Sporafjell
Moderne tomannsboliger — Klepp
soloneiendom.no/sporafjell

soloneiendom.no

Like utenfor Klepp sentrum ligger
vakre Sporafjell. Her kan du få boliger
til en gunstig pris. Gjennomført kvalitet
og gode løsninger i et svært attraktivt
område. Gode solforhold i hage og godt
med gjennomgående lys inne.
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Drømmestart på
familielivet

På Sporafjell har vi lagt vekt på å utvikle moderne
og stilrene boliger med praktiske løsninger. Dermed
passer de nye boligene til mennesker i ulike faser av
livet. Fra unge førstegangsetablerere til familier med
både en og to og tre barn. Her er det god plass til
barn, ungdom og voksne!
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Fredelig og
sentralt
På Sporafjell setter det åpne Jær-landskapet
scenen for en fredelig tilværelse hvor veien
er kort til både natur og bysentre. Her er det
kort vei til skole og barnehager. Det samme
gjelder butikker – ikke minst Jærhagen.

Transport og avstander

Varer og tjenester

Skoler og barnehager

Stavanger lufthavn, Sola 16,2 km
Klepp stasjon (tog)
5,4 km
Sandnes
12,7 km
Stavanger
26,7 km

Kiwi Verdalen
0,6 km
Coop Mega Kleppe
2,1 km
Jærhagen
1,8 km
Elkjøp Kleppe
2 km
Apotek 1 Lerka
1,8 km
Klepp apotek
2,3 km
Jærhagen vinmonopol 1,8 km
Uno-X Klepp
1,9 km
Brynesenteret
7,1 km

Bore barnehage
Sørhellet barnehage
Myrsnibå barnehage
Bore skule (1.–7.)
Kleppe skule (1.–7.)
Bore skule (8.–10.)
Øksnevad VGS
Bryne VGS

1,1 km
1,4 km
1,4 km
0,9 km
3,5 km
1,3 km
5,7 km
7,7 km
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Sykkeltur? Joggetur?
Bytur? Fisketur?
Hvor går turen? Hvis været er fint,
er kanskje tiden inne for en sykkeltur
til Borestranden? Det er bare 3,5 km
til en av landets fineste strender!

Idrett & sport
Bore (skule) idrettsanlegg

1 km

Kjøpmannsbrotet ballbinge

1,5 km

Arena treningssenter Kleppe

1,8 km

EVO Bryne

7,8 km

I nærområdet
Bore bru

1,6 km

Bore kirke

1,8 km

Klepp kirke

2,6 km

Kristinahuset

3,3 km

Kleppelunden parkområde

3,6 km

Orrestranda

11,7 km

Tilhørighet

Området
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Grunnkrets

Verdalen Vest

15

E39

Stavanger
lufthavn

Sandnes
sentrum

13

E39

44

Borestranda
Sporafjell

Verdalen
Klepp stasjon
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Prosjektet

Seks moderne og stilrene tomannsboliger
i gjennomført kvalitet og smarte løsninger.
Uteområder med gode solforhold og godt
med gjennomgående lys inne.
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Harmonisk helhet
Boligene har et moderne arkitektonisk
uttrykk med et stilrent formspråk. Vi har
sørget for å gi fasadene symmetriske former
som gjenspeiler hvor de forskjellige boligene
begynner og slutter. Dette er med på å
skape variasjon og harmoni.

To viktige faktorer for å trives i en bolig er opplevelsen av
gode rom med mye lys. Derfor har vi lagt vekt på å oppnå
dette. Vi har unyttet de tilgjengelige kvadratmeterne og
sørget for å ta vare på beliggenhetens tilfang av sollys.
Det gir trivsel både inne og ute. Som alltid har vi gjort alt
for å utnytte både tomt og boligareal best mulig. Det er
lagt opp til luft mellom boligene og alle har tre frie fasader.
Vestvendt og skjermet uteplass legger til rette for et godt
uteliv. På østsiden strømmer morgensolen inn på kjøkkenet.
Noen av kvalitetene i din nye bolig
• Luftig stue med plass til spisestue
• Kjøkken med egen spiseplass – her får du også 			
morgensolen direkte inn på kjøkkenet
• Godt med kjøkkenplass
• Tre/fire soverom og loftsstue
• God og solfylt uteplass
• Direkte inngang fra uteplass til stue/spiseplass
• Skjermet inngangsparti
• Praktisk bi-inngang med vaskemuligheter fra carport
• Skjermede og private uteområder
• Dusj/WC både oppe og nede
• Mulighet for peis/vedovn
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Se hvordan rommene henger
sammen – hvordan flyten
er mellom dem. Det gir deg et
godt bilde av hvordan det blir
å bo her. Rett og slett hvordan
hverdagen vil arte seg. Her får du
svært hensiktsmessige og gode
planløsninger med plass til mye.
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Sett ditt preg
på din nye bolig

Like utenfor Klepp sentrum ligger vakre
Sporafjell. Her kan du få boliger til en gunstig
pris. Gjennomført kvalitet og gode løsninger
i et svært attraktivt område. Gode solforhold
i hage og godt med gjennomgående lys inne.
Veien er kort til både natur og bysentre.
Og ikke minst kort vei til skole og barnehager.
Prosjektet
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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 Sporafjell blir levert
med kvalitetskjøkken fra Norema.
Du kan velge mellom tre 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 når det gjelder komfyr
og oppvaskmaskin. Vi har valgt
fronter i mørk grå farge som
grunnstandard. Skulle du ønske
andre fronter eller farger, vil
vår kundebehandler hos
Norema hjelpe deg med å
tilpasse dette. Det er for
eksempel 3 valgfrie farger i
samme modell uten tillegg i pris
(mot vederlag kan man velge
blant hele Noremas sortiment).
Baderom
På baderommene blir det levert
Lotus hvit fra Norema. 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 klosett i hvit
porselen med dempesete og
moderne trykkplate.
På gulvet kan du velge fliser i light
grey, grey, dark grey og antracite
utførelse, størrelse 20x20 cm, 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 med
glassfiberstrie og 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. 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.
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Kjøkken, interiør
farger m.m.
Boligene på Sporafjell blir levert med
kvalitetskjøkken fra Norema. Du kan velge
blant tre forskjellige fronter på kjøkkeninnredningen – uten tillegg i pris.

1 — Norema Kvadrat, lys alm
2 — Norema Pluss, mørk grå
3 — Norema Aspekt, hvit
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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 velge fargene som er
vist her, uten tilleggskostnad.
Hvilke farger frister deg?

1 — NCS S0502-Y (standard)
2 — NCS S2005–B20G
3 — NCS S0500-N
4 — S2002-Y50R

Prosjektet
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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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Hvorfor kjøpe
helt ny bolig?
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.
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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
selveier-bolig, beregnes dokumentavgiften kun av tomteverdien, og ikke av
hele kjøpesummen. Med andre ord får du vesentlig lavere kjøpsomkostninger
ved å kjøpe ny/prosjektert selveierbolig.

Høyere teknisk standard

Fast pris

Venner for livet

Din nye bolig på Sporafjell
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.

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.

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».

Lovfestet garanti

Lite vedlikehold

Du får den som du vil

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.

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

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.
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Sommerfugler i
magen på Sporafjell
Samboerparet Ingvild Tjørhom (24) og
Sander Eckhoff (24) leier for tiden en bolig
på Klepp. Nå har de kjøpt rekkehus på
Sporafjell og gleder seg svært til å få egen
bolig. Samtidig er det litt skummelt.

— Det er jo et stort sprang og mye penger for et ungt par,
sier Ingvild, men jeg gleder meg sykt!
— Jeg kaldsvetter nesten ved tanken, sier Sander med
et smil. Det fine er at vi leier denne boligen, så vi slipper å
selge noe før vi flytter inn i rekkehuset. Vi ønsket en bolig
over to plan fordi vi mener det er en god løsning. Vi håpte
også å få endeleiligheten slik at vi får en side fri og litt
større hage. Og det fikk vi jo.
— Jeg gleder meg spesielt til hagen, skyter Ingvild inn,
det har jeg ønsket meg lenge. Tenk hvor flott det blir om
sommeren!
Ingvild er fra Sandnes, og Sander kommer fra Klepp. Han
kjenner Sporafjell og området rundt svært godt.
— Vi har venner i Verdalen som er nabo til Sporafjell,
forklarer Sander, – dette er et flott sted. Du har den
rette utsikten og nærheten til Borestranda. For oss som
friluftsmennesker er dette et perfekt utgangspunkt for
fotturer og fiske.
Prosjektet
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hun over Sporafjell-prosjektet
på Facebook. Vi dro og så på
området og likte det. Vi tenker
at dette dekker 90 % av våre
ønsker og behov – og det er jo
bra! Det er ikke alltid mulig å få
alt man ønsker seg.
— Etter at vi hadde vært oppe
på Sporafjell, booket vi et møte
med Kruse Smith, forklarer
Ingvild, og vi fikk reservert endeleiligheten i en hel uke. Vi hadde
allerede finansieringen på plass,
men vi ville snakke med foreldre,
familie og venner og høre hva de
mente om stedet og boligen.
Hva er neste steg i prosessen?
— Vi står foran tilvalgsperioden,
og vi ønsker å gjøre noe med
kjøkkenet, forteller Sander, vi
ønsker å snu på det for å utnytte
plassen best mulig. Dessuten
ønsker vi oss en peis eller ovn;
hvis vi har pengene til det.
— Høg-Jæren er kanskje favorittområdet vårt; særlig Undheim,
følger Ingvild på. – Dette er en
bolig vi skal ha lenge, og det er et
sted hvor det er plass til barn.
For oss har omgivelser og bomiljø
vært svært viktig. Og hagen!

Sandnes, og for meg går det
buss hver halvtime, så jeg busser
til og fra jobb.

Er det spennende og være med
på å skape et nytt bomiljø?
— Ja, bekrefter Sander, dette
er et kjekt sted å starte ferden.
Det er et rolig og barnevennlig
område med flotte lekeplasser
og turstier.

— Ja, jeg har det enda enklere,
sier Sander, jeg jobber på Coop
Mega på Klepp og går til og
fra jobben. Bilen bruker vi bare
på fritida når vi skal besøke
venner eller familie. Eller når
vi skal ut på tur. Du vet, her på
Sporafjell har vi den sentrale
beliggenheten midt mellom
Sandnes og Bryne. Det er kort
vei til alt du trenger.

Er dere avhengige av to biler når
dere bor her?
— Nei, det er gode kollektivmuligheter her, forklarer Ingvild.
Jeg jobber i Barnevernet i

Hva gjorde at dere kjøpte
akkurat denne boligen?
— Ingvild er ei spontan dame,
smiler Sander, hun begynte å
sjekke boliger til salgs, og så kom

— Jeg håper å kunne gjøre noe
med fargene, sier Ingvild, jeg
ønsker ikke at alt skal være hvitt.
Det er fint med en mørkere
farge på soverommene, lyst
i stuen og en annen farge i
gangen. Jeg ønsker også å se på
fargealternativer på skapfronter
til kjøkkenet.
Innflyttingen er etter planen i
november 2020. Hva ser dere
mest fram til?
— Jeg gleder meg mest til å
innrede, kommer det kjapt fra
Ingvild!
Vi takker for samtalen
og ønsker lykke til med
livet på Sporafjell!
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1 — Ullevål Tårn, Oslo
2 — Rundeskogen, Sandnes
3 — Siriskjær, Stavanger

Det handler
om kvalitet

4 — Sæter Terrasse, Nordstrand

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 og Sæter som mottok American Architecture Prize i 2017.
Kruse Smith Eiendom er nå en del av Solon Eiendom
Med en lang og stolt tradisjon for å realisere omfattende kvalitetsprosjekter, er Kruse
Smith Eiendom bygget på mange av de samme verdiene som Solon Eiendom. En rekke
av prosjektene er belønnet med priser, som for eksempel Rundeskogen og Siriskjær.
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.
Prosjektet
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Tegninger

På de neste sidene finner du utomhusplan
og planløsningene på boligene.
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Hus 1
3 soverom / 121,4 m2
Tomt 217 m2
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1

2

3

4

5

Luftig stue med plass til spisestue. Kjøkken med egen spiseplass.
Tre soverom. Loftstue. Dusj og WC i begge etasjer. Uteplass med
direkte inngang til stue/spiseplass. Skjermede og private uteområder.
Skjermet inngangsparti. Praktisk bi-inngang med vaskemuligheter
fra carport. Muligheter for peis/vedovn.

Fasade mot nord

Tegninger

Fasade mot øst (adkomstside)

Fasade mot vest
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1. etasje

2. etasje

Sport
Sport
5,5 m2
5,5 m2

Sport
5,5 m2

Carport
18,3 m2Carport
18,3 m2

Bi-inngang/
vask/bod
6,8 m2

Bi-inngang/
vask/bod
6,8 m2

Kjøkken
12,8 m2

Sov. 2
9,5 m2
Dusj/wc
2,8 m2

Dusj/wc
2,8 m2

Dusj/wc
2,8 m2
Gang
3,6 m2
Bad
5,8 m2

Vf/entré
3,3 m2

Vf/entré
3,3 m2

Carport
18,3 m2

Bi-inngang/
vask/bod
6,8 m2

Kjøkken
12,8 m2

Sov. 1
9,7 m2

Sov. 1
9,7 m2

Garderobe
1,7 m2

Garderobe
1,7 m2

Ga
3,6

Vf/entré
3,3 m2

Bod
3,1 m2
Loftstue
13,7 m2
Stue
31,8 m2

Stue
1,8 m2

0m

1m

2m

3m

4m

5m

Stue
31,8 m2
Sov. 3
7,7 m2

Loftstue
13,7 m2
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Hus 2
3 soverom / 121,4 m2
Tomt 210 m2

6

1

2

3

4

5

Luftig stue med plass til spisestue. Kjøkken med egen spiseplass.
Tre soverom. Loftstue. Dusj og WC i begge etasjer. Uteplass med
direkte inngang til stue/spiseplass. Skjermede og private uteområder.
Skjermet inngangsparti. Praktisk bi-inngang med vaskemuligheter
fra carport. Muligheter for peis/vedovn.

Fasade mot sør

Tegninger

Fasade mot øst (adkomstside)

Fasade mot vest
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1. etasje

2. etasje

Sport
5,5 m2

Kjøkken
12,8 m2

Carport
18,3 m2

Bi-inngang/
vask/bod
6,8 m2

Kjøkken
12,8 m2

Sov. 2
9,5 m2
Dusj/wc
2,8 m2
Gang
3,6 m2
Vf/entré
3,3 m2

Sov. 2
9,5 m2

Sov. 1
9,7 m2

Sov. 1
9,7 m2

Garderobe
1,7 m2

Garderobe
1,7 m2

Gang
3,6 m2

3

Bad
5,8 m2

Bad
5,8 m2

Bod
3,1 m2

Bod
3,1 m2
Loftstue
13,7 m2

0m

1m

2m

3m

4m

5m

Bad
5,8 m2

Bod
3,1 m2

Loftstue
13,7 m2

Stue
31,8 m2
Sov. 3
7,7 m2

Sov. 2
9,5 m2

Sov. 3
7,7 m2

Sov. 3
7,7 m2
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Hus 3
3 soverom / 121,4 m2
Tomt 211 m2

6

1

2

3

4

5

Luftig stue med plass til spisestue. Kjøkken med egen spiseplass.
Tre soverom. Loftstue. Dusj og WC i begge etasjer. Uteplass med
direkte inngang til stue/spiseplass. Skjermede og private uteområder.
Skjermet inngangsparti. Praktisk bi-inngang med vaskemuligheter
fra carport. Muligheter for peis/vedovn.

Fasade mot nord

Tegninger

Fasade mot øst (adkomstside)

Fasade mot vest
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1. etasje

2. etasje

Sport
Sport
5,5 m2
5,5 m2

Sport
5,5 m2

Carport
18,3 m2Carport
18,3 m2

Bi-inngang/
vask/bod
6,8 m2

Bi-inngang/
vask/bod
6,8 m2

Kjøkken
12,8 m2

Sov. 2
9,5 m2
Dusj/wc
2,8 m2

Dusj/wc
2,8 m2

Dusj/wc
2,8 m2
Gang
3,6 m2
Bad
5,8 m2

Vf/entré
3,3 m2

Vf/entré
3,3 m2

Carport
18,3 m2

Bi-inngang/
vask/bod
6,8 m2

Kjøkken
12,8 m2

Sov. 1
9,7 m2

Sov. 1
9,7 m2

Garderobe
1,7 m2

Garderobe
1,7 m2

Ga
3,6

Vf/entré
3,3 m2

Bod
3,1 m2
Loftstue
13,7 m2
Stue
31,8 m2

Stue
1,8 m2

0m

1m

2m

3m

4m

5m

Stue
31,8 m2
Sov. 3
7,7 m2

Loftstue
13,7 m2
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Hus 4
3 soverom / 121,4 m2
Tomt 210 m2

6

1

2

3

4

5

Luftig stue med plass til spisestue. Kjøkken med egen spiseplass.
Tre soverom. Loftstue. Dusj og WC i begge etasjer. Uteplass med
direkte inngang til stue/spiseplass. Skjermede og private uteområder.
Skjermet inngangsparti. Praktisk bi-inngang med vaskemuligheter
fra carport. Muligheter for peis/vedovn.

Fasade mot sør

Tegninger

Fasade mot øst (adkomstside)

Fasade mot vest
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1. etasje

2. etasje

Sport
5,5 m2

Kjøkken
12,8 m2

Carport
18,3 m2

Bi-inngang/
vask/bod
6,8 m2

Kjøkken
12,8 m2

Sov. 2
9,5 m2
Dusj/wc
2,8 m2
Gang
3,6 m2
Vf/entré
3,3 m2

Sov. 2
9,5 m2

Sov. 1
9,7 m2

Sov. 1
9,7 m2

Garderobe
1,7 m2

Garderobe
1,7 m2

Gang
3,6 m2

3

Bad
5,8 m2

Bad
5,8 m2

Bod
3,1 m2

Bod
3,1 m2
Loftstue
13,7 m2

0m

1m

2m

3m

4m

5m

Bad
5,8 m2

Bod
3,1 m2

Loftstue
13,7 m2

Stue
31,8 m2
Sov. 3
7,7 m2

Sov. 2
9,5 m2

Sov. 3
7,7 m2

Sov. 3
7,7 m2
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Hus 5
3 soverom / 121,4 m2
Tomt 214 m2

6

1

2

3

4

5

Luftig stue med plass til spisestue. Kjøkken med egen spiseplass.
Tre soverom. Loftstue. Dusj og WC i begge etasjer. Uteplass med
direkte inngang til stue/spiseplass. Skjermede og private uteområder.
Skjermet inngangsparti. Praktisk bi-inngang med vaskemuligheter
fra carport. Muligheter for peis/vedovn.

Fasade mot nord

Tegninger

Fasade mot øst (adkomstside)

Fasade mot vest
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1. etasje

2. etasje

Sport
5,5 m2

n
2

Carport
18,3 m2

Bi-inngang/
vask/bod
6,7 m2

Sov 1
9,7 m2
Kjøkken
12,8 m2
Sov 2
9,4 m2

Kjøkken/stue
34,6 m2

Bi-inngang/
vask/bod
5,6 m2

Gang
3,6 m2

Dusj/wc
2,8 m2

Bad
5,7 m2
Bi-inngang/
vask/bod
5,6 m2

Vf/entré
3,3 m2

Sov 1
15,1 m
Gard
1,7 m2

Kjøkken/stue
34,6 m2

Bad
7,1 m2

Bod
3,1 m2

Carport
17,8 m2

Hall/trapp
8,4 m2

Loftstue
13,7 m2

Stue
31,8 m2
Carport
17,8 m2

Vf/entré
3,2 m2

Dusj/wc
4,2 m2

Sov 3
7,7 m2

Bod
4,3 m2
Hall/trapp
8,4 m2

Vf/entré
3,2 m2

Sov 4
8,4 m2
Dusj/wc
4,2 m2

Sport
5 m2
Sport
5 m2

0m

1m

2m

3m

4m

5m

60

Hus 6
4 soverom / 135,7 m2
Tomt 280,5 m2

6

1

2

3

4

5

Luftig stue med plass til spisestue. Kjøkken med egen spiseplass.
Fire soverom. Loftstue. Dusj og WC i begge etasjer. Uteplass med
direkte inngang til stue/spiseplass. Skjermede og private uteområder.
Skjermet inngangsparti. Praktisk bi-inngang med vaskemuligheter
fra carport. Muligheter for peis/vedovn.

Fasade mot sør

Tegninger

Fasade mot øst (adkomstside)

Fasade mot vest
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1. etasje

2. etasje

Sov 1
9,7 m2
Kjøkken
12,8 m2

Sov 1
9,7 m2

Sov 2
9,4 m2

Sov 1
15,1 m2
Gang
3,6 m2

Sov 2
9,4 m2

Gard
1,7 m2

Sov 2
9 m2
Gang
3,6 m2

Bad
5,7 m2
Kjøkken/stue
34,6 m2

Bi-inngang/
vask/bod
5,6 m2

Bad
7,1 m2

Bod
3,1 m2
Loftstue
13,7 m2

ue
8 m2

Bod
4,3 m2

Sov 3
7,7 m2
Hall/trapp
8,4 m2

Carport
17,8 m2

usj/wc
4,2 m2
Vf/entré
3,2 m2

Sov 4
8,4 m2
Dusj/wc
4,2 m2

Sport
5 m2
Sport
5 m2

0m

1m

2m

3m

4m

5m

Bad
5,7 m2
Loftstue
21,6 m2
Bod
3,1 m2
Loftstue
13,7 m2
Sov 3
7,7 m2

Sov 4
8,9 m2

Gard
1,7 m2

Viktige
opplysninger

Leveransebeskrivelse, salgsoppgave
og kontaktinformasjon

4
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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 VVSføringer 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
bærekonstruksjon i tre og stål

Viktige opplysninger

(enkelte ståldragere). Iht. tegning
leveres hoved-kledning med stående
148 mm dobbelfalset kledning, samt
noen elementer med liggende 148
mm dobbelfalset kledning m/spor,
påført ett strøk grunning i farge
hvit. NB! Stående kledning på
fasade mot øst og vest leveres
med ekstra ut-lekting for dybdeeffekt mot vinduer og fasadeplater.
Fasadeplater leveres malt hvit.
Himling i carport leveres med
148 mm dobbelfalset kledning m/
spor, grunnet ett strøk i farge hvit.
Kuttflater på kledning flikkes ikke.
Boligkjøper må påføre toppstrøk
etter overtakelse.
Carport, sportsbod og levegger
leveres med liggende 148 mm
dobbelfalset kledning m/spor,
royalbehandlet i farge grå RG 25.
Innvendige vegger utføres med
stenderverk, kledd med gipsplater.
Innvendige vegger er ikke isolert.
Terrasse leveres med trykkimpregnerte terrassebord 28x120mm
i henhold til tegning. Yttertak tekkes
med takpapp, svart eller mørk grå.
Takrenner og nedløp leveres i
aluminium natur.
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, wc/dusj
og sportsbod leveres med 14 mm
3-stavs parkett type Eik Vanilla eller
tilsvarende, 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 og wc/dusj leveres med
keramiske fliser i format 20x20 cm,
samt sokkelflis. Standard flis er av
typen Modena Pro Carnaby (Light
Grey), men kjøper kan vederlagsfritt
velge fargene Grey, Dark Grey og
Antracite. I nedsenket sone i dusj
leveres samme flistype som mosaikk
5x5 cm, iht. flisprogram tilrettelagt
av selger. 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
finstruktur glassfiberstrie malt 2
strøk m/akrylmaling i farge hvit,
kode NCS 0502Y.
På bad leveres keramiske fliser i
format 20x20 cm i dusjnisje av typen
Modena Pro Carnaby (Light Grey),
men kjøper kan vederlagsfritt velge
fargene Grey, Dark Grey og Antracite.
Veggene ellers i baderom leveres
med gipsplater og glassfiberstrie
malt 2 strøk med vårtromsmaling i
farge hvit, kode NCs 0502Y.
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Himlinger:
Gipsplater i alle etasjer sparkles
og males i farge hvit NCS 0502Y.
Rørføringer vil i all hovedsak bli
skjult i vegger og himlinger.
KJØKKEN
Kjøkkeninnredning fra Norema
leveres i type Parallell hvit grep, som
standard. Egen kjøkkentegning med
leveransebeskrivelse er utarbeidet
for den enkelte bolig og vil bli overlevert senest i forbindelse med
tilvalgs-prosessen. Selger kan velge
å levere tilsvarende kvalitet fra
annen anerkjent leverandør. Kjøkken
leveres forberedt for integrerte
hvitevarer og med hel benkeplate
uten hulltaking for platetopp. Det
leveres skap for innbygging av
stekeovn, samt skrog og front til
oppvaskmaskin. Videre leveres
nedfelt vaskekum type Intra Linea
5040. Slimline ventilator medfølger.
Hvitevarer og montering av hvitevarer er ikke inkludert i leveransen,
men kan bestilles i forbindelse med
tilvalgs-prosessen.
GARDEROBE
Det leveres 1 meter garderobeskap
pr. sengeplass som standard.
Garderobeskap leveres fra Norema,
type Økonomi i hvit utførelse.
Mulig plassering av garderobeskap
er inntegnet på salgstegning/
kontrakts-tegning.
INNVENDIGE DØRER
Innvendige dører i type Nordic hvit
slett eller tilsvarende, med hvite
karmer og dørvridere i blank eller
børstet utførelse. Terskler med
luftoverstrømning for ventilasjon.

INNREDNING WC/DUSJ, BAD OG
BI-INNGANG/VASKEROM
Bad:
Innredning type Lotus hvit fra
Norema med heldekkende vask
og speil med integrert lys. Det
leveres 100 cm innredning til bad i
2. etg, i henhold til egen tegning og
leveransebeskrivelse. På bad leveres
vegghengt toalett type Geberit
Monolit, ett-greps servantbatteri,
ett-greps termostatbatteri,
dusjgarnityr og dusjvegger i glass.
Wc: Gulvstående toalett. Håndvask
med ett-greps servantbatteri.
Bi-inngang/vaskerom: Boligene
leveres med varmtvannsbereder
på 200 liter, plassert i bi-inngang/
vaskerom. Opplegg for vaskemaskin
VINDUER
Dører og vinduer i tre med energiglass
i henhold til forskriftskrav. Vinduer
leveres ferdig malt fra fabrikk i hvit
fargekode NCS S 0502Y, både
innvendig og utvendig. Innvendige
foringer leveres hvitmalt NCS S0502Y.
HOVEDINNGANGSDØR
Slett hovedinngangsdør med glass
malt fra fabrikk, grå fargekode NCS
S7000-N. Bod-dør leveres uten glass
i samme farge. Innvendige foringer
leveres hvitmalt NCS S0502Y.
LISTVERK
Fotlister, tak-, dør- og vinduslister
leveres malt fra fabrikk i fargekode
hvit NCS S0502Y. Listverk stiftes og
vil gi synlige spikerhull.
TRAPP
Trapp leveres med hvitmalte vanger
og håndrekker, finger-skjøtet eiketrinn

med hvitpigmentert matt lakk og rekkverk med stålspiler. Åpne stuss-trinn.
DIVERSE UTSTYR
Brannslukkingsutstyr og
røykvarslere leveres i henhold til
forskriftskrav.
VENTILASJON OG OPPVARMING
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning medfølger leveransen.
På kjøkken leveres slimline ventilator
med avkast via yttervegg eller
tak. For oppvarming leveres det
2 stk panelovner og elektriske
varmekabler i gulv på bad, dusj/wc
og bi-inngang/vaskerom. I tillegg
leveres stålpipe over tak med
gjennomføring i tak-konstruksjon for
mulig senere tilkobling til innvendig
stålpipe og evt. vedovn/peis.
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 i
vaskerom/bi-inngang. Alle rom får
stikkontakter og lampepunkter etter
NEK400:2018. Det leveres I tillegg 2
stk. utelamper pr bolig. Det er ikke
medtatt innvendig belysning.
TV/RADIO/TELEFON
Boligene leveres tilrettelagt for
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bredbåndstilkobling. Det leveres 2
stk tv-/datapunkt, ett i stue og ett
i loftstue. 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.
CARPORT/SPORTSBOD
Parkering i carport på egen tomt
samt i eget gårdsrom. Det levers
trekkerør til carport for fremtid
bruk til lading av el-bil. Utvendig
sportsbod bygges i tilknytning til
carport med samme kledning og
farge som på boligen. Uisolerte
vegger kles med gipsplater.
Uisolert støpt golv

Viktige opplysninger

UTOMHUSARBEIDER
Det er utarbeidet egen tomteplan.
Det leveres singel i gårdsrom og
carport. Flate hagearealer leveres
grovplanert med stedlige masser.
Evt. skråninger leveres med vekstjord for beplanting.
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 ekomnett, 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, 12.03.2020.
Solon Sørvest Boligutvikling AS
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SELGER/HJEMMELSHAVER
Solon Boligutvikling AS, org.nr. 992
669 039 C/O Solon Sørvest AS,
Postboks 8088, 4068 Stavanger.
Hjemmelshaver er Sporafjell
Utviklingsselskap AS . Selger
besitter generalfullmakt til å råde
over eiendommen.
EIENDOMSMEGLER
Eiendomsmegler Vest Nybygg.
Nina Sandvik
Mobil: 93 40 47 20
E-post: nina.sandvi@emvest.no
Cecilie Grimsrud
Mobil: 958 93 290
E-post: cecilie.grimsrud@emvest.no
OPPGJØRSMEGLER:
Eiendomsmegler Vest.
OVERTAGELSE OG INNFLYTTING
Selgers frist til å ha boligen klar til
overtakelse er fastsatt til:
Bolig nr 5 ferdigstilles juni 2020.
Bolig nr 1 ferdigstilles august 2020.
Bolig nr 3 og 4 ferdigstilles 350
dager etter signert kontrakt.
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.
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
vedlagte 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 525,-. Tinglysningsgebyr og
attestgebyr for pantobligasjon
i forbindelse med etablering av
eventuelle lån, f.t. kr 729,- 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 %
av kjøpesum i byggetiden og 5 % av
kjøpesum i 5 år etter overlevering av
boligen til kjøper.
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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. 45 Bnr. 658, 677, 678, 679, 680
og 681 i Klepp kommune. Adresse:
Ole I Boresveg, Klepp.

Foreløpig reguleringskart og
reguleringsbestemmelser utgjør
en del av salgsoppgavens vedlegg.
Det blir etablert en velforening på
området med felles vedtekter
TOMTEAREAL
Tomtenes areal er som følger;
Bolig 1, gnr. 45 bnr. 659: ca. 217,6 m²
Bolig 3, gnr. 45 bnr. 690: ca. 211,3 m²
Bolig 4, gnr. 45 bnr. 689: ca. 210,4 m²
Bolig 5, gnr. 45 bnr. 688: ca. 214 m²
KOMMUNALE AVGIFTER
Kommunale avgifter fastsettes
når boligene er ferdigstilt. For
mer informasjon, kontakt Klepp
Kommune.
FORPLIKTELSER/RETTIGHETER/
ERKLÆRINGER/HEFTELSER
Enheten overdras med de
rettigheter og forpliktelser som
grunnboken viser. Grunnboksutskrift
følger som vedlegg til denne
salgsoppgave. 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.

EIERFORHOLD
Eiet.

For det tilfellet at nødvendige
erklæringer ikke er tinglyst før
overtagelse, plikter kjøper å
medvirke til tinglysning av slike
erklæringer. Kontakt selger for
nærmere informasjon.

REGULERINGSFORHOLD
Eiendommen er regulert til
byggeområde for boliger.

AVTALEMESSIGE FORHOLD
Selger står fritt til å akseptere eller
avslå ethvert kjøpetilbud, herunder
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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 NBR3427 for alle
salg i prosjektet. 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
kjøper. Selger kan kreve utbetaling
av kjøpers delinnbetaling til dekning
av avbestillingsgebyr eller vederlag.
FELLESAREALER
Fellesarealene innenfor Sporafjell vil
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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.
Sportsbod ved inngangsparti 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.
Fasade/yttervegger utføres med
stående og liggende 148 mm
kledning påført ett strøk grunning
i farge hvit. Carport, sportsbod og
levegger leveres i Royalbehandlet
kledning farge grå. 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 utarbeidet og har
karakter rød B. Energiattesten vil for
øvrig 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 tilvalgsmappe
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. Alle tilvalg avtalefestes direkte
mellom kjøper og selger i separat
avtale. Eventuelle tilvalgsbestillinger
innbetales til meglers klientkonto.
Endringer ut over de som
fremkommer i tilvalgspermen
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.

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
derfor fremkomme elementer i
presentasjonsmaterialet som ikke
inngår i leveransen.
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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.
Det tas forbehold om trykkfeil i
leveransebeskrivelse, prospekt og
salgsoppgave.
MEGLERS VEDERLAG
Utbygger betaler vederlag til megler
pr. solgte enhet iht. egen avtale.
FØLGENDE DOKUMENTER
UTGJØR EN DEL AV DENNE
SALGSOPPGAVE
• Leveransebeskrivelse
• Plan- og fasadetegninger
• Foreløpig utomhusplan
• Prisliste
• Bindende forhåndskontrakt
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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
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soloneiendom.no/sporafjell

soloneiendom.no

