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BJØRNDALEN
HAGE

3D-illustrasjon som viser Bjørndalen Hage midt i bildet. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Fasadeuttrykk vil avvike på ferdig bygg. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

3D-illustrasjon som viser Bjørndalen Hage fasade 
mot nord. Merk at illustrasjonen kan vise 

elementer og materialer som ikke er en del 
av standardleveransen. Fasadeuttrykk 

vil avvike på ferdig bygg. Bilde og 
utsiktsforhold er kun ment som 

en illustrasjon, og avvik 
vil forekomme.
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Innhold

Alle 3D-illustrasjoner er ment som inspirasjon – avvik vil 

forekomme. Det tas forbehold om skrivefeil eller andre mangler.

24 tidsriktige og smarte leiligheter fra 45-84m2 
med barnehage i hele første etasje. Her legges 
det opp til en problemfri og sosial livsstil for 
både store og små.

Spillet mellom de ulike materialene gir fasadene særpreg og 
spenning. Området rundt inngangspartiet vil invitere til opphold. Her 
blir det sittegrupper, stedstypisk beplantning og sykkelparkering.

3D-illustrasjon som viser Bjørndalen Hage. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Fasadeuttrykk vil avvike på ferdig bygg. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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VELKOMMEN  
TIL VIDUNDERLIGE 
BJØRNDALEN

Å bo handler om trivsel og 
trygghet hele døgnet – både 

inne og ute. 

Her i Bjørndalen strekker vi 
oss langt for å tilrettelegge 

for barn - for der barn trives, 
trives også foreldre og 

besteforeldre. 

Selv om akkurat barnehagen 
er for de aller yngste, vil det 
også etableres lekeområder 
for barn i skolealder og 
oppover. Ulike lekeplasser, 
klatrestativ og naturlek vil 
det finnes et bredt utvalg av i 
Bjørndalen. Hele området skal 
oppleves som et mangfold av 
muligheter for store og små. 

Alt dette innenfor et definert 
område som skal oppleves 
nært og naturlig - og med 
minimalt av biltrafikk. 

Nesten litt som om barna selv 
har fått bestemme - og slik 
at du som voksen kan føle 
deg trygg på at dine barn 
trives, der de vokser opp.

3D-illustrasjon som viser Bjørndalen Hage. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Fasadeuttrykk vil avvike på ferdig bygg. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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LEVE
LÆRE 
LEKE Det skal være enkelt å være 

barn i Bydel Bjørndalen, 
men det skal også være 
enkelt å være forelder - eller 
besteforelder. Tiden strekker 
ikke alltid til, det vet vi godt. 
For flere av oss er dagene en 
kabal med henting, levering, 
frem og tilbake, fra og til, 
av og på, opp og ned. For å 
gjøre denne evige runddansen 
noe enklere, bygger vi nå 
barnehage i hele første etasje 
i Bjørndalen Hage. Her kan 
barna boltre seg i fantastiske 

omgivelser. Med sine trygge 
og moderne fasiliteter og 
en kapasitet på nærmere 80 
barn, vil dette være et supert 
tilbud for mange. 

Neste brikke i den nye bydelen består av 24 
moderne og praktiske boenheter. Her fokuseres 
det på en godt tilrettelagt hverdag for store og 

små - inne og ute. 

3D-illustrasjon som viser Bjørndalen Hage. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Fasadeuttrykk vil avvike på ferdig bygg. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

BJØRNDALEN HAGE
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Bjørndalen Hage er én av 
flere deler i utviklingen av et 
nytt og grønt boligområde, 
med god kollektivdekning til 
Kristiansand sentrum. Her er 
det stort fokus på å skape 
gode uterom og å lage bydel 
for å leve og bo i. Sentralt 
i området ligger en stor 
park, som blir et naturlig 
møtested og en grønn lunge 
for nabolaget. Bjørndalen 
Hage knytter seg også opp 
mot dette grøntdraget, 
med parken på en side og 
Bjørndalen Allè, som en mer 
urban gate på den andre 
siden. Mot denne gaten blir 
man invitert inn i prosjektet 
gjennom et tun, med 
epletrær og møblering for 
lek og opphold. Tunet er det 
naturlige samlingspunktet 
for beboere, og tilbyr et sted 
å være i tillegg til den mer 

private balkongen, som hver 
leilighet har. 

Det er i prosjektet lagt vekt 
på å tilby boliger av variert 
størrelse, og med kvaliteter 
i form av private balkonger, 
gode lysforhold og mulighet 
for variasjon i antall rom 
i flere av leilighetene. 
Alle leilighetene har gode 
oppbevaringsmuligheter, 
med innvendige boder inne 
i leiligheten i tillegg til 
sportsboder i kjeller. For 
noen av leilighetene er det 
i tillegg en bod rett ved 
inngang i tilknytning til en 
morgensolplass, som en 
ekstra kvalitet i tillegg til 
privat balkong mot sør. 

Arkitektonisk er prosjektet 
utformet som tre elementer 
med ulikt uttrykk, hvor 

hver av disse har sin 
unike fasade. Det benyttes 
vedlikeholdsvennlig 
trekledning på de tre 
volumene, med farger som 
skiller seg fra hverandre, 
men som likevel fungerer 
fint sammen. Dette gjør 
at volumene framstår 
i en tilpasset skala til 
omkringliggende bebyggelse, 
og skaper en variasjon i 
uttrykk. Prosjektet framstår 
likevel helhetlig med samme 
type balkonger og vinduer. 

I første etasje ligger 
en barnehage, som har 
henvendelse og innganger på 
motsatt side av boligenes 
fellestun og inngang. 
Barnehagens fasade er noe 
mer variert enn boligene, og 
skaper en mer leken fasade i 
samspill med boligetasjene. 

Barnehagen har vinduer mot 
fellestunet, men er likevel 
ikke en del av dette da 
inngangene forholder seg til 
barnehagens uteområde. 

Bærekraft er et stort 
fokus i Bjørndalen Hage, 
og dette er et prosjekt 
med høye miljøambisjoner. 
Prosjektet prosjekteres i 
passivhusstandard, og følger 
miljøsertifiseringssystemet 
BREEAM, som har strenge krav 
for å kvalifiseres som et 
miljøvennlig prosjekt. 

Bjørndalen Hage er et prosjekt 
som tilbyr gode bokvaliteter 
og muligheter for fellesskap 
og private rom i samspill, med 
miljø og trivsel i fokus.  

Trine Kvaal Leren
Dark Arkitekter

ARKITEKTENS VISJON

3D-illustrasjon som viser Bjørndalen Hage. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Fasadeuttrykk vil avvike på ferdig bygg. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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ET NATURLIG MIDTPUNKT
Bjørndalen er full av 
naturressurser og kvaliteter 
som vi ønsker å dyrke og 
bevare. Dette vil gi denne 
frodige bydelen en helt 
særegen identitet. 

Her kan det nevnes 
salamander-forekomst, 
frosker, åkerholmer, epletrær, 
bekker, gamle ruiner. Alt 
dette skal alle være med oss 
inn i fremtidens Bjørndalen. 

Parken er omgitt av boliger og 
mennesker - ikke trafikk, noe 
som vil være en god kvalitet. 
Her går du rett fra boligen 
og ut i frodige grøntområder. 
Samtidig – rett utenfor 
næringsområdet som rammer 
inn den rolige oasen, finner 
du både sykkelekspress og 
bussforbindelser til dit du 
måtte ønske å dra. 

Derfor kan vi kalle Bydel 
Bjørndalen for et naturlig 
midtpunkt.

3D-illustrasjon som viser oversiktsbilde av Bydel Bjørndalen. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Fasadeuttrykk vil avvike på ferdig bygg. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

BJØRNDALEN HAGE
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3Kristiansand 
sentrum

UiA

Lund

Vollevannet

E18

E18

BJØRNDALEN
HAGE

En slik beliggenhet gir 
masse muligheter. Her kan 
du starte dagen med et bad 
i Vollevannet, dra på jobb 
eller studier på dagen og 
trimme eller gå på kino på 
kvelden – enten du har bil 
eller ei. Denne beliggenheten 
er ikke bare behagelig – den 
er kjempesmart. For her kan 
du alltid velge – parkere 
egen bil i parkeringskjeller, 
sykle dersom du føler for det 
eller ta bussen som går forbi 
366 ganger hver dag i hver 
retning. 

Bussholdeplass: 0,1 km
Rema 1000:  0,1 km
Sentrum:  3,3 km
UiA:  1,4 km

Sørlandssenteret: 8,5 km
Kjevik Flyplass: 13,3 km
Jegersberg: 1,5 km
Sør Arena 1,7 km

Oppgitte avstander er estimert ut fra google.maps og målt fra midt i den nye bydelen.

Sentrale avstander:
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Bjørndalen Hage passer for 
alle som ønsker å bo uten 
å tenke på vedlikehold og 
oppussing. Her fokuserer vi 
på smarte leiligheter til priser 
som passer like godt for de 
som flytter fra enebolig, til 
barnefamilier som ønsker å 
bruke flere av døgnets timer 
på trivsel fremfor stress og 
daglig organisering.

LEKENDE 
LETT

Mot nord får Bjørndalen Hage 
en dyp og lun svalgang som 
blir noe utenom det vanlige. 
Denne blir kledd i tre, og vil 

fungere som et skjermet 
oppholdssted for leiligheter 

med inngang fra denne.

3D-illustrasjon som viser Bjørndalen Hage. Merk at 
illustrasjonen kan vise elementer og materialer som 
ikke er en del av standardleveransen. Fasadeuttrykk 

vil avvike på ferdig bygg. Bilde og utsiktsforhold er kun 
ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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10-19-0210Bjørndalen KF6
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Plan 2 - Salgsplan

Salgstegning

Plan 2 - Salgsplan

Skanska Kristiansand
Rigedalen 15, 4626 Kristiansand

(A2)

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 22.04.2019 Salgstegning opprettet Team
B 28.08.2020 Endret balkong leil. 208 TKL RS

C 29.01.2021 Oppdaterte salgs og
kontraktstegninger

SG RS

ANDRE ETASJE

Leilighetene blir smarte og funksjonelle. Hver kvadratmeter 
er godt utnyttet og store vindusflater gir lys og ekstra 
romfølelse. Leiligheten her er vist med tilvalg.

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT SOLGT

SOLGT SOLGT

3D-illustrasjon leilighet 305. Stuen er mindre da leiligheten leveres med 3 soverom. Vinduet til høyre er et soveromsvindu. Merk at illustrasjonen kan 
vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Leiligheten er oppgradert med vegg og takfarge i farge Space. HTH kjøkken 
- fronter leveres i type Stockholm og benkeplate i laminat Marmor Nero. Andre farger (som vist her) kan bestilles som tilvalg. Hvitevarer på kjøkken 
inngår ikke i standardleveransen. Det vil komme synlig V-Fuge i tak i stue, kjøkken og soverom. Det leveres gerikter rundt dører. Gulvet vist her er 
oppgradert og inngår ikke i standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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10M0M 2M A3

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tiltakshaver

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Bygg Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. 

Sportsbod og ev. utebod er ikke medregnet i
boligens BRA / P-rom. 

Hvitevarer, garderobeskap, stiplet innredning
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør. Tekniske installasjoner,
innkassinger/nedforinger og rørføringer kan 
avvike fra og/eller er ikke vist på plantegninger. 
Elektriske punkter vises på egen tegning og 
kan avvike fra vist møblering. Det vil 
forekomme synlige sprinklerhoder. 
Teknisk utstyr er ikke endelig plassert. 

Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk 
og bør ikke benyttes som grunnlag for 
bestilling av innredning eller møbler.

DA.12-L208S

10-19-0210Bjørndalen KF6

Leilighet 208

Prospekttegning

Skanska Kristiansand
Rigedalen 15, 4626 Kristiansand

1:100

2 77,5m2 208

81,5 m2

3

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 22.04.2019 Salgstegning opprettet Team
B 02.05.2019 Revidert RS Team
C 28.08.2020 Endret balkong leil. 208 RS TKL

D 29.01.2021 Oppdaterte salgs og
kontraktstegninger

RS SG

BJØRNDALEN 
HAGE

Etg: 2
Leil. 208 

BRA 81 m2

P-rom 78 m2

Sov. 2

Pris 4.700.000,-
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Alt. Sov

32.33 m²
Stue/Kjøkken

1.99 m²
Bod

13.04 m²
Balkong

10M0M 2M A3

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tiltakshaver

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Bygg Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. 

Sportsbod og ev. utebod er ikke medregnet i
boligens BRA / P-rom. 

Hvitevarer, garderobeskap, stiplet innredning
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør. Tekniske installasjoner,
innkassinger/nedforinger og rørføringer kan 
avvike fra og/eller er ikke vist på plantegninger. 
Elektriske punkter vises på egen tegning og 
kan avvike fra vist møblering. Det vil 
forekomme synlige sprinklerhoder. 
Teknisk utstyr er ikke endelig plassert. 

Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk 
og bør ikke benyttes som grunnlag for 
bestilling av innredning eller møbler.

AA.12-L208S

10-19-0210Bjørndalen KF6

Leilighet 208

Prospekttegning

Skanska Kristiansand
Rigedalen 15, 4626 Kristiansand

1:100

2 77,5m2 208

81,5 m2

3

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 22.04.2019 Salgstegning opprettet Team

0
2

10
m

kjøkken 
baderom
elektro
malerarbeid
husbankfinansiering

OPPGRADERT:

Be megler om fullstendig liste 
på hva som er oppgradert i din 
drømmeleilighet.

Stilart: Moderne

Foto fra leilighet 208 i stilart Moderne (digitalt møblert). 
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Bad A1H

10M0M 2M A3

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tiltakshaver

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Bygg Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. 

Sportsbod og ev. utebod er ikke medregnet i
boligens BRA / P-rom. 

Hvitevarer, garderobeskap, stiplet innredning
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør. Tekniske installasjoner,
innkassinger/nedforinger og rørføringer kan 
avvike fra og/eller er ikke vist på plantegninger. 
Elektriske punkter vises på egen tegning og 
kan avvike fra vist møblering. Det vil 
forekomme synlige sprinklerhoder. 
Teknisk utstyr er ikke endelig plassert. 

Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk 
og bør ikke benyttes som grunnlag for 
bestilling av innredning eller møbler.

CA.12-L408S

10-19-0210Bjørndalen KF6

Leilighet 408

Prospekttegning

Skanska Kristiansand
Rigedalen 15, 4626 Kristiansand

1:100

4 77,5m2 408

81,5 m2

3

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 22.04.2019 Salgstegning opprettet Team
B 02.05.2019 Revidert RS Team

C 29.01.2021 Oppdaterte salgs og
kontraktstegninger

RS SG

0
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10
m

BJØRNDALEN 
HAGE

Etg:  4
Leil. 408 

BRA 81 m2

P-rom 78 m2

Sov. 2 

Pris 4.990.000,-
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4.83 m²
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7.77 m²
Alt. Sov

32.33 m²
Stue/Kjøkken

2.00 m²
Bod

13.04 m²
Balkong

10M0M 2M A3

Dark Arkitekter AS
DRAMMENSVEIEN 130      0277 OSLO
TLF: 23 13 12 00   FAX: 23 13 12 01   darkarkitekter.no

Skala Index

Tegningstatus

Innhold

Prosjekt Prosjektnr.

Tiltakshaver

Tegningsnr.

Antall rom:

BRA:

Bygg Etasje P-ROM Leilighetsnr.

Definisjoner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor
bruksenheten (NS3940).
NTA er arealet mellom innside vegger for
omsluttende bygningsdel
(Takstbransjens retningslinjer).

P-rom areal er primærrommenes nettoareal
(NTA) og arealet av innvendige vegger mellom
disse, minus boder og tekniske rom
(Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter
innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom,
på samme måte som i BRA.

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av 
  arealbetegnelser ved omsetning av
  bolig" fra 2012

Forbehold:

Dette er en salgstegning med forslag til 
møblering som ikke har hensyntatt 
tilgjengelighetskrav i henhold til gjeldende 
regler. Tegning som viser møbleringsforslag
med tilgjengelighetskrav ivaretatt kan fås på 
forespørsel. 

Sportsbod og ev. utebod er ikke medregnet i
boligens BRA / P-rom. 

Hvitevarer, garderobeskap, stiplet innredning
og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i 
standardleveransen. Kjøkken leveres iht. 
tegning fra leverandør. Tekniske installasjoner,
innkassinger/nedforinger og rørføringer kan 
avvike fra og/eller er ikke vist på plantegninger. 
Elektriske punkter vises på egen tegning og 
kan avvike fra vist møblering. Det vil 
forekomme synlige sprinklerhoder. 
Teknisk utstyr er ikke endelig plassert. 

Boliger, balkonger og terrasser er ikke 
detaljprosjektert. Det kan bli mindre justeringer 
i forbindelse med detaljprosjektering. Endelig 
areal kan avvike noe fra tegning som følge av 
dette. Plantegninger kan avvike i målestokk 
og bør ikke benyttes som grunnlag for 
bestilling av innredning eller møbler.

AA.12-L408S

10-19-0210Bjørndalen KF6

Leilighet 408

Prospekttegning

Skanska Kristiansand
Rigedalen 15, 4626 Kristiansand

1:100

4 77,5m2 408

81,5 m2

3

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

A 22.04.2019 Salgstegning opprettet Team

kjøkken 
baderom
elektro
malerarbeid
husbankfinansiering

OPPGRADERT:

Be megler om fullstendig liste 
på hva som er oppgradert i din 
drømmeleilighet.

Stilart: Moderne

Foto fra leilighet 408.
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Prisliste

Leil. Rom BRA P-rom Balkong Pris leilighet Pris parkering Pris inkl. 
parkering

Omkostn. Est. felles-
kost. pr. mnd.

201 3 70.5 66.5 12 SOLGT -  SOLGT  -  - 

202 3 (4) 84.5 80.0 12  SOLGT -  SOLGT  - - 

203 2 45.5 41.0 6  SOLGT -  SOLGT  -  - 

204 2 45.5 41.0 6  SOLGT -  SOLGT  -  - 

205 3 (4) 84.0 79.5 12  SOLGT -  SOLGT  -  - 

206 2 (3) 55.0 51.5 8  SOLGT -  SOLGT  -  - 

207 3 70.5 66.5 8  SOLGT -  SOLGT  -  - 

208 3 81.0 78.0 13  kr  4.700.000 300.000  kr  5.000.000  kr  16.696  kr  2.105 

301 3 70.5 66.0 12  SOLGT -  SOLGT  -  - 

302 3 84.0 80.0 12  SOLGT -  SOLGT  -  - 

303 2 45.5 41.0 6  SOLGT -  SOLGT  -  - 

304 2 45.5 41.0 6  SOLGT -  SOLGT  -  - 

305 4 84.0 80.0 12  SOLGT -  SOLGT  -  - 

306 2 (3) 55.0 51.5 8  SOLGT -  SOLGT  -  - 

307 3 70.0 67.0 8  SOLGT -  SOLGT  -  - 

308 3 81.0 78.0 13  SOLGT -  SOLGT  -  - 

401 3 70.5 66.0 12  SOLGT -  SOLGT  -  - 

402 3 84.5 79.5 12  SOLGT -  SOLGT  -  - 

403 2 45.5 41.0 6  SOLGT -  SOLGT  -  - 

404 2 45.5 41.0 6  SOLGT -  SOLGT  -  - 

405 3 84.0 80.0 12  SOLGT -  SOLGT  -  - 

406 3 55.0 51.5 8  SOLGT -  SOLGT  -  - 

407 3 70.5 66.5 8  SOLGT -  SOLGT  -  - 

408 3 81.0 78.0 13  kr  4.990.000 300.000  kr  5.290.000  kr  16.696  kr  2.105 

Omkostninger utover kjøpesum
Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal 
det betales dokumentavgift på 2,5% av 
tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt
pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet 
mellom ca. kr. 5 085,- på den minste og ca. 
kr. 9 550,- på den største leiligheten. Dvs. 
kr. 113 pr. kvm BRA.

Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle 
pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

I tillegg kommer et beløp tilsvarende 3 mnd. 
felleskostnader(ekskl. kostnader til felles 
fjernvarme), som oppstartslikviditet
til sameiet.

Det tas forbehold om at beregnings-
grunnlaget for dokumentavgiften
godkjennes hos Statens Kartverk, samt 
eventuell endring i de oppgitte offentlige 
gebyrer.

Betalingsbetingelser
Kr. 100 000,- av kjøpesummen innbetales 
som forskudd 14 dager etter mottatt 
betalingsanmodning fra megler. Dette må 
være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke 
kan være knyttet noen vilkår eller forbehold 
til innbetalingen av pengene utover de vilkår
som fremgår av nærværende kontrakt. 
Restbeløp innskudd/egenkapital/eventuelle 
tilvalg samt omkostninger betales etter 
regning før overtagelse. Det vil kunne 
kreves fremlagt finansieringsbevis før 
kontraktsinngåelse.

Selger vil stille garantier i henhold til 
bustadoppføringslovas § 47 for det til 
enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet 

tilfaller selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. 
Forsinket betaling med mer enn 21 dager for 
beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse
og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, 
har selger rett til å heve kjøpet og foreta 
dekningssalg.

Månedlige fellesutgifter
Kostnader til drift og vedlikehold av 
sameiets fellesarealer påhviler sameierne 
i fellesskap i henhold til de enkeltes 
sameiebrøker. Driftskostnader for 
p-plasser vil bli fordelt mellom brukerne. 
Felleskostnadene utgjør ca. kr. 310,- pr. kvm 
pr. år. Budsjett over felleskostnader kan 
fås ved henvendelse til megler. Det gjøres 
oppmerksom på at dette er ett utkast og 
kan, dersom sameiet ønsker det, endres på 
flere punkter.

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale 
avgifter, renovasjon, forsikring av 
bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, 
snørydding, vaktmestertjenester, trappevask 
og andre drifts-kostnader. Felleskostnadene 
vil avhenge av hvilke tjenester sameiet 
ønsker utført i felles regi.  

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte 
seksjonseier direkte og beregnes ikke som 
del av felleskostnader. Fjernvarme som 
inkluderer oppvarming og varmt vann i 
leilighetene kommer i tillegg til stipulerte 
felleskostnader.  

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, 
brebånd og telefoni. Det legges opp til at 
sameiet (ev at utbygger gjør en avtale  
som gjelder fra innflytting) inngår felles 
avtale om levering av tv- og internett 
tjenester med en leverandør. Bygget vil 

være forsikret frem til overtakelse. Sameiet 
tegner fullverdforsikring fra overtakelse. 
Kjøper forsikrer eget innbo. Utbygger svarer 
for fellesutgifter for eventuelle usolgte 
enheter etter ferdigstillelse  

Arealberegning; BRA og P-rom  
Arealene som er oppgitt på tegninger i 
denne salgsoppgaven og i prisliste, er 
angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det 
areal av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende vegger. I BRA medregnes også 
areal som opptas av vegger, rør og  
ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter 
o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). 
 
Primærrom (P-rom) er primærrommenes 
nettoareal og arealet av innvendige vegger 
mellom disse, minus boder og tekniske  
rom (Veileder NS3940). Vi har inkludert 
alle sjakter innenfor omsluttende 
leilighetsvegger i P-rom, på samme måte 
som i BRA.

Garasjer/parkering   
Det er p-plasser i parkeringskjeller til
leilighetene og disse kan kjøpes til fast
pris ihht. prisliste. Det vil bli etablert felles 
parkeringskjeller for seksjonene innenfor 
reguleringsfelt KF5 (Naboprosjektet mot 
sør) med arealer for parkeringsplasser.

Det medfølger også rett til å kjøpe 
parkeringsplass i fremtidig parkeringskjeller 
under naboprosjekt B6-B8 mot Nord. Det 
er gjennomgang/inngang fra bodarealene i 
kjelleren under KF6 (Bjørndalen Hage) inn 
til kjelleren. Mulighet for kjøp vil bli varslet 
interessenter når Prosjektet B6-B8 skal i 
produksjon. Det vil da bli gitt en frist for å 
tiltre rett til kjøp. Pris for parkeringsplass 

med opplegg og elbillader inkl. koster kr. 
320.000,-

Se for øvrig under pkt “parkering” i 
nøkkelinformasjon

Prisregulering    
Boligene selges til fast pris. Kjøpstilbud til 
fastpris fra Sørmegleren må benyttes. Regler 
om bud frister i Eiendomsmeglerloven  
kommer ikke til anvendelse da selger ikke 
er forbruker. Selger forbeholder seg retten 
til å endre prisen på usolgte boliger uten 
forutgående varsel.  
    
Avbestillingsgebyr   
Dersom forbrukeren avbestiller før det 
er gitt igangsettingstillatelse, 
fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % 
av kontraktsummen inkludert evt. mva. 
Dersom kjøper avbestiller etter 
at igangsettingstillatelse er gitt, gjelder 
Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 
53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers 
eventuelle økonomiske tap som følge 
av avbestillingen, herunder nødvendige 
prisavslag ved videresalg.   
 

Hver leilighet har mulighet for kjøpe 1 parkeringsplass. Ordinær parkeringsplass koster kr. 300.000,- 
Pris for parkeringsplass med opplegg og elbillader inkl. koster kr. 320.000,-
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Nøkkelinformasjon

Selger:
Skanska Eiendomsutvikling AS
Org.nr.979 476 256.
Alle opplysninger i salgsoppgaven er 
godkjent av selger.

Entreprenør/Totalentreprenør:
Skanska Norge AS
Org.nr 943 049 467

Adresser:
Bjørndalen Allé 7-9.

Beskrivelse av prosjektet:
Det er planlagt totalt 24 prosjekterte 
selveierleiligheter beliggende i 2. 
til 4.etasje. I første etasje blir det 
næringsarealer med barnehage, 
og i underetasjen blir det boder 
tilknyttet leilighetene.
 
Bygget blir organisert som et 
kombinasjonssameie med både 
næring og boligseksjoner.

Prosjektet er 3. byggetrinn av et større 
utbyggingsprosjekt for området, med 
inntil 500 boliger og mellom 10 000 og 
20 000 kvm næringsareal.

Matrikkelnummer:
Nåværende tomtebetegnelse på hele 
prosjektområdet er Gnr.45 Bnr.1 i 
Kristiansand kommune. Tomten det 

her skal bygges er fradelt og har 
fått betegnelsen gnr. 45 bnr.190. 
Eiendommen er en eiet tomt. 

Eiendommen vil seksjoneres 
etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om 
eierseksjoner (eierseksjonsloven) 
og leilighetene tildeles så 
seksjonsnummer.

Tomteareal:
Arealet på tomten er ca. 1180 kvm, 
eiendommen er fradelt men ikke 
endelig oppmålt.

Beskaffenhet:
Tomten leveres parkmessig 
opparbeidet med plen, prydbusker, 
bed og øvrig beplantning iht. 
utomhusplan.

Areal boliger:
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet 
er det arealet av bruksenheten 
som ligger innenfor omsluttende 
vegger. I BRA medregnes areal som 
opptas av vegger, rør og ledninger, 
sjakter, søyler, innredningsenheter 
o.l. innenfor bruksenheten (NS3940-
2012). 

P-rom areal er primærrommenes 
nettoareal (NTA) og arealet av 
innvendige vegger mellom disse, 

minus boder og tekniske rom 
(Veileder NS3940). Vi har inkludert 
alle sjakter innenfor omsluttende 
leilighetsvegger i P-rom, på samme 
måte som i BRA. Dette gjelder ikke 
sjakter i forbindelse med bod.
Definisjoner og beregninger er 
basert på:
-  NS3940: 2012
-  Veileder til NS3940; “bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning 
av bolig” fra 2012

Energimerking:
Generelt vil leilighetene 
få energiattest med 
oppvarmingskarakter grønn og 
energikarakter B eller C, avvik kan 
forekomme for enkelte leiligheter. 
Ingen leiligheter vil få svakere 
energikarakter enn D. Energimerking 
utføres av selger og må foreligge 
for å få utstedt ferdigattest. 

Ferdigattest/Midlertidig 
brukstillatelse:
Det skal foreligge ferdigattest 
eller midlertidig brukstillatelse ved 
overtakelse. Det er Selgers ansvar å 
fremskaffe ferdigattest på boligen. 
Kjøper er gjort oppmerksom på, 
og aksepterer at slik ferdigattest 
normalt foreligger først noe tid 
etter overtakelsestidspunktet. 

Dersom ferdigattest ikke foreligger 
ved overtakelse, kan Kjøper i 
medhold av bustadoppføringslovas 
§ 31 holde tilbake et beløp på 
meglers klientkonto som sikkerhet 
frem til ferdigattest foreligger. 
Det gjøres oppmerksom på at 
tilbakeholdt beløp må stå i samsvar 
med forholdene som gjenstår 
for at ferdigattest kan foreligge. 
En uavhengig takstmann kan 
avgjøre rettmessig tilbakehold, og 
takstmann får da fullmakt til å frigi 
beløpet når forholdet som hindrer 
ferdigattest er utbedret.

Parkering: 
Det er p-plasser i parkeringskjeller 
til leilighetene. Disse kan kjøpes til 
fast pris ihht. prisliste. Det vil bli 
etablert felles parkeringskjeller for 
seksjonene innenfor reguleringsfelt 
KF5 (Naboprosjektet mot sør) med 
arealer for parkeringsplasser.

Det medfølger også rett til 
å kjøpe parkeringsplass i 
fremtidig parkeringskjeller under 
naboprosjekt B6-B8 mot Nord. 
Det er gjennomgang/inngang fra 
bodarealene i kjelleren under KF6 
(Bjørndalen Hage) inn til kjelleren. 
Mulighet for kjøp vil bli varslet 
interessenter når Prosjektet B6-B8 

Bjørndalen Hage - Romskjema for standardleveranse

Rom Gulv Vegger Himling Elektro Rør

Gang/entré Parkett. Flis i entre for 
svalgangsleiligheter. Se 
salgstegninger

Sparklet og malt gips /
betong

Nedforet gipshimling. I henhold til NEK 400.
Porttelefon
Downlights

Vannbåren gulvvarme 

Stue Parkett Sparklet og malt gips /
betong

Sparklet og malt betong I henhold til NEK 400
Ett punkt for TV/data
Takpunkt

Vannbåren gulvvarme

Kjøkken Parkett Sparklet og malt gips /
betong

Sparklet og malt betong I henhold til NEK 400
Takpunkt

Vannbåren gulvvarme Se 
beskrivelse av kjøkken i 
leveransebeskrivelse

Soverom Parkett Sparklet og malt gips /
betong

Sparklet og malt betong. 
Nedforet gipshimling ved 
behov

I henhold til NEK 400
Takpunkt

Bad Flis på gulv Flis på vegg Nedforet himling av 
stålplater med hvit 
overflate.

I henhold til NEK 400
Downlights

Vannbåren gulvvarme
Se beskrivelse av bad i 
leveransebeskrivelse

Walk in Closet Parkett Sparklet og malt gips /
betong

Nedforet gipshimling I henhold til NEK 400
Takpunkt

Innvendig bod Parkett Sparklet og malt gips /
betong

Nedforet gipshimling I henhold til NEK 400
Standard lampe

Sportsbod Betong Betong yttervegg og 
tett troax bodvegg for 
oppdeling av boder. 
Gitterspalte i toppen for 
ventilering

Betong I henhold til NEK 400

Balkong Impregnerte terrassebord Rekkverk i stål eller tre 
med kledning på utsiden

Der det er balkong over 
vil denne være være i 
umalt betong
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skal i produksjon. Det vil da bli gitt 
en frist for å tiltre rett til kjøp.

Noen parkeringsplasser kan 
tilrettelegges for ladning av el-bil 
etter avtale med selger. Pris på 
forespørsel.

Eierandelen til parkeringskjelleren 
blir tinglyst mot den respektives 
eierseksjon (leilighet) i et 
såkalt realsameie. Kjøperen blir 
gjennom sin eierandel medlem 
i et garasjesameie som vil ha 
eget budsjett og vedtekter. 
Ansvar og samtlige kostnader 
ved garasjesameiet, herunder 
kostnadene til drift og vedlikehold, 
fordeles forholdsmessig på de 
bruksberettigede. Selger dekker 
utgifter for eventuelt usolgte 
p-plasser.
Parkeringsplassene i 
parkeringskjelleren er 
prosjektert med utgangspunkt i 
anbefalinger gitt av Direktoratet 
for byggkvalitet. Kjøper gjøres 
oppmerksom på at både bredden 
på enkelte parkeringsplasser 
og manøvreringsareal vil kunne 
avvike noe fra anbefalinger gitt 
i andre anvisninger og veiledere. 
Parkeringsplassene anses som 
fullt ut funksjonelle for standard 

bilbredder og -lengde, som definert 
av Statens Vegvesen. Kjøpere med 
spesielle behov hva angår parkering 
oppfordres til å ta dette opp med 
selger før kjøpstilbud inngis. 
Selger forbeholder seg retten 
til å eie og fritt disponere over 
alle usolgte parkeringsplasser 
for salg, utleie eller en form for 
bildelingsordning. Selger forbeholder 
seg også retten til utforming, 
plassering og fordeling av 
parkeringsplassene. Selger foretar 
tildeling av parkeringsplass ved 
innflytting. 

Overskjøting av ideell andel i 
parkeringskjeller vil kunne finne 
sted først etter ferdigstillelse av 
alle boliger som skal ha rettigheter 
i p-kjeller. Det er selgers ansvar 
å gjennomføre overskjøtingen. 
Parkeringsplass anses som overtatt 
selv om hjemmel til realandel ikke 
er overskjøtet. Dette innebærer at 
utbygger forbeholder seg retten til 
å foreta pro et contra avregning for 
påløpte kostnader herunder offentlig 
gebyr, avgifter og eiendomsskatt. 

Det vil bli etablert arealer for 
sykkelparkering både utomhus og i 
parkeringskjeller.
Det medfølger en sportsbod på 

ca. 5 kvm (eventuelt 2,5 kvm for 
leiligheter under 50 kvm) til hver 
leilighet. Sportsboder er lokalisert 
i egne bodsoner i kjellerplan. 
Leiligheter med inngang fra 
svalgang (leilighets nr.: X07 og 
X08) har totalt ca. 5m2 bod fordelt 
på bod på svalgang og bod i kjeller.  
Skillevegger mellom boder type 
troax eller liknende med tett felt 
nederst og rist/spalte i topp med 
hengelåsfeste på dør.

Arkitekt i samarbeid med selger 
forbeholder seg retten til å 
organisere parkeringsplasser og 
boder på annen måte dersom det er 
mer hensiktsmessig. 
Det vil være handicapplasser 
tilgjengelige for boligsameiet i 
nabobygget. Disse tildeles beboere 
som har behov for det, dersom 
de har kjøpt p-plass. De beboerne 
som eventuelt får tildelt HC-plass, 
forplikter seg til å måtte avgi denne 
mot tildeling/bytte til en alminnelig 
plass, dersom styret i sameiet 
finner grunn til å tildele HC-plassen 
til beboer med offentlig dokumentert 
behov for HC-plass. 

Reguleringsplaner/
Reguleringsbestemmelser:
Eiendommen ligger under 

reguleringsplan for Bjørndalen, 
plan nr. 1150, datert 25.11.2015 I 
forbindelse med rammesøknad pågår 
det en mindre reguleringsendring.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig 
vei, vann og avløp. Alle arbeider og 
kostnader for tilknytning er inkludert 
i kjøpesummen.

Utleie:
Eier har full råderett over boligen, og 
kan fritt leie ut hele eller deler av 
denne. Iht. bestemmelser i lov om 
eierseksjoner av 2017 har sameiet 
adgang til å begrense omfang av 
kortidsutleie. 

Organisering:
Som seksjonseier vil kjøper 
bli sameier i eiendommen med 
tilhørende enerett til bruk av sin 
leilighet. Eneretten til bruk omfatter 
også tilhørende balkong eller privat 
uteareal for leiligheter på bakkeplan 
eller svalgang. Seksjonseierne 
får felles bruksrett til sameiets 
fellesarealer. 

Seksjonsnummer og eierbrøk 
bestemmes i forbindelse med 
seksjonering

Iht. lov om eierseksjoner, er sameierne 
overfor sameiets kreditorer ansvarlig 
i forhold til sin sameiebrøk. Ved 
manglende betaling av fellesutgifter har 
sameiet lovbestemt pantesikkerhet i 
den enkelte eierseksjon inntil 1 gang 
folketrygdens grunnbeløp.
Det er utarbeidet foreløpige 
vedtekter for sameiet. Disse er 
bindende for kjøper, men selger kan 
grunnet forestående regulering- og 
seksjoneringsmessige avgjørelser 
endre disse før overtagelse. Vedtektene 
er et vedlegg til salgsprospektet og det 
er viktig at en gjør seg godt kjent med 
disse før det inngås avtale om kjøp.
For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner 
for eierseksjonssameiet og driften av 
dette.

Vedtekter:
Kjøper/seksjonseier plikter å følge 
sameiets vedtekter. Dokumentet er 
vedlegg til prospektet.

Betalingsbetingelser:
Kr. 100 000,- av kjøpesummen 
innbetales som forskudd 14 dager 
etter mottatt betalingsanmodning 
fra megler. Dette må være såkalt 
fri egenkapital, dvs. at det ikke 
kan være knyttet noen vilkår 
eller forbehold til innbetalingen 
av pengene utover de vilkår 

som fremgår av nærværende 
kontrakt. Restbeløp innskudd/
egenkapital/eventuelle tilvalg samt 
omkostninger betales etter regning 
før overtagelse. Det vil kunne 
kreves fremlagt finansieringsbevis 
før kontraktsinngåelse. 

Dersom Selger ønsker det, 
kan han stille garanti iht. 
bustadoppføringslovas § 47 for 
det til enhver tid innbetalte beløp. 
Forskudd innbetalt til meglers 
klientkonto er selgers penger og 
under selgers råderett fra det 
tidspunkt selger har stilt garanti 
etter buofl § 47. Også avkastning av 
pengene er selgers fra det tidspunkt 
selger har oppfylt vilkårene for å 
motta forskudd.
Ved forsinket betaling med mer enn 
21 dager for beløpet som forfaller 
ved kontraktsinngåelse og 30 dager 
for andre avtalte innbetalinger, 
har Selger rett til å heve kjøpet og 
foreta dekningssalg.

Dersom kjøper ikke har signert 
kjøpekontrakt eller innbetalt 
forskudd innen 30 dager etter 
aksept av bud, og dette ikke 
skyldes forhold på selgers side, 
er kjøper innforstått med at dette 
utgjør et vesentlig mislighold av 

kjøpers kontraktsforpliktelser. Dette 
vil gi selger rett til å heve avtalen 
og gjennomføre dekningssalg for 
kjøpers regning.

Sluttoppgjør
Sluttoppgjør skal innbetales til 
meglers klientkonto senest 2 
virkedager før overtagelse.

Omkostninger:
Det skal i tillegg til kjøpesummen 
betales følgende:

Dokumentavgift 2,5 % av andel 
tomteverdi, p.t anslått til. NOK 113 
pr. kvm BRA for leiligheter. Se for 
øvrig informasjon i prisliste.
Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
Tinglysingsgebyr pr. 
panterettsdokument kr. 585,-
Startkapital til sameiet, 3 * 
månedlige felleskostnader.

Det tas forbehold om endring av 
satsene for offentlige gebyrer og 
avgifter i tiden frem til overskjøting. 
En eventuell økning i offentlige 
tinglysings omkostninger må dekkes 
av kjøper. 
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil 
kun skje mot tinglyst skjøte eller 
mot garanti for tilsvarende beløp, 
jfr. bustadoppføringslova § 47.

Forvaltning, drift og vedlikehold
Sørlandet Boligbyggelag AS 
har utarbeidet budsjett for 
felleskostnader fordelt pr. seksjon 
pr. måned. Se eget budsjett og 
prisliste for mer informasjon. I 
tillegg til felleskostnader vil det 
påløpe andre løpende kostnader som 
for eksempel strømforbruk i den 
enkelte leilighet, innboforsikring, 
osv. Utgifter til oppvarming/ varmt 
vann kommer i tillegg og er anslått 
til kr.7,- per kvm BRA/mnd.

Kommunale avgifter
Disse er ikke fastsatt ennå 
da leilighetene ikke er bygget. 
Kristiansand kommune fastsetter 
endelige kommunale avgifter (inkl. 
eiendomsskatt) og det tas derfor 
forbehold om dette. 

Felleskostnader
Utkast til driftsbudsjett for første 
driftsår er utarbeidet basert på 
stipulerte inntekter og kostnader og 
kan fås ved henvendelse til selger/
megler. Dette vil være vedlegg til 
kontrakt. Budsjettet er utarbeidet 
av forretningsfører basert på 
opplysninger om eiendommen gitt 
av selger/utbygger og normtall 
fra tilsvarende eiendommer som 
forretningsfører forvalter. 
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Driftsutgifter er stipulert til kr 25,- 
pr. kvm BRA/mnd og innbefatter 
kommunale avgifter, renovasjon, 
vaktmester/renhold, honorar 
til styret, forretningsførsel, 
bygningsforsikring (ikke innbo), 
fellesstrøm, evt. vedlikeholdsfond 
og lignende, basert på et 
foreløpig budsjett utarbeidet av 
forretningsfører. Det tas forbehold 
om at endelige kostnader kan 
avvike fra de stipulerte kostnadene 
i det foreløpige budsjettet. 
Beløpet inkluderer ikke 
eiendomsskatt*, abonnement til 
tv, brebånd og telefoni. Det legges 
opp til at sameiet (ev at utbygger 
gjør en avtale som gjelder fra 
innflytting) inngår felles avtale 
om levering av tv- og internett 
tjenester med en leverandør. 
Pris for administrasjonsgebyr for 
TV/bredbånd avhenger av valgt 
leverandør og kan komme i tillegg til 
ovennevnte kostnader. 
Fjernvarme som inkluderer 
oppvarming og varmt vann i 
leilighetene kommer i tillegg til 
stipulerte felleskostnader. 
*For beregning av eiendomsskatt 
for den enkelte leilighet, henvises 
til Kristiansand kommune for 
nærmere info.
Ved overtakelse vil det bli innkrevd 

tre ganger månedlig felleskostnader 
som startkapital til Sameiet.
Det tas forbehold om endringer i 
budsjettpostene og fellesutgiftene. 
Kostnader med eiendommen som 
ikke knytter seg til den enkelte 
bruksenhet, skal fordeles mellom 
sameierne etter sameiebrøken 
med mindre særlige grunner 
taler for å fordele kostnadene 
etter nytten for den enkelte 
bruksenhet eller etter forbruk. 
Normalordningen er at eierbrøken 
fordeles etter bruksareal (BRA). 
Kjøper er forpliktet til å betale sin 
andel av eierseksjonssameiets 
felleskostnader. Selger forplikter 
seg til å betale løpende 
fastsatte felleskostnader, 
stiftelsesomkostninger og 
startkapital på usolgte enheter. 

Det tas forbehold om oppgitte 
arealer, antall eierseksjoner, 
organisering av fellesområder og 
øvrige opplysninger om prosjektet 
som kan endre forutsetningene for 
budsjettforslaget. 
Det tas forbehold om stipulerte 
inntekter og kostnader da styret 
vil kunne endre budsjettet og inngå 
avtaler som vil tilføre boligselskapet 
andre eller større kostnader. Endelig 
fastsettelse av budsjett og nivå på 

felleskostnader vil bli foretatt av 
styret i boligselskapet.

Forretningsførsel
Selger har på vegne av 
eierseksjonssameiet, inngått 
bindende forretningsføreravtale 
vedrørende løpende forvaltning, 
stifting, utarbeidelse av budsjett 
og vedtekter med Sørlandet 
Boligbyggelag. 

Kjøperne vil bli innkalt til 
oppstartsmøte. Her vil nytt styre 
bli valgt, i tillegg vil det bli en 
gjennomgang av sameiets budsjett, 
vedtekter og ev. husordensregler. 

Leverandøravtaler: 
Selger har på vegne av sameiet og 
realsameiet anledning til å inngå 
bindende avtaler med bindingstid/ 
inntil fem års varighet vedrørende 
avtaler med bl.a. følgende 
leverandører: Forretningsfører, 
heisleverandør, leverandør 
av telefonlinje til heiskupeer, 
vaktmesterselskap, leverandør 
av TV og internett, serviceavtale 
på ventilasjonsanlegg og drift av 
fellesarealer (inkludert lovpålagte 
serviceavtaler f.eks. i sammenheng 
med FDV- dokumentasjon.), evt. andre 
avtaler for fremtidig drift/ service.

Formuesverdi:
Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. 
Formuesverdien fastsettes 
av Ligningskontoret etter en 
beregningsmodell som tar hensyn til 
om boligen er en såkalt “primærbolig” 
(der boligeieren er folke registrert/
bosatt) eller “sekundærbolig” 
(alle andre boliger man måtte eie). 
Formuesverdien for primærboliger 
vil (pr. 2019) utgjøre 25 % av den 
beregnede kvadratmeterprisen 
multiplisert med boligens areal. For 
sekundærboliger vil formuesverdien 
utgjøre 90 % av den beregnede 
kvadratmeterprisen multiplisert med 
boligens areal. Se www.skatteetaten.
no for mer informasjon.

Heftelser:
Ingen pengeheftelser følger 
eiendommen ved overtakelse. 
Eiendommen er under 
sammenføyning/ fradeling, og det er 
ennå ikke avklart hvilke heftelser/ 
servitutter som vil følge det nye 
bruksnummer. Det er pr. d.d. tinglyst 
følgende heftelser/ servitutter som 
kan følge eiendommen: 

1912/900310-1/93 
UTSKIFTING TINGLYST 
1935/902748-1/93 
ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 

1940/838-1/93 
BESTEMMELSE OM GJERDE TINGLYST 
1940/842-1/93 
ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 
1949/257-1/93 
BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 
1950/1201-6/93 
BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 
1955/2490-1/93 
BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 
1962/4561-1/93 
RETTSBOK TINGLYST 
1964/4625-1/93 
BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 
1979/2108-1/93 
BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 
2004/17817-1/93 
ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 
2016/871168-1/200 
BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST 
2016/871168-2/200 
BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. 
TINGLYST 
Det gjøres oppmerksom på at 
grunnboken nå er endret, slik at 
det ikke lenger er mulig for Kjøpers 
bank å forutsette 1. prioritets pant 
på eiendommer hvor det er tinglyste 
servitutter eller andre heftelser 
som ikke skal slettes for Selgers 
regning.

Grunnboken for eiendommen er 
et vedlegg til salgsoppgaven og 

interessenter oppfordres til å lese 
denne før kjøp.

Sameiet har lovpålagt panterett 
(legalpant) til sameiet som 
sikkerhet for oppfyllelse av den 
enkelte sameiers fellesforpliktelser. 
Legalpant har førsteprioritet i 
eierseksjonene og tinglyses ikke. 
Selger kan tinglyse bestemmelser 
som vedrører sameiet, 
naboforhold eller forhold pålagt av 
myndighetene. Videre kan selger 
tinglyse bruksretter til fremtidige 
byggetrinn.

Selger forbeholder seg retten til å 
selge sine rettigheter og forpliktelser 
overfor kjøper til 3. mann. 

Kopi av grunnbokutskrift og 
servitutter tinglyst på eiendommen 
kan fremlegges av megler. 

Fra hovedbølet som eiendommen er 
fradelt fra, kan det være tinglyst 
servitutter som erklæringer/avtaler. 
Dog har selger opplyst at han ikke 
har kjennskap til slike erklæringer/
avtaler som har innvirkning på 
denne eiendommen.

Selgers forbehold/forutsetninger:
Selger forbeholder seg retten til 

å endre priser og betingelser for 
usolgte enheter.

Byggetid/Overtagelse:
Leilighetene planlegges ferdigstilt 
i 2. kvartal 2022. Dette gjelder 
ikke som en bindende frist for å 
ha leiligheten klar for overtagelse, 
herunder ikke grunnlag for å kreve 
dagmulkt. Se kjøpekontrakt for 
konkrete frister. 

Dersom igangsettingstillatelse 
gis på et senere tidspunkt enn 
forutsatt vil det kunne føre til 
en tilsvarende utsettelse av 
overtagelsestidspunktet for 
leiligheten som kjøpes.

Kjøper vil bli varslet om 
overtagelsesmåned ca. tre måneder 
før overtagelsestidspunkt. Selger 
vil innkalle til en forhåndsbefaring 
to-fire uker før overtakelse der det 
vil føres protokoll over eventuelle 
gjenstående punkter. Hver kjøper vil 
ved overtagelse få overlevert FDV- 
dokumentasjon.

Selger kan kreve overtagelse 
inntil fire måneder før den avtalte 
fristen. Selger skal skriftlig varsle 
om dette minimum tre måneder før 
det nye overtagelsestidspunktet. 

Det beregnes dagmulkt fra det nye 
overtakelsetidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle 
kjøper dersom det oppstår forhold 
som vil medføre at han blir forsinket 
med sin utførelse. Selger har rett til 
tilleggsfrist dersom vilkårene som 
nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. 

Fellesarealer/utomhusarealer: 
Overtakelse av felles- og uteareal 
skjer i utgangspunktet samtidig 
med at den enkelte bolig overtas. 
Det vil gjennomføres en befaring av 
felles/utomhusarealer med styret 
for sameiet for å avdekke evt. 
feil og mangler samt manglende 
ferdigstillelse. 

Overtakelse av boligen kan 
ikke nektes av kjøper selv om 
fellesareal/utomhusareal ikke 
er ferdigstilt. Ferdigstillelse av 
utomhusareal er avhengig av sesong 
og kan derfor bli ferdigstilt etter 
overtagelse av boligene. Hvis det på 
tidspunkt for overtagelse gjenstår 
utomhusarbeider, har kjøper rett 
til å holde tilbake så mye av 
kjøpesummen som er nødvendig 
for å sikre at gjenstående arbeider 
ferdigstilles, jf. buofl. § 31. Kjøper 
aksepterer at tilbakehold gjøres 
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på meglers klientkonto. Partene 
gir sameiets styre fullmakt til 
å frigi beløpet til Selger etter at 
gjenstående arbeider anmerket i 
protokoll er utbedret. Tilbakeholdt 
beløp må stå i samsvar med 
manglene.  Alternativt kan selger 
stille garanti for ferdigstillelsen, 
med beløp utarbeidet av takstmann. 
Ovennevnte informasjon om 
tilbakeholdelse gjelder også for 
de forhold som gjenstår for å få 
ferdigattest.

Inntil samtlige seksjoner i 
byggetrinnet er ferdigstilt, 
har selger rett til å foreta 
visningsaktivitet, ha stående 
anleggsmaskiner og utstyr, 
eventuelle brakker mv., samt 
ha stående skilt på den solgte 
eiendom. Eventuelle skader som 
dette måtte påføre eiendommen, 
skal selger snarest utbedre.

Annet:
Alle opplysninger i denne 
salgsoppgave er gitt med forbehold 
om rett til endringer som er 
hensiktsmessige og nødvendige. Alle 
perspektiver, modeller, illustrasjoner 
og møblerte planskisser er kun 
ment å gi et inntrykk av en ferdig 
bebyggelse, og det fremkommer da 

elementer som ikke inngår i den 
kontraktsmessige leveranse. 

Leilighetene overleveres i bygge-
rengjort stand. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på 
at selgers plikt til å rette, eller yte 
prisavslag ikke omfatter: 
Reparasjoner som går inn under 
vanlig vedlikehold, sprekkdannelser 
som oppstår som følge av naturlig 
krymping når materialvalg og 
materialbehandling har vært 
forsvarlig fra Selgers side og skader 
som oppstår ved uforsvarlig eller 
feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Selger forbeholder seg retten til 
uten varsel å kunne endre priser og 
betingelser for usolgte seksjoner og 
parkeringsplasser/boder samt retten 
til å leie ut usolgte seksjoner.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses 
i kjøpers navn iht. kjøpekontrakten. 
Ved eventuell endring i eierskap /
navneendring fra kjøpers side etter 
at bindende avtale er inngått, vil det 
påløpe et administrasjonsgebyr til 
selger/megler etter gjeldende sats. 
Eventuell endring krever selgers 
samtykke.

Avtale om kjøp av bolig under 
oppføring mellom utbygger/
selger og forbruker, reguleres av   
Bustadoppføringslova av 13. juni 
1997 nr. 43. Bustadoppføringslova 
kommer ikke til anvendelse der 
kjøper anses som profesjonell/
investor. I slike tilfeller vil handelen 
reguleres av Lov om avhending av 
fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Kostnader ved videresalg og 
navneendring:
Transport av kontrakt/overdragelse 
før overtagelse krever selgers 
samtykke før salgsprosessen 
igangsettes. Samtykke kan nektes 
på fritt grunnlag, og selger kan også 
stille betingelser for et eventuelt 
samtykke. Ved utbyggers eventuelle 
skriftlige samtykke påløper et gebyr 
til megler på kr 25 000,- og et gebyr 
til selger på kr 40 000,- inkl. mva. 
I tillegg kommer eventuelle utgifter 
ved bruk av megler, som f.eks. 
meglerprovisjon og gebyrer.
Det er kun mulig å samtykke til 
videresalg av opprinnelig avtale, 
dersom opprinnelig kjøper er 
forbruker og har kjøpt boligen 
for selv å bo der eller til noen i 
sin familie. Slikt videresalg skjer 
ved transport av kontrakten, 
og ervervet vil kunne tinglyses 

direkte til tredjemann. For at 
Selger skal godta slik transport 
må man benytte Selgers “Avtale 
om transport av kjøpekontrakt” 
som fås hos selger. Transport av 
kontrakt godkjennes ikke de siste 
6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg 
fra næringsdrivende eller fra 
forbruker på spekulasjon) kan ikke 
kontraktsposisjonen selges, jfr. 
bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/
navneendring fra Kjøpers side 
etter bud/aksept, vil det påløpe 
et administrasjonsgebyr på kr. 8 
000,- inkl. mva. som innbetales til 
meglers driftskonto etter påkrav 
fra megler. Eventuell endring krever 
Selgers forutgående samtykke. 

Kostnader ved avbestilling
Kjøper har rett til å avbestille 
leveransen før overtagelse har 
funnet sted, jf. buofl.§§ 52-54. Ved 
avbestilling vil selger ha krav på full 
erstatning for sitt økonomiske tap 
iht. buofl. Kapittel VI.

Kontakt megler for nærmere 
informasjon dersom avbestilling 
vurderes. Bestilte endrings- og 

tilleggsarbeider betales i slike 
tilfeller i sin helhet.

Forsikring:
Frem til overtagelse vil bygg 
og eiendom være forsikret av 
Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. 
Etter overtagelse vil bygget være 
forsikret gjennom sameiet, men 
Kjøper må selv besørge løsøre- og 
innboforsikring.

Garantier:
Selger er etter 
Bustadoppføringslova § 12 pliktig 
til å stille garanti på 3 % av 
kjøpesummen i byggetiden og 5 
% av kjøpesummen i 5 år etter 
overlevering. Garantien vil bli stilt 
straks forbeholdene om realisering 
faller bort. Til det er dokumentert 
at det foreligger garanti i samsvar 
med paragrafen her, har forbrukeren 
rett til å holde tilbake alt vederlag.
Overføring av innbetalt beløp 
til selger er avhengig av 
selgers garantistillelse i.h.t. 
Bustadoppføringslova § 47.

Kjøpekontrakter:
Avtale om kjøp forutsettes inngått 
på Selgers standard kjøpekontrakt 
eller Kjøpstilbud til fastpris som vil 
bli benyttet ved salg. 

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å 
sette seg inn i salgsprospekt, 
reguleringsplaner, byggebeskrivelse 
og annen dokumentasjon som kjøper 
har fått tilgang til. Dersom utfyllende/
supplerende opplysninger er ønskelig, 
bes Kjøper henvende seg til megler. 
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 dersom noe er uklart, og det 
presiseres at det er viktig at slike 
avklaringer finner sted før bindende 
avtale om kjøp av bolig inngås.

Tilvalg/endringer:
Selger vil før innredningsarbeidene 
starter, utarbeide en tilvalgsmeny 
hvor priser og frister for beslutning 
vil fremkomme. Det er ikke anledning 
til å flytte på ventilasjonsanlegg, 
el-skap eller avløp og vanntilførsel. 
Adgang til tilvalg/endringer er 
begrenset til 15 % av kjøpesummen, 
og endringer og tilvalg vil medføre 
kostnader for kjøper/ påslag 
fra utbygger. Alle tilvalg avtales 
direkte mellom kjøper og utførende 
entreprenør i en separat avtale og 
faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i 
hende senest ved de tidsfrister som 
fastlegges av Selger i tilknytning til 
prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer:
Selger har rett til å foreta endringer i 
prosjektet som ikke vesentlig forringer 
prosjektets kvalitet eller standard, 
herunder arkitektoniske endringer, 
materialvalg, mindre endringer i 
konstruksjonen, rørgjennomføringer 
og/eller tomtetilpasninger. Slike 
endringer er ikke å anse som 
mangler ved ytelsen. Det samme 
gjelder de endringer som må 
gjøres som følge av kommunens 
byggesaksbehandling og krav i ramme- 
og igangsettingstillatelser samt andre 
offentlige tillatelser. Selger skal så 
langt det er praktisk mulig, informere 
Kjøper om slike endringer.

Lovverk/avtalebetingelser:
Boligene er nyoppført, men ikke 
tatt i bruk, og selges etter reglene i 
avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres 
kjøper i tråd med det som er 
avtalt. Det er viktig at kjøper 
setter seg grundig inn i alle 
salgsdokumentene, herunder 
salgsoppgave med tilhørende 
vedlegg. Kjøper anses kjent med 

forhold som er tydelig beskrevet i 
salgsdokumentene. Forhold som er 
beskrevet i salgsdokumentene kan 
ikke påberopes som mangler. Dette 
gjelder uavhengig av om kjøper har 
lest dokumentene. Alle interessenter 
oppfordres til å undersøke 
eiendommen nøye, gjerne sammen 
med fagkyndig før bud inngis. 
Kjøper som velger å kjøpe usett kan 
ikke gjøre gjeldende som mangel 
noe han burde blitt kjent med ved 
undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, 
anbefaler vi at kjøper rådfører 
seg med eiendomsmegler eller en 
bygningssakyndig før det legges inn 
bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar 
med det kjøperen må kunne forvente 
ut ifra alder, type og synlig tilstand, 
kan det være en mangel. Det samme 
gjelder hvis det er holdt tilbake 
eller gitt uriktige opplysninger om 
eiendommen og dette har virket inn 
på avtalen. En bolig som har blitt 
brukt i en viss tid, har vanligvis 
blitt utsatt for slitasje og skader 
kan ha oppstått. Slik bruksslitasje 
må kjøper regne med, og det kan 
avdekkes enkelte forhold etter 
overtakelse som nødvendiggjør 
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utbedringer. Normal slitasje og 
skader som nødvendiggjør utbedring, 
er innenfor hva kjøper må forvente 
og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom 
det er avvik mellom opplyst og 
faktisk areal, forutsatt at avviket er 
på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Dersom kjøper ikke er forbruker 
selges eiendommen “som den er”, 
og selgers ansvar er da begren-
set jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. 
Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, 
og hvorvidt en innendørs areals-
vikt karakteriseres som en mangel 
vurderes etter avhendingsloven § 
3-8. Informasjon om kjøpers un-
dersøkelsesplikt, herunder oppfor-
dringen om å undersøke eiendommen 
nøye, gjelder også for kjøpere som 
ikke anses som forbrukere. Med for-
brukerkjøp menes kjøp av eiendom 
når kjøperen er en fysisk person som 
ikke hovedsakelig handler som ledd i 
næringsvirksomhet.

Dersom boligen selges til forbruker 
innen 6 måneder etter at den 
var ferdigstilt, vil det bli stilt 
entreprenørgaranti på linje med 
reglene i bustadoppføringslova.

Kredittvurdering / hvitvaskingsloven:
Selger eller bank forbeholder seg 
retten til å foreta kredittvurdering av 
kjøpere og til å kreve dokumentasjon 
av kjøpers finansiering.
Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 
underlagt bestemmelsene i 
Hvitvaskingsloven. Dette innebærer 
blant annet at eiendomsmegleren 
har plikt til å melde fra til Økokrim 
om eventuelle mistenkelige 
transaksjoner.

Kjøpekontrakter
Det benyttes Norsk Standard sin 
kjøpekontrakt NS3427 med vedlegg. 
Kontraktsformular kan fås ved 
henvendelse til selger.

Kontraktsmøte avholdes innen rimelig 
tid etter aksept på kjøpstilbud.

Budregler
Boligene selges til fast pris. Signert 
kjøpstilbud oversendes via e-post 
eller leveres til selger/megler sam-
men med rett kopi av legitimasjon, 
eller elektronisk gjennom «gi bud» 
knappen på meglers annonser. Kravet 
til legitimasjon er oppfylt for budg-
ivere som benytter elektronisk bud 
med e-signatur, eksempelvis BankID 
eller MinID.  

Regler om budfrister i Eiendoms-
meglerloven kommer ikke til anven-
delse da selger ikke er forbruker. 
Selger står fritt til å akseptere eller 
avslå ethvert bud, herunder be-
stemme om de vil akseptere salg til 
selskaper samt om de vil akseptere 
salg av flere leiligheter til samme 
kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke 
gir anledning til kjøp av flere enn to 
boligseksjoner i samme sameie.

Finansiering 
Kjøper er innforstått med at 
irreversibelt finansieringsbevis for 
hele kjøpesummen skal forelegges 
megler når avtale om kjøp inngås 
iht. Bustadoppføringslovas §46 
2.ledd, og at disse opplysningene 
kan bli videre formidlet 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.

Ansvarlig megler:
Sørmegleren AS, avd. 
Nybygg – Org.nr. 944 121 331

Tor Even Kristensen
Eiendomsmegler MNEF

Mariann Mosfjell Thomassen 
Prosjektmegler

Fredrik O. Haanes
Prosjektmegler / Advokat

Dette salgsprospektet er ikke 
fullstendig uten:

• Prisliste
• Etasjetegninger
• Snitt og fasadetegninger
• Forslag til driftsbudsjett
• Utomhusplan, ikke endelig
• Foreløpig kjøpekontrakt
• Vedtekter
• Reguleringsplan/bestemmelser
• Utbyggingsavtale 
• Utkast kjøpekontrakt 

Produsert: 09.09.2022

og håper at du vil bruke noen 
minutter på en undersøkelse. 

Kort tid etter overtagelse vil du 
få tilsendt en web-undersøkelse 
der du har mulighet til å gi 
dine tilbakemeldinger. Selve 
undersøkelsen gjennomføres av 
Prognosesenteret AS. Alle svar 
er anonyme, og svarene er en 
del av KTI-målingen for bransjen 
(kundetilfredshetsindeks). 

Vi håper at du vil ta deg tid til å 
besvare undersøkelsen vi sender 
deg, slik at vi får et godt grunnlag 
for å prioritere forbedringstiltak hos 
oss.

Som takk for at du deltar gir vi 100 
kr til Kirkens Bymisjon for ditt svar. 

VI TRENGER DIN 
TILBAKEMELDING

Det er viktig for oss at du blir 
fornøyd med din nye bolig, og dine 
meninger betyr mye for oss. 

Vi ønsker å vite hva du synes om 
boligen din, og den servicen du har 
fått i forbindelse med ditt kjøp og 
i kontakt med oss. For at vi skal 
kunne kontinuerlig forbedre oss, er 
vi avhengige av din tilbakemelding, 
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Leveransebeskrivelse Bjørndalen Hage, KF6

GENERELT
Beskrivelsen er utarbeidet for å 
orientere om bygningenes viktigste 
bestanddeler og funksjoner og bør 
leses sammen med plantegning/
kontraktstegning for å få et 
helhetlig bilde av leiligheten.

Leveransen er i henhold til Forskrift 
om tekniske krav til byggverk 
(TEK17) og elektriske installasjoner 
i boliger (NEK 400), som gjelder 
på tidspunkt for innsendelse av 
rammesøknad. Arbeidet utføres 
etter normale krav til toleranser 
som gjelder for bygging av 
boliger. For øvrig legges offentlige 
lover, forskrifter og standarder 
til grunn for krav til utførelse og 
materialbruk. Alle komponenter og 
produkter som ikke er nærmere 
spesifisert vil være av normalt god 
kvalitet. 

Skanska Eiendomsutvikling har 
valgt å BREEAM sertifisere alle sine 
boligprosjekter. 

Det legges dermed vekt på å oppnå 
gode miljøkvaliteter i prosjektet, 
både i planlegging, ved utførelse og 
ved materialvalg. Det etterstrebes 

bruk av materialer og produkter 
som er fremstilt med forsvarlig 
energibruk og lite forurensning. 

Generelt vil leilighetene få 
energiattest med oppvarmings-
karakter grønn og energikarakter 
B eller C, avvik kan forekomme for 
enkelte leiligheter. Ingen leiligheter 
vil få svakere energikarakter enn 
D. Energimerking utføres av selger 
og må foreligge for å få utstedt 
ferdigattest. 
 
BOLIGEN
Bæresystem 
Byggene er fundamentert på 
peler til fjell. Husene bygges 
med bærekonstruksjoner i stål 
og betong. Etasjeskiller utføres 
med dekker i en kombinasjon 
av plass-støpt og prefabrikkerte 
plattendekker i betong.

Yttervegger og fasader
Fasadene består av isolert 
klimavegg med innvendig 
gipsplatekledning, utvendig stående 
royalimpregnert kledning i ulike 
varianter. Yttervegger under terreng 
utføres i betong. 

Vinduer og balkongdører
Vinduer og balkongdører 
tilfredsstiller energikrav i TEK17 
og utføres i aluminiumsbeslått 
tre/ pvc. Farge og uttrykk på 
balkongdører blir likt som for 
vinduer. Alle vinduer leveres i 
standard utførelse fra leverandør 
malt i samme farge ut- og 
innvendig. Farge vil bli avklart med 
arkitekt på et senere tidspunkt.
Dør- og vindussmyg i yttervegger 
har hvitmalte foringer og listverk. 
Det vil være synlige spikerhoder i 
lister. Det leveres hvitmalt foring 
av MDF i bunn på vinduer med 
brystning. 

Solskjerming av vinduer 
leveres iht. krav fra Teknisk 
forskrift og beregninger, med 
elektrisk(fjernkontroll) betjening. 
I enkelte rom kan man få 
solskjerming på kun ett av vinduene 
for å tilfredsstille forskriftskrav jfr. 
kontraktstegningene. 

Innervegger
Leilighetsskillevegger utføres som 
betongvegger som sparkles og 
males. Øvrige innervegger utføres 
som uisolerte stenderverk med 

gipsplater som sparkles og males. 
Baderom leveres som badekabiner 
med flis (hvit, 20x20 på vegg og 
10x10 på gulv. Øvrige vegger males 
i hvit standard farge. Ved eventuelle 
overganger mellom gips/ betong 
på samme veggflate vil skjøten bli 
levert med overgangslist. Vegger 
males i standard hvit farge. 

Dører
Inngangsdøren til hver leilighet 
leveres ferdig hvitmalt med slett 
overflate fra fabrikk.  hvitmalte 
karmer, utforinger og gerikter. 
Det vil være synlige spikerhull 
i geriktene. Innvendige dører i 
leiligheten leveres som standard 
lette formpressede hvite dører. 

Gulv
Parkettgulv leveres i hvitpigmentert 
matt lakk EIK 14 mm 3-stavs 
parkett med kvist og fas med 
varienende trestuktur og farge, 
fotlist i eik med synlige spikerhull. 
Gulv flis på bad: 10x10

Himlinger
Himling i sparklet og malt betong 
med synlig v-fuge. Sprinkler og 
lyspunkter kommer ferdig innstøpt 

i plattendekkene. Der det er behov 
for ventilasjonsføringer vil det bli 
nedforet gipshimling. Metallhimling 
på bad. Himlingshøyde i stue ca 
2,6m. Prefabrikkerte baderom 
ca 2,2m. Øvrige rom ca 2,4m. 
Nedforinger til ca 2,2m for tekniske 
anlegg kan fremkomme der det 
er nødvendig. I bod vil det kunne 
forekomme synlige rør og kanaler. 
Det leveres ikke taklister.  

Bad 
Baderom leveres som prefabrikerte 
badekabiner. 90cm Servant med 
ettgreps batteri tilpasset innredning. 
Servantskap med hvite skuffer.  Speil 
i vegg over vask. Dusjvegger leveres 
som innadslående dører og dusjsett 
Tapwell TVM 7200 krom. Vegghengt 
WC i hvit porselen med hvitt soft-
close sete. Tilkoblingspunkt, avløp 
og stikk for vaskemaskin og stikk 
for tørketrommel. Det skal leveres 
spikerslag kun på utvalgte områder 
for montering av standard leveranse. 
Fordelingsskap (hvitlakkert) vil være 
synlig i tak eller vegg. 

Kjøkken
Det vil bli utarbeidet egne 
kjøkkentegninger fra leverandør 

som vil være gjeldende. Det 
er mulighet for individuelle 
tilpasninger og endringer av fronter, 
benkeplate m.m. mot pristillegg. 
Det vil ikke være anledning til å 
endre plassering av ventilator og 
kjøkkenvask.

Kjøkkeninnredning med glatte, hvite 
fronter. Håndtak i stål.  Benkeplate i 
laminat. Ellers malte vegger mellom 
over- og underskap. Standard 
blandebatteri. Dørstoppere på skap 
og skuffer. Tilkoblingspunkt og 
avløp for oppvaskmaskin. Hvitevarer 
er ikke inkludert, men kan bestilles 
som tilvalg.

FAST INVENTAR
Garderobe
Det leveres ikke garderobeskap. 
Dette kan bestilles i nærmere angitt 
tilvalgsperiode 

Brannvarsling
Røyk-/brannvarslere iht. krav. Det 
leveres ett brannslukkingsapparat 
(pulverapparat).

Bod
Det medfølger en sportsbod på ca 5 
m2 (eventuelt 2,5 m2 for leiligheter 

under 50 m2) til hver leilighet. 
Sportsboder er lokalisert i egne 
bodsoner i kjellerplan. Leiligheter 
med inngang fra svalgang (leilighets 
nr.: X07 og X08) har totalt ca. 5m2 
bod fordelt på bod på svalgang og 
bod i kjeller.  Skillevegger  mellom 
boder type troax eller liknende med 
tett felt nederst og rist/spalte i 
topp med hengelåsfeste på dør. 
Innvendig bod i leiligheter som det 
fremgår av kontraktstegningene. 
I de fleste innvendige boder vil 
det være montert et vegghengt 
Balansert ventilasjonsaggregat. 
Varmefordelerskap plasseres i bod. 
Det må påregnes synlige kanaler/
tekniske føringer og rør på vegg 
og i himling. Kan forekomme 
inspeksjonsluke i tak eller vegg. 

Balkong
Balkonger utføres i betong med 
terrassebord på oversiden og 
synlig ubehandlet betongoverflate 
på underside. Balkongrekkverk 
har to forskjellige utførelser. 
Tett trerekkverk som kles med 
royalimpregert kledning på utsiden 
og spilerekkverk i sort metall jfr. 
fasadetegninger. Avrenning fra 
balkongene føres ned ved hjelp av 

synlige takrenner.
Noen leiligheter har privatisert 
uteareal på svalgang i tillegg til 
balkongen. Uteareal på svalgangen 
vil ha støynivå under tillatte 
støyverdier (stille sone).   

Oppvarming
Boligene leveres med termostatstyrt 
vannbåren gulvvarme tilknyttet 
fjernvarmeanlegg.

Ventilasjon
Det leveres anlegg for balansert 
ventilasjon med varmegjenvinning, 
med eget aggregat for hver leilighet. 
Avtrekk fra kjøkken og bad via 
avtrekksventil. Avtrekk fra øvrige 
rom via spalte under dør, eller ventil 
i vegg.  Aggregat plasseres i bod 
kfr. Kontraktstegninger. Luftinntak i 
fasade og avkast over tak.

VVS
Innvendig vannledninger legges som 
rør-i-rør med fordelerskap plassert 
i vegg eller tak på bad, eller på 
vegg i bod, andre plasseringer 
kan forekomme. Hver leilighet vil 
ha egen stoppekran plassert i 
vannskap. Varmtvann leveres fra 
sentral tilknyttet fjernvarme. 
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Leilighetene får installert 
sprinkleranlegg med synlige 
sprinklerhoder for brannslokking 
plassert i tak. Antall og plassering 
iht krav. 

Elektro
Elektro leveres i hht. elektrotegning 
som vil bli tilsendt kunde i 
forbindelse med oppstart av tilvalg. 
Krav til antall strømuttak er definert 
ut fra rommenes størrelse. Antall 
stikkontakter i rom av samme 
type vil derfor variere fra leilighet 
til leilighet. Hovedregel for stue 
og oppholdsrom er en dobbel 
stikkontakt per 4 m2 gulvflate. 
Generelt ligger elektrisk anlegg 
skjult i leiligheten. Lamper i stue, 
kjøkken og soverom leveres 
kun som takpunkt, kunde må 
kjøpe armatur i dialog med 
elektroentreprenør.

Det leveres komplett 
porttelefonanlegg med lyd. 
Sikringsskap plasseres fortrinnsvis i 
bod eller entrè. 

Smartklar
Leiligheter leveres som smartklare, 
som vil si at infrastruktur for 

elektro i hver leilighet blir klargjort 
for smarthus-funksjon. Se tilvalg 
vedr. smarthus.  

Innvendige fellesarealer
Inngangsparti i plan 1 leveres med 
belegg på gulv frem til heis, og 
sparklede og malte vegger. Farger 
vil bli avklart senere.  Belegg i 
trapper og øvrige fellesarealer 
over bakkeplan. Spilerekkverket i 
trappeoppgang leveres i lakkert stål. 
Postkasser montert på vegg samlet 
i oppgang hovedinngang.

Heis
Alle leilighetene er tilgjengelige med 
heis og trapp, som også går ned til 
bodsone. 

Felles utearealer
Foreløpig utomhusplan er inntatt 
i prospektet. Arealet mellom 
byggetrinnene opparbeides med 
grønne soner, sykkelparkering, 
lekeapparat med godkjent dekke 
og gangareal med fast dekke. 
Utomhusplanen er en illustrasjon 
og mindre endringer i utforming 
og materialvalg må påregnes. 
Utomhusarealene vil ferdigstilles 
i ulike faser samtidig med 

ferdigstillelse av nærliggende bygg, 
eller ved egnet årstid. Det leveres 
utekran på yttervegg i nærhet av 
hovedinngangsparti på bakkeplan. 

Avfallshåndtering
Det etableres nedgravde 
avfallscontainere for restavfall og 
papir (evt andre fraksjoner). 

TILVALG

Prosjektet er forutsatt gjennomført 
som serieproduksjon, som gir 
føringer for hvilke tilvalg og 
endringer som kan tillates og 
når disse må bestilles. Det vil bli 
muligheter for å gjøre individuelle 
tilpasninger gjennom valg fra 
en tilvalgsliste som blir sendt 
boligkjøperne i god tid før arbeidene 
med innvendige arbeider starter. 
Tilvalgsmuligheter vil omfatte 
type parkett, innvendige dører, 
fliser i våtrom, farger på vegg, 
kjøkkenmodell fra prosjektets 
leverandør, smarthusteknologi (hub, 
styring av lys, varme, solskjerming 
evt annet), elektropunkter, m.m. 
Tilvalg medfører pristillegg som vil 
fremgå av tilvalgslisten.

Kjøper vil også ha anledning til å 
bestille endringer utover prosjektets 
tilvalgsmeny mot tillegg i pris. 
Ønsker om endringer vil medføre at 
selger, totalentreprenør, tekniske 
konsulenter og/eller arkitekt må 
vurdere ønskene. Kjøper må dekke 
kostnadene for disse vurderingene, 
uavhengig av om endringene blir 
bestilt eller ikke. Endringer kan ikke 
gjennomføres dersom det berører 
rammetillatelsen, gir forsinkelser 
i prosjektet eller hindrer rasjonell 
gjennomføring av byggearbeidene. 
Kjøper kan heller ikke kreve 
endringer og tilvalg som utgjør mer 
enn 15 % av avtalt kjøpesum, jf. 
bustadoppføringslova § 9.

FORBEHOLD
Alle opplysningene i salgsmaterialet 
er gitt med forbehold om rett til 
endringer som er hensiktsmessig 
og nødvendig, uten å redusere 
den generelle standard. Kjøper 
aksepterer, uten prisjustering, at 
utbygger har rett til å foreta slike 
endringer. 

Det tas forbehold om skrivefeil/ 
trykkfeil i prospekt, romskjema og 
leveransebeskrivelse. Dersom det er 

avvik mellom prospekt/internettside 
og leveransebeskrivelse, er det den 
endelige leveransebeskrivelsen i 
kontrakten som gjelder. Omfanget 
av leveransen er begrenset til 
denne. 

Alle illustrasjoner og benyttet i 
markedsføring av prosjektet er 
kun ment å være av illustrativ 
karakter og avvik kan forekomme. 
Disse kan vise elementer og 
tilvalg som ikke er en del av 
standardleveransen. Dette gjelder 
også viste fasader, utomhusarealer 
og innredning i visningslokalet. Det 
gjøres oppmerksom på at utsikt 
og solforhold som er vist ikke er 
gjeldende for alle leiligheter. 
Det tas forbehold om synlige 
rør/kanalføringer. Det tas også 
forbehold om plassering og 
størrelse på sjakter, tekniske skap, 
nedforinger og innkassinger. I 
forbindelse med elektro/ tv-data/
sanitær/fjernvarme/ventilasjon, 
kan det komme inspeksjonsluker. 
Det tas forbehold om endelig 
utforming på innredning av 
kjøkken og bad. Møbler som 
vist på tegninger er kun å anse 
som illustrasjoner, og inngår 

ikke i leveransen. Hvitevarer 
og garderobeskap inngår ikke i 
standardleveransen. 

Skjeggkre ble første gang 
allment kjent i Norge i 2014 og 
utbredelsen har spredt seg raskt. 
Selger kan ikke garantere at 
det ikke er skjeggkre i boligen 
ved overlevering. For ytterligere 
informasjon se informasjonsskriv 
fra Boligprodusentenes Forening 
som vedlegg til kontrakten
Arealer er beregnet på grunnlag av 
tegninger på salgstidspunktet. Det 
tas forbehold om mindre arealavvik 
som skyldes nødvendige justeringer 
av konstruksjoner, sjakter o.l., uten 
å redusere boligens funksjonalitet. 
Salgstegninger er ikke gjengitt i 
målestokk og bør ikke benyttes 
som grunnlag for bestilling av 
innredning eller møbler. 

Det gjøres oppmerksom på 
at ferdigstillelsesgrad av 
utomhusarealer ved overlevering vil 
kunne avvike fra beskrivelser gitt 
i salgsmateriell. Det tas forbehold 
om offentlige pålegg som ikke er 
kjent på salgstidspunktet som kan 
medføre endringer.

I prosjektet inngår næringsarealer i 
1. etasje/ Bjørndalen Barnehage. Det 
må påregnes aktivitet i forbindelse 
med næringslokalene. Det kan 
forekomme en del tilpasninger 
på næringsdelen som f.eks. 
endret inngangsparti/vinduer o.l. 
Virksomheten i næringsseksjonen 
skal drives etter de til enhver tid 
gjeldende offentlige bestemmelser. 
Næringseier skal ha rett til 
sedvanlig skilting på fasader med 
mer. 

Utbygger forbeholder seg retten til 
å forandre beskrivelsen når det kan 
benyttes likeverdige eller bedre 
materialer og konstruksjoner enn 
beskrevet iht. NS 3402 pkt. 11.2. 

Illustrerende møbleringsarrangement 
på plantegninger og 3D-illustrasjoner 
er ikke inkludert i leveransen. 
Leveransebeskrivelse og 
romskjema gjelder før tegninger 
og 3D-illustrasjoner. Dersom det 
er uoverensstemmelse mellom 
leveransebeskrivelse og tegninger, 
gjelder leveransebeskrivelsen. 
Spesifiseringer som ikke er nevnt i 
denne leveransebeskrivelsen eller i 
romskjema blir ikke levert.
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uteområder, gode løsninger 
for avfallsortering som virker 
og varer.

Ute – inne – hjemme
Til syvende og sist er det 
du som skal bo her, og du 
skal være trygg på at vi har 
gjort de riktige valgene for 
deg og for miljøet. Løsninger 
som gjør hverdagen din 
bedre, enklere og grønnere. 
Transportløsninger som 
er gode og tilgjengelige, 
uteområder du har lyst å 
anvende deg av fordi de er 
riktig planlagt. Eller innemiljø 
som ivaretar deg og dine - 
uansett livsfase. 

På den måten er vi sammen 
om miljøet. For når du kjøper 
ditt neste hjem av oss, velger 
du bærekraftige løsninger som 
fremtiden vil applaudere.

BREEAM er verdens ledende 
sertifiseringsordning for 
bærekraftsvurdering av 
bygninger. Verdien av et 
BREEAM-sertifisert prosjekt 
er bedre kvalitet og høyere 
ytelse i hele byggemiljøets 
livssyklus, fra nybygging til 
bruk og oppussing.

Skanska har registrert 
Bjørndalen Hage og har 
ambisjon om å sertifisere 
etter BREEAM-NOR 
klassifisering Very Good.

Ledelse
Sjefen passer på at arbeidsplassen er sunn og 
trygg – både for de som jobber der og nærmiljøet 
rundt. Vi bygger hensynsfullt og er nøye på 
miljørutinene.

Helse og innemiljø
Lys skal du få mye av men lyd skal du ha 
mindre av. Det skal være godt å trekke pusten 
både inne og ute. Du skal føle deg trygg der 
du bor - for bor man godt, så lever man godt.

Energi
Hvis vi sparer på energien, så sparer vi miljøet, og 
du sparer penger. Utebelysningen skal være god, 
men ingen last for felleskassa.

Transport
Sykle alene eller busse med andre. Og når 
du kommer hjem, har vi lagt til rette for 
parkering, lading og lagring som passer dine 
behov. Tilgjengelig og trygt, enten du velger 2 
eller 4 hjul.

Det som er viktig for deg,  
er viktig for oss
Når du skal kjøpe ny bolig 
er det mange ting du må 
ta hensyn til. Om boligen 
er miljøvennlig er kanskje 
ikke det de fleste av 
oss har lengst fremme i 
bevisstheten. Men om du 
velger en bolig som har blitt 
bygget miljøriktig - for deg 
og omgivelsene, vil du kunne 
sove enda bedre om nettene 
i viten om at du har gjort et 
godt valg.

Vår viktigste medspiller for 
å skape bedre bomiljøer, er 
deg som beboer - for der 
hvor vi avslutter, tar du 
over. Derfor er det så viktig 
for oss å ivareta miljøet så 
bra som overhodet mulig 
gjennom hele prosessen, slik 
at du kan føle deg trygg på 

at dine og naturens behov er 
tatt hånd om. Å ta miljøet på 
alvor, er å ta hverandre på 
alvor.

Grønt er mer enn en farge
Vi brenner for miljøvennlige 
løsninger, og ønsker at 
dette gjenspeiles i alt 
vi gjør. Gjennom tydelig 
miljøledelse ligger de rette 
verdiene til grunn - fra start 
til slutt. Alt fra materialvalg, 
økologi, transport, energi 
og forurensing til hvordan 
vi berører eksisterende 
natur og omgivelser så 
lite som overhodet mulig. 
Alt for at din bolig skal 
være energieffektiv, 
ressurseffektiv, klimavennlig 
og uten helse- og 
miljøskadelige stoffer. Et 
sted hvor både du og miljøet 
skal nyte godt av smarte 

PÅ NATURENS PREMISSER Vann
Vann er viktig for alle. Derfor er vi nøye med å 
få ned forbruket mest mulig. Vi måler forbrukt 
og utendørs prioriterer vi planter som ikke er for 
tørste. Håndtering av overvann på naturens vis, 
samt effektive sanitærløsninger. Jo mer vann vi 
sparer, jo mer sparer vi miljøet.

Materialer
Gode rutiner og store innkjøp gjør at vi kan levere 
robuste konstruksjoner bygget av miljøvennlige 
materialer - som varer og varer. 

Avfall
Vi er stolte av å kildesortere! Byggeavfall 
håndteres og returneres som seg hør og bør, 
og i den grad det er mulig benytter vi oss av 
resirkulerte byggematerialer.

Forurensning
Vi vil at du skal bo i et godt nabolag. Utebelysning 
såvel som oppvarmede fellesarealer skal være 
godt planlagt og tatt nøye hånd om. Støynivået 
skal minimeres og vi bygger selvsagt på områder 
med lav potensiale for flom.
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Ønsker du å holde deg oppdatert på alt som skjer i Bjørndalen? 
Gå inn på mittbjørndalen.no og fyll ut skjema så sender vi deg 

oppdatert info, eller ta kontakt med Sørmegleren:

Tor Even Kristensen
Eiendomsmegler MNEF

48 25 20 12
toreven@sormegleren.no

Mariann Mosfjell Thomassen
Prosjektmegler

99 09 91 40
mariann@sormegleren.no
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Finn din leilighet på mittbjørndalen.no

Fredrik O. Haanes
Prosjektmegler / Advokat

95 08 47 48
fredrik.haanes@sormegleren.no


