
4 eneboliger i kjede

B6



Gamle Andøyvei har en lang historie – vi ønsker å gi den nytt  
innhold.  I hjertet av Vågsbygd vil vi skape et nabolag bestående av 
ulike boligtyper slik at flest mulig ulike mennesker kan trives her 
– akkurat slik et godt nabolag skal være.

Vi planlegger totalt 8 forskjellige byggetrinn for å skape et mest  
komplett nabolag. Variert bebyggelse med leiligheter, rekkerhus  
og enebolig i kjede omgitt av natur og grøntarealer for felles  
utnyttelse. Her skal trivsel stå i sentrum uansett alder,  basert  
på de behov beboerne har. Har kan dere skape det nabolag  
og miljø dere selv ønsker.

Du står

HER

B5

B4

B2

B3
B7

B6

B1B1



BELIGGENHET

Bussforbindelse 100 m
Matsenter 500 m
Bensinstasjon 500 m
Badestrand 1 km
Treningsanlegg 1 km

AVSTANDER
Båtplasser 1 km
Skole 1 km
Barnehage 1 km
Lysløype Voie 3 km

Andøya

Bragdøya

Voie

Kjos
Kjosbukta

Voiebyen

Voie skole

Indre Kongshavn

Fiskåbukta

Steinsundet

Brøvigbukta

Madeira

Kyresundet

Ternevig båthavn
Fl

ek
ke

rø
y

Møvik

Vågsbygda

K
r.S

an
d

Beliggenheten langs Andøyveien er både sentral, naturvennlig  
og smart. Omgitt av grønne områder, sentralt beliggende med  
nærhet til både butikker, båtplasser, badestrand, treningsanlegg  
og samtidig bare 100 m fra bussforbindelse til byen – dette gir  
grunnlag for enkle og gode hverdager.



Gamle Andøyvei B6 består av 4 store  
eneboliger i kjede. Leilighetene har en romslig 

terrasse i 2.etg, i tillegg til en stor og flott  
takterrasse. Parkering i egen carport  

i tilknytning til boligen.

B6
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2. etg
BRA: 57,1 m2

Terrasse: 22,1 m2 Soverom
6,9 m2

Gang
3,1 m2

Stue/kjøkken
44,0 m2

Terrasse
22,1 m2

Bad
3,1 m2

 PLANTEGNING

ENEBOLIG I KJEDE
BRA: 126,6 m2     Terrasse: 22,1 + 41,4 m2

 PRIS, bolig nr 1: kr. 5.100.000,- 
 PRIS, bolig nr 2: kr. 4.950.000,- 
 PRIS, bolig nr 3: kr. 4.950.000,- 
 PRIS, bolig nr 4: kr. 5.200.000,- 

3. etg
BRA: 19,3 m2

Takterrasse: 41,4 m2

Loftstue
19,3 m2

Takterrasse
41,4 m2

1. etg
BRA: 50,2 m2

Bad
8,5 m2

Vask
5,6 m2

Bod
5,1 m2

Bod/
gard.
5,6 m2

Entré
7,5 m2

Vindfang
3,4 m2

Soverom
12,6 m2

Soverom
7,0 m2

Carport
19,3 m2

Heis

1 2 3 4
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SITUASJONSPLANFASADETEGNINGER

f_V
2

B6

%-BYA=50%

B4

%-BYA=80%

B2
%-BYA=85%

o_G/S

o_LEK

f_U1

f_U2

B9

%-BYA=45%

B7

%-BYA=50%

B8

%-BYA=45%B1

%-BYA=100%

B5

%-BYA=75%

f_V1

B3
%-BYA=80%

Trafo

4

5

6

6

2

1,5

1,5

1,
5

1,5
1,5

4
2

4

4

1,
5

4

6

47

43

4

PLANEN ER UTARBEIDET AV: TEGNNR. DATO SIGN.

SAKS-
 NR.

DATO SIGN.
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato

Arealplan-ID:

Forslagstiller:Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Dato Revisjon
Dato Revisjon
Dato Revisjon
Dato Revisjon
Dato Revisjon
Dato Revisjon
Dato Revisjon
Dato Revisjon

Endring av reguleringsplan for
VOIE gnr/bnr 11/749

957

Kristiansand
kommune

14.03.2007

Ny 2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ...............................til ...........................................
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra................................til ...........................................
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

Plansjef
Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

27.06.2013 A Justering svingradier vendehammer, byggegrenser     27.06.2013 LKH
13.01.2014 B Justering av friområder/lekeplass     13.01.2014 INS

Kommunestyret sitt vedtak

    07.04.2006
Oppstartsmøte.............

13.05.2014 C Div. justeringer     13.05.2014 INS
15.05.2014 D Div. justeringer ihht. merknader fra Arnesen Bygg     15.05.2014 INS
08.10.2014 E Justering avkjørselspiler og forlenging veg     08.10.2014 INS
27.10.2014 F Endring av formål for lekeplass og fellesområder     27.10.2014 INS
26.01.2015 G Flyttet formålsgrense B7/B9, fjernet avkjørsel fra B9     26.01.2015 INS
28.01.2015 H Endring av utnyttelsesgrad for B7 og B9     28.01.2015 INS

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:

Koordinatsystem:

Høydegrunnlag:

Kartmålestokk:

Ekvidistanse
N

1 m

1:1000

NN1954

UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84

ARNESEN BYGG AS

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse

Øvrige kommunaltekniske anlegg

Uteoppholdsareal

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

Veg

Gang-/sykkelveg

Annen veggrunn - grøntareal

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Friområde - Lek

§12-6 - Hensynssoner

Frisikt

Linjesymbol

RpGrense

RpFormålGrense

RpSikringGrense

Byggegrense

Bebyggelse som inngår i planen

Bebyggelse som forutsettes
fjernet
Regulert senterlinje

Frisiktlinje
Punktsymboler

Vegstenging / fysisk sperre

Avkjørsel

FASADE MOT SYD-VEST

FASADE MOT NORD-ØST

FASADE MOT NORD-VEST FASADE MOT SYD-ØST
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LEVERANSEBESKRIVELSE
Som Nordbohus/Arnesen Bygg AS-kunde skal du og  
huset ditt bli tatt godt vare på. 

Under finner du informasjon om hva du som kunde kan 
forvente deg. Du får den fullstendige leveransebeskri-
velsen av selgeren og som del av byggekontrakten. 

Vårt byggesystem har Teknisk Godkjenning (TG) fra  
Sintef Byggforsk. Det betyr at Sintef Byggforsk har  
gjennomgått hele systemet og gitt det sitt godkjent- 
stempel. I dag er Nordbohus alene om å ha en så  
omfattende godkjenning. Det er vi stolte av. Les mer  
om vår tekniske godkjenning på www.nordbohus.no. 

Kontrakt
Vi bruker standardiserte kontrakter som er i samsvar 
med gjeldende lovverk, og som også er anbefalt brukt 
av forbrukerrådet. Slik at begge parter skal være sikret 
ryddige og ordentlige avtaleforhold.

Tegninger
Sammen med kontrakten får du tegninger av plan- 
løsning, fasader og snitt på huset.

LEVERANSEBESKRIVELSE – KORTVERSJON

Utomhus
Hovedveier i feltet blir asfaltert, gårdsplasser blir  
gruset, grøntarealer blir opparbeidet med stedlige  
masser og tilsådd. Ferdigplen leveres ved innkjørsler  
på inngangsside. Hekker og andre beplantninger  
leveres ikke.

Etasjeskiller
Leveres isolert med parkett på gulv og ferdigbehandlet 
gipstak. Alt dimensjoneres og bygges etter gjeldende 
forskriftskrav.

Yttervegger
Består av bindingsverk i tre, isolert med utvendig  
royalbehandlet kledning. Innvendige vegger er med  
ferdigmalte gipsplater (2 strøk) Vi benytter ikke damp-
sperre på yttervegg i bad, og bad/vask. I stedet bruker  
vi rupanel og membranplate, samt membran og fliser 
på vegger og gulv. 

Innvendige vegger
Utføres som isolerte bindingsverksvegger med ferdig-
malte gipsplater (2 strøk). Lydvegger utføres som doble 
vegger med 2 lag gips på hver side. Vegger i bad  
leveres med rupanel og membranplate, samt membran 
og fliser på vegger og gulv. Vegger i andre våtrom  
leveres med våtromsplater.

Tak
Dimensjoneres og isoleres på grunnlag av beregninger 
for takvinkel, varmetap og snølaster. Tekking og utførel-
se med 1 lags tekking.

Himling leveres med ferdigbehandlede gipsplater.

Vinduer og dører
Vinduer og ytterdører leveres ferdigbehandlet i hvit farge 
i henhold til fasadetegninger, og med isolasjonsverdi 
basert på varmetapsberegning. Sprosser og omram-
ming leveres dersom dette er vist på fasadetegninger. 
Innerdører er hvitmalte slette dører

Trapper
Innvendige trapper leveres i lakkert furu med eik toning. 
Rekkverk leveres hvitgrunnet. 

Utvendige trapper, ramper, terrasser osv. Leveres der 
dette er påkrevd eller inntegnet.

Balkonger og verandaer
Leveres i trykkimpregnerte materialer. Rekkverk leveres 
som vist på fasadetegning. Det kan imidlertid forekom-
me små variasjoner i utseende, avhengig av material- 
leverandør.

Kjøkken, bad og garderober
Kjøkken leveres med laminat benkeplate og skap med 
hvit overflate. Egen kjøkkentegning følger hver hustype. 
Kjøkken leveres fra Sørlandskjøkken.

Baderomsinnredning leveres hvit glatt. Egen tegning 
følger hver hustype.

Garderobeskapene er hvite med glatte dører og høyde 
210 cm. Eventuelle skyvedørsgarderober leveres hvite. 
På bestilling leverer vi gjerne skapinnredning, for ek-
sempel Elfa.

Listverk, foringer og limtre innvendig
Lister og foringer leveres i hvit farge i alle boligrom. 
Limtredragere/søyler leveres malt.

Ildsted/pipe
Pipe utføres i lettklinker eller sort stål i samsvar med 
tegning. Ildsted leveres som peisovn med glassplate 
foran.

Brannvernutstyr
Brannslokningsutstyr og røykvarslere leveres i henhold 
til forskriftskrav.

Blikkenslager- og ventilasjonsmateriell
Takrenner og taknedløp. Takvann ledes ut på egen tomt. 
Pipebeslag som vist på tegning. 

Det leveres komplett ventilasjonsanlegg med varme- 
gjenvinner. 

Sentralstøvsuger leveres.

Sanitære installasjoner
Det leveres komplett installasjon over støpt gulv/ 
innvendig stoppekran, inkl stikkledninger og bunn- 
ledninger. 

Utstyr som er inkludert er: utvendig frostsikker  
tappekran, ettgreps blandebatterier, alle inntegnede  
wc, inntegnet skyllekar, varmtvannsbereder, uttak for  
vaskemaskin og oppvaskmaskin. Utstyret leveres  
i hvit utførelse. Blandebatterier og tappekraner leveres 
forkrommet.

Elektriske installasjoner
Antall lampe-, bryter- og stikkontaktpunkter leveres  
i samsvar med NEK 400, norm for elektriske installa- 
sjoner. 

Lovpålagt komfyrvakt leveres. 

Ledningsanlegg leveres skjult med mindre krav mht. 
brann og lyd krever noe annet. Komplett ringeanlegg 
og sikringsskap med automatsikringer, jordfeilvern og 
overspenningsvern leveres. 

Lysarmatur og panelovner leveres gjerne som tillegg.

Varmekabler leveres i våtrom.

Arnesen Bygg AS, 18.05.2016.
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KJØPSINFORMASJON
Megler
Sørmegleren AS, org.nr.: 944 121 331
P.B. 377, 4664 Kristiansand
v/Rolf Elieson, Prosjekt/Eiendomsmegler MNEF  
(rolf@sormegleren.no) 
Rita Ommundsen, Prosjektmegler MNEF  
(rita@sormegleren.no)

Eiendom
Eiertomt. Tomten får eget gårds- og bruksnummer  
og skal fradeles fra Gnr. 11, bnr. 749 , «Gamle Andøyvei » 
i Kristiansand kommune.
Eiendommen blir seksjonert og hver rekkeleilighet får 
tildelt hver sitt seksjonsnummer innen overtakelse. 

Byggherre og selger
Arnesen Bygg AS 
Org.nr.: 913 959 744
Steindalen 14
4624 Kristiansand

Entreprenør
Arnesen Bygg AS
Steindalen 14
4624 Kristiansand

Arkitekt
Flatnes Bygg Consult AS
Gyldenløvesgt. 34 
4614 Kristiansand

Beskrivelse
Gamle Andøyvei, B6,  består av 4 eneboliger i rekke.
Området som skal bebygges består av totalt 8 bygg,  
i en miks av leilighetsbygg, rekkehus og enebolig i kjede.  
Første byggetrinn består av 1 leilighetsbygg med  
8 leiligheter, 1 Rekkehus med 4 enheter og 1 enebolig  
i kjede med 4 enheter.  

Tomt
B6 - Eiendommens areal er 1396,85 m².
Eiendommens adresse er: 
Gamle Andøyvei 12, 4623 Kristiansand.

Arealer
Areal 146 m2 BRA som anført i prisliste og tegninger 
vedlagt denne salgsoppgave. Definisjonen på arealer er:  
BRA-bruksareal, er leilighetens areal avgrenset av  
ytterveggs innside. P-rom er primærareal som tilsvarer 
BRA, men er fratrukket innvendig bod. 

Bod i henhold til forskriftskrav.

Vei, vann og kloakk
Offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk. 

Reguleringsforhold
Reguleringsplan nr. 957 med bestemmelser for Voie,  
datert 14.03.2007, sist revidert 27.01.2008. Plan og  
bestemmelser kan fås ved henvendelse megler.

Ligningsverdi
Ligningsverdien er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien 
fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell 
som tar hensyn til om boligen er en såkalt ”primærbolig” 
(der boligeieren er folkeregisteret bosatt) eller ”sekun-
dærbolig” (andre boliger som eies). Ligningsverdien for 
primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede  
kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal.  
For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 60% av 
den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med  
boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på 
Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no.

Heftelser som skal følge eiendommen
Det vil bli tinglyst heftelser på eiendommen vedr. bla. vei, 
vann og kloakk.

På hovedeiendommen kan det være tinglyst servitutter 
i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer av 
grunnboken for denne eiendommen. På denne eiendom 
vil det være tinglyst lovbestemt panterett til sameiet.
Kopi av grunnboken samt heftelser som er tinglyst kan 
fås ved henvendelse til  megler.

Energimerking
Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger 
oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og 
lager fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. 
Bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygnings- 
loven, gjeldende fra 2010 (TEK 10). 

Prisliste/betalingsbetingelser
Det er utarbeidet en separat prisliste som viser bruks- 
areal (BRA) for hver leilighet, inkludert eventuelt  
innvendig bod.

Det forutsettes at tomtekostnaden for den enkelte enhet 
innbetales ved kontraktsinngåelse til meglers klient- 
konto for prosjektet. Se prisliste. Eventuelt lån til å betale 
avtalt forskudd kan ikke sikres ved pant i den nyinnkjøpte 
boligen. Boligen kan pantsettes først ved overtakelse. 

Restkjøpesum inkludert omkostninger innbetales til  
meglers klientkonto innen overtakelse. 

Dersom selger skal kunne få utbetalt beløp fra klient-
konto før skjøte er tinglyst, må selger stille garanti etter 
§47 i Bustadoppføringsloven. 

Eventuelle tilvalg som aksepteres av selger faktureres 
direkte fra entreprenørene.

Dersom oppgjør ihht kontrakt forsinkes med mer enn 
21 dager har selger rett til å heve kjøpet og foreta  
dekningssalg. 

Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige 
omkostninger og avgifter i tiden frem til hjemmelsover-
gang finner sted. 

Det er utarbeidet standard kjøpekontrakt for dette  
prosjektet som er tilpasset Bustadoppføringslova. 
Denne kontraktstype kan ikke forventes brukt ved salg 
til kjøper som ikke er forbruker og som dermed faller 
utenfor Bustadsoppføringslova. 

Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne 
endre priser og betingelser for usolgte seksjoner og 
parkeringsplasser.

Kjøpekontrakt
Avtale om kjøp av enebolig i rekke forutsettes inngått 
på standard kjøpekontrakt og midlertidig kjøpekontrakt. 
Selgers kontrakts dokument forutsettes gjennomgått 
før midlertidig kjøpekontrakt inngås. Selger tar for- 
behold om å foreta justeringer i kontrakten som  
følge av offentlige krav m.m. Kjøper må ved signering  
av kontrakt fremlegge bekreftelse på finansiering av  
leilighetskjøpet fra bank.

Kjøpers undersøkelsesplikt
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgs- 
prospekt, 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 opp-
fordring 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.

Forkjøpsrett
Ingen forkjøpsretter.

Parkering
Carport og ellers parkering på egen tomt.
 

Endringsarbeider
Det vil bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle 
tilpassinger i leilighetene forutsatt at bestillinger av 
endringer og tillegg foretas innen gitte tidsfrister.  
Selger vil i første møte med kunde gå gjennom de  
tilvalgs muligheter kjøperne har. Kostnader for dette 
dekkes av kjøper.

Fremdrift/Overtakelse
Planlagt oppstart er høsten 2016. Ferdigstillelse er  
15 måneder etter igangsettelse. Det blir sendt ut varsel 
i forkant av overtakelsen. Overtakelsesmåned varsles  
4 mnd før og eksakt dato/tidspunkt varsles senest  
4 uker før. 
Se punkt med forbehold. 

Seksjonering
Boenhetene blir seksjonert innen overtakelse og den 
enkelte leilighet får tildelt eget seksjonsnummer. 

Sameie
Boligene vil bli organisert som et sameie og det er  
pliktig medlemsskap. 

Sameiet har rett og plikt til å ivareta forvaltning av feles- 
arealer innenfor eiendommen.
Alle sameierne for B1, B2, B3, B4, B5, B6 og B7 vil  
i fellesskap ha ansvar for drift og vedlikehold av felles- 
arealene i feltet, i tillegg til egen tomt. Det er utarbeidet 
vedtekter for sameiet, disse er bindende for kjøper. 

Vedtektene er den del av 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 eierseksjons-
sameiet og driften av dette

Midlertidig brukstillatale/ferdigattest
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vil foreligge 
innen overtakelse.

Felleskostnader
Felleskostnadene skal dekke bygningsforsikring. 
Alle andre kostnader vil den enkelte beboer bekoste  
for sin boenhet.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse.  
Sameiet tegner fullverdforsikring fra overtakelse.  
Kjøper forsikrer eget innbo. 

Forbehold
Det tas forbehold om at 50% av samlet salgsverdi er 
solgt før endelig bekreftelse om gjennomføring av  
prosjektet kan gis.
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Forutsatt tilfredsstillende salg, og beslutning om igang-
setting er planlagt overtakelse satt til 3 kvartal 2017 fra 
selve byggingen er i gang. Overtakelsesmåneden vil bli 
varslet 4 måneder før antatt overtakelse. Kjøper  
aksepterer at endelige overtakelsesdato vil bli varslet 
kjøperne senest 4 uker før overlevering. 

Endelig beslutning om iverksetting av prosjektet vil bli 
varslet skriftlig til kjøperne senest innen 30.12.2016.
Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper 
ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til 
seg, må det tas forbehold om dette i bindende kjøps- 
bekreftelse.

Det tas forbehold om igangsettingstillatelse og øvrige 
offentlige tillatelser i tråd med de forutsetninger og 
rammer som for øvrig følger av prosjektet. 

Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger 
og arealer i forbindelse med utarbeidelse av arbeids-
tegninger. Det gjøres oppmerksom på at det kan, i noen 
leiligheter, komme sjakter og eller rørføringer som ikke 
er vist på tegninger.

Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos eiendoms- 
megler eller av entreprenør ved tidspunkt for møte 
om eventuelle endringsarbeider. Det tas forbehold om 
trykkfeil i leveransebeskrivelse, prospekt og vedlegg. 

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med 
forbehold om rett til endringer som er hensiktsmes- 
sige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den 
generelle standarden. Kjøper aksepterer uten pris- 
justering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. 

Selger forbeholder seg retten til å organisere parke-
ringsrettighetene på en gjennomførbar måte, herunder 
mulig etablering av bruksrettigheter til eksterne rettig-
hetshavere dersom dette finnes hensiktsmessig.

Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner samt møbler-
te planskisser er ment å gi ett inntrykk av ferdig  
bebyggelse og det vil derfor fremkomme elementer 
som ikke inngår i leveransen. Det samme gjelder angitt 
utsikt. Disse er kun ment som illustrasjoner.

Konsesjon
Kjøpet krever ikke konsesjon.

Budregler
Leilighetene selges til fast pris. Bindende avtale inngås 
hos megler. 

Garantier
Leilighetene selges ihht. Lov om Bustadoppføring,  
og selger plikter å stille garantipå 3% av kjøpesummen  
i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter over- 
levering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring  
av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er  
avhengig av at selger har stilt garanti ihht. Bustadopp-
føringsloven § 47.

Lovverk
Boligene selges i henhold til bestemmelsene i lov  
om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad 
med mer (Bustadsoppføringslova) av 13. juni 1997,  
nr. 43. Dette gjelder ikke for leiligheter som selges til 
selskaper, organisasjoner eller kjøpere som ikke skal 
bruke boligen selv.
Der hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse  
selges boligene etter avhendingslovens normalregler. 
En eventuell mangels vurdering foretas da etter  
avhendingslovens alminnelige
regler, jfr. §3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse 
som forbruker i henhold til Avhendingsloven § 1-2 (3), 
gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den 
er, jfr. Avhendingslovens § 3-9.

Kreditvurdering/hvitvaskingsloven
Selger forbeholder seg retten til å foreta kreditt- 
vurdering av kjøperne. Eiendomsmeglerne ble i 2009 
underlagt bestemmelsene i hvitvaskingsloven.  
Det innebærer bla at eiendomsmegleren har plikt til 
å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige 
transaksjoner. 

Diverse
Det etableres egen velforening for området eventuelt 
knyttes dette til eksisterende velforening for Voie.

Det er pliktig medlemsskap i velforeningen.

Vedlegg til prospekt
- Etasjeplan
- Salgstegninger
- Bygningsmessig og teknisk beskrivelse
- Reguleringsplan med bestemmelser 
- Prisliste (eget vedlegg)
- Utkast til kjøpekontrakt, vedtekter og budsjett  
 felleskostnader (Fåes hos megler)
- Kopi av bustadoppføringslova og grunnbokutskrift/ 
 servitutter (Fåes hos megler)

Kristiansand den 26.05.2016.

B6
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ROMSKJEMA
Rom

Stue

Kjøkken

Bad/Vask

Gang

Gang

Bod

Sportsbod

Soverom

Gulv Vegg Himling Listverk Annet

Eikeparkett Gips. Gips. Glatt. 12x58
3-stavs Sparklet og Sparklet og 21x45 cm
 malt 2 strøk og malt Hvitmalt

Eikeparkett Gips. Gips. Glatt. 12x58 Kjøkkeninnredning
3-stavs Sparklet og Sparklet og 21x45 cm fra Sørlandskjøkken
 malt 2 strøk og malt Hvitmalt

Fliser. Fliser. Gips. Glatt. 12x58 Baderomsmøbler
20x20 cm 20x40 cm Sparklet og 21x45 cm i hvit glatt
Varmekabler Hvite og malt Hvitmalt utførelse

Klinkfliser. Gips. Gips. Glatt. 12x58
30x60 cm Sparklet og Sparklet og 21x45 cm
Varmekabler malt 2 strøk og malt Hvitmalt

Eikeparkett Gips. Gips. Glatt. 12x58
3-stavs Sparklet og Sparklet og 21x45 cm
 malt 2 strøk og malt Hvitmalt

Eikeparkett Gips. Gips. Glatt. 12x58
3-stavs Sparklet og Sparklet og 21x45 cm
 malt 2 strøk og malt Hvitmalt

Betong Rupanel Gips. Glatt. 12x58
Stålglattet Ubehandlet Sparklet og 21x45 cm
  og malt Hvitmalt

Eikeparkett Gips. Gips. Glatt. 12x58 cm
3-stavs Sparklet og Sparklet og Hvitmalt.
 malt 2 strøk malt 2 strøk

PRISLISTE
Gamle Andøyvei - B6 – pr. 14.02.2017

 Bolig- Antall BRA P-rom Soverom Terrasse Pris 
 nr.  etasjer

 1 3 126,6 m2 121 m2 3 22,1 + 41,4 m2 5.100.000,-

 2 3 126,6 m2 121 m2 3 22,1 + 41,4 m2 4.950.000,-

 3 3 126,6 m2 121 m2 3 22,1 + 41,4 m2 4.950.000,-

 4 3 126,6 m2 121 m2 3 22,1 + 41,4 m2 SOLGT!

1 2 3 4
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Omkostninger
Ved kjøp av ny bolig skal det betales dokumentavgift på 
2,5% av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. 
BRA og blir ca. kr. 45 000,-. Tinglysningsgebyr for skjøte 
utgjør kr. 525,-. Tinglysningsgebyr for eventuelle  
pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 697,-. 
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Betalingsbetingelser 
Innen 14 dager etter kontraktsinngåelse skal  tomte-
kostnad kr. 1 760 000,- for leil. 2 og 3 og kr. 1 870 000,- 

for leil 1 og 4. være innbetalt til meglers klientkonto. 
Rest kjøpesummen, samt omkostninger forfaller  
ved overtakelse. Kjøpesummen innbetales til oppgitt 
klientkontonummer.

Utbygger stiller nødvendig garanti etter §12 i Bustdopp-
føringslova. Dersom utbygger stiller garanti etter  
Bustadoppføringslova §47, kan innbetalt del av kjøpe-
sum utbetales til selger før overtakelse og tinglysning 
av skjøte.
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Rita Ommundsen, 
tlf. 99 09 91 08
rita@sormegleren.no

TA KONTAKT

Mariann Thomassen, 
tlf. 99 09 91 40
mariann@sormegleren.no

Rolf Elieson, 
tlf. 99 09 91 07
rolf@sormegleren.no

Jan Kåre Røstad,  
tlf. 95 21 91 13 
jkr@arnesen-bygg.no

ARNESEN BYGG


