

EIERFORM
Selveeier leiligheter og rekkehus.

BOLIGTYPE
Prosjektert leilighet for feltet KS2 (utsolgt)
Prosjektert rekkehus for feltet KS3

BYGGEMÅTE
1 etasje: Gang, vaskerom, WC, Stue/kjøkken
2 etasje: gang, bad, 2 soverom, loftsstue og balkong.

Tre og mur

Ta kontakt med megler for en gjennomgang av ulike
betalingsløsninger.

TOMT

STANDARD

Tomteareal er ca. 1131 kvm å eiet tomt.
Tomteareal rekkehus (KS3):

Dersom en velger å kjøpe nøkkelferdig vil boligene leveres
med 3 stavs hvitpigmentert eikeparkett i tørre rom. Vegger og
himling er sparklet og malt. Bad leveres med gulvbelegg og
veggvinyl. Mulighet for peis. Tilrettelagt for smarthus. Kjøkken
fra Aubo. Se ellers eget romskjema.

Bolig 1: ca 200 m²
Bolig 2: ca 160 m²
Bolig 3: ca 160 m²
Bolig 4: ca 200 m²

Boligene leveres klar for egeninnsats (gulvlegging og
sparkling/maling). Pristillegg for nøkkelferdig bolig:

Selger ferdigstiller uteareal iht. til beskrivelse.

Se Leveranse og romskjema fra utbygger.

Eksakt tomteareal vil først fremkomme
ettersammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av
kommunen.

Innbo, løsøre, hvitevarer og brunevarer som fremkommer på
tegningene medfølger ikke med mindre annet tydelig fremgår
av salgsoppgaven.

Kjøper må akseptere avvik på tomtestørrelsen da det angitte
ikke er oppmålt enda.

ANTALL SOVEROM

PARKERING/GARASJE

Bolig i Felt KS3: 2 soverom med mulighet for flere.
Se for øvrig informasjon under punktet «areal», og eventuell
kommentar under «innhold» feltet.

All parkering skal løses i fellesanlegg, for mer informasjon se §
3,4 i reguleringsbestemmelsene. Det vil ikke være fast
biloppstillingsplass som følger boligene. Parkeringsplassene
opprettes som et realsameie hvor hver seksjonseier eier en
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Informasjon om prosjektet

ideell andel.

OMKOSTNINGER

Dokumentavgift for ideell andel i er inkludert i
kjøpesummen/tomteverdien for boligen. Det er selgers ansvar
å gjennomføre overskjøtingene.

- Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5% av andel tomteverdi
KS3 tomtegrunnlag kr 1 450 000,- kr 36 250,- Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 585
- Tinglysingsgebyr pantobligasjon p.t. kr 585
Matrikkebrev Ks3 Kr 15 000,-

Etter eierseksjonsloven § 26 fremgår det at sameiet gjennom
sine vedtekter er forpliktet til å sikre at parkeringsplasser som i
vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til
bruk av personer med nedsatt funksjonsevne, også gjøres
tilgjengelige for disse. Dette kan skje gjennom en midlertidig
bytteordning eller på en annen egnet måte. Byttet gjelder så
lenge beboeren har dokumentert behov. Styret kan gi
nærmere regler om tildelingskriteriene. Videre fremgår det av
den samme bestemmelsen at en seksjonseier med nedsatt
funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en annen
seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte
parkeringsplass. Dette forutsetter at seksjonseieren med
nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i
sameiet. Det er derfor en risiko for at en kjøpt parkeringsplass,
uavhengig av organisering, lovlig kan tildeles en annen
seksjonseier med nedsatt funksjonsevne.

SAMEIEBRØK
Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal
(BRA). Viser forøvrig til Eierseksjonsloven § 31.

BYGGEÅR

Omkostninger kr 52 420,Det tas forbehold om endringer av satsene for offentlige
gebyrer og avgifter, herunder tinglysingsgebyrer og
merverdiavgift.

BETALINGSBETINGELSER
10% av kjøpesummen innbetales ved kontrakt, dog tidligst når
det foreligger garanti etter Bustadoppføringslova § 12.
Resterende del av kjøpesum samt omkostninger innbetales pr.
overtakelsesdato. (Finansieringsbevis/bekreftelse på hele
kjøpesummen skal innleveres senest 14 dager etter
kontraktsignering).
Ved delinnbetaling av kjøpesummen kan beløpet fortløpende
utbetales til utbygger/selger dersom han har stilt §47 garanti
etter Bustadoppføringsloven. Dette gjelder inntil 90 % av
kjøpesummen. De siste 10% kan først bli utbetalt etter at
overtakelsen er gjennomført.
Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om
forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100.

Forventet ferdigstilt ca. 3 kvartal 2022??

TILVALG

PRIS

Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller
tilleggsarbeider:

Pris:
fra kr 3 890 000,- til kr 4 190 000,Omkostninger kr
52 420,Totalpris inkl. omk. fra kr 3 942 420,- til kr 4 242 420,Spesifisert prisliste på den enkelte enhet følger vedlagt.

a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse , eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til
kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.
Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de
kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de
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endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.

OFFENTLIGE/KOMMUNALE AVGIFTER

Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og
tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til
bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan selgeren
kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på
tilleggsvederlag.

Kommunale avgifter fastsettes etter at boligen er ferdigstilt og
blir fakturert eier. Kjøper plikter å betale avgifter fra
overtakelsen.

Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal tilleggsvederlaget
betales ved overtakelsen.

Vil normalt bli fastsatt etter ferdigstillelse/overtakelse.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker
elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

VEI, VANN OG AVLØP

MEGLERS PLIKT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV
HANDELEN – HVITVASKINGSLOVEN

SKATTEMESSIG FORMUESVERDI

Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via
private stikkledninger.
Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å
gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll av reelle
rettighetshavere, mv). Kundetiltak skjer løpende og vil blant
annet gjennomføres når handel inngås og ved gjennomføring
av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke om
hvitvasking eller terrorfinansiering.

INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal
meglerforetaket ikke gjennomføre transaksjonen med kjøper.
Ved meglerforetakets avvikling av kundeforholdet, vil avtalen
mellom partene være bindende, men meglerforetaket kan ikke
bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke gjøres
ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at
meglerforetaket overholder sine plikter etter
Hvitvaskingsloven.

Selgers tar forbehold om følgende:
• Offentlig godkjenning av prosjektet
• At det selges 3 av 4 rekkehus

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere mistenkelige
transaksjoner til Økokrim. Med "mistenkelig
transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere
utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i
terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan
også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.
Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som
følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter
Hvitvaskingsloven.

Det er klarlagt for fiber inn til boligen.Tilknytning og
abonnement for kabel-tv/internett/telefoni bekostes av kjøper.

SELGERS FORBEHOLD

Selgers forbehold skal være avklart innen 01.08.21
Når endelig offentlig godkjenning foreligger kan selger selv
velge å frafalle forbehold om antall solgte boliger innen
ovennevnte frist.

REGULERINGSFORHOLD
Boligformål. Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos
megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer
interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
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Andre opplysninger

SELGER
Navn: Rogaland Bolig AS
Adresse: Nordlysvegen 1, 4340 Bryne
Org.nr: 998 072 808

OVERTAKELSE
Fovrventet overtakelse er 3 kvartal 2022.
Selgers frist til å ha boligen klar til overtakelse er avtalt til 365
Kalanderdager etter at at forbeholdene, jf. selgers forbehold er
bortfalt eller trukket. Selger kan på et hvilket som helst
tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om
forutsetningene/forbeholdene ikke er oppfylt. Selger skal uten
ugrunnet opphold gi kjøper skriftlig melding om når (dato)
forbeholdene i henhold til dette er bortfalt/frafalt. Selger kan
kreve overtakelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å
ha boligen klar til overtakelse. Selger skal skriftlig varsle om
dette minimum to måneder før det nye
overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet
skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det
beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet.
Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som er nevnt i
bustadoppføringslova §11 er oppfylt.
Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og
overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på
eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige
boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og
utomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot
midlertidig brukstillatelse selv om det gjenstår arbeider som
nevnt foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det
samme gjelder dersom tinglysing av hjemmelsovergang ikke
kan gjennomføres på overtakelsesdagen.
Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det
ikke er stilt §47 garanti. De siste 10% av kjøpesummen skal
uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen er
overført.
Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtakelse tidligst
skje når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.
Boligen skal overleveres i ryddet og byggerengjort stand.
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Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god
margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå
forsinkelser i byggeprosessen.

UTOMHUSAREALER
Ved overtakelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller
innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer.
Gjennomgang av fellesarealer vil bli gjennomført med
sameiets styre etter overtakelse av boligene. Kjøper aksepterer
at sameiets styre skal representere alle sameierne ved
gjennomgang av fellesarealene.
Overtakelse av boligene kan ikke nektes av kjøper selv om
utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige
arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, skal
manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i
overtakelsesprotokollen.
Det gjøres oppmerksom på at
leveransebeskrivelsen/utomhusplanen i salgsprospektet ikke er
ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil forekomme. Kjøper
kan utøve tilbakehold av nødvendig beløp på meglers
klientkonto som sikkerhet for manglene.
Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene. Alternativt
kan selger stille garanti for ferdigstillelsen. Ovennevnte
oppfordring om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold
som gjenstår for å få ferdigattest.

FERDIGATTEST/MIDLERTID BRUKSTILLATELSE
Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen
plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig
brukstillatelse foreligger.
Dersom kjøper likevel velger å overta, er det ulovlig å bebo
boligen/ta boligen i bruk. Å bebo uten brukstillatelse kan
medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra
kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om
dagbøter
Vil foreligge før overtakelse.

OPPVARMING

HEFTELSER

Elektrisk og pipe leveres ferdig med ovn type Ild 9.

Ovenstående heftelser vil følge eiendommen ved salg, og ved
inngivelse av bud aksepteres disse av budgiver/kjøper.

ADGANG TIL UTLEIE
Boligen kan ikke leies ut før tidligst 3 år etter at
ferdigattest/brukstillatelse er gitt.

SAMEIE/FORETNINGSFØRER
Det inngås ikke avtale om forretningsførsel men at kjøperne vil
bli kalt inn til konstituerende generalforsamling hvor styret blir
valgt og evt spørsmål rundt forretningsførsel blir avgjort
Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke som
eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den
sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i
eiendomsmeglingsloven.
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den
enkelte bruksenhet, skal hovedsakelig fordeles mellom
sameierne etter sameiebrøken.

VELFORENING
Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlige
myndigheter krever det, kan selger sørge for etablering av
velforening eller lignende som kjøper blir pliktig medlem av.
Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på
medlemmene i den aktuelle forening/sameie.
Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og
respektere foreningens/sameiets rettigheter og plikter.
Regulert fellesareal skal/kan overskjøtes velforeningen som
etableres for det samlede boligfelt.
Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i
kjøpesummen/tomteverdien for boligen, og betales ved
overskjøting av boligen.

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter
som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny
hjemmelshaver:
05.08.1829 - Dokumentnr: 900195 - Utskifting
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
30.10.1857 - Dokumentnr: 900012 - Bestemmelse om
beiterett
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
13.01.1877 - Dokumentnr: 900016 - Utskifting
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
04.03.1884 - Dokumentnr: 900015 - Utskifting
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
18.02.1942 - Dokumentnr: 556 - Bestemmelse om vannrett
Overført fra gnr 38 bnr 154 ,226 og 168
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
01.06.1945 - Dokumentnr: 1283 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde
Overført fra gnr 38 bnr 432
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
01.06.1945 - Dokumentnr: 1285 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra gnr 38 bnr 168
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
25.01.1947 - Dokumentnr: 482 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra gnr 38 bnr 215
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
28.05.1948 - Dokumentnr: 2615 - Bestemmelse om
bebyggelse
Overført fra gnr 38 bnr 168
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
22.09.1948 - Dokumentnr: 4104 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:501
Overført fra gnr 38 bnr 215
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
28.02.1950 - Dokumentnr: 990009 - Skjønn
Grina Vannverk
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
01.03.1950 - Dokumentnr: 1308 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:531
Grunnavståelse til gate/vei m.v.
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28

13

A

Andre opplysninger

13.06.1950 - Dokumentnr: 3192 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
01.11.1951 - Dokumentnr: 4197 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
30.11.1953 - Dokumentnr: 3817 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:593
Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:594
Overført fra gnr 38 bnr 215
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
22.10.1955 - Dokumentnr: 3287 - Bestemmelse om veg
Grunnavståelse til gate/vei m.v.
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
13.09.1957 - Dokumentnr: 2759 - Rettsbok
Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
14.09.1957 - Dokumentnr: 2764 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra gnr 38 bnr 705
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
19.05.1970 - Dokumentnr: 2024 - Bestemmelse om gjerde
Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:51
Overført fra gnr 38 bnr 1040
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
03.09.1985 - Dokumentnr: 9740 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
09.10.2003 - Dokumentnr: 9829 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
05.10.2017 - Dokumentnr: 1094494 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:2242
Overført fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
04.12.2019 - Dokumentnr: 1452289 - Bestemmelse om
vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:2258
Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:2260
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om vedlikehold
12.02.2020 - Dokumentnr: 2100968 - Registerenheten kan
ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS
Org.nr: 834 001 942
12.09.2018 - Dokumentnr: 1261049 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1108 Gnr:38 Bnr:28
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01.01.2020 - Dokumentnr: 218145 - Omnummerering ved
kommuneendring
01/01-2020 tidligere: Knr:1102 Gnr:38 Bnr:2259
Heftelsene følger boligen ved salg.
Pliktig medlemskap i områdets velforening m.v.
Boligen kan ikke selges eller leies ut før tidligst 3 år etter at
ferdigattest/brukstillatelse er gitt.
Selger bærer risikoen for at kjøper kan få tinglyst skjøte uten
andre heftelser enn de som det er avtalt at følger med i
handelen. Gjennomføring av handelen er betinget av det ikke
er tinglyst heftelser som ikke lar seg innfri/slette.

RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være
tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Kjøper aksepterer
at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer
som måtte bli påkrevd, deriblant erklæring som regulerer drift
og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av
energi nettverk m.m.

OFFENTLIGE FORBEHOLD
Prosjektet er under prosjektering av Sandnes kommune.
Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen etablere
eller forutsette tiltak og innretninger på eller ved eiendommen.

SELGERS FORBEHOLD
-Offentlig godkjenning av prosjektet
-At det selges 3 av 4 rekkehus
Selgers forbehold skal være avklart innen 01.03.21
Når endelig offentlig godkjenning foreligger kan selger selv
velge å frafalle forbehold om antall solgte boliger innen
ovennevnte frist.
Forsinket levering.

Utbygger tar forbehold om at omfanget og konsekvensen av
koronaviruset kan føre til forsinket overtakelse og vil kunne
kreve fristforlengelse på bakgrunn av dette uten at det gir
kjøper rett til dagmulkt.
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper
etter reglene i Bustadoppføringslova.
Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes
force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold, brann,
vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge fristen for
overtakelse.
Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god
margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå
forsinkelser i byggeprosessen. Boligen kan også bli ferdigstilt
før oppgitt ferdigstillelse dato.

AVBESTILLING
Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova
kap. VI.
Dersom forbrukeren avbestiller fastsetter selgeren krav på
vederlag og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslova §§
52 og 53. Det vil si at kjøper bærer all risiko ved avbestilling.
Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin
helhet av kjøper. Kontakt megler for nærmere informasjon
dersom avbestilling vurderes.
Dersom forbrukeren avbestiller etter igangsettingstillatelse er
gitt, fastsetter selgeren krav på vederlag og erstatning i
samsvar med Bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Det vil si at
kjøper bærer all risiko ved avbestilling.
Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin
helhet av kjøper.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling
vurderes.

bustad (Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker
betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes
uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.
Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan
innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.
Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til
eget bruk.
Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to
boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23.
Dersom et erverv har funnet sted i strid med
eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.
Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å
gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil
finne sted tross manglende overskjøting.
Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert
kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer
gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse.
Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper
anses som profesjonell/investor, eller når boligene er
ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av
lov om avhending av fasteiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger
kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova.
Kjøper er innforstått med at forpliktende finansieringsbevis for
hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp
inngås iht. Bustadoppføringslovas § 46 2.ledd, og at disse
opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers
byggelånsbank.
Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept.
Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med
tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og
selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt
og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet
til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke
ønsker en hjemmelsoverføring av boligen til seg, må det tas
forbehold om dette i kjøpstilbudet.

AVTALEBETINGELSER
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni
1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny

Interessenter og kjøper godtar at selger og megler bruker
elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.
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Andre opplysninger

Sandnes Tomteselskap sine retningslinjer:
Det er ikke lov å leie ut boligen før 3 år etter signert kontrakt
Dersom boligen skal selges før 3 år etter signert kontrakt må
det søkes Sandnes Tomteselskap.

EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN
Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra
selger. Selger kan betinge seg et administrasjonsgebyr på stort
kr 70 000,-.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen i brosjyre fra
utbygger skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres
med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter
kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn
spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende
krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og
bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.
Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre
kjøpesum i egen markedsføring.

Selger forbeholder seg retten til å justere prisen på usolgte
enheter, eller eventuelt leie disse ut.

GARANTIER

ANNDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger
stille de nødvendige garantier i samsvar med
Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47.

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og
kjøpsbetingelser på usolgte boliger, uten forutgående varsel
når selger finner dette hensiktsmessig.
Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og
oversiktstegninger i perspektiv, annonser, bilder og planer er
foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Dette
materialet vil derfor inneholde detaljer – eksempelvis
beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting – som
ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke
å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan
ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.
Inntegnet utstyr/inventar som er stiplet medfølger ikke.
Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og
markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene. Kjøper
oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt og
beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende
eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt
kjøpstilbud inngis. Det kan være avvik mellom de planskisser,
planløsninger, og tegninger som er presentert i prosjektet, og
den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom
tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelsen i
den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha
forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.
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Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de
generelle planer, som følge av bl. a. den arkitektoniske
utformingen av byggene.

Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta utbetaling av
kjøpers innbetaling fortløpende.

ENERGIMERKING
Selger har ikke energimerket bygningen enda da det som kjent
er tidlig i prosjekteringsfasen. Karakterskalaen strekker seg fra A
(best) til G (dårligst). De aller fleste boliger vil ikke få
toppkarakter. Nye boliger som tilfredstiller byggeforskriften i
dag, vil normalt få C eller D. Når en bolig selges før den er
ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for
energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig
energiattest ved ferdigstillelse.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med
salgsoppgave, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og
annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper
har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som
kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross
av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres
til å ta kontakt med megler før avtale om kjøp av bolig inngås.

VEDLEGG
Tegninger datert 03.02.21
Reguleringsplan nr 2015110 datert 18.06.2018
Reguleringsbestemmelser datert 18.06.2018
Situasjonskart datert 14.10.2019
Grunnbok datert 11.03.2020 og 31.03.2020
Bustadoppføringslova
Kjøkkentegning rekkehus datert 25.10.2019
Utstyrsliste for bad foreligger
Tegninger av leveranse ( ved kjøp av nøkkelferdig bolig)
foreligger.
Romskjema rekkehus datert 04.02.21
Leveranse for KS3 foreligger
Vedtekter for Åsveien velforening foreligger.

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE
Regelen om akseptfrist kl. 12 dagen etter siste annonserte
visning gjelder ikke for profesjonelle.
I de tilfellene prisen er fast vil normalt megler ha fullmakt fra
selger til å akseptere tilbud som tilsvarer oppgitt pris uten noen
forbehold. Det vil si at kjøpsbekreftelse som leveres megler
anses mottatt av selger, og kan ikke trekkes tilbake. Dette
avviker fra vanlige budregler. Kjøpsbekreftelse kan ikke inngis
på GiBud funksjonen.
Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen.

gjenspeile eiendommens normale verdi på
vurderingstidspunktet.

INFORMASJON TIL SALGSOPPGAVEN
Er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det
offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er
godkjent av selger.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.

OPPDRAGSANSVARLIG
Espen Grastveit
Eiendomsmegler MNEF
Telefon: 997 03 170
E-post: espen.grastveit@em1sr.no
Leiv Inge Stokka
Eiendomsmegler MNEF
Telefon: 95 21 07 73
E-post: Leiv.inge.stokka@em1sr.no

FINANSIERING
EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en
dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din megler om
dette.

FORSIKRING
Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr
Fremtind Forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler
setter deg gjerne i forbindelse med en god forsikringsrådgiver.

VERDIVURDERING
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du vurderer salg.
Verdivurderingen utføres av erfarne meglere, og skal
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Nabolaget

SPESIELT ANBEFALT FOR
Etablerere
Husdyreiere
Familier med barn

KVALITET PÅ BARNEHAGENE
Dårlig

Varierende

Veldig bra

TRYGGHET DER BARNA FERDES
Mange usikre

Aspermyra
Vurdert av 76 lokalkjente

Bra

Trygge, med noen
unntak

Trygge

Støynivå om dagen

Lite støynivå

Nokså velholdt

Godt velholdt

Nokså velholdt

Godt velholdt

STØYNIVÅET
Støy dag og natt

VEDLIKEHOLD VEIER
Lite velholdt

VEDLIKEHOLD HAGER

Opplevd trygghet: 8,7 / 10

Veldig trygt

Lite velholdt

KOLLEKTIVTILBUD
Dårlig

Ikke så bra

Bra

Veldig bra

TRAFIKK
Trafikk til tider

Mye Trafikk

Naboskapet: 6,8 / 10

Godt vennskap

Lite trafikk

GATEPARKERING
Vanskelig

Varierende

Vanskelig til tider

Lett

TURMULIGHETENE
Kun langs veiene

På gang/ sykkelveier

Nærhet til skog og
mark

Bra

Meget bra

SHOPPINGUTVALG

Kvalitet på skolene: 7,6 / 10

Veldig bra

Dårlig

8,2
7,8
9,2
7,2
7,7
8,1
7,5
7,9
9,8
6,7

«Barnevennlig og sentrumsnært. Ligger perfekt til med sjø og fjell i umiddelbar nærhet.»
Sitat fra lokalkjent

Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregert data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS eller
Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS avd. Prosjekt Forus kan ikke holdes ansvarlig for innholdet eller mangler/feil i dataene. Tjenesten er levert av
Eiendomsprofil AS. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020
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Nærområdet

TILHØRIGHET
Kommune
Grunnkrets

VARER/TJENESTER
Sandnes
Aspermyra

TRANSPORT

5 min
6 min

Apotek 1 Maxi
Apotek 1 Vågen

5 min
5 min

Sentrum Vinmonopol

5 min

Rema 1000 Aspervik
Coop Extra Hana Skut

2 min
22 min

SPORT

Stavanger Sola

22 min

Stavanger
Sandnes Sentrum stasjon

21 min
7 min

Rovikheimen

Maxi Sandnes
Bystasjonen Sandnes

Asperholen ballløkke
Aspervika skole

4 min
4 min

SATS Hana
City Gym Sandnes

20 min
4 min

1 min

SKOLER, BARNEHAGER

Nivå

Klasser/avd

Elever/barn

Aspervika skole

1-7 kl.

17 klasser

310 elever

5 min

8-10 kl.

15 klasser

380 elever

25 min

Vågen videregående skole

-

40 klasser

832 elever

5 min

Gand videregående skole

-

64 klasser

1025 elever

5 min

Asperholen barnehage

0-6 år

5 avdelinger

60 elever

4 min

Taremareby barnehage

0-6 år

5 avdelinger

70 elever

13 min

-

3 avdelinger

- elever

13 min

Øygard ungdomsskole

Sandtoppen Naturbarnehage

Distanse

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei
(*Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS avd. Prosjekt Forus kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
dataene.
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Hvem bor her
BEFOLKNING
38.7%

40% er gift
29% er barnefamilier

42.6%

DEMOGRAFI

18.6%

12.1%

22.7%

33% har bolig på over 120 kvm

7.2%

7.6%

12.6%

11% eier hytte

18.5%

35% har inntekt over 400.000
85% eier sin egen bolig

19.1%

29% har høyskoleutdanning

8% av boligene er nyere enn 20 år
51% bor i enebolig
93% av eiendommene har pris over kr.
2,5 mill

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

Barn
(0-12 år)

Ungdom
(13-18 år)

Unge voksne
(19-34 år)

Voksne
(35-64 år)

Eldre
(over 65 år)

OMRÅDE

PERSONER

HUSHOLDN.

Kommune: Sandnes
Grunnkrets: Aspermyra

76328
1881

31596
817

FAMILIESAMMENSETNING
Grunnkrets: Aspermyra

Flerfamilier

2: Buss

Par u/barn

33.8%

40.5%
6%

Par m/barn

5.5%

29.4%

31%

3.7%

2.8%

1: Egen bil

27.6%

19.7%

Norge

Enslig m/barn Enslig u/barn

BOLIGMASSE
Enebolig
51 %
Hybel/annet 18 %
Blokk
28 %
Rekkehus
3%

3: Sykkel
Data om Demografi, Livsstil og Boligmasse gjelder for Grunnkrets: Aspermyra grunnkrets. Kilder: SSB 2016, Norsk Eiendomsinformasjon 2012, Insight One
2014. Eiendomsprofil eller Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS avd. Prosjekt Forus kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
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Kart

Kartene er levert av Geodata AS. Det kan forekomme avvik i kartet, og er kun ment som en illustrasjon av området. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller
Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS avd. Prosjekt Forus kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i kartene.
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Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til boligens innredning.
Rommenes benevnelse kan også avvike fra dagens bruk av disse.
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Wc

gang/trapp

Vaskerom/bod

Utvendig bod

Soverom 4 & 5

dusj/WC

gang/trapp
Stue/kjøkken

1 etg

1 etg

1 etg

1 etg

2 etg

2 etg

2 etg
2 etg

Leveres med hvitmalte vanger, stålspiler i rekkverk og eikebeiset furutrinn i lys farge
Farge hvit 0502-y innvendig og utvendig.
Levert av Aubo, uten hvitevarer. Se kjøkkenteninger.
Gilje Hades i sort farge
Hvite slette, hvitmalt karm og flat terskel i eik.
Grunnet gran dobbelfalset kledning, farge etter arkitektens valg.
Panner koks grå
Hvitmalt listverk på innvendige dører. Listefritt mot tak og vinduer.
Mulighet for sentralstøvsuger
Elektrisk og pipe leveres ferdig utvendig.
Balansert ventilasjon leveres, med opptil 80% virkningsgrad, noe innkassing av kanaler må påregnes
Biloppstillingsplass
Grus i gardsrom, hagearealer planert med jord. Eventuelle skråninger tas med stedlig masse.
Leveres med maling til utvendig behandling ett strøk ihht arkitektens anbefaling.
Ihht NEK 400 varmekabler i bad underetasje og 2 etasje. Tilrettelagt for smarthus
Leveres klar for ovn i oppholdsrom

iht nek 400
iht nek 400

iht nek 400 + varmekabler

iht nek 400

iht nek 400

iht nek 400

iht nek 400

Tilførsel av elektro
iht nek 400
Tilførsel av elektro
Tilførsel av elektro
iht nek 400

ELEKTRO

Trapp:
Vinduer:
Kjøkken:
Ytterdør:
Innvendige dører:
Kledning:
Taktekking:
Listverk:
Oppvarming:
Ventilasjon:
parkering
Utomhus:
Maling:
Elektriker:
Peis:

Underjordisk søppelhåndtering.

Søppelhåndtering

Klar for sparkling og maling
Klar for sparkling og maling

Klar for sparkling og maling

Klar for sparkling og maling

Gips ubehandlet

Klar for sparkling og maling

Klar for sparkling og maling

Klar for sparkling og maling

Leveres uinnredet
Klar for sparkling og maling
Leveres uinnredet
Klar for sparkling og maling
Klar for sparkling og maling

HIMLING

Bygges etter TEK17. Boligen leveres Klar for maling/sparling og gulvlegging.

Klar for sparkling og maling
Klar for sparkling og maling

veggvinyl

Klar for sparkling og maling

Klar for sparkling og maling

Klar for sparkling og maling

Klar for sparkling og maling

Klar for sparkling og maling

Leveres uinnredet
Klar for sparkling og maling
Leveres uinnredet
Klar for sparkling og maling
Klar for sparkling og maling

VEGG

Klar for gulvlegging
Klar for gulvlegging

Gulvbelegg

Klar for gulvlegging

Betong

stålglattet betong

Klar for gulvlegging

Klar for gulvlegging

Leveres uinnredet
Klar for gulvlegging
Leveres uinnredet
belegg på gulv
Klar for gulvlegging

GULV

Generelt:

DIVERSE:

Rom
3 soverom
Trapperom
Bad
bod
Stue/kjøkken

ROM
Etasje
U
U
U
U
1 etg

Rekkehus Åsveien 140, ca 157 m² - 4 stk

Romskjema

Vegghengt toalett og vask på
bærejern. Dusjgarnityr

opplegg vaskemaskin

Vegghengt toalett og vask på
bærejern.

SANITÆR

Garderobeskap leveres ikke.

mulighet for vaskekar VVSbereder

Se egen kjøkkentegning

ANNET

04.02.2021

Selv om du kanskje har
lånet klart i en annen bank
er det innafor å teste oss
på boliglån og forsikring.
Send kodeord Banksjekken til 02002,
så tar en av våre dyktige rådgivere kontakt
for en helt uforpliktende prat.

Få a
på ett lt
ste
det ka d,
lønne n
seg!

915 02002
sr-bank.no/boliglan
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X 6529550

X 6529600

Saksnr.: 15/11095

SANDNES KOMMUNE Plan nr.: 2015110

Bestemmelseområde

Y 313150

Y 313100

Y 313050

18.06.2018

asplan viak

Innsendt plan 1.gang: 27.09.2017

Bystyrets vedtak:
Mindre vesentlig endring:
Produsent / planlegger / konstruktør:

13.06.2018
Utvalg for byutvikling, 2. gang:

0

5

10

GKBV

20 m
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Detaljregulering for del av gnr 38 bnr 28, Åsveien 140, Hana
Reguleringsbestemmelser

PlanID 2015110
Saksnummer 15/11095
______________________________________________________________________________________

§ 1 FORMÅL
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende anlegg.
§ 2 REKKEFØLGEKRAV
1. Før igangsettingstillatelse skal skolekapasitet dokumenteres.
2. Levegger og utvendige boder skal byggesøkes og bygges samtidig med resterende
bebyggelse på tomta. Senere oppføring av levegger og boder tillates ikke.
3. Skur for renovasjon skal byggemeldes og ferdigstilles samtidig med boligene.
4. Carporter skal byggemeldes sammen med boligene. Fundamenter skal ferdigstilles
samtidig med boligene.
5. Senest før det gis brukstillatelse til boliger:
a. skal offentlig og privat infrastruktur til og langs de aktuelle boligene være ferdig
opparbeidet som vist på plankartet. Dette gjelder også renovasjonsområde ved
Åsveien, f_REN.
b. skal f_LEK være ferdig opparbeidet.
c. skal boligene være skjermet i henhold til støykrav jf. § 4.5 i bestemmelsene.
§ 3 FELLESBESTEMMELSER
§ 3.1 Overvann
Overvann skal fordrøyes innenfor planområdet. Det tillates ikke større avrenning fra området
enn det som er situasjonen før utbygging. Lukkede fordrøyningsløsninger tillates ikke.
Det må etableres avskjærende grøft vest for planområdet.
De følgende punktene skal følges ved prosjektering:
• Drensvann, takvann og avrenning fra tomter skal føres til terreng, infiltrasjon eller åpne
overvannsgrøfter.
• Infiltrasjonskapasiteten i grunnen må måles før det legges opp til infiltrasjonsløsninger
(evt. beregnes for tilførte masser).
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Innenfor f_LEK skal det anlegges åpent fordrøyningsmagasin.

Innenfor alle formål tillates anlegg for fordrøyning, infiltrasjon og flomveier.

§ 3.2 Kulturminner
Dersom det under arbeid i marka oppdages spor eller gjenstander som kan ha kulturhistorisk
verdi, skal arbeidet stanses umiddelbart og funnet skal forelegges kulturvernmyndighet.
§ 3.3 Høydeangivelser
Angitte byggehøyder skal måles fra topp gulv (TG) på inngangsplan. TG er fastsatt med
kotehøyde på plankartet.
§ 3.4 Parkering
All parkering skal løses i fellesanlegg, f_ PA1, f_PA2 og f_PA3, utenom KS1 som skal ha 1
parkeringsplass per bolig på egen tomt.
Det gjelder følgende parkeringskrav:
Område
KS1
KS2
KS3

Bilparkering
2,0 (1 på egen tomt)
1,2
1,2

Sykkelparkering
4 (på egen tomt)
3 (fellesanlegg)
4 (på egen tomt)

§ 3.5 Støy
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T- 1442, skal
legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. Maksimalt tillatt støynivå på balkonger og
hoveduteplasser er 55 dB(Lden).
Det tillates ikke gjennomgående støyskjerm mot/ i grense mot Åsveien.
Fasadetiltak:
For eiendommer med støynivå som overskrider de anbefalte støygrensene i gjeldende
retningslinjer, skal det gjennomføres fasadetiltak.
§ 3.6 Universell utforming
Det tillates stigningsforhold i henhold til figuren under:
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§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG
§ 4.1 Fellesbestemmelser, bebyggelse og anlegg.
a) Levegger, balkonger, terrasser, trapper og utvendige boder tillates utenfor byggegrense.
b) Levegger skal ha ens utforming for alle boliger innenfor samme delfelt, og tillates kun
i tilknytning til boligens uteplass/terrasse på bakkeplan. Maks høyde = 1,7 m. Maks
lengde = 3 m.
c) Eiendomsgrense kan kun markeres med flettverksgjerde eller beplantning.
d) Største tillate grunnflate for utvendig bod er 5 m2 med maks høyde = 2,4 m.
e) Støttemurer i fellesarealer skal utføres i naturstein.
f) Det tillates ikke bruk av tette dekker i private hager. Terrasser skal bygges
med permeabelt materiale, og med drenerende underlag.
§ 4.2 Område KS1 – Enebolig i kjede/vertikaldelt tomannsbolig
Innenfor området tillates oppført 2 boenheter med sokkel i form av eneboliger i kjede eller
vertikaldelt tomannsbolig.
Boligene skal ha saltak med møneretning som angitt på plankartet.
Maks BRA = 440 m2
Maks gesimshøyde = 4,5 m over TG (topp gulv).
Maks mønehøyde = 6,0 m over TG (topp gulv).
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Det skal etableres 1 carport per bolig på egen tomt.
Det skal etableres takterrasse på carport og/eller inntrukket terrasse i øverste plan mot øst. For
utgang til terrasse kan gesimshøyden overstiges med inntil 1 m (gjelder inntil 25% av byggets
bredde). Rekkverk på terrasse skal være av glass.
§ 4.3 Område KS2 – flermannsboliger.
Innenfor området tillates oppført 1 flermannsbolig med 4 boenheter (horisontalt- og vertikaldelt).
Bygget skal ha to etasjer + underetasje.
Maks BRA = 400 m2
Maks gesimshøyde = 6,2 m fra TG (topp gulv TG er angitt på plankartet).
Det skal være pulttak med høyeste gesims mot vest. Takvinkel skal være maks 20 grader.
Underliggende boenheter skal ha to etasjer (1. etasje + underetasje). Disse boenhetene skal
være tilgjengelige (det utgjør 50% innenfor området).
§ 4.4 Område KS3 – rekkehus.
Innenfor området tillates oppført rekkehus med maksimalt 4 boenheter. Rekkehusene skal
ha sokkel.
Boligene skal ha saltak med møneretning som angitt på plankartet.
Maks BRA = 650 m2
Maks gesimshøyde = 5,3 m over TG (topp gulv).
Maks mønehøyde = 6,7 m over TG (topp gulv).
Det skal være inntrukket terrasse i øverste plan mot vest. For utgang til terrasse kan
gesimshøyden overstiges med inntil 1 m (gjelder inntil 25% av byggets bredde). Rekkverk
på terrasse skal være av glass.
Det må benyttes støydempende tiltak i fasade mot Åsveien. Det tillates ikke terrasse på denne
siden.
§ 4.5 Lekeplass – f_LEK1
Området LEK1 skal opparbeides som sandlekeplass, og er felles for alle boenhetene
innenfor planområdet.
§ 4.6 Renovasjon - f_REN
Området skal benyttes til felles renovasjonsløsning. Området er felles for alle boenhetene
innenfor planområdet.
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Beholdere skal stå innelåst i skur/bygg. Skur/bygg for renovasjonsbeholdere skal utføres
med samsvarende uttrykk som levegger innenfor planområdet og med maks høyde 2,5 m.

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR.
Trafikale løsninger skal detaljeres med fokus på sikkerhet for alle trafikantgrupper.
§ 5.1 Kjøreveg – f_ KV1 til f_KV2.
F_KV1 er felles for alle boenhetene i planen, samt gnr/bnr 38/471 og 38/1585.
F_KV2 er felles for alle boenhetene i planen. Det må benyttes permeabelt dekke dersom
dette er nødvendig for å ivareta kravene i § 3.1.
§ 5.2 Parkering – f_ PA1, f_ PA2 og f_PA3.
f_PA1 og f_PA2 er felles parkering for alle boenheter innenfor KS1, KS2 og KS3.
f_PA3 er HC parkering og felles for alle boenheter innenfor planområdet.
Det tillates oppført carporter. Høyden på carporter kan være maks 2,7 meter og skal ha flatt
tak. Det tillates ikke tette sidevegger og port. Frisikt må ivaretas.
§ 5.3 Annen veggrunn, grønt – f_AVG
Området skal opparbeides med beplanting, og med mur som vist på plankartet.
Området er felles for alle boenheter i KS3.
§ 5.4 Gangveier – f_GG1 til f_GG3.
F_GG1 til f_GG3 er felles for alle boenheter i planen.
F_GG1 skal være universelt utformet fra boenhetenes underetasje i KS1 til f_LEK.

§ 6 GRØNNSTRUKTUR
§ 6.1 Grønnstruktur – f_ G
Området skal opparbeides med gras og annen egnet vegetasjon. Murer skal ha maks 2,0
m synlig høyde.
Nedenfor mur langs nordre grense skal det fylles tilbake mot muren med skråning.
Mot vest skal det planeres ut mot eksisterende terreng (der eksisterende terreng er lavere
enn parkeringsplassene f_PA2 og f_PA3).
I arealet mellom f_ PA1 og f_ PA2 skal det etableres en gangforbindelse ut til terreng.
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§ 7 HENSYNSSONER
§ 7.1 Sikringssone – frisikt (H190)
I områdene skal det være frisikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter over tilstøtende vegbaner.
§ 7.2 Bestemmelsesområde - #1
Innenfor området skal det anlegges åpent fordrøyningsanlegg for overvann.

Endringer etter vedtak:
Dato
DD.MM.ÅÅÅÅ
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Kjøpsbekreftelse

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE PÅ EIENDOMMEN

Åsveien nr ..............., 4328 Sandnes
Oppdragsnr: 2207205005 / Espen Grastveit / Leiv Inge Stokka

Kjøpesum iht. prisliste kr
Skriver kroner 				

00/100

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven. Ev. andel fellesgjeld kommer i tillegg.)

Eventuelle forbehold

FINANSIERINGSPLAN
Lån i

v/ 		

tlf.

kr

Lån i

v/		

tlf.

kr

Egenkapital i

v/		

tlf.

kr

Finansiering kr

bekreftet av 		

Dato/kl.

Jeg/vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1		

ja

nei

Jeg/vi ønsker en verdivurdering fra EiendomsMegler 1		

ja

nei

Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår
av salgsoppgaven. Kjøper er inneforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med
nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger.
Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.

BUDGIVER 1

BUDGIVER 2

Navn 		

Navn

Personnr.

-

Personnr.

Tlf.

Mobil

Tlf.		Mobil

E-post

E-post

Adresse 		

Adresse

Postadr. 		

Postadr.

Sted

Dato

Sted

-

Dato

Underskrift 		

Underskrift

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

EiendomsMegler 1 Nybygg , Postboks 250 Forus, 4068 Stavanger, T 915 02 070, E nybygg@em1sr.no
41
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Ditt nye hjem?

Hana/ Asperholen - 4 leiligheter og 4 rekkehus i barnevennlig
boligfelt med bilfritt fellesområdet! Vunnet i prosjektkonkurranse Sandnes Tomteselskap -Nøkkelferdig-
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Kontakt

Espen Grastveit
Eiendomsmegler MNEF
Telefon 99703170
Epost espen.grastveit@em1sr.no

EiendomsMegler 1 Nybygg
Org. nr. 958427700
Postboks 250 Forus
4068 STAVANGER
Telefon 915 02 070
www.eiendomsmegler1.no

Leiv Inge Stokka
Eiendomsmegler MNEF
Telefon 95210773
Epost leiv.inge.stokka@em1sr.no

Oppdragsnr: 2207205005

Salgsoppgaven er sist oppdatert 08.02.2021

