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Myklebust
Der ute mot havet

Det er det indre
som teller

Sett preg på din nye bolig

Om Solon Eiendom
Det handler om kvalitet

Rekkehus
Tre rekkehus, utomhusplan, plantegninger, 
leveransebeskrivelse og kontaktinformasjon

Introduksjon
Å bo godt

Boligene
Kvalitet ute og inne

Hvorfor kjøpe nytt?
Syv gode tips

Enebolig
Tre eneboliger, utomhusplan, plantegninger, 
leveransebeskrivelse og kontaktinformasjon

Innhold

På Myklebust like ved Tananger 
sentrum skal vi bygge tre stilfulle 

eneboliger med klassiske saltak og 
tre moderne rekkehus. Dette er et 

veletablert område med kort vei til alle 
butikker og servicetilbud. Dessuten 

får du Nordsjøen som (nesten) 
nærmeste nabo.



Enebolig. Kun ment som illustrasjon.

For å bo godt må man 
ha gode boliger

Uansett livssituasjon eller livsfase trenger man en god 
bolig. Og det er her vi kommer inn. Vår oppgave er å 
skape trygge rammer for deg og familien din. 
Både eneboligene og rekkehusene er tegnet av 
Stav Arkitekter. Husene kjennetegnes av moderne 
arkitektur med klassiske løsninger. De er elegante 
og praktiske på en og samme tid. Her finner du 
gjennomtenkte løsninger ned til minste detalj.
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Introduksjon



Kun ment som illustrasjon.Tre flotte eneboliger ut mot havet.
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Introduksjon



Kun ment som illustrasjon.Tre elegante og praktiske rekkehus.
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Området

1



12 13

Området



Myklebust tett 
på havet

Myklebust er preget av flott natur og er et 
barnevennlig område hvor det er lett å få gode 
naboer og nye venner. Boligene har en særdeles 
flott beliggenhet med gode sol- og lysforhold – 
både på de utvendige fellesarealene, i de private 
hagene og på terrassene. 

Tenk å bo et sted hvor naturen byr på alle mulige 
fritidsaktiviteter! Her er god tilgang til badeplasser 
og lekeplasser, fiskeplasser og turplasser. Og i 
sjøbadet er det mulig å ta seg frisk kveldsdukkert.
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Moderne Myklebust

Myklebust har vokst til å bli en dynamisk 
og moderne bydel med kort vei til butikker, 
skoler, barnehager og fritidsaktiviteter. 
Tananger sentrum og havnen er en kort 
spasertur unna. Her finner du alt fra 
fiskeutsalg til dagligvarer, bakeri og frisør. 
I tillegg er det kort vei til svømmehall, 
fotballbaner og lysløype.

Kort vei er det også om du jobber på 
Forus eller andre steder i Sola, Randaberg, 
Stavanger og Sandnes. Og du er ikke 
avhengig av egen bil. Bussveien sørger for 
et godt kollektivtilbud.

Myklebust

Stavanger
lufthavn

Solastranden

Sola 
Golfklubb

Sola

Kolnes

Snøde

Fergeleie:
Bergen og Hirtshals

Revheim

Kvernevik

Madla

Stokka

Universitetet
i StavangerTananger
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Boligene

2Hvilke behov har du? Hva er du ute etter? 
Hva er viktigst for deg? På de neste sidene 
får du en detaljert presentasjon av kvalitetene 
og løsningene av eneboligene og rekkehusene. 
Her finner du garantert noe som passer 
dine behov. 



Rekkehus interiør. Kun ment som illustrasjon.

Alle boligene har store vinduer som sørger for mye naturlig 
lys inne. Praktiske og arealeffektive planløsninger bidrar 
også til trivsel og velvære. Alle boligene har også praktiske 
innretninger som gjør hverdagen enklere: parkering på 
egen tomt, godt med bodplass og gode terrasser. For å 
nevne noe. 

Målet vårt er alltid å skape boliger som det er hyggelig å 
komme hjem til – og å komme på besøk til. Rett og slett 
boliger det er godt å oppholde seg i.

Det indre teller like 
mye som det ytre

Det er ikke bare arkitektur, fasader og 
fellesarealer vi har brukt tid og ressurser på. 
Mennesker oppholder seg jo for en stor del 
innendørs i landet vårt, og derfor har vi lagt 
minst like mye energi i å finne interiør og 
materialer som gir god bokvalitet. 
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Enebolig. Kun ment som illustrasjon.
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Enebolig interiør. Kun ment som illustrasjon.
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Rekkehus eksteriør. Kun ment som illustrasjon.
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Terrasse enebolig. Kun ment som illustrasjon.
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Sett ditt preg 
på din bolig

Vi setter våre ære inn på å skape gode boliger med 
gjennomført kvalitet. Det er steg nummer en for å skape 
gode hjem. Samtidig er det viktig for oss å involvere 
deg i prosessen. Kanskje er det noe du alltid har drømt 
om å få realisert den dagen du skal flytte inn ny bolig? 
Derfor åpner vi alltid opp for at våre kunder kan gjøre 
individuelle tilpasninger. 

Det er det indre som teller
Det er ikke bare arkitektur, 
 fasader og fellesarealer vi 
har brukt tid og ressurser på. 
 Mennesker oppholder seg jo for 
en stor del innendørs i landet 
vårt, og derfor har vi lagt minst 
like mye energi i å finne  interiør 
og materialer som gir god 
bokvalitet. Målet vårt har hele 
tiden vært å skape boliger det er 
hyggelig både å komme hjem og 
på besøk til.

Kjøkken
boligene på Myklebust blir levert 
med kvalitetskjøkken fra JKE 
Design. Du kan velge mellom 
forskjellige fronter og utallige 
benkeplatefarger – uten tillegg 
i pris. 

Skuffer leveres med  fulluttrekk, 
og både skuffer og skap har 
demping. Videre er alle  kjøkken 
forberedt for integrerte 
 hvitevarer. Vi har valgt fronter 
i Nordic Silk, Matt Mørk Grå 
som standard. Skulle du ønske 
andre fronter eller farger, vil vår 
 kundebehandler hos JKE Design 
hjelpe deg med å tilpasse dette. 

Baderom
På baderommene er møblene 
fra JKE Design. Modell  Nordic 
Silk Matt Mørk Grå. Mot 
 vederlag kan andre  innredninger 
bestilles i forbindelse med 
 tilvalgsprosessen. Speilet over 
baderomsinnredningen har lys 
innfelt i speilet.

Heldekkende  servantplate 
og lekkert  servantbatteri. 
 Dette gir sammen med 
 innredningen og speilet et 
elegant  helhetsinntrykk.  Rette 
dusjvegger med glass- og 
 aluminiumprofiler samt moderne 
dusjarmatur.  Veggmontert wc i 
hvit porselen med dempesete og 
moderne trykkplate. 

På gulvet er det valgt fliser 
60x60cm i Pro Beton Grå og 
samme flistype legges på  gulvet 
i dusjsonen som  mosaikk i 5x5 
cm. På veggene i  dusjenisjen 
 finner du de samme  flisene, 
mens resten av  veggene  leveres 
malt med  våtromsmaling. 

Gulv og oppvarming
På alle gulv som ikke flislegges, 
kan du velge mellom to ulike 
parkettgulv.  Standardparketten 
er en moderne 3-stavs 
 hvitlasert eikeparkett, mens 
det  vederlagsfrie alternativet 
er en mer klassisk 3-stavs natur 
eikeparkett. Det blir  gulvvarme 
på baderom og panelovner 
som oppvarming. I tillegg 
 leveres  stålpipe over tak med 
 gjennomføring i takkonstruksjon 
for mulig senere tilkopling til 
innvendig stålpipe og eventuelt 
vedovn/peis.

Vegger
Du kan fritt velge mellom 

fire moderne veggfarger, 
 begrenset til én farge per rom. 
 Fargeforslag: Varm Grå,  Senses, 
Bomull og Washed Linen. 
Mot vederlag er mulighetene 
langt flere. 

Innvendige dører
Det leveres hvite slette dører 
som standard. Om ønskelig kan 
det leveres TREND-dører mot et 
tillegg i pris.

Du får det som du vil
Det finnes også mange 
 valgmuligheter utover det 
 nevnte. Vi velger likevel å tro 
at våre standarder og mange 
vederlagsfrie valgmuligheter 
dekker de aller fleste ønsker 
og behov. Vi ønsker lykke til 
i  prosessen med å forme din 
nye bolig.

Se leveransebeskrivelse og 
salgsoppgave for nærmere 
 informasjon om standarder 
og tilvalgsprosess.

34 35

Prosjektet



Rekkehus interiør. Kun ment som illustrasjon.
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Boligene på Myklebust blir levert med 
kvalitetskjøkken fra JKE Design. Du kan 
velge mellom forskjellige fronter og utallige 
benkeplatefarger – uten tillegg i pris. 
Vi har valgt Nordic Silk, Matt Mørk Grå som 
standard. Skulle du ønske andre fronter 
eller farger, vil vår  kundebehandler hos JKE 
Design hjelpe deg med å tilpasse dette.

Har boliger pust? Vi tror det. Den går i takt 
med livet i huset. Du merker det med en 
gang du kommer inn. Noen ganger er det 
travelt. Noen ganger helt stille. Våre boliger 
skal bidra til harmoni. Også når barna 
bråker som mest.

1  — Matt Mørk Grå

2  — Matt Mørk Grå/Nordic Silk

3 — Nordic Silk

Kjøkken, interiør
farger m.m.

1

2

2

Kun ment som illustrasjon.
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Enebolig interiør. Kun ment som illustrasjon.
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Fargeforslag:

1  — Blek Sand

2  — Varmgrå

3  — Senses

4  — Bomull

5 — Washed Linen

2

3

4 5

1

Farger og fargevalg er svært 
personlig. Og det er viktig for det 
handler om trivsel. Det er mulig 
å velge ulike farger til alle rom. 
Du kan fritt velge mellom fire 

moderne veggfarger, begrenset 
til én farge per rom.

Dersom du ønsker flere fargeendringer enn dette, vil det komme en tilleggskostnad. Dører, listverk og gerikter leveres i hvit NCS S0502-Y. Det samme gjelder alle tak.
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Lave kjøpsomkostninger
Når du kjøper en brukt selveierbolig, må du betale dokumentavgift på 2,5 % 
til staten som beregnes av hele kjøpesummen. Kjøper du derimot en helt ny 
selveierbolig, beregnes dokumentavgiften kun av tomteverdien, og ikke av 
hele kjøpesummen. Med andre ord får du vesentlig lavere kjøpsomkostninger 
ved å kjøpe ny/prosjektert selveierbolig.

Lovfestet garanti
Du har en lovfestet garanti 
på 5 år når du kjøper ny bolig 
(bustadoppføringslova § 12) 
og dermed et mye sterkere 
rettsvern enn om du kjøper 
brukt bolig. 

Høyere teknisk standard
Din nye bolig på Myklebust 
gir deg også høyere teknisk 
standard enn en brukt bolig, 
for eksempel i form av bedre 
isolering, balansert ventilasjon, 
flere el-uttak, moderne 
brannsikringstiltak m.m. 

Lite vedlikehold
Alle boliger og bygg trenger 
vedlikehold, men ved kjøp av 
ny bolig på Myklebust vil det 
ikke være behov for oppussing 
eller ekstrainnsats i mange 
år fremover. Dette sparer du 
penger og verdifull tid på. 

Du får den som du vil
Når du kjøper ny bolig av oss, 
får du samtidig mulighet til 
å tilpasse den til din smak 
med tanke på innredning og 
materialvalg. Gjennom god 
planlegging får du en bolig som 
passer perfekt for deg.

Fast pris
Ingen stressende budrunder, 
men fast pris på boligene. Kjøper 
du derimot en brukt bolig, 
er det ikke bare budrunder, 
du kan heller aldri være helt 
sikker på den totale kostnaden 
til oppussing og teknisk 
oppgradering. 

Venner for livet
Du flytter inn i et nyetablert 
boligområde samtidig med alle 
dine fremtidige naboer. Det er 
mye enklere å knytte bånd og 
stifte vennskap når alle starter 
på likt, kontra det å flytte inn i et 
etablert boligområde hvor det 
meste allerede er «satt».

Følelsen av å flytte inn i sin egen, splitter nye bolig 
er rett og slett ubetalelig. Ingen skavanker, skjeve 
gulv eller spikerhull i veggene til å forstyrre idyllen, 
bare nye, velduftende materialer.

Hvorfor kjøpe 
helt ny bolig?

Kun ment som illustrasjon.
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1 — Ullevål Tårn, Oslo

2 — Vedafjell eneboliger, Sandnes

3 — Sæter Terrasse, Nordstrand

4 — Vindmøllebakken, Stavanger

1

4

3

2

Det handler
om kvalitet

Det er vanskelig å forklare, du bare merker det. 
Kvaliteten på materialene, på de tekniske løsningene 
og på selve arkitekturen. Noen av kvalitetene er 
beskrevet her i prospektet, men det er først når du 
trer over terskelen at du virkelig opplever dem. 

Dette er Solon Eiendom
Det børsnoterte eiendomsselskapet Solon Eiendom har gjennom det siste tiåret 
markert seg med prosjekter av høy estetisk og bygningsmessig kvalitet. Flere av 
prosjektene har fått utmerkelser, blant annet Ullevål Tårn som ble tildelt Oslo bys 
arkitekturpris i 2016, Sæter som mottok American Architecture Prize i 2017 og 
Vindmøllebakken som mottok Statens pris for byggkvalitet 2020.

Profesjonalitet i alle ledd
Sammen skal vi utvikle prosjekter i tett samarbeid med enere innen sine fagfelt, 
enten det er arkitekter, landskapsarkitekter eller entreprenører. Vi har en svært 
kompetent prosjektorganisasjon som sikrer profesjonalitet i alle ledd – fra 
tegnebordet og helt frem til du som kjøper setter nøkkelen i døren.

Vi skal bygge kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid. Hvert enkelt 
prosjekt er unikt, og hver enkelt tomt har en verdi for lokalsamfunnet.

Vår ambisjon som eiendomsselskap er at vi skal lage boliger som gjør at du merker 
en forskjell. Vår visjon er at vi skal bygge den boligen du foretrekker. 
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Eneboliger

3På de neste sidene finner du utomhusplan, 
planløsningene på boligene, 
leveransebeskrivelse, salgsoppgave
og kontaktinformasjon.
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TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Tegningsnummer Revisjon

Tomteplaner delfelt BFS1 og BFS2

1:100

MYKLEBUST FELT K
TEKNISKE PLANER

T002

Solon Eiendom AS

52101231

(gjelder A1)

H01

T002 H01

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

H01 2021-02-09 For bruk SMi BJH SMi

Eneboliger
Tomteplan

A

B

C
De tre eneboligene deles av en sti 
som går gjennom fellesområdene. 
Dette bryter opp fasaderekken 
og skaper organiske uttrykk. 
Stien fører til en stor lekeplass og 
ballbinge. Her er det bare å slippe 
barna løs. Trygt og godt.
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0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

1. etasje — 59,3 m2Enebolig A
4 soverom / 165,2 m2

Tomt 298,4 m2

Første etasje preges av en stor stue- og kjøkkenløsning. 
Andre etasje rommer tre gode soverom, bad og eget vaskerom. 
Tredje etasje byr på en romslig stue med plass til TV og arbeidsplass 
samt soverom nummer fire. Her er det også utgang til en 
herlig takterrasse. 
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DatoTegn. MålProsjektnr. Rev.Tegn.nr.Prosjekt: Tittel:

Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger
www.stavark.no / E-post: post@stavark.no

G.nr/B.nr

1 : 100
BFS1 A

0126. 02. 2021T. Galta20201266 Salgstegning BFS1 AMyklebust, felt K 3/1128

ejsate .3 A 1SFBejsate .2 A 1SFBejsate .1 A 1SFB

BFS1 A - BRA

Oppvarmet areal
1. Etasje 59.3 m²
2. Etasje 66.9 m²
3. Etasje 39.0 m²

165.2 m²

BFS1 A P-ROM

Primærrom
1. Etasje 59.3 m²
2. Etasje 64.4 m²
3. Etasje 39.0 m²

162.6 m²

Endringer som følge av detaljproosjektering kan komme. 
Feks flytting av tekniske installasjoner, nedsenkete himlinger, innkassinger, endringer i areal og annet.

C

A

B
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0 m0 m 1 m1 m 2 m2 m 3 m3 m 4 m4 m 5 m5 m

3. etasje — 39 m22. etasje — 66,9 m2

5.2 m²
Bod

18.4 m²
Garasje

10.3 m²
Inngang

3.2 m²
Bad

43.8 m²
Stue/ kjøkken

4.3 m²
Sykkel

N

M
ur

13.7 m²
Terrasse

12.1 m²
Gang ink. trapp

10.3 m²
Sov 3

13.2 m²
Sov 1

12.4 m²
Sov 2

5.8 m²
Bad

7.3 m²
Vaskerom

1.9 m²
Teknisk

Brannstige 
med 
ryggbøyle

stålpipe

9.9 m²
Takterrasse

30.9 m²
Stue

7.4 m²
Sov

kott kott

Daybed

takvindu

Brannstige 
med 
ryggbøyle

R
ek

kv
er

k 
1 

m

ko
ttd

ør

ko
ttd

ør

DatoTegn. MålProsjektnr. Rev.Tegn.nr.Prosjekt: Tittel:

Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger
www.stavark.no / E-post: post@stavark.no

G.nr/B.nr

1 : 100
BFS1 A

0126. 02. 2021T. Galta20201266 Salgstegning BFS1 AMyklebust, felt K 3/1128

ejsate .3 A 1SFBejsate .2 A 1SFBejsate .1 A 1SFB

BFS1 A - BRA

Oppvarmet areal
1. Etasje 59.3 m²
2. Etasje 66.9 m²
3. Etasje 39.0 m²

165.2 m²

BFS1 A P-ROM

Primærrom
1. Etasje 59.3 m²
2. Etasje 64.4 m²
3. Etasje 39.0 m²

162.6 m²

Endringer som følge av detaljproosjektering kan komme. 
Feks flytting av tekniske installasjoner, nedsenkete himlinger, innkassinger, endringer i areal og annet.
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BFS1 A - BRA

Oppvarmet areal
1. Etasje 59.3 m²
2. Etasje 66.9 m²
3. Etasje 39.0 m²

165.2 m²

BFS1 A P-ROM

Primærrom
1. Etasje 59.3 m²
2. Etasje 64.4 m²
3. Etasje 39.0 m²

162.6 m²

Endringer som følge av detaljproosjektering kan komme. 
Feks flytting av tekniske installasjoner, nedsenkete himlinger, innkassinger, endringer i areal og annet.
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0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

1. etasje — 58,5 m2Enebolig B
4 soverom / 162,9 m2

Tomt 323,5 m2

Første etasje preges av en stor stue- og kjøkkenløsning. 
Andre etasje rommer tre gode soverom, bad og eget vaskerom. 
Tredje etasje byr på en romslig stue med plass til TV og arbeidsplass 
samt soverom nummer fire. Her er det også utgang til en 
herlig takterrasse. 
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Endringer som følge av detaljproosjektering kan komme. 
Feks flytting av tekniske installasjoner, nedsenkete himlinger, innkassinger, endringer i areal og annet.
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Endringer som følge av detaljproosjektering kan komme. 
Feks flytting av tekniske installasjoner, nedsenkete himlinger, innkassinger, endringer i areal og annet.
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1. etasje — 58,4 m2Enebolig C
4 soverom / 164 m2

Tomt 298,7 m2

Første etasje preges av en stor stue- og kjøkkenløsning. 
Andre etasje rommer tre gode soverom, bad og eget vaskerom. 
Tredje etasje byr på en romslig stue med plass til TV og arbeidsplass 
samt soverom nummer fire. Her er det også utgang til en 
herlig takterrasse.
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Denne leveransebeskrivelsen er 
utarbeidet for å orientere om 
bygningenes viktigste bestanddeler 
og funksjoner. Det kan forekomme 
avvik mellom leveransebeskrivelsen 
og plantegningene. I slike tilfeller er 
det alltid denne leveransebeskrivelsen 
som er retningsgivende. Selger har 
rett til å foreta endringer for å ivareta 
offentlige krav.

Illustrasjoner og tegningsmaterialet 
vil vise forhold som ikke er i 
samsvar med leveranse, så som 
møblering, kjøkkenløsning, 
hvitevarer, garderobeløsninger, 
fargevalg, tepper, dør og vindusform, 
bygningsmessige detaljer, detaljer 
på fellesarealer, materialvalg, 
belysning, blomsterkasser, 
beplantning, solavskjerming/markiser, 
lekeutstyr etc. Det presiseres 
spesielt at kjøkken leveres iht. egen 
kjøkkentegning. Sjakter og VVS-
føringer er ikke endelig dimensjonert. 
Salgstegningene i prospektet er 
ikke egnet for måltaking, da det er 
de ferdig prosjekterte og detaljerte 
arbeidstegninger det bygges etter. 
Videre kan vindusplasseringen i 
den enkelte bolig avvike noe fra de 
generelle planer, som følge av blant 
annet den arkitektoniske utformingen 
av bygget, krav til bæring, 
isolasjonskrav og branntekniske krav.

Boligene vil bli organisert som 
selveierboliger. Tiltakshaver er 
Solon Sørvest Boligutvikling AS. 
Boligprosjektet bygges etter teknisk 
forskrift TEK 17.

KONSTRUKSJON
Bygningen utføres med 

i all hovedsak bli skjult i vegger 
og himlinger.

KJØKKEN 
Kjøkkeninnredning fra JKE Design 
leveres i type Nordic Silk Matt, Mørk 
Grå, som standard. Kjøper kan velge 
forskjellige farger/typer uten tillegg 
i pris. Benkeplate i laminat med rett 
forkant som standard og 1 kums 
underlimt vask INTRA RBU. Det er 
medtatt forkantfinering på skrog. 
Selger kan velge å levere tilsvarende 
kvalitet fra annen anerkjent 
leverandør. De kostnadsfrie 
alternativene tilbys under 
forutsetning av at kjøkkenløsningen/
mengden ikke endres i tilvalgs-
prosessen. 
Egen kjøkkentegning med 
leveransebeskrivelse er utarbeidet 
for den enkelte bolig og vil bli 
overlevert senest i forbindelse med 
tilvalgs-prosessen. 

Kjøkken leveres forberedt for 
integrerte hvitevarer og med 
hel benkeplate uten hulltaking 
for platetopp. Det leveres skap 
for innbygging av stekeovn og 
kjøleskap, samt skrog og front til 
oppvaskmaskin. Fritthengende 
ventilator fra Eico medfølger.
Hvitevarer og montering av 
hvitevarer er ikke inkludert i 
leveransen, men kan bestilles i 
forbindelse med tilvalgs-prosessen. 

GARDEROBE
Det leveres ikke garderobeskap. 

INNVENDIGE DØRER
Innvendige dører i type hvit 
slett eller tilsvarende, med hvite 

bærekonstruksjon i tre og stål 
(enkelte ståldragere). De enkelte 
boligenes kledning varierer med 
bruk av 148 mm dobbelfalset 
stående og/eller liggende kledning 
og bruk av følgende farger iht 
fasadetegningene; 
NCS S2010-G80Y og enkelte partier 
i farge NCS S-08000. Kledningen 
leveres med ett strøk grunning 
og ett toppstrøk. Boligkjøper må 
påføre siste toppstrøk første sesong 
etter overtakelse. Utvendige boder 
leveres med kledning og farge iht 
fasadetegningene. Kuttflater på 
kledning flikkes.

Innvendige vegger utføres 
med stenderverk, kledd med 
gipsplater. Innvendige vegger 
er ikke isolert. På terrasser og 
platting ved inngangsparti leveres 
trykkimpregnerte terrassebord 
28x120mm i henhold til tegning. 
Yttertak leveres med rød tegl. 
Takrenner og nedløp leveres i 
sort aluminium.

Konstruksjonssystem er ikke ferdig 
prosjektert og vil kunne avdekke 
behov for justeringer av sjakter, 
nye sjakter og påforinger. Innvendig 
takhøyde vil kunne avvike noe i forhold 
til mål på tegning, men vil være 
innenfor bestemmelsene i teknisk 
forskrift. I forbindelse med tekniske 
installasjoner kan det forekomme 
nedforinger og inn-kassinger.

STANDARD INNVENDIG 
BEHANDLING
Gulv: 
Alle rom med unntak av bad 
og sportsbod leveres med 14 

karmer og dørvridere i blank eller 
børstet utførelse. Terskler med 
luftoverstrømning for ventilasjon.

INNREDNING BAD OG VASKEROM
Innredning type JKE Design, 
Nordic Silk Matt Mørk Grå med 
heldekkende vask og speil med 
integrert lys. Det leveres 100 
cm innredning til bad i 2. etg og 
60cm innredning til bad 1 etasje, i 
henhold til egen tegning. Ett-greps 
servantbatteri, termostatbatteri og 
dusjgarnityr, dusjvegger i glass og 
vegghengt toalett. 
Vaskerom leveres med opplegg for 
vaskemaskin.

VINDUER
Dører og vinduer i tre med 
energiglass i henhold til 
forskriftskrav. Vinduer leveres ferdig 
malt fra fabrikk i grå fargekode 
NCS S8000-N, både innvendig 
og utvendig. 

HOVEDINNGANGSDØRER
Hovedinngangsdør leveres som 
Eikedør med overlys. Eike-
omramming i inngangspartiet. 
Boddør leveres uten glass i 
grå fargekode NCS S8000-N. 
Innvendige foringer leveres hvitmalt 
NCS S0500-N.

LISTVERK
Fotlister, og dørlister leveres 
malt fra fabrikk i fargekode hvit 
NCS S0500-N. Listverk stiftes 
og spikerhull på hvitmalte lister 
vokses. Overgang mellom vegg og 
tak fuges og males, uten taklister. 
Utvendige balkongdører og vinduer 
leveres listefrie.

mm 3-stavs eikeparkett med 
hvitpigmentert matt lakk som 
standard. Det vil bli anledning til 
å velge tilsvarende eikeparkett i 
natur utførelse, uten tillegg i pris 
(forutsetter bytte i hele boligen og 
innen nærmere fastsatte frister).

Bad leveres med fliser i format 
60x60 cm, samt sokkelflis. Standard 
flis er av typen Modena Pro Beton 
Grå, men kjøper kan vederlagsfritt 
velge fargene Beige, Grey og Dark 
Grey. I nedsenket sone i dusj leveres 
tilsvarende flis i størrelse 5x5cm. 
Selger tar forbehold om å kunne 
levere flis i tilsvarende kvalitet fra 
annen leverandør. 

Sportsbod leveres med uisolert 
støpt gulv.
 
Vegger: 
Alle innvendige vegger med unntak 
av bad leveres med gipsplater og 
fiberduk malt 2 strøk m/akrylmaling 
i farge Blek Sand, kode NCS S2005-
Y20R. 

På bad leveres keramiske fliser i 
format 60x60 cm i dusjnisje av 
typen Modena Pro Beton, men 
kjøper kan vederlagsfritt velge 
fargene Grey, Beige og Dark Grey. 
Veggene ellers i baderom leveres 
malt 2 strøk med vårtromsmaling i 
farge hvit, kode NCS S0500-N.
 
Himlinger: 
Gipsplater i alle etasjer sparkles 
og males i farge hvit NCS S 
2005 – Y20R, med unntak av 
bad hvor fargen som brukes er 
NSC S0500-N. Rørføringer vil 

TRAPPER
Trapp leveres med hvitmalte vanger 
og håndrekker, finger-skjøtet 
eiketrinn med hvitpigmentert matt 
lakk og rekkverk med stålspiler. 
Tette stuss-trinn.

DIVERSE UTSTYR
Brannslukkingsutstyr og 
røykvarslere leveres i henhold til 
forskriftskrav. 

VENTILASJON OG OPPVARMING
Balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning medfølger 
leveransen. På kjøkken leveres 
fritthengende hette med avkast via 
yttervegg eller tak. For oppvarming 
leveres det 2 stk panelovner og 
elektriske varmekabler i gulv på 
bad. I tillegg leveres stålpipe over 
tak med gjennomføring i tak-
konstruksjon for mulig senere 
tilkobling til innvendig stålpipe og 
evt. vedovn/peis. Boligene leveres 
med varmtvannsbereder på 200 
liter, plassert i teknisk rom 

Energi/oppvarmingskarakter for 
den enkelte bolig kan innhentes hos 
selger etter at detaljprosjekteringer 
gjennomført, og vil for øvrig utgjøre 
en del av FDV-dokumentasjonen den 
enkelte kjøper får ved ferdigstillelse.

ELEKTRISK
Elektrisk anlegg ligger generelt 
skjult i boligen, bortsett fra enkelte 
fremføringer langs yttervegger og 
vegger med lyd og brannkrav. Det vil 
bli montert stikkontakt forberedt 
for vaskemaskin og tørketrommel 
på vaskerom. Alle rom får stik-
kontakter og lampepunkter etter 

Enebolig
Leveransebeskrivelse

Enebolig
Leveransebeskrivelse
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NEK400:2018. Det leveres I tillegg 
4 stk. utelamper pr bolig. Det er ikke 
medtatt innvendig belysning. 
 
TV/RADIO/TELEFON
Boligene leveres tilrettelagt for 
bredbåndstilkobling. Den enkelte 
boligkjøper å selv abonnere på 
tv-kanaler, internett og evt. telefoni 
gjennom bredbåndsnettet. 

TEGNINGER AV TEKNISKE 
ANLEGG
Alle tekniske anlegg og fremføringer 
til disse, blir ikke inntegnet på 
tegninger som omfattes av 
kjøpekontrakt, men det utarbeides 
punktplaner for elektro i forbindelse 
med tilvalgs-prosessen. Det tas 
forbehold om mindre endringer 
på plantegninger for blant annet 
fremføring av sjakter for vann/avløp, 
ventilasjonskanaler og elektriske 
føringer. Slike endringer kan også 
medføre avvik fra de arealer som 
fremkommer av plantegningene i 
prospekt og kontrakts-tegning. 

PARKERING/GARASJE
Det medfølger parkeringsplass 
til hver bolig i egen garasje. Det 
klargjøres for elbil-lading. Dersom 
det ønskes lading, må dette bestilles 
ifm tilvalgs-prosessen.

UTOMHUSARBEIDER
Gårdsrom leveres singlet. 
Øvrige hagearealer leveres iht 
tomteplan med plen. Lekeplasser 
og andre felles oppholdsarealer 
blir opparbeidet etter gjeldende 
tekniske planer. 

SELGER/HJEMMELSHAVER
Solon Sørvest Boligutvikling AS, 
org.nr. 992 669 039 C/O Solon 
Sørvest AS, Postboks 7, Sentrum, 
4001 Stavanger. Hjemmelshaver er 
Jåsund Utviklingsselskap as. Selger 
besitter generalfullmakt til å råde 
over eiendommen.

EIENDOMSMEGLER/FULLMEKTIG
Eiendomsmegler Vest Nybygg 

Nina Sandvik
Mobil: 93 40 47 20
E-post: nina.sandvik@emvest.no

Cecilie Grimsrud
Mobil: 958 93 290
E-post: cecilie.grimsrud@emvest.no

OPPGJØRSMEGLER:
Eiendomsmegler Vest

EIERFORHOLD:
Selveier

OVERTAGELSE OG INNFLYTTING
Selgers frist til å ha boligen klar til 
overtakelse er fastsatt til:

Des 22 / Jan 23

Forbehold om at 
igangsettingstillatelse er gitt innen 
30.08.21

Hver kjøper vil ved overtagelse få 
tildelt dokumentasjon som viser 
hvilke materialer, produkter og 
fargevalg som er benyttet i boligen, 
og i tillegg adresselister med 
oversikt over kontaktpersoner/firma 
som er ansvarlige for de forskjellige 
arbeider/produkter.

POSTKASSER OG 
AVFALLSCONTAINERE
Postkasser blir plassert på 
fellesstativer inne på feltet. Det blir 
lagt opp til nedgravd avfallssystem. 

EL-SKAP
På inngangssiden vil hver bolig 
få plassert et utvendig skap for 
tilknytning av el-nett og ekom-
nett, i tillegg til sikringsskap 
inne i boligen. Plassering av skap 
besluttes av selger i forbindelse med 
detaljprosjektering.

TILVALGSMULIGHETER
Utover de kostnadsfrie 
valgalternativer som er beskrevet i 
prospektet, vil det bli gitt mulighet 
for å gjøre enkelte individuelle 
tilpasninger. Det er utarbeidet en 
tilvalgs-liste som er tilgjengelig 
hos selger. Det er ikke anledning til 
å flytte på tekniske installasjoner, 
som ventilasjonskanaler, elektriske 
installasjoner eller avløp og 
vanntilførsel. Det gis heller ikke 
anledning til å endre på utvendig 
fasade eller vindusform. Inngås 
kjøpsavtale etter igangsetting av 
prosjektet, må interessent/kjøper 
være kjent med og akseptere at 
frister for tilvalg og endringer 
kan være utgått. Det må da tas 
forbehold i kjøpe-tilbudet dersom 
interessent/kjøper har ønske om 
tilvalg/endring som denne mener 
skal være mulig å få levert av selger. 

Sandnes, 25.02.2021
Solon Sørvest Boligutvikling 
AS - JHA

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/
FERDIGATTEST 
Midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest skal foreligge innen 
overtagelse av boligene. I motsatt 
fall anbefaler megler at overtagelse 
utsettes og at kjøper ikke overtar. 
Det er selgers ansvar å fremskaffe 
ferdigattest på boligen, selv etter at 
boligen er overlevert kjøper. Kjøper 
er gjort oppmerksom på at slik 
ferdigattest ofte kan foreligge lang 
tid etter overtagelse og blant annet 
avhenger av årstid for opparbeidelse 
av uteareal og endelig ferdigstillelse 
av felles infrastruktur. Midlertidig 
brukstillatelse gir kjøper anledning 
til å ta boligen i bruk. Manglende 
ferdigattest skal ikke være til hinder 
for selgers oppgjør i forbindelse 
med overtagelsen. Boligene på 
feltet kan bli overlevert i etapper.

PRISER
Priser på boligene fremgår av 
vedlagt prisliste. Selger står til 
enhver tid fritt til å endre prisen på 
usolgte boliger og parkeringsplasser. 

KJØPSOMKOSTNINGER
Dokumentavgift til staten: 2,5 % av 
andel tomteverdi, (se prisliste). Gebyr 
for tinglysning av skjøte, f.t. kr 585,-. 
Tinglysningsgebyr og attestgebyr 
for pantobligasjon i forbindelse med 
etablering av eventuelle lån, f.t. kr 
757,- per obligasjon inkl. attest. Det 
tas forbehold om endring av satsene 
for offentlige gebyrer og avgifter 
i tiden frem til hjemmelsovergang 
finner sted.

BETALINGSPLAN
Det forutsettes at kr 100 000,- 

av kjøpesummen innbetales ved 
kontraktinngåelse til meglers 
klientkonto. Skriftlig dokumentasjon 
på finansiering må fremlegges av 
kjøper. Kjøper plikter ikke å betale 
noen del av kjøpesum før selger 
har stilt lovpålagt garanti etter 
bustadoppføringslova § 12. Det 
kan ikke tas pant i kjøpt bolig for 
delinnbetalingen.

Alle renter på beløp innbetalt til 
meglers klientkonto tilfaller i sin 
helhet selger under forutsetning av 
at selger har stilt garanti i henhold 
til bustadoppføringslova § 47. Stilles 
ikke slik garanti, tilfaller rentene på 
innbetalt beløp kjøper. 

Hovedoppgjør (rest kjøpesum, 
kjøpsomkostninger og evt. 
tilvalg) skal innbetales til meglers 
klientkonto én uke før overtagelse 
av eierseksjonen. Forsinkes 
betaling med mer enn 21 dager 
for beløpet som forfaller ved 
kontraktsinngåelsen og 30 dager 
for øvrige avtalte innbetalinger 
har selger rett til å heve handelen 
og foreta dekningssalg av boligen. 
Selger vil holde kjøper ansvarlig for 
selgers eventuelle økonomiske tap 
som følge av kjøpers mislighold. 
Selger har rett til dekning av sitt 
tilgodehavende i kjøpers innbetalte 
delinnbetaling, herunder også for 
renter og andre omkostninger, 
som påløper på grunn av kjøpers 
mislighold.

GARANTIER
Boligene selges i henhold til 
bustadoppføringslova, og selger 
plikter å stille bankgaranti på 3 % 

Enebolig
Leveransebeskrivelse

Enebolig
Salgsoppgave
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kjøper. Selger kan kreve utbetaling 
av kjøpers delinnbetaling til dekning 
av avbestillingsgebyr eller vederlag. 

FELLESAREALER
Fellesarealene innenfor Myklebust 
vil bli utbygd trinnvis, i sammenheng 
med de enkelte felt. Fremdrift i 
utbyggingen vil blant annet avhenge 
av etterspørselen etter boliger. 
Selger står fritt til å gjennomføre 
hele eller deler av de ulike salgstrinn/
byggetrinn. 

ADGANG TIL UTLEIE
Eier får full råderett over egen enhet 
og kan fritt leie hele eller deler av 
boligen ut til boligformål. 

AREALANGIVELSER 
Arealene oppgitt i prospektet er 
angitt i bruksareal (BRA) som er 
boligens mål innvendig, innbefattet 
innvendige boder, sjakter og vegger, 
men ikke medregnet yttervegg. Bod 
i sammenheng med garasje er utgjør 
ikke en del av bruksarealet (BRA). I 
tillegg opplyses P-rom i prislisten – 
dette er boligens bruksareal (BRA) 
fratrukket innvendige boder og 
veggene til disse.

Arealer påført i prospektets 
plantegninger er i noen tilfeller 
avrundet til nærmeste halve 
kvadratmeter. Arealer oppgitt på 
de enkelte rom på kontraktstegning 
kan bli justert i forbindelse med 
detaljprosjektering. 

BYGGEMÅTE/STANDARD/UTSTYR
Bygningen utføres med 
bærekonstruksjon i tre/stål/betong. 
Fasader/yttervegger utføres med 

av kjøpesum i byggetiden og 5 % av 
kjøpesum i 5 år etter overlevering av 
boligen til kjøper.

Overføring av kjøpers delinnbetaling 
fra megler til selger er avhengig av 
at selger har stilt garanti i henhold 
til bustadoppføringslova § 47.

Kostnader ved eventuelle påkrevde 
endringer av garantier knyttet 
til videresalg eller transport av 
kjøpekontrakt bekostes ikke 
av selger.

LIGNINGSVERDI OG 
EIENDOMSSKATT
Ligningsverdien er foreløpig 
ikke fastsatt. Ligningsverdien 
fastsettes av Skatteetaten etter 
en beregningsmodell som tar 
hensyn til om boligen er en såkalt 
«primærbolig» (der boligeieren 
er folkeregistrert bosatt) eller 
«sekundærbolig» (alle andre boliger 
man måtte eie). Interessenter 
oppfordres til å sjekke www.
skatteetaten.no eller kontakte 
megler for nærmere informasjon 
om fastsettelse av ligningsverdi. Det 
tas forbehold om at regelendringer 
kan medføre endret ligningsverdi for 
boligene. 

FORSIKRING
Bygg og eiendom vil være forsikret 
av selger frem til overtakelse. 

MATRIKKEL/ADRESSE
Gnr. 3 Bnr. 1518-1520 på Myklebust i 
Sola kommune. 

TOMTESTØRRELSER
Tomtenes arealer er som følger:

kledning , bindingsverk og isolert 
med mineralull i henhold til TEK17. 
Balkonger og terrasser på mark får 
impregnert terrassebord. Innvendige 
vegger utføres med stenderverk i 
stål eller tre, kledd med gipsplater. 
For utfyllende informasjon vises til 
leveransebeskrivelsen som utgjør en 
del av denne salgsoppgaven. 

ENERGIMERKING 
Energiattest er ikke utarbeidet. 
Energiattesten vil forøvrig utgjøre 
en del av informasjonen kjøper får i 
en håndbok ved overtagelsen 
(FDV-dokumentasjon).

TILVALG OG ENDRINGER
Det vil, i en tidsbegrenset periode, 
være anledning til å gjøre tilvalg 
til boligene. Mulige tilvalg vil bli 
presentert i en egen tilvalgs-mappe 
og omfatter blant annet ulike 
typer parkett, veggfarger, fliser 
på bad, fronter på kjøkken- og 
baderomsinnredninger, vvs-utstyr 
og endringer i elektroinstallasjoner. 
Adgang til tilvalg er oppad 
begrenset til 15 % av kjøpesum i 
henhold til bustadoppføringslova 
§ 9. Endringer ut over de som 
fremkommer i tilvalgs-permen 
må på fritt grunnlag vurderes av 
selger, entreprenør og dennes 
underleverandører. Det kan ikke 
påregnes at andre endringer 
kan foretas og de kan uansett 
ikke utføres om de er i strid med 
rammetillatelse eller vil kunne 
medføre forsinkelse i prosjektets 
fremdrift. Typiske endringer som 
ikke tillates er endring av fasade, 
vindusform og plassering av vann 
og avløp.

Gnr 3 Bnr 1518 298,4m2
Gnr 3 Bnr 1519 323,5m2
Gnr 3 Bnr 1520 298,7m2

BOLIGAREALER:
BRA fra 163 - 165,2m2
P-ROM fra 160 - 162,6m2

KOMMUNALE AVGIFTER
Kommunale avgifter fastsettes etter 
at boligene er ferdig bygget.

KONSESJON
Kjøp av bolig krever ikke konsesjon

REGULERINGSFORHOLD
Eiendommen er regulert til 
byggeområde for boliger. 
Foreløpig reguleringskart og 
reguleringsbestemmelser utgjør 
en del av salgsoppgavens vedlegg. 
Det blir etablert en velforening på 
området med felles vedtekter.

FORPLIKTELSER/RETTIGHETER/
ERKLÆRINGER/HEFTELSER 
Enheten overdras med de 
rettigheter og forpliktelser som 
grunnboken viser. Grunnboksutskrift 
følger som vedlegg til denne 
salgsoppgave og er før fradelingen 
av eiendommen. Enhetene vil 
være fri for rene økonomiske 
heftelser. Selger kan også tinglyse 
bestemmelser som er nødvendige 
for å gjennomføre prosjektet, 
pålagt av offentlige myndigheter 
eller bestemmelser knyttet til 
naboforhold.

For det tilfellet at nødvendige 
erklæringer ikke er tinglyst før 
overtagelse, plikter kjøper å 
medvirke til tinglysning av slike 

Det tilkommer 10% påslag på 
tilvalg, fakturert direkte fra 
underleverandører til kjøper.

Inngås kjøpsavtale etter 
igangsetting av prosjektet, må 
interessent/kjøper være kjent med 
og akseptere at frister for tilvalg 
og endringer kan være utgått. Det 
må da tas forbehold i kjøpetilbudet 
dersom interessent/kjøper har 
ønske om tilvalg/endring som denne 
mener skal være mulig å få levert av 
selger. Konferer megler for nærmere 
informasjon innen budgivning.

Alle kostnader forbundet med tilvalg 
skal være innbetalt før overtagelse.

FORBEHOLD
Det tas generelt forbehold om 
myndighetenes saksbehandlingstid 
og eventuell justering i fremdriften 
for overtagelse/innflytting, 
hjemmelsoverføring med videre som 
følge av dette. Det kan forekomme 
avvik mellom leveransebeskrivelsen 
og plantegninger. I slike tilfeller er 
det alltid leveransebeskrivelsen som 
er retningsgivende. Dersom det er 
avvik mellom prospekt/internettside 
og leveransebeskrivelsen, er det 
den endelige leveransebeskrivelsen 
i kontrakten som gjelder. Omfanget 
av leveransen er begrenset til dette.

Alle illustrasjoner, 3D-perspektiver, 
skisser, møblerte plantegninger 
m.m. er kun ment å danne et 
inntrykk av den ferdige bebyggelsen, 
og kan således ikke anses som 
endelig leveranse. Inntegnet 
utstyr/inventar medfølger ikke, 
så som f.eks. hvitevarer, og det vil 

erklæringer. Kontakt selger for 
nærmere informasjon.

AVTALEMESSIGE FORHOLD
Selger står fritt til å akseptere 
eller avslå ethvert kjøpetilbud/
bud, herunder bestemme om de vil 
akseptere salg til selskaper, samt om 
de vil akseptere salg av flere enheter 
til samme kjøper.

Selger vil benytte standard 
kjøpekontrakt. Det forutsettes at 
kjøpetilbud er lagt inn på grunnlag 
av denne kjøpekontrakten og en 
eventuell aksept av kjøpetilbud 
fra selger gis under samme 
forutsetning. 

LOVGRUNNLAG
Boligene selges i henhold til 
Bustadoppføringslova som regulerer 
kjøpers (forbrukers) rettigheter og 
plikter ved avtale om oppføring 
av bolig og kjøp av fast eiendom 
der bygningen ikke er fullført når 
avtalen inngås.

Ved salg til aksjeselskap eller 
annen profesjonell part legges 
Avhendingslovens bestemmelser 
til grunn. 

AVBESTILLING
Kapittel VI i bustadoppføringslova 
gir kjøper en avbestillingsrett. 
Dersom slik rett benyttes vil kjøper 
bli holdt ansvarlig for selgers 
merkostnader og tap som følge av 
en eventuell avbestilling, herunder 
eventuell redusert salgspris på 
boligen ved et resalg. Bestilte tilvalg 
og endringer kjøper måtte ha gjort 
skal i slike tilfeller uansett betales av 
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derfor fremkomme elementer i 
presentasjonsmaterialet som ikke 
inngår i leveransen.

Generelle beskrivelser av prosjektet 
i salgs- og markedsføringsmateriell 
vil ikke passe for alle boliger. 
Innvendige 3D-perspektiver er 
tatt fra arkitekttegninger av 
ulike boliger og gjenspeiler ikke 
en aktuell bolig. Interessenter 
oppfordres derfor særskilt til å 
vurdere dette (solforhold, utsikt, 
beliggenhet i forhold til terreng og 
omkringliggende bygnings-masse 
mv.) før budgivning. Det gjøres 
videre særskilt oppmerksom på at 
omfanget av murer og fyllinger, 
samt bebyggelse på nabotomter, 
ikke fremkommer korrekt av 
3D-perspektiver. 

Alle opplysninger i leveranse-
beskrivelse og salgsoppgave er gitt 
med forbehold om selgers rett til 
endringer som er hensiktsmessige 
og/eller nødvendige, forutsatt at 
det ikke reduserer den generelle 
standard vesentlig. Kjøper 
aksepterer uten prisjustering at 
selger har rett til å foreta slike 
endringer. Eksempler på slike 
endringer kan være innkassing av 
teknisk anlegg, mindre endring av 
boligens areal eller liknende.

Utomhusplanen i prospektet 
er av en slik karakter at den 
ikke kan anses som et kart, 
men en illustrasjonsskisse fra 
landskapsarkitekt. Utomhusplanen 
er utarbeidet for å illustrere 
tomtens planlagte opparbeidelse, 

men er ikke endelig fastsatt og 
kan endres i forbindelse med 
detaljprosjekteringen. 

Selger forbeholder seg retten 
til å akseptere eller forkaste et 
hvert bud/ kjøpetilbud, herunder 
bestemme om de vil akseptere 
salg til selskaper samt om de vil 
akseptere salg av flere boliger til 
samme kjøper. 

Eventuelle bud forutsettes inngitt 
på selgers standard kjøpekontrakt 
og bindende forhåndskontrakt 
som vil bli benyttet ved salg. Det 
forutsettes at skjøtet tinglyses i 
kjøpers navn. Hvis interessent mot 
formodning ikke ønsker tinglysning 
av skjøte, må det tas forbehold om 
dette i bindende forhåndskontrakt. 
Eventuell transport av kontrakt 
tilkommer et gebyr på kr 35 000,-. 
Eventuell endring krever selgers 
forutgående samtykke. Selger 
kan uten nærmere begrunnelse 
nekte slikt samtykke. Ervervet vil 
etter eventuelt samtykke kunne 
tinglyses direkte til tredjemann, 
men selger vil i forhold til oppgjør 
og kontraktsvilkår for øvrig kun 
forholde seg til kjøper. Oppgjør etter 
salg vil skje gjennom megler eller 
meglers underleverandør. Selger 
forbeholder seg retten til å foreta 
kredittvurdering av kjøpere.

Meglers vederlag dekkes av 
utbygger og reguleres i egen avtale.

Det tas forbehold om trykkfeil i 
leveransebeskrivelse, prospekt og 
salgsoppgave.

FØLGENDE DOKUMENTER 
UTGJØR EN DEL AV DENNE 
SALGSOPPGAVE
• Leveransebeskrivelse
• Plan- og fasadetegninger
• Foreløpig utomhusplan
• Prisliste
• Kjøpetilbud

26.02.21

Enebolig interiør. Kun ment som illustrasjon.
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Rekkehus

4På de neste sidene finner du utomhusplan, 
planløsningene på boligene, 
leveransebeskrivelse, salgsoppgave
og kontaktinformasjon.
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Tegningsnummer Revisjon

Tomteplaner delfelt BKS9

1:100

MYKLEBUST FELT K
TEKNISKE PLANER

T003

Solon Eiendom AS

52101231

(gjelder A1)

H01

T003 H01

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

H01 2021-02-11 For bruk SMi BJH SMi

Rekkehus
Tomteplan

Like ved eneboligene kommer 
de tre rekkehusene – midt i et 
etablert bomiljø og barnevennlig 
område med kort veit til lekeplasser, 
ballbinge og grøntområder. 
Her finner barna sitt paradis!

1

2

3
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DatoTegn. MålProsjektnr. Rev.Tegn.nr.Prosjekt: Tittel:

Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger
www.stavark.no / E-post: post@stavark.no

G.nr/B.nr

As indicated
BKS9 A

0126. 02. 2021T. Galta20201266 Salgstegning BKS9 AMyklebust, felt K 3/1128

1 : 100
BKS9 A 1. etasje

1 : 100
BKS9 A 2. etasje

BKS9 A - BRA

Oppvarmet areal
1. Etasje 54.8 m²
2. Etasje 62.9 m²

117.7 m²

Endringer som følge av detaljproosjektering kan komme. 
Feks flytting av tekniske installasjoner, nedsenkete himlinger, innkassinger, endringer i areal og annet.

BKS9 A P-ROM

Primærrom
1. Etasje 52.2 m²
2. Etasje 62.9 m²

115.1 m²

0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

Rekkehus 1 har en stue- og kjøkkenløsning pluss bad i første 
etasje. De tre soverommene og bad nummer to er i andre etasje. 
Her er det også en stue og arbeidsplass pluss en god balkong. 
Dette rekkehuset kan løses som tilgjengelig bolig. 

5.0 m²
Bod

3.2 m²
Bad

9.3 m²
Inngang

6.6 m²
Overbygd inngang

2.1 m²
Tekn/bod

16.8 m²
Carport

38.4 m²
Stue/ kjøkken

3.3 m²
Sykkel

G
ar

de
ro

be
 u

nd
er

 tr
ap

p

N

8.5 m²
Terrasse

20.0 m²
Terrasse

Tak over

Le
ve

gg

m
ur

m
ur

7.1 m²
Sov 3

6.2 m²
Bad

13.5 m²
Sov 1

7.1 m²
Sov 2 26.7 m²

Stue ink. trapp

19.6 m²
Terrasse

takvindu

stålpipeR
ek

kv
er

k 
1 

m

DatoTegn. MålProsjektnr. Rev.Tegn.nr.Prosjekt: Tittel:

Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger
www.stavark.no / E-post: post@stavark.no

G.nr/B.nr

As indicated
BKS9 A

0126. 02. 2021T. Galta20201266 Salgstegning BKS9 AMyklebust, felt K 3/1128

1 : 100
BKS9 A 1. etasje

1 : 100
BKS9 A 2. etasje

BKS9 A - BRA

Oppvarmet areal
1. Etasje 54.8 m²
2. Etasje 62.9 m²

117.7 m²

Endringer som følge av detaljproosjektering kan komme. 
Feks flytting av tekniske installasjoner, nedsenkete himlinger, innkassinger, endringer i areal og annet.

BKS9 A P-ROM

Primærrom
1. Etasje 52.2 m²
2. Etasje 62.9 m²

115.1 m²
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1 : 100
BKS9 A 1. etasje

1 : 100
BKS9 A 2. etasje

BKS9 A - BRA

Oppvarmet areal
1. Etasje 54.8 m²
2. Etasje 62.9 m²

117.7 m²

Endringer som følge av detaljproosjektering kan komme. 
Feks flytting av tekniske installasjoner, nedsenkete himlinger, innkassinger, endringer i areal og annet.
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1. Etasje 52.2 m²
2. Etasje 62.9 m²
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1 : 100
BKS9 B 1. etasje

1 : 100
BKS9 B 2. etasje

Endringer som følge av detaljproosjektering kan komme. 
Feks flytting av tekniske installasjoner, nedsenkete himlinger, innkassinger, endringer i areal og annet.
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1. Etasje 47.3 m²
2. Etasje 56.9 m²
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2. Etasje 55.4 m²
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1 : 100
BKS9 B 1. etasje

1 : 100
BKS9 B 2. etasje

Endringer som følge av detaljproosjektering kan komme. 
Feks flytting av tekniske installasjoner, nedsenkete himlinger, innkassinger, endringer i areal og annet.

BKS9 B - BRA

Oppvarmet areal
1. Etasje 47.3 m²
2. Etasje 56.9 m²

104.2 m²

BKS9 B P-ROM

Primærrom
1. Etasje 47.3 m²
2. Etasje 55.4 m²

102.7 m²

Rekkehus nummer 2 har tre soverom og bad i første etasje. 
I andre ligger stue- og kjøkkenløsning samt bad nummer to. 
Her er det også et eget kontor/gjesterom og utgang til en 
god balkong. 
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1 : 100
BKS9 A 1. etasje
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BKS9 A 2. etasje

BKS9 A - BRA

Oppvarmet areal
1. Etasje 54.8 m²
2. Etasje 62.9 m²

117.7 m²

Endringer som følge av detaljproosjektering kan komme. 
Feks flytting av tekniske installasjoner, nedsenkete himlinger, innkassinger, endringer i areal og annet.

BKS9 A P-ROM

Primærrom
1. Etasje 52.2 m²
2. Etasje 62.9 m²
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Rekkehus 3
3 soverom
Kvadraten 115,1 m2

1. etasje 2. etasje
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Rekkehus 3 har en stue- og kjøkkenløsning pluss bad i første 
etasje. De tre soverommene og bad nummer to er i andre etasje. 
Her er det også en stue og arbeidsplass pluss en god balkong. 
Dette rekkehuset kan løses som tilgjengelig bolig.
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1 : 100
BKS9 A 1. etasje
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BKS9 A 2. etasje

BKS9 A - BRA

Oppvarmet areal
1. Etasje 54.8 m²
2. Etasje 62.9 m²

117.7 m²

Endringer som følge av detaljproosjektering kan komme. 
Feks flytting av tekniske installasjoner, nedsenkete himlinger, innkassinger, endringer i areal og annet.

BKS9 A P-ROM

Primærrom
1. Etasje 52.2 m²
2. Etasje 62.9 m²
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Oppvarmet areal
1. Etasje 52.1 m²
2. Etasje 62.9 m²

115.1 m²

Endringer som følge av detaljproosjektering kan komme. 
Feks flytting av tekniske installasjoner, nedsenkete himlinger, innkassinger, endringer i areal og annet.

BKS9 C P-ROM

Primærrom
1. Etasje 49.6 m²
2. Etasje 62.9 m²

112.6 m²
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Oppvarmet areal
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115.1 m²

Endringer som følge av detaljproosjektering kan komme. 
Feks flytting av tekniske installasjoner, nedsenkete himlinger, innkassinger, endringer i areal og annet.

BKS9 C P-ROM

Primærrom
1. Etasje 49.6 m²
2. Etasje 62.9 m²

112.6 m²
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Denne leveransebeskrivelsen er 
utarbeidet for å orientere om 
bygningenes viktigste bestanddeler 
og funksjoner. Det kan forekomme 
avvik mellom leveransebeskrivelsen 
og plantegningene. I slike 
tilfeller er det alltid denne 
leveransebeskrivelsen som er 
retningsgivende. Selger har rett 
til å foreta endringer for å ivareta 
offentlige krav.

Illustrasjoner og tegningsmaterialet 
vil vise forhold som ikke er i 
samsvar med leveranse, så som 
møblering, kjøkkenløsning, 
hvitevarer, garderobeløsninger, 
fargevalg, tepper, dør og vindusform, 
bygningsmessige detaljer, detaljer på 
fellesarealer, materialvalg, belysning, 
blomsterkasser, beplantning, 
solavskjerming/markiser, lekeutstyr 
etc. Det presiseres spesielt 
at kjøkken leveres iht. egen 
kjøkkentegning. Sjakter og 
VVS-føringer er ikke endelig 
dimensjonert. Salgstegningene 
i prospektet er ikke egnet for 
måltaking, da det er de ferdig 
prosjekterte og detaljerte 
arbeidstegninger det bygges etter. 
Videre kan vindusplasseringen i 
den enkelte bolig avvike noe fra 
de generelle planer, som følge av 
blant annet den arkitektoniske 
utformingen av bygget, krav 
til bæring, isolasjonskrav og 
branntekniske krav.

Boligene vil bli organisert som 
selveierboliger. Tiltakshaver er 
Solon Sørvest Boligutvikling AS. 
Boligprosjektet bygges etter teknisk 
forskrift TEK 17.

bad hvor fargen som brukes er 
hvit NSC S0500-N. Rørføringer 
vil i all hovedsak bli skjult i vegger 
og himlinger. 

KJØKKEN 
Kjøkkeninnredning fra JKE Design 
leveres i type Nordic Silk Matt, Mørk 
Grå, som standard. Kjøper kan velge 
forskjellige farger/typer uten tillegg 
i pris. Benkeplate i laminat med rett 
forkant som standard og 1 kums 
underlimt vask INTRA RBU. Det er 
medtatt forkantfinering på skrog. 
Selger kan velge å levere tilsvarende 
kvalitet fra annen anerkjent 
leverandør. De kostnadsfrie 
alternativene tilbys under 
forutsetning av at kjøkkenløsningen/
mengden ikke endres i tilvalgs-
prosessen. Egen kjøkkentegning 
med leveransebeskrivelse er 
utarbeidet for den enkelte bolig og 
vil bli overlevert senest i forbindelse 
med tilvalgs-prosessen. 

Kjøkken leveres forberedt for 
integrerte hvitevarer og med 
hel benkeplate uten hulltaking 
for platetopp. Det leveres skap 
for innbygging av stekeovn og 
kjøleskap, samt skrog og front til 
oppvaskmaskin. Slimline ventilator 
fra Røros medfølger. Hvitevarer 
og montering av hvitevarer er ikke 
inkludert i leveransen, men kan 
bestilles i forbindelse med 
tilvalgs-prosessen. 

GARDEROBE
Det leveres ikke garderobeskap. 

INNVENDIGE DØRER
Innvendige dører i type hvit 

KONSTRUKSJON
Bygningen utføres med 
bærekonstruksjon i tre og stål 
(enkelte ståldragere). De enkelte 
boligenes kledning varierer med bruk 
av 148 mm dobbelfalset stående og/
eller liggende kledning og bruk av 
følgende farger iht fasadetegningene; 
NCS S2010-G80Y, NCS S1005-
G90Y og NCS S-08000. Kledningen 
leveres med ett strøk grunning 
og ett toppstrøk. Boligkjøper må 
påføre siste toppstrøk første sesong 
etter overtakelse. Utvendige boder 
leveres med kledning og farge iht 
fasadetegningene. Kuttflater på 
kledning flikkes. 

Innvendige vegger utføres 
med stenderverk, kledd med 
gipsplater. Innvendige vegger 
er ikke isolert. På terrasser og 
platting ved inngangsparti leveres 
trykkimpregnerte terrassebord 
28x120mm i henhold til tegning. 
Yttertak leveres med takpapp i sort 
eller mørk grå. Takrenner og nedløp 
leveres i sort aluminium.

Konstruksjonssystem er ikke ferdig 
prosjektert og vil kunne avdekke 
behov for justeringer av sjakter 
og påforinger. Innvendig takhøyde 
vil kunne avvike noe i forhold til 
mål på tegning, men vil være 
innenfor bestemmelsene i teknisk 
forskrift. I forbindelse med tekniske 
installasjoner kan det forekomme 
nedforinger og inn-kassinger.

STANDARD INNVENDIG 
BEHANDLING
Gulv: 
Alle rom med unntak av bad 

slett eller tilsvarende, med hvite 
karmer og dørvridere i blank eller 
børstet utførelse. Terskler med 
luftoverstrømning for ventilasjon.

INNREDNING BAD
Innredning type JKE Design, 
Nordic Silk Matt Mørk Grå med 
heldekkende vask og speil med 
integrert lys. Det leveres 100 
cm innredning til ett av badene 
og 60cm innredning til bad 2, i 
henhold til egen tegning. Ett-greps 
servantbatteri, termostatbatteri 
og dusjgarnityr, dusjvegger i glass 
og vegghengt toalett. Opplegg for 
vaskemaskin på ett av badene.

VINDUER
Dører og vinduer i tre med 
energiglass i henhold til 
forskriftskrav. Vinduer leveres ferdig 
malt fra fabrikk i grå fargekode 
NCS S8000-N, både innvendig 
og utvendig. 

HOVEDINNGANGSDØRER
Hovedinngangsdør leveres som 
Eikedør med overlys. Eike-
omramming i inngangspartiet. 
Boddør leveres uten glass i 
grå fargekode NCS S8000-N. 
Innvendige foringer leveres hvitmalt 
NCS S0500-N.

LISTVERK
Fotlister, og dørlister leveres 
malt fra fabrikk i fargekode hvit 
NCS S0500-N. Listverk stiftes 
og spikerhull på hvitmalte lister 
vokses. Overgang mellom vegg og 
tak fuges og males, uten taklister. 
Utvendige balkongdører og vinduer 
leveres listefrie.

og sportsbod leveres med 
14 mm 3-stavs eikeparkett med 
hvitpigmentert matt lakk som 
standard. Det vil bli anledning til 
å velge tilsvarende eikeparkett i 
natur utførelse, uten tillegg i pris 
(forutsetter bytte i hele boligen og 
innen nærmere fastsatte frister).

Bad leveres med fliser i format 
60x60 cm, samt sokkelflis. 
Standard flis er av typen Modena 
Pro Beton Grå, men kjøper kan 
vederlagsfritt velge fargene Beige, 
Grey og Dark Grey. I nedsenket 
sone i dusj leveres tilsvarende 
flis i størrelse 5x5cm. Selger tar 
forbehold om å kunne levere flis 
i tilsvarende kvalitet fra annen 
leverandør. 

Sportsbod leveres med uisolert 
stålglattet betonggulv.
 
Vegger: 
Alle innvendige vegger med unntak 
av bad leveres med gipsplater og 
fiberduk malt 2 strøk m/akrylmaling 
i farge Blek Sand, kode NCS 
S2005-Y20R. 

På bad leveres keramiske fliser i 
format 60x60 cm i dusjnisje av 
typen Modena Pro Beton, men 
kjøper kan vederlagsfritt velge 
fargene Grey, Beige og Dark Grey. 
Veggene ellers i baderom leveres 
malt 2 strøk med vårtromsmaling i 
farge hvit, kode NCS S0500-N.
 
Himlinger: 
Gipsplater i alle etasjer sparkles 
og males i farge Blek Sand NCS 
S 2005 – Y20R, med unntak av 

TRAPPER
Trapp leveres med hvitmalte vanger 
og håndrekker fargekode NCS 
S0500-N, finger-skjøtet eiketrinn 
med hvitpigmentert matt lakk og 
rekkverk med stålspiler. 
Tette stuss-trinn.

DIVERSE UTSTYR
Brannslukkingsutstyr og 
røykvarslere leveres i henhold til 
forskriftskrav. 

VENTILASJON OG OPPVARMING
Balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning medfølger 
leveransen. På kjøkken leveres 
slimlinehette med avkast via 
yttervegg eller tak. For oppvarming 
leveres det 2 stk panelovner og 
elektriske varmekabler i gulv på 
bad. I tillegg leveres stålpipe over 
tak med gjennomføring i tak-
konstruksjon for mulig senere 
tilkobling til innvendig stålpipe og 
evt. vedovn/peis. Boligene leveres 
med varmtvannsbereder på 200 
liter, plassert i teknisk rom 

Energi/oppvarmingskarakter for 
den enkelte bolig kan innhentes hos 
selger etter at detaljprosjekteringer 
gjennomført, og vil for øvrig utgjøre 
en del av FDV-dokumentasjonen den 
enkelte kjøper får ved ferdigstillelse.

ELEKTRISK
Elektrisk anlegg ligger generelt 
skjult i boligen, bortsett fra enkelte 
fremføringer langs yttervegger og 
vegger med lyd og brannkrav. Det vil 
bli montert stikkontakt forberedt 
for vaskemaskin og tørketrommel 
på vaskerom. Alle rom får 

Rekkehus
Leveransebeskrivelse

Rekkehus
Leveransebeskrivelse
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stikkontakter og lampepunkter etter 
NEK400:2018. Det leveres I tillegg 
3 stk. utelamper pr bolig. Det er ikke 
medtatt innvendig belysning. 
 
TV/RADIO/TELEFON
Boligene leveres tilrettelagt for 
bredbåndstilkobling. Den enkelte 
boligkjøper må selv abonnere på 
tv-kanaler, internett og evt. telefoni 
gjennom bredbåndsnettet. 

TEGNINGER AV TEKNISKE 
ANLEGG
Alle tekniske anlegg og fremføringer 
til disse, blir ikke inntegnet på 
tegninger som omfattes av 
kjøpekontrakt, men det utarbeides 
punktplaner for elektro i forbindelse 
med tilvalgs-prosessen. Det tas 
forbehold om mindre endringer 
på plantegninger for blant annet 
fremføring av sjakter for vann/avløp, 
ventilasjonskanaler og elektriske 
føringer. Slike endringer kan også 
medføre avvik fra de arealer som 
fremkommer av plantegningene i 
prospekt og kontrakts-tegning. 

PARKERING/GARASJE
Det medfølger parkeringsplass 
til hver bolig i egen carport. Det 
klargjøres for elbil-lading. Dersom 
det ønskes lading, må dette bestilles 
ifm tilvalgs-prosessen.

SELGER/HJEMMELSHAVER
Solon Sørvest Boligutvikling AS, org.
nr. 992 669 039 C/O Solon Sørvest 
AS, Postboks 7, Sentrum , 4001 
Stavanger. Hjemmelshaver er Jåsund 
Utviklingsselskap as. Selger besitter 
generalfullmakt til å råde over 
eiendommen.

EIENDOMSMEGLER/FULLMEKTIG
Eiendomsmegler Vest Nybygg 

Nina Sandvik
Mobil: 93 40 47 20
E-post: nina.sandvik@emvest.no

Cecilie Grimsrud
Mobil: 958 93 290
E-post: cecilie.grimsrud@emvest.no

OPPGJØRSMEGLER:
Eiendomsmegler Vest

EIERFORHOLD:
Selveier

OVERTAGELSE OG INNFLYTTING
Selgers frist til å ha boligen klar til 
overtakelse er fastsatt til:

Des 22 / Jan 23
Forbehold om at 
igangsettingstillatelse er gitt innen 
30.08.21
Forbehold om salg: 2 av 3 boliger 
innen 30.08.21

Hver kjøper vil ved overtagelse få 
tildelt dokumentasjon som viser 
hvilke materialer, produkter og 
fargevalg som er benyttet i boligen, 
og i tillegg adresselister med 
oversikt over kontaktpersoner/firma 

UTOMHUSARBEIDER
Gårdsrom leveres singlet. Øvrige 
hagearealer leveres iht tomteplan 
med plen. Enkelte flater er avsatt 
til terrasse.

Lekeplasser og andre felles 
oppholdsarealer blir opparbeidet 
etter gjeldende tekniske planer. 

POSTKASSER OG 
AVFALLSCONTAINERE
Postkasser blir plassert på 
fellesstativer inne på feltet. Det blir 
lagt opp til nedgravd avfallssystem. 

EL-SKAP
På inngangssiden vil hver bolig 
få plassert et utvendig skap for 
tilknytning av el-nett og ekom-
nett, i tillegg til sikringsskap 
inne i boligen. Plassering av skap 
besluttes av selger i forbindelse med 
detaljprosjektering.

TILVALGSMULIGHETER
Utover de kostnadsfrie 
valgalternativer som er beskrevet i 
prospektet, vil det bli gitt mulighet 
for å gjøre enkelte individuelle 
tilpasninger. Det er utarbeidet en 
tilvalgs-liste som er tilgjengelig 
hos selger. Det er ikke anledning til 
å flytte på tekniske installasjoner, 
som ventilasjonskanaler, elektriske 

som er ansvarlige for de forskjellige 
arbeider/produkter.

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/
FERDIGATTEST 
Midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest skal foreligge innen 
overtagelse av boligene. I motsatt 
fall anbefaler megler at overtagelse 
utsettes og at kjøper ikke overtar. 
Det er selgers ansvar å fremskaffe 
ferdigattest på boligen, selv etter at 
boligen er overlevert kjøper. Kjøper 
er gjort oppmerksom på at slik 
ferdigattest ofte kan foreligge lang 
tid etter overtagelse og blant annet 
avhenger av årstid for opparbeidelse 
av uteareal og endelig ferdigstillelse 
av felles infrastruktur. Midlertidig 
brukstillatelse gir kjøper anledning 
til å ta boligen i bruk. Manglende 
ferdigattest skal ikke være til hinder 
for selgers oppgjør i forbindelse 
med overtagelsen. Boligene på 
feltet kan bli overlevert i etapper.

PRISER
Priser på boligene fremgår av 
vedlagt prisliste. Selger står til 
enhver tid fritt til å endre prisen på 
usolgte boliger og parkeringsplasser. 

KJØPSOMKOSTNINGER
Dokumentavgift til staten: 2,5 % av 
andel tomteverdi, (se prisliste). Gebyr 
for tinglysning av skjøte, f.t. kr 585,-. 
Tinglysningsgebyr og attestgebyr 
for pantobligasjon i forbindelse med 
etablering av eventuelle lån, f.t. kr 
757,- per obligasjon inkl. attest. Det 
tas forbehold om endring av satsene 
for offentlige gebyrer og avgifter 
i tiden frem til hjemmelsovergang 
finner sted.

installasjoner eller avløp og 
vanntilførsel. Det gis heller ikke 
anledning til å endre på utvendig 
fasade eller vindusform. Inngås 
kjøpsavtale etter igangsetting av 
prosjektet, må interessent/kjøper 
være kjent med og akseptere at 
frister for tilvalg og endringer 
kan være utgått. Det må da tas 
forbehold i kjøpe-tilbudet dersom 
interessent/kjøper har ønske om 
tilvalg/endring som denne mener 
skal være mulig å få levert av selger. 

Stavanger 09.03.21
Solon Sørvest Boligutvikling 
AS - JHA

BETALINGSPLAN
Det forutsettes at kr 100 000,- 
av kjøpesummen innbetales ved 
kontraktinngåelse til meglers 
klientkonto. Skriftlig dokumentasjon 
på finansiering må fremlegges 
av kjøper. Kjøper plikter ikke å 
betale noen del av kjøpesum før 
selger har stilt lovpålagt garanti 
etter bustadoppføringslova § 12. 
Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig 
for delinnbetalingen.

Alle renter på beløp innbetalt til 
meglers klientkonto tilfaller i sin 
helhet selger under forutsetning av 
at selger har stilt garanti i henhold 
til bustadoppføringslova § 47. Stilles 
ikke slik garanti, tilfaller rentene på 
innbetalt beløp kjøper. 

Hovedoppgjør (rest kjøpesum, 
kjøpsomkostninger og evt. 
tilvalg) skal innbetales til meglers 
klientkonto én uke før overtagelse 
av eierseksjonen. Forsinkes 
betaling med mer enn 21 dager 
for beløpet som forfaller ved 
kontraktsinngåelsen og 30 dager 
for øvrige avtalte innbetalinger 
har selger rett til å heve handelen 
og foreta dekningssalg av boligen. 
Selger vil holde kjøper ansvarlig for 
selgers eventuelle økonomiske tap 
som følge av kjøpers mislighold. 
Selger har rett til dekning av sitt 
tilgodehavende i kjøpers innbetalte 
delinnbetaling, herunder også for 
renter og andre omkostninger, 
som påløper på grunn av 
kjøpers mislighold.

GARANTIER
Boligene selges i henhold til 

Rekkehus
Leveransebeskrivelse

Rekkehus
Salgsoppgave
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skal i slike tilfeller uansett betales av 
kjøper. Selger kan kreve utbetaling 
av kjøpers delinnbetaling til dekning 
av avbestillingsgebyr eller vederlag. 

FELLESAREALER
Fellesarealene innenfor Myklebust 
vil bli utbygd trinnvis, i sammenheng 
med de enkelte felt. Fremdrift i 
utbyggingen vil blant annet avhenge 
av etterspørselen etter boliger. 
Selger står fritt til å gjennomføre 
hele eller deler av de ulike salgstrinn/
byggetrinn. 

ADGANG TIL UTLEIE
Eier får full råderett over egen enhet 
og kan fritt leie hele eller deler av 
boligen ut til boligformål. 

AREALANGIVELSER 
Arealene oppgitt i prospektet er 
angitt i bruksareal (BRA) som er 
boligens mål innvendig, innbefattet 
innvendige boder, sjakter og vegger, 
men ikke medregnet yttervegg. Bod 
i sammenheng med garasje er utgjør 
ikke en del av bruksarealet (BRA). 
I tillegg opplyses P-rom i prislisten 
– dette er boligens bruksareal (BRA) 
fratrukket innvendige boder og 
veggene til disse.

Arealer påført i prospektets 
plantegninger er i noen tilfeller 
avrundet til nærmeste halve 
kvadratmeter. Arealer oppgitt på 
de enkelte rom på kontraktstegning 
kan bli justert i forbindelse med 
detaljprosjektering. 

BYGGEMÅTE/STANDARD/UTSTYR
Bygningen utføres med 
bærekonstruksjon i tre/stål/betong. 

bustadoppføringslova, og selger 
plikter å stille bankgaranti på 3 % 
av kjøpesum i byggetiden og 5 % av 
kjøpesum i 5 år etter overlevering av 
boligen til kjøper.

Overføring av kjøpers delinnbetaling 
fra megler til selger er avhengig av 
at selger har stilt garanti i henhold til 
bustadoppføringslova § 47.

Kostnader ved eventuelle påkrevde 
endringer av garantier knyttet 
til videresalg eller transport av 
kjøpekontrakt bekostes ikke av selger.

LIGNINGSVERDI OG 
EIENDOMSSKATT
Ligningsverdien er foreløpig 
ikke fastsatt. Ligningsverdien 
fastsettes av Skatteetaten etter en 
beregningsmodell som tar hensyn til 
om boligen er en såkalt «primærbolig» 
(der boligeieren er folkeregistrert 
bosatt) eller «sekundærbolig» (alle 
andre boliger man måtte eie). 
Interessenter oppfordres til å sjekke 
www.skatteetaten.no eller kontakte 
megler for nærmere informasjon 
om fastsettelse av ligningsverdi. Det 
tas forbehold om at regelendringer 
kan medføre endret ligningsverdi 
for boligene. 

FORSIKRING
Bygg og eiendom vil være forsikret 
av selger frem til overtakelse. 

MATRIKKEL/ADRESSE
Gnr. 3 Bnr. 1532 på Myklebust i 
Sola kommune. 

TOMTESTØRRELSER
Tomtenes areal er 699m2. Deling 

Fasader/yttervegger utføres med 
kledning , bindingsverk og isolert 
med mineralull i henhold til TEK17. 
Balkonger og terrasser på mark får 
impregnert terrassebord. Innvendige 
vegger utføres med stenderverk i 
stål eller tre, kledd med gipsplater. 
For utfyllende informasjon vises til 
leveransebeskrivelsen som utgjør en 
del av denne salgsoppgaven. 

ENERGIMERKING 
Energiattest er ikke utarbeidet. 
Energiattesten vil forøvrig utgjøre 
en del av informasjonen kjøper får i 
en håndbok ved overtagelsen (FDV-
dokumentasjon).

TILVALG OG ENDRINGER
Det vil, i en tidsbegrenset periode, 
være anledning til å gjøre tilvalg 
til boligene. Mulige tilvalg vil bli 
presentert i en egen tilvalgs-mappe 
og omfatter blant annet ulike 
typer parkett, veggfarger, fliser 
på bad, fronter på kjøkken- og 
baderomsinnredninger, vvs-utstyr 
og endringer i elektroinstallasjoner. 
Adgang til tilvalg er oppad begrenset 
til 15 % av kjøpesum i henhold til 
bustadoppføringslova § 9. Endringer 
ut over de som fremkommer i 
tilvalgs-permen må på fritt grunnlag 
vurderes av selger, entreprenør og 
dennes underleverandører. Det kan 
ikke påregnes at andre endringer 
kan foretas og de kan uansett 
ikke utføres om de er i strid med 
rammetillatelse eller vil kunne 
medføre forsinkelse i prosjektets 
fremdrift. Typiske endringer som 
ikke tillates er endring av fasade, 
vindusform og plassering av vann 
og avløp.

av tomten er ikke foretatt. Areal 
pr tomt blir opplyst så snart 
oppdelingen er utført. Kjøper vil få 
eget Gnr og Bnr på tomten.

BOLIGAREALER:
BRA fra 104,2 - 117,7m2
P-ROM fra 102,7 - 115,1m2

KOMMUNALE AVGIFTER
Kommunale avgifter fastsettes etter 
at boligene er ferdig bygget.

KONSESJON
Kjøp av bolig krever ikke konsesjon

REGULERINGSFORHOLD
Eiendommen er regulert til 
byggeområde for boliger. 
Foreløpig reguleringskart og 
reguleringsbestemmelser utgjør 
en del av salgsoppgavens vedlegg. 
Det blir etablert en velforening på 
området med felles vedtekter.

FORPLIKTELSER/RETTIGHETER/
ERKLÆRINGER/HEFTELSER 
Enheten overdras med de 
rettigheter og forpliktelser som 
grunnboken viser. Grunnboksutskrift 
følger som vedlegg til denne 
salgsoppgave og er før fradelingen 
av eiendommen. Enhetene vil 
være fri for rene økonomiske 
heftelser. Selger kan også tinglyse 
bestemmelser som er nødvendige 
for å gjennomføre prosjektet, 
pålagt av offentlige myndigheter 
eller bestemmelser knyttet 
til naboforhold.

For det tilfellet at nødvendige 
erklæringer ikke er tinglyst før 
overtagelse, plikter kjøper å 

Det tilkommer 10% påslag på 
tilvalg, fakturert direkte fra 
underleverandør til kjøper.

Inngås kjøpsavtale etter 
igangsetting av prosjektet, må 
interessent/kjøper være kjent med 
og akseptere at frister for tilvalg 
og endringer kan være utgått. Det 
må da tas forbehold i kjøpetilbudet 
dersom interessent/kjøper har 
ønske om tilvalg/endring som denne 
mener skal være mulig å få levert av 
selger. Konferer megler for nærmere 
informasjon innen budgivning.

Alle kostnader forbundet med tilvalg 
skal være innbetalt før overtagelse.

FORBEHOLD
Det tas generelt forbehold om 
myndighetenes saksbehandlingstid 
og eventuell justering i fremdriften 
for overtagelse/innflytting, 
hjemmelsoverføring med videre som 
følge av dette. Det kan forekomme 
avvik mellom leveransebeskrivelsen 
og plantegninger. I slike tilfeller er 
det alltid leveransebeskrivelsen som 
er retningsgivende. Dersom det er 
avvik mellom prospekt/internettside 
og leveransebeskrivelsen, er det 
den endelige leveransebeskrivelsen 
i kontrakten som gjelder. Omfanget 
av leveransen er begrenset til dette.

Alle illustrasjoner, 3D-perspektiver, 
skisser, møblerte plantegninger 
m.m. er kun ment å danne et 
inntrykk av den ferdige bebyggelsen, 
og kan således ikke anses som 
endelig leveranse. Inntegnet 
utstyr/inventar medfølger ikke, 
så som f.eks. hvitevarer, og det vil 

medvirke til tinglysning av slike 
erklæringer. Kontakt selger for 
nærmere informasjon.

AVTALEMESSIGE FORHOLD
Selger står fritt til å akseptere 
eller avslå ethvert kjøpetilbud/
bud, herunder bestemme om de vil 
akseptere salg til selskaper, samt om 
de vil akseptere salg av flere enheter 
til samme kjøper.

Selger vil benytte standard 
kjøpekontrakt. Det forutsettes at 
kjøpetilbud er lagt inn på grunnlag 
av denne kjøpekontrakten og en 
eventuell aksept av kjøpetilbud 
fra selger gis under samme 
forutsetning. 

LOVGRUNNLAG
Boligene selges i henhold til 
Bustadoppføringslova som regulerer 
kjøpers (forbrukers) rettigheter og 
plikter ved avtale om oppføring 
av bolig og kjøp av fast eiendom 
der bygningen ikke er fullført når 
avtalen inngås.

Ved salg til aksjeselskap eller 
annen profesjonell part legges 
Avhendingslovens bestemmelser 
til grunn. 

AVBESTILLING
Kapittel VI i bustadoppføringslova 
gir kjøper en avbestillingsrett. 
Dersom slik rett benyttes vil kjøper 
bli holdt ansvarlig for selgers 
merkostnader og tap som følge av 
en eventuell avbestilling, herunder 
eventuell redusert salgspris på 
boligen ved et resalg. Bestilte tilvalg 
og endringer kjøper måtte ha gjort 
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derfor fremkomme elementer i 
presentasjonsmaterialet som ikke 
inngår i leveransen.

Generelle beskrivelser av prosjektet 
i salgs- og markedsføringsmateriell 
vil ikke passe for alle boliger. 
Innvendige 3D-perspektiver er 
tatt fra arkitekttegninger av 
ulike boliger og gjenspeiler ikke 
en aktuell bolig. Interessenter 
oppfordres derfor særskilt til å 
vurdere dette (solforhold, utsikt, 
beliggenhet i forhold til terreng og 
omkringliggende bygnings-masse 
mv.) før budgivning. Det gjøres 
videre særskilt oppmerksom på at 
omfanget av murer og fyllinger, 
samt bebyggelse på nabotomter, 
ikke fremkommer korrekt av 
3D-perspektiver. 

Alle opplysninger i 
leveransebeskrivelse og 
salgsoppgave er gitt med forbehold 
om selgers rett til endringer 
som er hensiktsmessige og/eller 
nødvendige, forutsatt at det ikke 
reduserer den generelle standard 
vesentlig. Kjøper aksepterer uten 
prisjustering at selger har rett til å 
foreta slike endringer. Eksempler på 
slike endringer kan være innkassing 
av teknisk anlegg, mindre endring av 
boligens areal eller liknende.

Utomhusplanen i prospektet 
er av en slik karakter at den 
ikke kan anses som et kart, 
men en illustrasjonsskisse fra 
landskapsarkitekt. Utomhusplanen 
er utarbeidet for å illustrere 
tomtens planlagte opparbeidelse, 

men er ikke endelig fastsatt og 
kan endres i forbindelse med 
detaljprosjekteringen. 

Selger forbeholder seg retten 
til å akseptere eller forkaste et 
hvert bud/ kjøpetilbud, herunder 
bestemme om de vil akseptere 
salg til selskaper samt om de vil 
akseptere salg av flere boliger til 
samme kjøper. 

Eventuelle bud forutsettes inngitt 
på selgers standard kjøpekontrakt 
og bindende forhåndskontrakt 
som vil bli benyttet ved salg. Det 
forutsettes at skjøtet tinglyses i 
kjøpers navn. Hvis interessent mot 
formodning ikke ønsker tinglysning 
av skjøte, må det tas forbehold om 
dette i bindende forhåndskontrakt. 
Eventuell transport av kontrakt 
tilkommer et gebyr på kr 35 000,-
. Eventuell endring krever selgers 
forutgående samtykke. Selger 
kan uten nærmere begrunnelse 
nekte slikt samtykke. Ervervet vil 
etter eventuelt samtykke kunne 
tinglyses direkte til tredjemann, 
men selger vil i forhold til oppgjør 
og kontraktsvilkår for øvrig kun 
forholde seg til kjøper. Oppgjør etter 
salg vil skje gjennom megler eller 
meglers underleverandør. Selger 
forbeholder seg retten til å foreta 
kredittvurdering av kjøpere.

Meglers vederlag dekkes av 
utbygger og reguleres i egen avtale.

Det tas forbehold om trykkfeil i 
leveransebeskrivelse, prospekt og 
salgsoppgave.

FØLGENDE DOKUMENTER 
UTGJØR EN DEL AV DENNE 
SALGSOPPGAVE
• Leveransebeskrivelse
• Plan- og fasadetegninger
• Foreløpig utomhusplan
• Prisliste
• Kjøpetilbud

02.03.21

Rekkehus interiør. Kun ment som illustrasjon.
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Kontaktinformasjon megler

Nina Sandvik
M: +47 93 40 47 20

E: nina.sandvik@emvest.no
 

Cecilie Grimsrud
M: +47 958 93 290 

E: cecilie.grimsrud@emvest.no

Områdefoto: Elisabeth Tønnessen
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