
NYE og innflyttingsklare leiligheter 
– MIDT i Kvadraturen!

TRINN 1



2. 3.

GJETT OM VI ER HELDIGE! 

Vi bor i landets vakreste by, og nå er den 
blitt enda vakrere. For BYhaven er mye mer 
enn bare byfornyelse. BYhaven er yrende 
byliv – og samtidig fredelig hjemmeliv. 
En livsstil som du bestemmer helt selv.

3

VELKOMMEN
TIL BYHAVEN



4. 5.

FRODIG MIDT I BYEN

Få hele byen som din egen 
bakgård – hvordan du vil bruke 
den er helt opp til deg. 

Og mens alt du trenger er innen 
en rusleturs avstand, har vi så 
mye mer å by på. BYhaven har 
ikke fått navnet sitt uten grunn.
 
Det finnes ingen større have i 
Kvadratuen – og den er din når 
du selv måtte ønske. Alene, 
med venner eller gode naboer. 
Bli med på innsiden!



6. 7.

BYhaven
- oppgradert

BYhaven trinn 1 består av 99 leiligheter fra 30 til 150 kvadratmeter. 
Nå er det ikke mange leiligheter igjen - og vi har oppgradert alle! 

Leilighet E314

I samråd med interiørkonsulent har hver leilighet 
blitt oppgradert. Dette inkluderer, blant annet, 
oppgradert kjøkken, gulv, fliser, maling på veggene 
og baderomsinnredning. Hver enkelt leilighet er 
nøye gjennomgått og tilpasset. Vi håper du liker 
de valgte løsningene! 

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

Leilighet A512

Hva er oppgradert?
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Kristian IVs gate
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C ED F
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  .ETG    LEIL
PRIS 

C ED F

AB H

C ED F

AB H

2

2

BRA      64,0 m2

P-rom  64,0 m2

A0218

A0218
4.290.000,-

37.6 m²
Stue/Kjøkken

15.6 m²
Balkong

2.5 m²
Entré

8.8 m²
Sov

4.1 m²
Bad

6.2 m²
Sov

Balkong
5.2 m2

vent.aggr.

MÅL:

TEGN NR: REV.

TEGN AV:

DATO: ANSV: KONTR:

NIVÅ

TEGNING

C:\Users\Vetle\Documents\Byhaven BT 1_vetleMMSAZ.rvt

1 : 50

ARBEIDSTEGNING
BYHAVEN BT1

EEG

16.10.2020

A-H0218

Leilighet H0218

EAS

BRA : 64 m2

Balkong  15,6 m2

Balkong  5,2 m2
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BRA 96,0 m2

P-rom 96,0 m2

A0512

A0512

Terrasse  88,9 m2

8.900.000,-

51.1 m²
Stue/Kjøkken

59.9 m²
Terrasse

7 m²
Entré

7.2 m²
Sov

7.2 m²
Bad

1.7 m²
Gang

3 m²
Bad

12 m²
Sov

takvindu takvindu takvindu

29 m²
Gress

Evt. TV-stue
eller sov

MÅL:

TEGN NR: REV.

TEGN AV:

DATO: ANSV: KONTR:

NIVÅ

TEGNING

C:\Users\47464\Documents\ARK - Byhaven BT 1_vetleMMSAZ.rvt

1 : 50

ARBEIDSTEGNING
BYHAVEN BT1

VFM

21.04.2020

A-H0512

Leilighet H0512

EA EA

BRA : 96,5 m2

5

5

C ED F

AB H
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BRA 67,0 m2

P-rom 67,0 m2

C0210

Terrasse 21,1 m2

2

C0210

3.790.000,-
2

C ED F

AB H

C ED F

AB H

30.9 m²
Stue/Kjøkken

21.1 m²
Terrasse

12 m²
Sov

7 m²
Sov

7 m²
Entré

5.2 m²
Bad

ve
nt

.a
gg

r.

MÅL:

TEGN NR: REV.

TEGN AV:

DATO: ANSV: KONTR:

NIVÅ

TEGNING

C:\Users\Vetle\Documents\Byhaven BT 1_vetleMMSAZ.rvt

1 : 50

ARBEIDSTEGNING
BYHAVEN BT1

EEG

09.11.2020

A-H0210

Leilighet H0210

EAS

BRA : 66,9 m2
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C0506

C0506

10.100.000,-

45.6 m²
Stue/Kjøkken

9.6 m²
Entré

11.8 m²
Sov

7.4 m²
Sov

7.2 m²
Sov

19.5 m²
Balkong

ve
nt

.a
gg

r.

2.9 m²
Bad

5.1 m²
Bad

3.8 m²
Gang

4.3 m²
Vask

MÅL:

TEGN NR: REV.

TEGN AV:

DATO: ANSV: KONTR:

NIVÅ

TEGNING

C:\Users\47464\Documents\ARK - Byhaven BT 1_vetleMMSAZ.rvt

1 : 50

ARBEIDSTEGNING
BYHAVEN BT1

VFM

21.04.2020

A-H0506

Leilighet H0506

EA

BRA : 104,5 m2

BRA 105,0 m2

P-rom 105,0 m2

Balkong  19,5 m2

5

C ED F

AB H

5
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18. 19.

BRA      72,0 m2

P-rom  72,0 m2

Balkong  11,6 m2

E0314

E0314

C
ED F

AB
H

4.980.000,-

3

3

11.8 m²
Sov

9.5 m²
Entré

4 m²
Gang

2.9 m²
Bad

28.5 m²
Stue/Kjøkken

3.7 m²
Bad

7 m²
Sov

11.6 m²
Balkong

vent.aggr.

MÅL:

TEGN NR: REV.

TEGN AV:

DATO: ANSV: KONTR:

NIVÅ

TEGNING

C:\Users\47464\Documents\ARK - Byhaven BT 1_vetleMMSAZ.rvt

1 : 50

ARBEIDSTEGNING
BYHAVEN BT1

VFM

21.04.2020

A-H0315

Leilighet H0315

EA

BRA : 73,7 m2
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20. 21.

BRA 73,0 m2

P-rom 73,0 m
Balkong  11,6 m2

E0510

E0510
5.300.000,-

5

C ED F

AB
H

5

4.3 m²
Bad

10.2 m²
Entré

3.1 m²
Bad

14.4 m²
Sov

28.9 m²
Stue/Kjøkken

6.7 m²
Sov

11.6 m²
Balkong

vent.aggr.

MÅL:

TEGN NR: REV.

TEGN AV:

DATO: ANSV: KONTR:

NIVÅ

TEGNING

C:\Users\47464\Documents\ARK - Byhaven BT 1_vetleMMSAZ.rvt

1 : 50

ARBEIDSTEGNING
BYHAVEN BT1

VFM

21.04.2020

A-H0510

Leilighet H0510

EA

BRA : 73,7 m2
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22. 23.

BYGG F 5

Bygg og plassering i etasje Pris

Kristian IVs gate

Kirkegata

Haven

M
ar

ke
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e

Inngang / heis

5.ETG    LEIL
PRIS 

BRA    140,0 m2

P-rom 140,0 m2

Terrasse  64,1 m2

Balkong   12,2 m2

F0511

F0511
12.200.000,-

58.3 m²
Stue/Kjøkken

64.1 m²
Terrasse

8.2 m²
Entré

2.9 m²
Gang

3.2 m²
Bad

7.4 m²
Sov

10.3 m²
Sov

6.7 m²
Omkledning

5.3 m²
Vaskerom

3.8 m²
Bad

11.2 m²
Sov

4.2 m²
Gang

12.2 m²
Balkong

9.4 m²
TV-Stue

MÅL:

TEGN NR: REV.

TEGN AV:

DATO: ANSV: KONTR:

NIVÅ

TEGNING

C:\Users\47464\Documents\ARK - Byhaven BT 1_vetleMMSAZ.rvt

1 : 50

ARBEIDSTEGNING
BYHAVEN BT1

VFM

21.04.2020

A-H0511

Leilighet H0511

EA EA

BRA : 139,8 m2

H
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Nabohage ca 1 m lavere

DC

Tordenskjolds gate

Kristian IVs gate

E F

A

N

Ø
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Kirkegata

G

HI

24. 25.

23.10.2019 Utomhusplan



26. 27.

NØKKEL-
INFORMASJON

Selger
BYhaven Holding AS, org. nr. 999 559 549.
Markensgate 30
4611 Kristiansand
Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Entreprenør/Totalentreprenør
Mur i Sør AS, org. nr. 986 760 830
Østre Lohnelier 84
4640 Søgne

Adresser
Boligene har adressen Kristian IV’s Gate 21.

Beskrivelse av prosjektet
99 selveierleiligheter beliggende i 2. til 6. etasje.
I første etasje er det næringsarealer med butikker/
forretninger, og i underetasjene er det boder tilknyttet 
leilighetene samt parkeringsplasser. Bygget er organisert 
som et kombinasjonssameie med både næring og 
boligseksjoner.

Matrikkelnummer
Prosjektet ligger i dag på Gnr. 150, Bnr. 657. i Kristiansand 
kommune. Eiendommen er seksjonert etter lov 16. juni 2017 
nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene 
har fått tildelt seksjonsnummer.

Tomteareal
Ca. 5020 kvm. Arealet er ikke eksakt og avvik kan 
forekomme ved endelig oppmåling.

Beskaffenhet
Tomten er parkmessig opparbeidet med plen, prydbusker,
bed og øvrig beplantning over næringslokalene
i 1.etg. Se utomhusplan for detaljer.

Areal boliger
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). Det gjøres oppmerksom på
at sjakter inntegnet i salgstegningene, kan flyttes/endres
på om entreprenør finner det nødvendig, i forbindelse med
utarbeidelse av arbeidstegninger. Kjøper kan ikke gjøre
gjeldende krav knyttet til endring og plassering av sjakter.
Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og
arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder
og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har
inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger

i P-rom, på samme måte som i BRA. Innglasset terrasse/
balkong er medtatt som BRA, dog ikke som del av P-rom
for leilighetene.

Energimerking
Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger
oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmings-
karakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse.
Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp
med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse
Det foreligger midlertidig brukstillatelse dat. 26.11.2020.
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.

Parkering og boder:
Det er avsatt inntil 100 parkeringsplasser for sameiet
i byggets parkeringskjeller. Parkeringsplassene koster
kr. 395 000,- pr. stk. og det er valgfritt å kjøpe parkerings-
plass for sameierne.

Parkeringsplassene er organisert som en eller flere
seksjoner, hvor eier av en parkeringsplass vil få en ideell
andel i parkeringsseksjonene. Vanlig gateparkering forøvrig.
Det er handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet.
Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de
har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt 
HCplass, 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 tilbeboer med offentlig doku-
mentert behov for HC-plass.

Alle leilighetene har 1 sportsbod i kjeller som er inklusiv
i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen på sportsbodene
varierer ihht. krav i TEK-17. Dvs. at leiligheter over 50 kvm 
BRA får boder på minimum 5 kvm, mens leiligheter
mindre enn 50 kvm, vil får boder på minimum 2,5 kvm.
Sportsboder i kjeller vil bli tilknyttet seksjonene gjennom
vedtektene, ettersom arealet for bodene vil bli organisert
som fellesareal.

Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere
rettighetene på en annen måte dersom dette finnes
 hensiktsmessig.

Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til
å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som
finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle over-
skuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller 
leie ut disse.

Reguleringsplaner/
Reguleringsbestemmelser
Eiendommen er regulert etter Plan nr. 1280 – Kvartal 2,
detaljregulering. Datert 26.10.2015/09.11.2015. Det gjøres
oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbyg-
ging av området og interessenter oppfordres til å sette seg
inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei, vann og avløp
Eiendommen tilknyttes offentlig vei, vann og avløp.

Utleie
Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller
deler av denne.

Organisering
Boligene og evt. næringsarealene organiseres som et
sameie etter eierseksjonsloven. Det vises til vedtekter som 
regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst 
skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av 
ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende 
eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). 
Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, 
og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Vedtekter
Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter.
Vedtekter fås ved henvendelse megler.

Betalingsbetingelser
Hele kjøpesummen innbetales ved overtakelse. Det vil kunne
kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.
Selger vil stille garantier i henhold til bustadoppføringslovas
§ 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forsinket betaling
med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved
kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalin-
ger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Omkostninger
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. 8.500,- på den minste og ca. kr. 36.000,- på den
største leiligheten. Dvs. kr. 250 pr. kvm BRA. 
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- 
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. 
kr. 585,-. Attestgebyr utgjør kr. 199,50. I tillegg kommer et 
beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader (ekskl. kostnader til 
felles fjernvarme), som oppstartslikviditet til sameiet.

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

Felleskostnader
Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer
påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes
sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom
brukerne.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 300,- 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 driftskostnader.

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.
For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet,
henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

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 fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer
eget innbo.

Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte
enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før
overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til
et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre,
samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er
ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende
møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi
Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastset-
tes 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 utgjøre 25 % av den beregnede kvadratme-
terprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboli-
ger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede
kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.
Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Heftelser
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. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse
avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være
tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke
fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Det er tinglyst heftelser som vil medfølge eiendommen.
Grunnboken og heftelser for eiendommen er et vedlegg til
salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne
før kjøp.

Selgers forbehold/forutsetninger
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser
for usolgte enheter.

Byggetid/Overtagelse
Leilighetene er ferdigstilt desember 2020.

Annet
Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbe-
hold 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 bygg rengjort stand. I nyoppførte bygninger må
forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for
eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter,
hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av tre-
virke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler
ved den leverte ytelse.

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 materialbe-
handling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som 
oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med 
utstyr.



28. 29.

Forsikring
Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret
av utbygger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil
bygget være forsikret gjennom sameiet, gjennom IF, polisenr. 
SP0003200047 men kjøper må selv besørge løsøre- og inn-
boforsikring.

Garantier
Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem
til overtakelse, og garanti tilsvarende 5% av kjøpesummen
for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr.
buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale
er inngått. Dette gjelder fra overtagelse og 6 mnd. frem i tid.

Kjøpekontrakter
Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard
kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpekontrakt som vil bli
benyttet ved salg. Selgers kontrakts dokument forutsettes
gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta
justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Kjøpers undersøkelsesplikt
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt,
reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumenta-
sjon 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 grunn-
lag 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.

Lovverk/avtalebetingelser
Boligene er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter 
avhendingslovens normalbestemmelser. Det forutsettes at 
hjemmel overføres til kjøper.

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

Kredittvurdering / hvitvaskingsloven
Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta
kredittvurdering av kjøpere. 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

Bud regler
Boligene selges til fast pris. Midlertidig kjøpekontrakt
fra Sørmegleren må benyttes. Regler om bud frister
i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger
ikke er forbruker og det brukes midlertidig kjøpekontrakt.

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

Tor Even Kristensen, Eiendomsmegler MNEF
E-post: toreven@sormegleren.no
Tlf: 48 25 20 12

Mariann Thomassen, Eiendomsmegler MNEF
E-post: mariann@sormegleren.no
Tlf: 990 99 140

Visning/presentasjon
Kontakt megler for visning av gjenstående leiligheter.
Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:

• Prisliste
• Byggeteknisk beskrivelse
• Utomhusplan, ikke endelig
• Foreløpig kjøpekontrakt
• Grunnbok
• Vedtekter
• Reguleringsplan/bestemmelser
• Oversikt standard - tilvalg

Produsert: 23.10.2019
Oppdatert: 27.01.2021
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BYGGE- 
BESKRIVELSE

BÆRENDE KONSTRUKSJONER OG UTVENDIG 
UTFØRELSE

BÆRESYSTEM
Hovedkonstruksjon er basert på betong. I yttervegger for øvrig,  
er bæresystemet basert på søyler av stål. Heissjakter og det 
meste av trapperomsveggene er betongvegger.

TAKVERKET
Bygningene har ”flate tak”, tekket med papp etc. Utomhusplan 
blir tilpasset iht avtale med landskapsarkitekt utbygger.

YTTERVEGGENE
Ytterveggene består av isolerte bindingsverksvegger som 
forblendes med teglstein kombinert med type fasadeplater, 
beslag/treverk og puss.

VINDUENE OG BALKONGDØRER
Vinduene og dører er i tre med alu. bekledning utvendig. 

BALKONGENE/SVALGANGER
Balkongdekkene er i betong, med Royal-impregnerte  
terrassebord som overflate.
Balkongrekkverkene er i plater/ puss, aluminium og glass.

LEILIGHETENE

INNVENDIGE VEGGER I LEILIGHETENE
Leilighetsskillevegger er utført iht. forskriftsmessige krav 
til brann og lyd. Innervegger er malt betong overflate eller 
gipsplater på stenderverk. Alle flater er sparklet jevne som 
underlag for maling, eller for fliser.

HIMLINGER I LEILIGHETENE
Alle tak er levert som gips/betong himling og er sparklet til jevne 
flater og malt sammen med lister i overgang tak/vegg.

DØRENE
Fra egen leilighet kan man styre hovedinngangsdørene etter  
å ha sjekket via videokamera hvem som ringer på. 
Inngangsdørene til leilighetene er i solid utførelse med gode lyd- 
egenskaper, ferdig malt fra fabrikk. 

BESLAG & NØKKELSYSTEM
Dører og vinduer er levert med nødvendige beslag i god 
design. Hver leilighet får 3 sett nøkler i system, som passer til 
inngangsdør, bod dør i fellesarealer og postkasse. Det blir levert 
en radiosender til hver leilighet for åpning av garasjeport.

KJØKKEN- OG BADINNREDNING
Kjøkkeninnredning m/ hvitevarer (komfyr/stekeovn, kjøleskap 
og oppvaskmaskin) og baderomsinnredning er levert og 
utført ulikt pr. leilighet. Omfanget av innredningen fremgår i 
tilvalgsoversikt du får av megler/utbygger.

TEKNISKE INSTALLASJONER

OPPVARMING OG VENTILASJON
Leilighetene har gulvvarme i alle rom med unntak av soverom/
alkove. Leilighetene er tilknyttet fjernvarmenettet til 
Agder Energi. Hver enkel leilighet har ballansert ventilasjon med 
varmegjenvinning. Aggregatet er plassert fortrinnsvis i tak i bad 
eller WC/bod.

ELEKTRO
Hver leilighet har individuell avlesning av forbruk.
Strømforbruk i fellesarealer fordeles etter en omforent nøkkel. 
Spør megler/utbygger om oversikt over tilvalg for hver leilighet 
med spesifisering av lys/brytere. Hver leilighet har kontakter for 
tilkobling til TV, bredbånd og telefon.

LYD- / BRANNKRAV
Bygningene er oppført i henhold til gjeldende tekniske  
forskrifter.

HEIS
Det er levert båreheis iht. gjeldende forskrifter.

BRANNALARM
Iht. forskrifter.

DIGITAL TV – INTERNETT – TELEFONI
Leilighetene er klare for tilkobling til 
bredbåndsleverandør som er valgt av utbygger.
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Spesialtilbud til  
kjøpere i Byhaven!

DANIEL FERDINAND L. HELLENES
EIENDOMSMEGLER MNEF
m. 456 63 340  |  daniel@sormegleren.no

Vurderer du å kjøpe nytt 
hjem, er det smart å klargjøre 
nåværende bolig for salg. 
Første skritt på veien er å få 
en profesjonell vurdering av 
boligens markedsverdi. 

Ta gjerne kontakt med meg for 
en uforpliktende verdivurdering 
av eiendommen din; dette 
koster ingenting.

Hvis du bestemmer deg 
for å kjøpe leilighet i Byhaven, 
kan du få gratis flyttevask* 
for boligen du selger. 
I en flytteprosess er dette 
noe mange setter stor pris på. 

Håper vi sees - jeg gleder meg  
til å ta fatt på oppgaven!

* Sørmegleren spanderer inntil 8 timer med vaskebyrå 
 når boligen er solgt, verdi ca. kr 8000
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EMILIE NORDVIK HOPLAND
EIENDOMSMEGLER
m. 934 84 424  |  enh@sormegleren.no

Sparebanken Sør og BYhaven

‘

KORT SVARTID OG 
GOD RÅDGIVNING!

Andreas G. Langfeldt 
T.  416 87 572
M. agl@sor.no

Hege Kirkhus
T.  979 94 226
M. hki@sor.no

W. sor.no  /  T. 38 10 92 00

Snakk med oss.

Kjøpe leilighet?
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Anne Sofie K Førde
Salg Eiendom 
murisør

99 47 94 17
annesofie@murisor.no

Mariann Thomassen
Eiendomsmegler
Sørmegleren

99 09 91 40
mariann@sormegleren.no


