4 MODERNE OG FUNKSJONELLE
ENEBOLIGER MED DOBBEL CARPORT

S TA N G E L A N D S F O R E N
S TA N G E L A N D , S A N D N E S

NYBYGG

Leiv Inge Stokka
Eiendomsmegler MNEF
952 10 773
leiv.inge.stokka@em1sr.no

DET HANDLER OM DRØMMER!

Du ser kanskje for deg familien samlet rundt et godt måltid. Eller sommerkvelden
med det gode uteområdet som innbyr til lek og hygge.
Vi har alle våre drømmer når det handler om den nye boligen.
For oss i EiendomsMegler 1 er det viktig å komme tidligst mulig i kontakt med
deg, slik at du får mulighet til å gjøre de tilpasninger du ønsker i din nye bolig.
For å møte dine drømmer.
Vi anbefaler at du bruker litt tid på denne salgsoppgaven – ta gjerne kontakt med
oss.
Vi er her for å realisere din boligdrøm.

Prislisten er sist oppdatert 30.06.2022

Prisliste
Stangelandsforen B5

Eiendom

BRA m²

P-rom
m²

Antall
Tomt

Salgspris

Omkostninger

Salgspris inkl.
omkostninger

soverom

Bolig A

155

155

4

ca 343 kvm

7 990 000

83 670

8 073 670

Bolig B

155

155

4

ca 282 kvm

7 790 000

83 670

7 873 670

Bolig C

155

155

4

ca 282 kvm

7 790 000

83 670

7 873 670

Bolig D

155

155

4

ca 283 kvm

7 790 000

83 670

7 873 670

Prislisten 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 prislisten.

Status
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Informasjon om
prosjektet

øyeblikk i en kvalitetsbolig fra Rogalandshus. Ta kontakt
for en boligprat!
PRIS

kr 7 790 000 - 7 990 000
Boligene selges til faste priser. Selger står fritt til å endre
prisene på usolgte boliger uten forutgående varsel, når
selger finner dette hensiktsmessig. Det vises for øvrig til

SELGER

prislisten.

Navn: Rogaland Bolig AS
Adresse: Nordlysvegen 1, 4340 BRYNE

OMKOSTNINGER

Org.nr: 998072808
Omkostninger kr 83 670
ADRESSE

Heigreveien 67-73
Stangelandsforen B5, 4318 SANDNES

Dokumentavgift av tomteverdi kr. 2 700 000 som utgjør
kr. 67 500
Tinglysingsgebyr skjøte kr. 585

REGISTERBETEGNELSE

Gnr. 59, bnr. 261 i Sandnes kommune. (Ideell andel 1/1.)
Gnr. 59, bnr. 262 i Sandnes kommune. (Ideell andel 1/1.)
Gnr. 59, bnr. 263 i Sandnes kommune. (Ideell andel 1/1.)
Gnr. 59, bnr. 264 i Sandnes kommune. (Ideell andel 1/1.)
OM PROSJEKTET

Noen prosjekter tilhører sjeldenhetene, og nye eneboliger

Tinglysingsgebyr pantedokument kr. 585
Målebrevsgebyr kr. 15 000
Det tas forbehold om endringer av satsene for offentlige
gebyrer og avgifter, herunder tinglysingsgebyrer og
merverdiavgift.
Statens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget
aksepteres og eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko.

med dobbel garasje i området Stangeland-Sandved er en
sjeldenhet. Stangelandsforen ligger midt mellom

Omkostning pr. bolig fremgår av side 1.

Stangeland og Sandved og har ligget ubebygget i flere år.
Når selger vi de første boligene!

BETALINGSBETINGELSER

Kjøper skal innbetale 10% ved kontraktinngåelse.
Boligene, tegnet av Arkitektkontoret Vest har fått et
romprogram som vi tror du vil like. En dobbel garasje,

Det vil bli utsendt faktura fra EiendomsMegler1 i samsvar

separat bi-inngang og vaskerom. To stuer og 4 soverom. Et

med Bustadsoppføringslova §12

herlig kjøkken med plass til langbord til festlige
anledninger. I tillegg får du en privat soveromsdel med

All innbetaling er å anse som depositum iht.

walk-in og privat bad. Livet på terrassen kan du enten nyte

Bustadoppføringslova § 46 frem til det eventuelt stilles

på takterrassen eller i hagen.

forskuddsgaranti etter Bustadoppføringsloven § 47, da vil
beløpet anses som forskudd.

Stangelandsforen ligger i Sandved skolekrets med kort vei
til skolen, idrettshallen, barnehage og Gand kirke. Kort vei
til både Sandnes sentrum og samtidig sentralt plassert om
du skal kjøre mot Forus, Sola eller Jæren.
Når du kjøper en helt nytt hus, får du en energieffektiv
bolig og samtidig får du muligheten til å skreddersy
boligen sammen med våre dyktige underleverandører.
Start dagen med luksusfølelsen på badet. Maten tilbereder
du på et moderne og praktisk kjøkken, eller ta livet med
knusende ro på en av de mange oppholdssonene, enten ute
eller inne.

Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for
ferdigstillelse og overtagelse. Selv om det er avtalt
forskuddsbetalinger har kjøper rett til å holde tilbake alt
vederlag inntil det er dokumentert at det er stilt
entreprenørgaranti i samsvar med bustadoppføringslova §
12. Retten til å holde tilbake avtalt vederlag gjelder i de
tilfelle garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelse, jf.
§ 12, andre ledd, første setning. Dersom det er avtalt en
utsatt frist for å stille entreprenørgaranti etter
bustadoppføringslova § 12, andre ledd, andre setning er
kjøper likevel forpliktet til å innbetale forskudd som
forfaller før garantiplikten etter § 12 inntrer. Kjøpers plikt
til å innbetale forskudd etter denne bestemmelsen

Vi står klar å starte bygging av din neste bolig. Med jærsk

forutsetter at selger har stilt forskuddsgaranti etter

håndverk fra våre dyktige fagfolk og en lekker bolig på i et

bustadoppføringslova § 47 tredje ledd.

attraktivt område, har du mulighet for å skape nye gode

Resterende del av kjøpesum samt omkostninger innbetales

Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og

pr. overtakelsesdato.

prisliste.

Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om

OVERTAKELSE

forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100.

Selgerens frist til å ha boligen klar til overtakelse fastsettes
til 400 kalenderdager etter at
a) Selgers forbehold er bortfalt

OFFENTLIGE FORBEHOLD

Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen etablere
eller forutsette tiltak og innretninger på eller ved
eiendommen og boligen.

b) forbrukeren har stilt sikkerhet i form av
finansieringsbekreftelse.
Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den
avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren
skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det

SELGERS FORBEHOLD

Selgers tar forbehold om følgende:
- offentlig godkjenning av prosjektet blir gitt uten
endringer av vesentlig karakter for prosjektet eller den
enkelte bolig.
Selgers forbehold skal være avklart innen 01.12.2022.
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.
I dag er det stor etterspørsel etter trelast i kombinasjon
med utfordrende tømmertilgang i mange land. Grunnen til
situasjonen er oppståtte er komplisert og sammensatt av
ulike faktorer som økt etterspørsel og billeangrep.
Den internasjonale råvareproduksjonen har også fått
konsekvenser for Norge og skaper en usikkerhet om
produsentene greier å forsyne markedet med nok material.
Utbygger tar forbehold om at utfordringer med å skaffe
materialer 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.
Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell.
Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen.
Salgsoppgaven er utarbeidet på grunnlag av opplysninger
mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører.
All informasjon er godkjent av selger.

nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte
overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14
kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra
det nye overtakelsestidspunktet, jfr. Bustadoppføringslova
§18.
Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21
kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien.
Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7
kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av
påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt
utføres arbeid i en ferie.
Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.
Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle
innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er
betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted.
Kjøper kan ikke nekte å overta selv om
fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.
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.
Dersom kjøper skal utføre innvendig arbeid på boligen før
overtagelse, må dette skje innen 2 mnd. etter at kunder
har fått tilgang til boligen. Dersom fristen overskrides vil
arbeidene bli utført av selger for kjøpers regning.
Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtakelse
tidligst skje når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
foreligger.Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle

innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggs leveranser, er

BOLIGTYPE

betalt før utlevering av nøkkel til boligen finner sted.

Prosjektert enebolig

Før overtakelse vil det bli gjennomført befaring der boligen
blir gjennomgått/befart samtidig som boligens
driftsinstruks/FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått.

BYGGEMÅTE

Plate på mark, bygget i tre.

Påpekte og aksepterte /omforente mangler skal utbedres
innen rimelig tid.

BYGGEÅR

Forventet ferdigstilt 1. kvrtal 2024
Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være
byggerengjort.

TOMTEAREAL

Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god

Bolig A - gnr. 59 bnr. 264 - ca.343 kvm på eiet tomt.

margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå

Bolig B - gnr. 59 bnr. 261 - ca. 282 kvm på eiet tomt.

forsinkelser i byggeprosessen. Boligen kan også bli

Bolig C - gnr. 59 bnr. 262 - ca. 282 kvm på eiet tomt

ferdigstilt før oppgitt ferdigstillelse dato.

Bolig C - gnr. 59 bnr. 261 - ca 283 kvm på eiet tomt.

AREALANGIVELSE

Selger ferdigstiller uteareal iht. til beskrivelse.

P-rom: ca 155 kvm
S-rom: Ingen

PARKERING/GARASJE

Carport samt parkering på egen grunn.
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er
angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innvendig
målt ved boligens omsluttede vegger, inklusive innvendige
vegger, boder, rørføringer og sjakter. P-ROM er BRA
fratrukket innvendig bod/sekundærrom. S-rom er
inkludert vegger mot tilliggende rom. Mindre avvik fra
oppgitte arealer i de enkelte rom vil kunne forekomme.
Arealer for boliger, balkonger og terrasser er angitt så
nøyaktig som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om
mindre avvik blant annet som følge av at prosjektet per i
dag ikke er detaljprosjektert. Eventuelle mindre avvik i
oppgitt areal gir ikke kjøper rett til å kreve prisavslag.
Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlige
avvik.
Arealberegningene er foretatt av arkitekt/selger og er
oppmålt etter tegninger datert 22.04.2022
Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940.
Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på
tegningene.

Tilvalg
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller
tilleggsarbeider:
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
endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.
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.
Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal tilleggsvederlaget
betales ved overtakelsen.

INNHOLD

Det vises til planskisse vedrørende innhold til den enkelte

Når prosjektet er igangsatt vil det bli satt frister for tilvalg

bolig.

og endringer. Det gjøres oppmerksom på at selgers frister
for tilvalg og endringer kan være utgått på

STANDARD
SE LEVERANSEBESKRIVELSE FRA SELGER.

avtaletidspunktet. Kjøper oppfordres til å ta forbehold i sitt
kjøpetilbud dersom det er en forutsetning å kunne gjøre
endinger på selgers leveranse.

ANTALL SOVEROM

FELLESAREAL/UTOMHUSAREALER
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Ved overtakelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller
innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer.

EIERFORM

Gjennomgang av fellesarealer vil bli gjennomført med

Eiet

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

1108/59/261:

utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av

12.01.2022 - Dokumentnr: 41863 - Registerenheten kan

utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse av

ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver

boligen, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i

Rettighetshaver: Rogaland Bolig AS

overtakelsesprotokollen.

Org.nr: 998 072 808

Det gjøres oppmerksom på at

Gjelder denne registerenheten med flere

leveransebeskrivelsen/utomhusplanen i salgsprospektet

----------

ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil

Prioritetsbestemmelse

forekomme. Kjøper kan utøve tilbakehold av nødvendig

Veket for: Pantedokument 2022/41848-1/200

beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene.
Prioritetsbestemmelse
Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene.

Veket for: Pantedokument 2022/41848-1/200

Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen.
Ovennevnte oppfordring om tilbakeholdelse gjelder også

----------

for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.
06.07.2011 - Dokumentnr: 532522 - Registrering av grunn
VELFORENING

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller

Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1102 Gnr:59 Bnr:7

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.

06.07.2011 - Dokumentnr: 532555 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1102 Gnr:59 Bnr:7
Ingen pengeheftelser følger boligen ved salg
Utskrift av disse heftelsene kan fås ved henvendelse til
megler.
Selger forbeholder seg rett til å tinglyse de erklæringer som
plan- og bygningsmyndighetene eller andre (inkludert
selger) måtte ønske, for hensiktsmessig å kunne
gjennomføre utbyggingen av eiendommen og boligen samt
drift og vedlikehold av fellesområder, nettverk m.m.

REGULERINGSFORHOLD

Fra hovedbølet som eiendommen og boligen er fradelt fra,

Boligen ligger i et område regulert til bolig

kan det være tinglyst heftelser som erklæringer/avtaler.

Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler, og vil

AVBESTILLING

også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter

Kjøpers adgang til å avbestille følger av

til å gjøre seg kjent med disse.

bustadoppføringslova kap. VI.

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Dersom forbrukeren avbestiller fastsetter selgeren krav på

Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale
oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse foreligger.
Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting
og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta
stopper eventuelle krav om dagbøter.
HEFTELSER/SERVITUTTER

På eiendommen er det tinglyst følgende
servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel
ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

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.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og
kjøpsbetingelser på usolgte boliger, uten forutgående

varsel når selger finner dette hensiktsmessig.

kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr.
Bustadoppføringslova § 3.

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og
oversiktstegninger i perspektiv, annonser, VR, bilder og

Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig

planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet.

til eget bruk.

Dette materialet vil derfor inneholde detaljer – eksempelvis
beplantning, innredning, møbler, omfang av

Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta

kjøkkeninnredning, tekst og andre ting – som ikke

ethvert kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette. For øvrig

nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å

kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse.

anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik

Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der

kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligene
er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak

Inntegnet utstyr/inventar som er stiplet medfølger ikke.

reguleres av lov om avhending av fasteiendom av 3.juli

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og

1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter

markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene.

Bustadoppføringslova.

Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt
og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende

Kjøper er innforstått med at forpliktende

eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et

finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges

eventuelt kjøpstilbud inngis. Det kan være avvik mellom de

megler når avtale om kjøp inngås iht.

planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert

Bustadoppføringslovas § 46 2.ledd, og at disse

i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er

opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers

avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og

byggelånsbank.

leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper,
vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept.

leveransen er begrenset til denne.

Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med
tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel

Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de

bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig

generelle planer, som følge av bl. a. den arkitektoniske

misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at

utformingen av byggene.

omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall
dekkes av kjøper.

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen i brosjyre fra
utbygger skal angi hvilken teknisk standard prosjektet

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper

leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse

ikke ønsker en hjemmelsoverføring av boligen til seg, må

etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt

det tas forbehold om dette i kjøpstilbudet.

inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder
følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille

Interessenter og kjøper godtar at selger og megler bruker

plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk

elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

forskrift.
GARANTIER

Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre
kjøpesum i egen markedsføring.
MEGLERS VEDERLAG

Meglerprovisjon kr. 40 000- pr. solgte bolig.
Markedsføring avtales direkte med oppdragsgiver og
faktureres fortløpende. I tillegg kommer direkte utlegg

For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil
selger stille de nødvendige garantier i samsvar med
Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47.
Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta
utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.

gjort på vegne av selger.
Alle priser er inkl. mva.

ENERGIMERKING

Selger har ikke energimerket bygningen enda da det som
AVTALEBETINGELSER

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

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
tilfredsstiller 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.

OPPVARMING

Varmekabler på begge bad, samt vaskerom. Mulighet for

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV EN

peis, leveres ferdig utvendig. Stålpipe avsluttes i tak

HANDEL

loftsstue.

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er

ADGANG TIL UTLEIE

Det er kun en bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner
utover generelt krav om radonmåling ved utleie.
INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR

Det er tilrettelagt for Altibox på feltet.
Tilknytning og abonnement for kabel-tv/internett/telefoni
bekostes av kjøper.

megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å
foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder
plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der
kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv.
Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på
kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan
gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med
gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør.

KOMMUNALE AVGIFTER OG FORMUESVERDI

Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere

ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse.

"mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med

Formuesverdien er blant annet avhengig av om boligen er

"mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som

en primær- eller sekundærbolig.

mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller

Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende

Spørsmål om kommunal eiendomsskatt rettes til

mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som

kommunen.

gjør transaksjonen mistenkelig.

VEI, VANN OG AVLØP

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket

Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via

som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter

private stikkledninger.

etter Hvitvaskingsloven.

Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE OG BUD
EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN

Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell.

Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra

For bolig uten budgivning gis EiendomsMegler 1 rett til å

selger. Selger betinger seg et administrasjonsgebyr på

akseptere bindende kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste.

kr. 75 000. I tillegg kommer kostnader ved bruk av megler.

Dette betyr at kjøper ikke kan trekke tilbake sin bindende
kjøpsbekreftelse etter at denne har kommet til meglers

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt

kunnskap. Kjøpet er bindende så lenge det ikke er tatt

markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og

forbehold, også knyttet til risikoen ved salg av egen bolig og

illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets

pris på denne. Normalt må det skaffes mellomfinansiering

markedsmateriell i sin markedsføring for transport av

for kjøpet inntil nåværende bolig er solgt og/eller overtatt

kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke. Det opplyses

og oppgjør foretatt.

om at dersom boligen er kjøpt av profesjonell/investor med
henblikk på å ikke overta eller bebo denne, herunder som et
videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av
Bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle
vilkår i Bustadoppføringslova ved ev. videresalg som også
medfører garantistillelse.

SELGERS SANKSJONER

Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av
kjøpesummen oversittes med 3 uker eller mer, betraktes
oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir selger
rett til å heve kontrakten.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT

Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i boligen før

Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med

fullt oppgjør har funnet sted og kjøper misligholder

salgsprospekt/prisliste, reguleringsplaner,

betaling av kjøpesummen, vedtar kjøper at misligholdet

leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper

skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om

har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på

tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 § 13-2, 3 ledd

grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom

bokstav e). Selger tar også forbehold om å heve kontrakten,

på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å

jfr. Buofl. § 57 andre ledd.

sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med
megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er
viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale
om kjøp inngås.

TVISTER

Tvister mellom partene skal primært søkes løst ved
forhandlinger mellom partene. Fører ikke forhandlingene

fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstolene ved

Byggeplass. All ferdsel på byggeplass i anleggsperioden er

boligens verneting.

beheftet med høy risiko og er forbudt. Befaringer avtales på
forhånd med byggeleder.

FINANSIERING

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en
dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1.

Igangsettelse. Det vises til kontraktens pkt. 4.1 og 7.1:
Bygging igangsettes så snart selgers forbehold om endelig
kommunal godkjenning/igangsettelsestillatelse er gitt,
samt at 2 av 4 boliger er solgt. Byggetid er beregnet til ca.
400 dager. Endelig dato for overtagelse fastsettes senest 2

FORSIKRING

uker før ferdigstillelse.

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr

Ferdigstillelse fellesarealer og utearealer. Fullstendig

SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din

ferdigstillelse av fellesarealer og utearealer kan ikke

megler setter deg gjerne i forbindelse med en

påregnes utført samtidig med innflytting. Entreprenøren

forsikringsrådgiver.

forplikter seg imidlertid til å ferdigstille disse arbeidene så
snart årstiden og andre forhold tilsier det. Ferdigbefaring

VERDIVURDERING

av fellesarealer/uteareal avholdes mellom entreprenør og

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du vurderer

styret i sameiet så snart anlegget er ferdigstilt.

salg. Verdivurderingen utføres av erfarne meglere, og skal

Entreprenøren forplikter seg til å stille bankgaranti overfor

gjenspeile eiendommens normale verdi på

sameiet for eventuell manglende ferdigstillelse av

vurderingstidspunktet.

fellesareal/uteareal ved overtakelsesdato. Dette anses ikke
som forsinkelse eller mangel, og gir derfor ikke kjøper rett

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Kjøper har fått utlevert reguleringsplanen for området og
er gjort kjent med denne. Kjøper er kjent med at boligen er
en del av et større boligprosjekt.
Arealer. Kjøper må akseptere mindre justeringer av
oppgitte arealer, samt at det kan bli foretatt mindre
endringer som følge av pålegg i forbindelse med
byggetillatelsen, optimalisering av sjakter og kanaler etc.
Dette utløser ingen prisendring.

til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.
Endringer og tilleggsarbeider. Eventuelle endringer,
tilleggsarbeider, og tidsfrister på disse, skal være avtalt i
skriftlig tilleggskontrakt mellom den enkelte entreprenør
og kjøper. Faktura på tilvalg/endringer.
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 kjøper stiller sikkerhet for selgerens krav på
tilleggsvederlag. Dersom det ikke er stilt § 47 garanti skal

Terrengbearbeiding er ikke ferdig prosjektert.

tilleggsvederlaget betales samtidig med sluttoppgjøret, det

Illustrasjoner kan avvike i forhold til skråningsutslag og

vil si senest dagen før overtakelse.

høydeforskjeller. Eventuelle høydeforskjeller utføres som
skråning med stedlige jordmasser og avsluttes på egen
tomt.
Illustrasjoner. Alle illustrasjoner og perspektiver er kun
ment å gi et inntrykk av den ferdige bebyggelsen. De kan
således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers
leveranser, både når det gjelder utvendige forhold og
innredning.Inventar.
Kjøper er kjent med at møbler, hvitevarer og inventar som
ikke er omhandlet i leveransebeskrivelsen, ikke er
inkludert i kjøpesummen.

Forsikring av boligen i byggetiden. Entreprenøren holder
bygningene brannforsikret som bygg under oppføring i
byggetiden. Kjøper må selv sørge for forsikring fra og med
overtakelse.
Forsikring Innbo. Kjøper må selv sørge for forsikring av sitt
innbo og løsøre fra og med innflyttingsdato.
Utbedring, adgang til boligen etter overtakelse. Kjøper
plikter å gi entreprenøren eller dennes representanter
adgang til boligen og mulighet for å gjennomføre
utbedringsarbeider på hverdagene mellom kl. 0800 og kl.
1700.

Selger (entreprenør) tar forbehold om justering av

Rengjøring ved overtakelse. Ved overtakelsen skal

tegninger/situasjonsplan i forbindelse med prosjektering.

boligen overleveres byggerengjort fra entreprenørens

Selger (entreprenør) tar forbehold om riss/sprekk mellom

hånd, dvs. ryddet og støvsugd, men ikke utvasket.

tak og vegg der boligen leveres uten tak-/vinduslister.

Finansieringsbevis. Kjøper er innforstått med at

Riss/sprekk iht. normalkrav vil ikke være grunnlag for

forpliktende finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal

reklamasjon. På boliger hvor det leveres 1 strøk grunnet

forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht.

kledning – må beskrivelse på etterbehandling fra

Bustadoppføringslovas § 46 2.ledd, og at disse

leverandør følges. All etterbehandling av utvendig kledning

opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers

må følge leverandørens anvisninger. Alle sagede ender og

byggelånsbank.

stuer må etterbehandles av forbruker.

Garanti fra Selger.For boliger som blir solgt etter

Prosjektgjennomføring. Kjøper er innforstått med og

Bustadoppføringslova vil selger stille de nødvendige

aksepterer de ulemper som naturlig finner sted under

garantier i samsvar med Bustadoppføringslova § 12 og

gjennomføringen av byggeprosjektet og utbyggingen av

eventuelt § 47.Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler

området, også etter at innflytting har funnet sted.

foreta utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.

Sikkerhet for forskuddsbetaling. Ad. kontraktens punkt

Tinglysning av skjøte. Skjøtet blir ikke tinglyst før fullt

5.10: Selger kan i stedet for å stille sikkerhet jfr.

oppgjør har funnet sted og overtakelsesprotokoll og

bustadoppføringslova § 47 for kjøpers forskuddsbetaling,

ferdigattest/midlertidig brukstillatelse er mottatt av

deponere pengene på meglers klientkonto, jfr.

megler. Dersom ikke annet er avtalt utleveres nøkler til

Justisdepartementets tolkning av bestemmelsen. Renter

boligen ved overtakelsesbefaringen, såfremt kjøpesum og

på en forskuddsbetaling tilfaller kjøper, med mindre det er

omkostninger er bekreftet innbetalt.

stillet § 47 garanti for beløpet. Om derimot selger velger å

Risikoen for boligen går over på kjøper når han har overtatt

stille sikkerhet, etter buofl § 47, for kjøpers innbetaling,

bruken av den. Hvis kjøper ikke overtar bruken til avtalt tid

kan selger få utbetalt beløpet straks garantien er mottatt av

og årsaken til dette ligger hos han, har han risikoen fra det

megler. Ved en eventuell forskuddsbetaling jfr.

tidspunkt han kunne ha fått overtatt bruken.

Bustadoppføringslova § 47 utstedes originalgaranti til

Oppgjør. Ingen del av oppgjøret vil bli utbetalt til utbygger

kjøper, men sendes og oppbevares hos EiendomsMegler1.

før det enten foreligger tinglyst skjøte, eller

EiendomsMegler1 innestår for at pantedokumentet til

utbetalingsgaranti etter bustadoppføringslova §47.

kjøpers bank tinglyses med forutsatt prioritet. Dersom
ansvar blir gjort gjeldene overfor megler på grunnlag av
inneståelseserklæringer gir kjøper, ved å signere på
erklæring vedlagt denne kontrakt, EiendomsMegler1 rett
til å kreve dekning under garantien.

Transport av kontrakt. Ved transport av
kontraktposisjonen vil det påløpe et transportgebyr til
utbygger stort kr 70 000,- Selger forbeholder seg retten til
å nekte transport de siste 90 dager før overtakelse,
eventuelt.

Depositum og renter på klientkonto. Dersom §47
bankgaranti ikke stilles, anses kjøpers innbetaling ikke å
være under kjøpers instruksjonsrett. Renter opptjent på
meglers klientkonto tilfaller den som pengene til enhver

VEDLEGG

tid tilhører. Opptjente renter på kjøpers innbetaling av

Tegninger datert 22.04.2022

depositum etter bustadoppføringslova § 46, tilfaller

Reguleringsplan med bestemmelser datert 19.05.2010,

således kjøper inntil selger har oppfylt sin del av avtalen.

revidert 27.04.2012

Megler kan ikke formidle vilkår om at renter som tilfaller

Formingsveileder

kjøper likevel skal utbetales til selger.

Basiskart/situasjonskart datert 22.04.2022

Kjøper og egenarbeid: Dersom kjøper skal utføre innvendig

Beskrivelse og romskjema datert 30.06.2022

arbeid på boligen før overtagelse, må dette skje innen 1

Grunnbok datert 22.06.2022

mnd. etter at kunder har fått tilgang til boligen. Dersom

Heftelser

fristen overskrides vil arbeidene bli utført av selger for

Bustadoppføringslova

kjøpers regning.
Overtakelse. Ad kontraktens pkt. 7.1 Kjøper kan ikke nekte å
overta boligen selv om selger ferdigstiller boligen før

OPPDRAGSANSVARLIG

oppgitt ferdigstillelses dato. Kjøper skal varsles om nytt

Megler: Leiv Inge Stokka

overtakelsestidspunkt minst 2 mnd. før.

Tittel: Avdelingsleder / Eiendomsmegler MNEF

Forsinkelse. Utbygger tar forbehold om at omfanget og

Telefon: 952 10 773

konsekvensen av koronaviruset kan føre til forsinket
overtakelse og vil kunne kreve fristforlengelse på bakgrunn

EiendomsMegler 1 Nybygg

av dette uten at det gir kjøper rett til dagmulkt.

Adresse: Postboks 250 Forus, 4313 SANDNES

Utbygger tar forbehold om at utfordringer med å skaffe

Telefon: 915 02 070

materialer kan føre til forsinket overtakelse og vil kunne

Org.nr.: 923 734 953

kreve fristforlengelse på bakgrunn av dette uten at det gir

E-post: nybygg@em1sr.no

kjøper rett til dagmulkt.

www.eiendomsmegler1.no

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper må ikke
overta boligen og har ingen plikt til å innbetale oppgjør

Oppdragsnummer prosjektmaster: 2207225014

hvis ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

Oppdatert dato: 30.06.2022.

foreligger. Det er ulovlig å overta eller ta boligen i bruk før
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er på plass.
Den som lar noen overta eller overtar bolig før disse
foreligger kan bli ilagt overtredelses gebyr. Ved å likevel
velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter.
Tilbakehold. Kjøper opplyses om muligheten til å
tilbakeholde nødvendig beløp på meglers klientkonto som
sikkerhet for eventuelle mangler. Tilbakeholdt beløp må stå
i samsvar med manglene. Kjøpers tilbakeholdte beløp kan
kun utbetales til selger/entreprenør ved skriftlig varsel om
frigivelse fra kjøper.
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Fase:

4,0

Tiltakshaver:

BRA SUM = 155m2

BRA 2. ETG bolig = 81,0m2

BRA 1. ETG bolig = 74,0m2

BYA SUM = 127,2m2 , 37,0% BYA

BYA bolig = 93,1m2

BYA åpent overdekket = 34,1m2

MAKS BYA 60% = 206,4m2

TOMT = 343,9m2

BOLIG A

13,0

Merknader

4 000
7 400

BxH: 13x21

13,1 m2

Gang / Trapp

BxH: 10x21

14,0 m2

Opphold
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A
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Bi- inngang
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Rogalandshus AS

BxH: 8x21
Bh.: 200

9,7 m2

Sov 1

7,2 m2

Sov 2

7,3 m2

Sov 3

Fase:

BxH: 10x21

Tittel:

74,0 m2

BOLIG A BRA

5,4 m2

Bod

3 900

Carport

1 800

2 050
7 400
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Snitt C

5 500
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Rogalandshus AS

3,9 m2

Bad

BxH: 9x21

3,1 m2

Walk-in

BxH: 9x21

8,4 m2

Sov 4
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Fase:

4,0

Tiltakshaver:

BRA SUM = 155m2

BRA 2. ETG bolig = 81,0m2

BRA 1. ETG bolig = 74,0m2

BYA SUM = 127,2m2 , 45,2% BYA

BYA bolig = 93,1m2

BYA åpent overdekket = 34,1m2

MAKS BYA 60% = 168,9m2

TOMT = 281,5m2
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3,9 m2
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Rammesøknad

7 500

Snitt A - Bolig C

6 000

Rogalandshus AS

Ark:

5 820

Fase:

2,4

Tittel:

BOLIG
C

42,50

45,50

BYGGEGRENSE

Tiltakshaver:

BOLIG
B

3,9
TOMTEGRENSE

3,9

50,00

3,9
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LEKEPLASS

Rammesøknad

EKS. TERRENG

Snitt B - Bolig C

TOMTEGRENSE

Rogalandshus AS

BYGGEGRENSE
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BOLIG
B

50,20

Rogalandshus AS

7,5m

Fase:

6,0m
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BOLIG
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Rammesøknad

BOLIG
C

42,50

Fasade Vest - Bolig C

EKS. TERRENG
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Tittel:

42,75

5,8m

Tiltakshaver:

VEI

50,00

TOMTEGRENSE

5,2
13,0
6,3

3,4
5,6

2,1
5,6

Tegningsnr.:

A10-011

Gnr. / Bnr.:

00/00

Stangelandsforen B5 - Eneboliger

Stangeland / Sandnes

1:500

22.04.22

Målestokk: Dato:

Situasjonsplan - Bolig D

7,4

Rogalandshus AS

11,3
Tittel:

2,1

6,3

13,0

9,0

4,5
3,6

4,5

7,4
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G

Rev:
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B

G

5,3
B
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A
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B

7,4

G
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C

3,3

G
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C
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D
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N
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Fase:

4,0

Tiltakshaver:

BRA SUM = 155m2

BRA 2. ETG bolig = 81,0m2

BRA 1. ETG bolig = 74,0m2

BYA SUM = 127,2m2 , 44,9% BYA

BYA bolig = 93,1m2

BYA åpent overdekket = 34,1m2

MAKS BYA 60% = 169,1m2

TOMT = 283,3m2

BOLIG D

13,0

Merknader

1 800

BOLIG
D

BxH: 10x21

14,0 m2

Opphold

BxH: 13x21

13,1 m2

Gang / Trapp
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Rogalandshus AS

Snitt C

Fase:

BxH: 8x21
Bh.:
0

9,7 m2

Sov 1

7,2 m2

Sov 2

7,3 m2

Sov 3

Tittel:

BxH: 10x21

Tiltakshaver:

74,0 m2

BxH: 22x16
Bh.:
500

4,7 m2

Bi- inngang

BxH: 9x21

3,0 m

2

Vaskerom

3,8 m2

Bad

6,8 m2

Inngang

BxH: 9x21
BxH: 9x21

BOLIG C BRA

5,4 m2

Bod

3 900

Carport

5 500

BxH: 5x5
Bh.: 1 600
BxH: 7x21
Bh.:
0

Snitt A
BxH: 12x21 BxH: 10x21
Bh.:
0

BxH: 9x21

BxH: 10x21

BxH: 9x21

BxH: 5x16
Bh.: 500

BxH: 9x21

Snitt A

BxH: 8x21
Bh.:
0
BxH: 8x21
Bh.:
0

6 300

13 000

BxH: 14x24
Bh.:
0

BOLIG
D

BxH: 24x24
Bh.:
0

63,5 m2
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Fase:

Snitt C

Tittel:

3,9 m2

Bad

BxH: 9x21

3,1 m2

Walk-in

BxH: 9x21

8,4 m2

Sov 4

BxH: 10x15
Bh.:
900

Tiltakshaver:

1 000

Snitt A

BxH: 24x24
Bh.:
0
BxH: 25x24
Bh.:
0

BxH: 25x15
Bh.:
900

BxH: 9x21

Merknader

4 500

BxH: 7x15
Bh.: 900

Snitt A
6 300

13 000
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3,9

TOMTEGRENSE
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6 000
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Rammesøknad

2,4

Snitt A - Bolig D

BYGGEGRENSE

Rogalandshus AS

BYGGEGRENSE

Fase:

Ark:

7 500
Tittel:

BOLIG
D

42,30

45,30

49,80

6 000
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3,9
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BOLIG
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42,50
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Rammesøknad

BOLIG
D

Snitt B - Bolig D

TOMTEGRENSE

Rogalandshus AS
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Fase:

EKS. TERRENG

BYGGEGRENSE
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Rammesøknad

42,50

Fasade Nord

BOLIG
C

50,00
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Rammesøknad

7,5m

Fasade Sør

6,5m

Rogalandshus AS

TOMTEGRENSE

Fase:

BOLIG
D
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Fasade Øst
Ark:

VEI
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Rammesøknad
Ark:

41,81

Fasade Vest

EKS. TERRENG

Rogalandshus AS

BOLIG
D

Fase:

42,30

Tittel:

TOMTEGRENSE

7,5m

42,52

5,8m

Tiltakshaver:

VEI

49,80

TOMTEGRENSE

Loshult Herdet eik, Select, lys
matt lakk
Fliser 60*60 cm
Loshult Herdet eik, Select, lys
matt lakk

Bad

Soverom 1-2-3 samt
oppholdsrom
Inngang/gang

1

Kledning

Uisolert, synlig bindingsverk
Iht NEK 400

Iht NEK 400

Leveres med hvitmalte vanger, stålspiler i rekkverk og eikebeiset furutrinn.
Farge 9005 (sort) innvendig og utvendig.
Se egne kjøkkentegninger
Hoveddør leveres av type Gilje Hovden i farge sort. Bi-inngang leveres slett, farge sort og lister innvendig.
Hvitmalte slette dører med hvitmalt karm. Flat terskel. Compact dører
Dobbelfalset tett kledning grunnet, hovedfarge Trebitt 9075 Røykkgrå, sekundærfarge Trebitt 90032 Grånet oker, beslag mellom og utvendig hjørner se tegning.
Skarpnes Flat takstein Skifer Ubehandlet
Listefritt ved tak og vinduer. Hovedytterdør leveres listefri (ikke innerdører og vaskeromsdør). Dørlister og gulvlister leveres hvitmalt 0502y, 12x58 mm.
Varmekabler ihht romskjema og mulighet for peis, leveres ferdig utvendig. Stålpipe avsluttes i tak loftsstue.
Balansert ventilasjon med opptil 80% virkningsgrad, noe innkassing av kanaler må påregnes.
Ihht NEK 400 - varmekabler ihht romskjema
Prosjektfliser 20*20 på vaskerom og bad 60*60, med slukrenne langs vegg i dusj.
Maskinplanert hage med stedlig masse. Grus i gårdsrom. Eventuelle høydeforskjeller tas som skråning og leveres med stedlig masse.
Underjordisk søppelhåndtering
Rogalandshus gjør oppmerksom på at prosjektet ikke er ferdig prosjektert. Det medfører at mindre endringer vil forekomme.
Det kan forekomme nedkassinger for ventilasjon og andre tekniske tilpasninger og medfører ingen prisendring.
Terreng er ikke detaljprosjektert, også her kan det komme justeringer ved utførelse.

Kledning

Uisolert, synlig bindingsverk

Iht NEK 400

Vegghengt toalett, dusjvegger
badromsseksjon med vask og
blandebatteri. slukrenne

Trapp:
Vinduer:
Kjøkken:
Ytterdør:
Innvendige dører:
Kledning:
Taktekking:
Listverk:
Oppvarming:
Ventilasjon:
Elektriker:
Murer:
Utomhus:
Søppelhåndtering:
Prosjektering:

Betong

Malt gips

Varmekabler i gulv, ellers iht
NEK 400

Boligen leveres nøkkelferdig

Utvendig bod

1

Malt gips

Loshult Herdet eik, Select, lys
matt lakk

Malt gips

Iht NEK 400

Iht NEK 400

Iht NEK 400

Se egne baderomstegninger

Garderobeskap leveres ikke

Garderobeskap leveres ikke

Se egne baderomstegninger

Vegghengt toalett, dusjvegger,
badromsseksjon med vask og
blandebatteri, slukrenne

Varmekabler i gulv ellers iht
NEK 400

Bryne 30.06.22 TT

Ventilasjonsanlegg og elskap

ANNET

Vaskekar med blandebattteri,
200 l bereder, sluk i gulv

SANITÆR

Varmekabler i gulv, ellers iht
NEK 400

ELEKTRO

Generelt:

Stue/kjøkken

2

Prosjektfliser 60*60 cm

Prosjektfliser 60*60 cm

Malt gips

Malt gips

Malt gips

Malt gips

Malt gips

HIMLING

Grus

Bad

2

Malt gips

Malt gips

Malt gips

Prosjektfliser 60*60 cm

Malt gips

VEGG

1
Carport
DIVERSE:

Soverom, garderobe

2

1

1

Prosjektfliser 60*60 cm

Vaskerom/bi-inngang

1

Prosjektfliser 20*20 cm

Rom

GULV

ROM
Etasje

Enebolig Stangelandsforen 1-4

Romskjema
M

Vesthagen 9, 4344 Bryne
Tlf: 51 77 82 00
E-Post: post@bryneror.no

Utstyrsliste – Stangelandsforen B5
Alterna Malin
90/120cm
baderomsinn
redning.
Speil m/lys

Oras ettgreps
servantbatteri

Oras batteri for
dusj

Krom
dusjgarnityr

Veggskål
m/mykt sete

Dusjdører/
Dusjdør+Fastfelt
90x90 cm

Oras ettgreps
benkebatteri på
kjøkken

Rustfritt vaskekar
for vegg

___

Oras Veggbatteri

Cleanline 20
Slukrenne

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas

Gamle Forusvei 10A, , 4031 STAVANGER
Telefon: 52987731 Mobil: Faks:
Organisasjonsnr.: 915 905 595 MVA
E-Mail: post@svanestavanger.no
Hjemmeside:

Svane Kjøkken Stavanger AS

700
3200

Plantegning: 670964/1/1 Bolig 1 - Alternativ- 1
Prosjekt: Stangelansforen, Rogalandshus

3900
3500

130
2500
870

700
350
40
520

50
1000
600

500
1750

40
500
1750
4

5

950

6

620

13

4

600

3
4100

2555

2500

5
15

1

600

3150

Nordic Finér

Køkken

Svane Køkkenet

Skala: Tilpasset ramme

12
11

3
2
1

6

700

14

14
17 16
7

630

581

650

2

9
10

8

610
600
600
600
4990

2400
50
800
50
4100

10
3882
6
390
108
4
850
2150

Tlf Tlf.priv.
Mobil Faks
E-Mail

Kunde
Stangelansforen, Rogalandshus
,

7400

Vår ref: Rossland, Ellen

Side:1 (1)
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FORMINGSVEILEDER STANGELANDSFOREN, FELT B8

Reguleringsplankart med henvisning til delfelt

FARGE- OG MATERIALVALG
Taktekking

Taktekking kan være grå/mørke takpanner i flat utførelse, papptekking med «lekter»,
båndtekking i svart eller grått metall. Gavlpanner skal ikke benyttes. Enkel og tidsriktig
detaljutforming av takutstikk med knapp utførelse, evt uten takutstikk.

Hagesmurer

Hagemurer skal være sammenhengende og i samme materiale og utforming på samme delfelt
og langs samme vei/gate. Hagemurer skal utføres i naturstein eller grå betong / betongstein.
«Look-alike» produkter skal unngås.

Kledning

Materialbruken skal være sammenfallende innenfor samme delfelt. Trekledning kan varieres
med ulike bredde på bord. Innlisting rundt utvendige dører og vinduer, hjørnebord etc, skal ha
minimal utførelse eller være en integrert del av utformingens karakter. Innslag av andre
materialer i samme fargebruk kan benyttes som underordnet element. Fargepaletten skal
legges til grunn, og sterke kontrastfarger som ikke inngår i Fargepaletten skal unngås.

Betong
vegger

Synlige ringmur er kun tillatt dersom dette er en del av det helhetlige designet. Murer i direkte
tilknytting til utforming av boligene kan utføres i stedstøpt betong.

Dører og vinduer

Vinduer skal være enkle med mest mulig store flater for godt dagslys innslipp. Inndeling av
vinduer skal skje der det er behov for lukkerammer eller på grunn av størrelse.
Hovedinngangsdør skal være iht Fargepaletten, evt sort eller hvit og med kontrast som hjelper
til med veifinning og gjenkjennelse. Hoveddører i hvert delfelt skal ha samme utførelse, med
design som harmonerer med arkitekturen på boligfeltet.

Terrasser /
balkonger

Terrasser i skråning skal tilpasses terrenget på best mulig måte. Nødvendige murer skal bygges
i naturstein eller betong der det er naturlig som del av det øvrige design.

Carport og
garasje

Garasje/ carport skal harmonere med bolighuset i materialer, farge og form. Takform og evt
helning skal være den samme for hvert delfelt. Garasjeporter skal utføres i tre eller metall.
Samme type og port og farge til alle boliger på samme delfelt i farge hvit, grå eller sort.

Levegger /
uteplasser

Levegger skal ha en god arkitektonisk tilpasning til boligen og ha ens utforming innenfor hvert
delfelt. Levegger utformes med samme uttrykk som brukt på boligen.

Bod

Bodene skal være like innenfor de enkelte delfeltene og ha samme takform og kledning.
Farge på kledning skal være lik bolig og/eller garasje på samme delfelt.

Avfallshåndtering

Beholdere skal skjermes i bod, garasje, carport eller egen innhegning. Utforming og plassering
av skjermingstiltaket skal komme frem ved tegningsunderlaget og være en del av søknad om
byggetillatelse.

FARGEPALETT
Bygninger innenfor samme delfelt skal ha samme takvinkel, taktekking, materialbruk og fargenyanser.
Se vedlagt fargekart fra Jotun som retningsgivende referanse på fargepalett med grålige jordfargenyanser.
I tillegg til fargeeksemplene under, tillattes fargene hvit og sort.
Ved bruk av Royal kledning, skal fargene sort eller grå benyttes.

PRODUKTLISTE
I tillegg til produkter forvist tidligere i denne veileder skal også disse produkter velges på feltet, og skal være likt innenfor
hvert deltfelt. Dette er for å ivareta en helhetlig utforming av området, og sikre et godt bomiljø.
Belysning
Beslag
Belegg i gårdsrom
Beplantning, nabogjerde
Pipe

Utvendig belysning på boliger skal ha samme utførelse/stil/uttrykk på samme delfelt.
Uttrykket skal være enkelt og moderne. Lyskilden skal ikke være synlig.
Beslag utføres i samme material og farge som den del den hører sammen med, f eks
vindusbeslag skal ha samme RAL fargekode som vindu.
Gårdsrom skal ha enten asfalt, grå belegningsstein, grå betongheller/stedstøpte
elementer, grus/singel, gressarmering, eller en kombinasjon av disse.
Mot fellesarealer og vei skal det velges samme type hekk innenfor hvert delfelt.
Stålpipe
Lecapipe

Takrenner
Søppelhåndtering
Husnummer
Postkasser

Postens type Sørreise Sølv

Euroskilt 2000 farge Trafikkgrå

Svart
Pusset overflate eller kledt med svart
beslag

Aluminiums beslag og aluminiums takrenner i fargene sort eller aluminium natur.
Se godkjent reguleringsplan og bestemmelser.
Det skal benyttes Postens type Sørreise Sølv, SKU 9013
Det skal benyttes grå postkasser. Der postkassene skal stå på samlestativ, benyttes
Euroskilt 2000 i farge sort.
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Bebyggelsesplan Felt B8, Stangelandsforen
Reguleringsbestemmelser

PlanID 97301-05
Saksnummer 200601967
______________________________________________________________________________________

Bestemmelsene gjelder i tillegg til og foran bestemmelsene til reguleringsplan nr. 97101 der det er
uoverensstemmelser.

§1

FORMÅL
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Innenfor denne grensen skal
arealbruken være som vist på planen.

§ 2.00 FELLESBESTEMMELSER
2.01

TEKNISKE PLANER
Tekniske planer skal sikre at det verken i anleggsperioden eller senere blir tilført
forurensinger til Stangelandsåna.
I tekniske planer skal det innarbeides fartsreduserende tiltak på internvegnettet, opphøyet
vegbane i krysset inn til planområdet, ledegjerde for syklister gjennom krysset og gangfelt
over Tjeldvegen.
I tekniske planer skal strømbehov og tilrettelegging for alternativ energi avklares.

2.02

UNIVERSELL UTFORMING
Boligene på tomt 3-7 skal tilrettelegges for livsløpsstandard. En av adkomstene til lekeplassen
skal tilrettelegges etter prinsippene for universell utforming.

§ 3.00 BESTEMMELSER FOR BOLIG
3.01
Antall:
Utnyttelse:
Etasjetall:
Maks mønehøyde/høyeste gesims:
Maks laveste gesims:
Tak:

Takterrasse:
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19 boliger
maks BYA 60 %
2 etasjer, evt. kjeller eller underetasje der terreng
tillater dette.
7,5 meter fra overkant ferdig gulv i 1.etasje
6,0 meter fra overkant ferdig gulv i 1. etasje
Boligene innenfor samme delfelt skal ha samme
takvinkel, taktekking og takform. Det tillates saltak
eller pulttak
delfelt B3 og B5 tillates takterrasse over
carport/garasje.
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Parkering:

Vedtatt dato: 19.05.2010
Dato for siste endring: 27.04.2012

Min. 2 biloppstillingsplasser på egen grunn hvor minst
en skal være carport/garasje.

3.02

ANTALL BOENHETER
Det fastsettes en boenhet pr tomt innenfor feltet. På tomt 1-7 og på tomt 13 kan det
godkjennes 2 boenheter under forutsetning av at det etableres tilfredsstillende løsninger for
parkering og uteopphold for begge boenhetene.

3.03

PLASSERING
Bygningene skal plasseres innenfor vist byggegrense for den enkelte tomt, og slik som planen
viser.
Garasje / carport kan plasseres i nabogrense også når den er sammenbygget med
hovedhuset.
Takutstikk på bolig og garasje / carport tillates inntil 0,5 meter over på naboeiendom der
boligene plasseres i grensen.
På tomt 1 skal det etableres muligheter for å snu bil på egen tomt.

3.04

HAGEAREAL
Hagearealene skal tilfredsstille følgende minimumskrav:
tomt 1, 3, 6 og 7:
tomt 4 og 5:
tomt 14, 15 og 19:
tomt 13:
delfelt B3 og tomt 16,17 og 18:
tomt 2:
tomt 19:

3.05

10 m dybde.
9,4 m dybde
9 m dybde
8 m dybde
7,5 m dybde
7 m dybde
5,5 m dybde

UTFORMING
Bygninger innenfor samme delfelt skal ha samme takvinkel, taktekking, materialbruk og
fargenyanser.
Ved pulttak regnes gesimshøyden der ytterveggen skjærer takflaten hvor taket har lavest
høyde, og mønehøyden regnes ved ytterveggens skjæring av taket der taket har størst høyde.

3.06

TERRENGTILPASSING
Terrenginngrep skal lokaliseres, utformes og opparbeides slik at det oppnås et godt visuelt
samspill med eksisterende terreng og vegetasjon.
Bebyggelsen skal utformes og høydeplasseres slik at den i størst mulig grad følger terrengets
form.
Skjæringer og oppfyllinger skal gis en landskapsmessig bearbeiding slik at virkningen av
inngrepene blir minst mulig. Forstøtningsmurer skal planlegges og byggemeldes sammen
med bebyggelsen.
Gjennomsnittlig ferdig planert terreng skal ligge maks. 0,4 meter under topp grunnmur.
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3.07

Vedtatt dato: 19.05.2010
Dato for siste endring: 27.04.2012

LEVEGGER OG GJERDER
Levegger skal ha en god arkitektonisk tilpassing til boligen og ha ens utforming, høyde og
lengde innenfor hvert delfelt. Leveggene skal byggemeldes sammen med bolighusene.
Levegger kan ha en maksimal høyde på 1,8 m målt fra terrasse og ha en maksimal lengde på
2,6 m. Levegger med en høyde på 1,2 m tillates å bryte byggelinje med inntil 4 m. Det tillates
ikke levegger på tomtenes inngangsside. Levegger må ikke settes opp slik at de framstår som
en sammenhengende vegg ut mot fellesareal.
Det tillates ikke gjerder innenfor området.

3.08

BODER
Boder kan plasseres utenfor de viste byggegrenser og inntil nabogrense, dog ikke nærmere
vegkant enn 1 m. Maks høyde på bod er 1etg / 3 m eller tilsvarende høyde som garasje
dersom bod er sammenbygd med denne. Bodene skal være like innenfor de enkelte
delfeltene og ha samme takform.

3.09

GARASJE/CARPORT
Parkering skal være i henhold til Sandnes kommunes parkeringsvedtekt, og denne skal gjelde
i sin helhet.
Ved plassering av garasje/carport skal prinsipp vist på plankartet følges. Det skal være
minimum 5 meters avstand mellom garasje/ carport og veg. På tomt 1 tillates garasje/carport
og bod å ligge utenfor byggegrense.
Garasje/carport skal på delfelt B1 og B2 ha flatt tak/pulttak med inntil 10 graders helning.
Takform og eventuell helning skal være den samme for hvert delfelt. Garasje/carport skal ha
maksimal høyde 3,5 m over gulv.
Garasje/carport skal på delfelt B3, B4 og B5 ha flatt tak/pulttak med inntil 10 graders helning
eller samme takform og vinkel som bolig. Takform og eventuell helning skal være den samme
for hvert delfelt. Garasje/carport skal ha maksimal høyde 4,0 m over gulv.
Garasje/carport skal harmonere med bolighuset i materialer, farge og form.
Det skal søkes byggetillatelse for garasje/carport samtidig med bolighuset.
Garasje/carporter kan plasseres min. 1,0 m fra veikant når den er parallell med veien. Når
garasjen står vinkelrett på veien skal avstanden være min. 5,0 m.
Utkjørsel fra garasje/carport skal være utformet slik at det gis betryggende oversikt.

§ 4.00 AVFALLSHÅNDTERING
Det er utarbeidet renovasjonsteknisk plan for området. Prinsipp som vist i planen skal følges.
Det skal opparbeides plass til 3 avfallsbeholdere pr. boenhet på den enkelte tomt.
Oppstillingsplass for avfallsbeholdere organiseres på egen tomt, og hentes direkte fra
adkomstveien. Beholderne skal skjermes i bod, garasje, carport eller egen innhegning.
Utforming og plassering av skjermingstiltaket skal fremgå av søknaden om byggetillatelse.
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§ 5.00 STØYSKJERMING
Retningslinje T 1442 samt støykrav fastsatt i Sandnes kommune sin miljøplan skal legges til
grunn for bebyggelse og uteoppholdsareal.
Støyrapporter for Stangelandsforen- felt B8 utarbeidet av SINUS A/S, datert 04.11.09, med
supplerende opplysninger datert 03.02.10, skal legges til grunn for støyskjermingstiltakene i
planområdet.
På tomt 3-7 skal det langs Tjeldvegen etableres et tett gjerde på 1,2 m som støyskjerm.
Andre støytiltak skal plasseres og bygges med høyder som vist på plankartet.
Eventuelle fasadetiltak for å oppnå tilfredsstillende innendørs støynivå skal avklares i
byggesaken.
§ 6.00 TRAFIKKOMRÅDER
Innenfor planområdet skal det utarbeides tekniske planer for offentlige kjøreveier
samt gang- og sykkelveger som legges frem for offentlig godkjenning. Opparbeidelsen skal
skje i henhold til Sandnes kommunes normer.
§ 7.00 FRISIKTSONER
I frisiktsone skal det være fri sikt i høyde lik 0,5 m over de tilstøtende veiers nivå.
§ 8.00 KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG
Eventuelle tekniske bygg og anlegg som er synlige over terreng skal gis en arkitektonisk
utforming som også gir en god tilpasning til bebyggelsen og terrenget.
§ 9.00 FELLESOMRÅDER
9.01

FELLES LEKEPLASS
Felles lekeplass er felles for alle boligene innenfor planområdet. Lekeplasser opparbeides
parallelt med utbyggingen. Det skal utarbeides detaljplan, i henhold til Sandnes kommunes
gjeldende normer for lekeplasser, som skal være godkjent av parksjefen før arbeidet
igangsettes. Planen skal utarbeides av fagkyndige i målestokk 1:200 og skal vise eksisterende
og planlagt terreng, overflatebehandling, beplantning, utstyr og materialbruk.

9.02

FELLES OPPSTILLINGSPLASS FOR AVFALL
Felles oppstillingsplass FA1 er felles for boenhetene i delfelt B1, B5 og tomt 3, 4, 8 og 9.
Felles oppstillingsplass FA2 er felles for boenhetene i delfelt B4 og tomt 5, 6, 7, 11 og 12.
Arealet skal benyttes som felles oppstillingsplass for avfallsbeholdere på tømmedag.

§ 10.00 REKKEFØLGEKRAV
Utbygging kan ikke igangsettes før det er dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet i
inntaksområdet, både i barne- og ungdomstrinnet.
Før anleggsstart for området godkjennes av kommunen, skal strømbehov og alternativ energi
til oppvarming være analysert og avklart. Prosjektering av VVA og annen infrastruktur, som
kabler og rørledning for energi, skal samordnes og dokumenteres avklart før opparbeiding av
feltene starter.
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I henhold til planer godkjent av Sandnes kommune skal følgende opparbeides samtidig:
1. kommunaltekniske anlegg
2. felles lekeplasser og felles grøntareal
3. offentlig adkomst, felles adkomstveg og gang- og sykkelveg.
4. fartsreduserende tiltak som opphøyet vegbane, fotjengerfelt og ledegjerde for
syklister.
5. støydempingstiltak iht. til krav som fremkommer fra Støyrapporter
Stangelandsforen- felt B8, datert 04.11.09
6. frisikt i henhold til plankartet
Anleggene 1-6 skal være ferdig opparbeidet før første innflytting.

Endringer etter vedtak:
Dato
27.04.2012

Saksnummer
201201527

Beskrivelse
Gnr. 59, bnr. 51: Tomtene kan bebygges med BYA på
maksimum 40 %. Boliger kan oppføres i 2 etasjer. Maks
mønehøyde/høyeste gesims: 7,5 m og maks laveste
gesims: 6,0 m målt fra overkant gulv i 1. etasje. Det tillates
kjeller i boligene.
Det tillates en boenhet pr. tomt.
Boligene skal ha samme takvinkel, taktekking og takform.
Det tillates saltak eller pulttak. Garasje og bod kan ha flatt
tak

Garasje kan tillates med BYA på 45m². Det tillates flere
bygg innenfor denne ramme dersom dette totalt ikke
overstiger 45 m² BYA. Garasje og bod kan plasseres i
nabogrense. Maks gesimshøyde for garasje og bod skal
være 2,75 m.
Minimum 2 biloppstillingsplasser på egen grunn hvor minst
1 skal være carport/garasje.
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Reguleringsplan for ny rv. 44 fra Stangeland til Skjæveland
Reguleringsbestemmelser

PlanID 97101
Saksnummer 199701155
______________________________________________________________________________________

Godkjent 17.12.2002
§1

AVGRENSING
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Innenfor denne grensen skal
arealbruken være som vist på planen.

BYGGEOMRÅDER
§2

BOLIGER
2.1
Felt B1, B2, B3 og B13
Feltene skal bygges ut med tomtestørrelse som er nyttet i nåværende boligfelt, med
frittliggende boliger.

2.2
Felt B7, B8, B9, B10, B12 og B14
Før bygging på felt B7-B10, B12 og B14 skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan.
Feltene skal samlet bygges ut med gjennomsnittlig tetthet på minimum 2 boliger pr. da og
maksimum 3 bol pr. da, i form av frittliggende boliger, tett og lav bebyggelse (rekkehus kjedehus) eller mindre leilighetsbygg.
I bebyggelsesplanen for det enkelte boligområdet skal det avsettes areal/tomt for nettstasjon
dersom kraftlaget eller -verket krever det.
I forbindelse med utbygging av felt B9 og B10 skal det vurderes anlagt kollektivtrase mellom
Asheimveien og Heigreveien.

2.3

Felles bestemmelser for boligområdene

Største tillatte byggehøyde for nye boliger:
For hus med underetasje:
Mønehøyde 7 m og gesimshøyde 4 m over grunnmur.
For hus uten eller med nedgravd kjeller:
Mønehøyde 8,5 m og gesimshøyde 6 m over grunnmur.
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Bygningssjefen fastlegger endelig grunnmurshøyde. Det faste utvalg for plansaker kan tillate
boliger med underetasje der terrengforholdene ligger til rette for det.
Eneboligtomter skal bebygges med 1 boenhet. Der tomtestørrelsen tillater det, kan det
godkjennes inntil 1 ekstra leilighet. Leiligheten må ikke overskride 80 m 2. Det forutsettes at
krav til parkering på egen eiendom tilfredsstilles i henhold til gjeldende kommunal parkerings
norm og at hver boenhet får tilfredsstillende areal til uteopphold, både når det gjelder
størrelse og orienteringsmessig plassering.
Bebygget flate BYA kan være maks. 30 % av netto tomt. Garasje kommer i tillegg. Garasje kan
ikke ha grunnflate over 40 m².
Parkering skal tilfredsstille Sandnes kommunes gjeldende parkeringsnorm. Garasje kan
plasseres utenfor viste byggegrenser og inntil nabogrense. Minste avstand til veg/fortau skal
være 1 m dersom garasjen blir plassert med lengderetning parallell med vegen, og 5 m
dersom garasjen skal stå med lengderetning vinkelrett på vegen.
Det skal være min. 10 m avstand mellom bolig- og eiendomsgrense ved uteplasser.
Uteplasser må kunne gi ettermiddags- og kveldssol.
Møneretning skal være parallell med husets lengderetning. Taket utformes som saltak med
takvinkel 30-45o. Samlet bredde av takoppløft og arker er begrenset til 1/3 av takflatens
lengde.
Situasjonsplan som følger byggemelding skal vise disponering av hele tomta med plassering
av bolig, garasje, ytre boder, plassering av 3 bossdunker, høyder på ferdigformet terreng,
forstøtningsmurer osv.
Det faste planutvalget kan godkjenne innredning av rom for enkel næringsvirksomhet eller
sosiale formål, når dette etter utvalgets skjønn ikke vil være til ulempe for omkringliggende
bebyggelse med hensyn til lukt, støy, trafikk, parkering m.m.
Utgraving og oppfylling i terrenget skal holdes innenfor egen tomtegrense, også i
anleggsperioden. Naboer kan gå sammen om en felles løsning.

§3

INDUSTRI
3.1
Industri – I 1
Området skal nyttes til kontor/lett industrivirksomhet med tilhørende kontor- og
lagerfunksjoner. Kommunen kan nekte etablert virksomhet som etter kommunens skjønn er
til ulempe for omgivelsene. Eksisterende enebolig tillates opprettholdt. Leilighet i kontor/industribygg skal tilbakeføres til kontor-/industriformål når det faste utvalg for plansaker
krever dette jf. tinglyst hefte.
Største tillatte gesimshøyde er 7 m og største mønehøyde skal være 9,5 m i forhold til topp
grunnmur.
Tillatt utnytting for området (TU) er maksimum 30 % for vestre planalternativ for rv. 44 og
40 % for østre alternativ.
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3.2
Industri – I 2
På arealet for industri kan det oppføres bygg for lett industrivirksomhet, engrosvirksomhet
med tilhørende kontor- og lagerfunksjoner. Det faste utvalg for plansaker kan nekte etablert
virksomhet som etter kommunens skjønn er til ulempe for omgivelsene.
Største tillatte gesimshøyde og mønehøyde skal være 12 m i forhold til topp grunnmur.
Tillatt utnytting for området (TU) er maksimum 90 %.
Ved byggemelding skal det leveres inn utomhusplan som skal vise hele tomtens arealbruk.
Planen skal vise plassering av bygninger, parkeringsanlegg, trafikksikker avkjørsel, gjerder,
beplantning og plass for utendørs lagring.
Det faste utvalg for plansaker kan kreve at skjemmende tekniske anlegg og områder med
utendørs lagring, blir skjermet av bygningsdeler, murer eller annen innhegning.
All parkering og av- og pålessing skal skje på egen grunn.

§4

ALLMENNYTTIG FORMÅL
Tomta kan nyttes til bygg for allmennyttig formål, forsamlingslokale. Største tillatte
byggehøyde er 9,5 m mønehøyde og 7 m gesimshøyde over grunnmur. Byplansjefen
fastlegger endelig grunnmurshøyde.
Parkering skal dekkes på egen grunn i henhold til gjeldende kommunal parkeringsnorm.

§5

KOMBINERTE FORMÅL
5.1
Kombinert formål mellom B1 og B14
Arealet for kombinert formål er avsatt til kombinasjonen industri/allmennyttig formål. Tomta
kan nyttes til bygg for allmennyttig formål, forsamlingslokale og til bygg for lett
industrivirksomhet, engros, og servicevirksomhet med tilhørende kontor- og lagerfunksjoner.
Det faste utvalg for plansaker kan nekte etablert virksomhet som etter kommunens skjønn er
til ulempe for omgivelsene.
I tilslutning til virksomheten kan det innredes vaktmesterbolig.
Bygningenes grunnflate må ikke overstige 40 % av tomtens nettoareal. Største tillatte
byggehøyde er 9,5 m mønehøyde og 7 m gesimshøyde i forhold til topp grunnmur.
Byplansjefen fastlegger endelig grunnmurshøyde.
Parkering skal dekkes på egen grunn i henhold til gjeldende kommunal parkeringsnorm.
5.2
Kombinert formål vest for B7
Arealet for kombinert formål er avsatt til kombinasjonen friområde/bolig. Området kan kun
tas i bruk til boligformål dersom høyspentlinje i østre kant av området legges i kabel. Ved
bruk som boligområde vil dette området inngå i B7 m/tilhørende reguleringsbestemmelser.
Hvis ikke, vil området omfattes av reguleringsbestemmelsene som for friområder jf. § 11.
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Vedtatt dato: 19.05.2010
Dato for siste endring: 27.04.2012

FAREOMRÅDE
All bygging eller annet anlegg innenfor området skal godkjennes av det kraftlag eller verk
som eier høyspentlinjene.

§7

SPESIALOMRÅDE
7.1
Frisiktsoner
Areal i frisiktsoner skal ha fri sikt i en høyde av 0,5 m over de tilstøtende veiers nivå.
7.2
Spesialområde for gravlund
Område skal nyttes til gravlund med nødvendige bygninger, tekniske anlegg samt veier og
parkering. Arealet mellom kraftlinje og ny rv. 44 skal ikke tas i bruk som gravlundareal før evt.
kraftlinje legges i bakken. Arealet kan nyttes til parkering samt massedeponering av egnede
masser og skal opparbeides parkmessig. Før arealet tas i bruk som massedeponi må det
utarbeides terrengplan som godkjennes av parksjefen.
Redskapshus og lignende skal utformes i maks 1 et og gis en utforming som harmonerer med
omgivelsene.
Gravlunden skal bygges ut etter detaljplan godkjent av parksjefen. Planen skal vise plassering
av gravplasser, interne veier, parkeringsplasser og plassering av nødvendige bygninger som
har tilknytning til bruken av gravlunden. Videre skal planen gjøre greie for nødvendig
støyskjerming.
7.3
Spesialområde byggesone
Det tillates ikke etablert bygninger eller faste innretninger innenfor byggesonen.

§8

TRAFIKKFORMÅL
Veganleggene som er en nødvendig følge av anlegg av ny rv. 44, slik som kjørebaner og
gang- og sykkelveger i retning nord-sør, med tilhørende underganger/broer, skal bygges ut
samtidig med rv. 44.
Inngrep i botanisk område nord for Børskådå, som følge av ny rv. 44, skal være minst mulig.
Det kan anlegges fordrøyningsbasseng/rensepark innenfor areal regulert til trafikkformål.
Overvann som ledes til Figgjovassdraget eller Storånavassdraget må føres via
sedimenteringsdammer og sandfilter/våtmarksfilter.
Ved behov må det etableres midlertidige fangdammer i anleggsperioden for å unngå økt
partikkelførsel til vassdragene. Midlertidige riggplasser skal også utformes med
oppsamlingsmuligheter for forurensende stoffer. De midlertidige anleggene skal godkjennes
av kommunalteknisk sjef.
Bro over rv. 44 ved Leiteveien, Asheimveien og Årsvollveien skal ha en bredde på ca. 10 m.
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Steingjerder/pansermur som evt. må flyttes i forbindelse med anleggelse/opprusting av g/sveg/ny rv. 44 og tekniske anlegg skal legges tilbake/løs opp på nytt tilpasset veganlegget.

§9

AVKJØRSLER/SIKTFORHOLD
Det faste utvalg for plansaker skal godkjenne avkjørsler fra kommunale veier. Utkjørsel fra
garasje eller biloppstillingsplass skal være utformet slik at det gis betryggende oversikt.
Busker, trær mv. må ikke plantes nærmere veikant enn 0,75 m.
Vegetasjonen som vokser inn over grensen til offentlig areal, kan kreves fjernet.

§ 10

STØYSKJERMING
Nødvendig støyskjerming for eksisterende og planlagt bebyggelse er vist på plankartet.
Eksisterende boliger skal støyskjermes før veganlegget tas i bruk. Støytiltakene skal
tilfredsstille Miljøverndepartementets krav om at utendørs støynivå for eksisterende boliger
ikke skal overstige 55 dBA ved første etasje.
For 2. etasje skal utendørs støynivå ikke overstige 55 dBA, med unntak for de eiendommer
som er beskrevet i støyrapport som følger reguleringssaken. For disse skal det gjennomføres
nødvendige fasadetiltak som oppfyller Miljøverndepartementets krav om at innendørs
støynivå ikke skal overstige 30 dBA. Dersom støynivå og fasadetiltak umuliggjør utlufting vha.
vindu skal det gis tilbud om mekanisk ventilasjon.
For friområder og gravlund skal tiltak som beskrevet i støyrapport gjennomføres. Utendørs
støynivå for gravlunden skal ikke overstige 55 dBA. Det må utarbeides egen plan for disse
tiltakene som skal godkjennes av parksjefen.
For nye boligområder kan tiltak som beskrevet i støyrapport som følger reguleringssaken
gjennomføres som en del av veganlegget. Før nye boliger bygges må utbygger utarbeide
oppdaterte støyvurderinger og nødvendige støyskjermingstiltak må gjennomføres før eller
samtidig med utbyggingen av boligene.
Ved trafikkøkning på tilstøtende veier innen det første året, som skyldes anleggelse av ny rv.
44 og som medfører økt støy, skal det gjennomføres avbøtende tiltak innen rimelig tid. Det
skal lages plan for tiltakene som skal godkjennes av byplansjefen. Innen samme tid skal det
også, dersom det er behov for det, foretas støymålinger for å vurdere effekten av
støyskjermingstiltakene langs ny rv. 44.
Det skal foretas beplantning ved støyskjermer og på støyvoller etter en plan der plantevalg
og omfang er stedstilpasset til omkringliggende miljø.
For områder regulert til industri og for kombinert område mellom B1 og B14 skal støynivået
ikke overstige retningslinjer fra SFT (TA-506) for industriområder.
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§ 11

Vedtatt dato: 19.05.2010
Dato for siste endring: 27.04.2012

FRIOMRÅDER
Friområdene skal opparbeides etter planer godkjent av parksjefen. Det tillates anlagt gangog sykkelveger innenfor friområdene.
I friområdene kan det faste utvalg for plansaker tillate oppført bygning som har tilknytning til
bruken av friområdene.
Likeledes kan det tillates oppført kommunaltekniske anlegg når dette etter utvalgets skjønn
ikke er til hinder for områdenes bruk som friområde, eller medfører miljømessige farer eller
ulemper.
Tekniske bygg og anlegg som er synlig over terreng skal gis en arkitektonisk tilfredsstillende
utforming som også gir en god tilpasning til terrenget.
Eksisterende vegetasjon og steingarder i friområder skal søkes bevart.
Innenfor friområdene tillates anlagt renseparker.

§ 12

LANDBRUKSOMRÅDER
12.1 Område for jordbruk
Det kan oppføres kommunaltekniske anlegg etter godkjenning av det faste utvalg for
plansaker.
Det kan ikke settes opp bygg eller anlegg uten at tiltaket er meldt til kulturminnevernmyndighetene, og at disse har fått anledning til å uttale seg.
Dersom det er behov for jordbruksadkomst til del av gnr. 47 bnr. 11 vest for ny rv. 44, gis det
mulighet for å utvide den langsgående g/s-vegen til 4 meter fra profil 5100 og sør til og med
planfri jordbrukskryssing på gnr. 47 bnr. 74, med nødvendig tilpasninger til nevnte planfrie
krysning.
12.2 Område for gartneri
Det kan kun oppføres bygninger som har direkte tilknytning til driften av gartnerivirksomhet.
Nødvendige parkeringsplasser i forbindelse med salg, skal dekkes innenfor område regulert
til gartneri.

§ 13

MASSEDEPONERINGSOMRÅDE
Langs veganlegget gis vegvesenet muligheter til å deponere masser midlertidig på areal inntil
50 m fra senterlinje på begge sider av veitraseen til rv. 44, med unntak av vestsiden av
vegtraseen nord for Børskådå (fra profil 0 til profil 340) samt innenfor eksisterende
friområder. Innen anleggets avslutning skal vegvesenet tilbakeføre disse arealene til
tilnærmet opprinnelig tilstand med mindre annet er avtalt med grunneier.
Innenfor massedeponeringsområde vist på planen tillates permanent lagring av masser i den
kotehøyde som er vist på planen.
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§ 14

Vedtatt dato: 19.05.2010
Dato for siste endring: 27.04.2012

REKKEFØLGEKRAV
Før ny rv. 44 åpnes skal følgende deler av ny Heigrevei regulert i plan 91109, Reguleringsplan
for Stangelandsforen være bygd:
 ny Heigrevei
 gjenværende deler av regulerte støyvoller på begge sider av veien
 gjenværende deler av regulert gang- og sykkelvei og undergang

§ 15

GENERELT
Disse bestemmelser kommer i tillegg til plan- og bygningsloven og de gjeldende
bygningsvedtektene for Sandnes kommune.
Det faste utvalg for plansaker kan innenfor rammen av plan- og bygningsloven gjøre unntak
fra disse bestemmelser.
Etter at denne reguleringsplan er vedtatt, kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som er i
strid med planen og bestemmelsene.
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