
SØRHELLINGA BYGGETRINN 2
MODERNE FUNKIS ENEBOLIGER

ENERGI KLASSE A
128 - 165 m2 BRA
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INNHOLD

S E N T R A L T  O G  N AT U R N Æ R T  4

K O R T  V E I  T I L  D E T  M E S T E  6

F U N K I S H U S E N E  1 0

O V E R S I K T S P L A N  1 2

3  E TA S J E R S  B O L I G  1 4

2  E TA S J E R S  B O L I G  2 2

I N F O R M A S J O N  O M  B O L I G E N E  3 0

L E V E R A N S E B E S K R I V E L S E  3 2

V E D T E K T E R  3 6

K J Ø P E K O N T R A K T  4 0

B I N D E N D E  B E K R E F T E L S E  P Å  K J Ø P  4 5

P R I S L I S T E  4 6

S O L E P R I S E N 

Såner Invest AS ønsker å belønne 
boligsameier eller personer på 
Sole, som gjør en ekstraordinær 
innsats for å fremme samarbeide 
mellom de som bor på Sole,
forskjønne uteområdene på Sole 
eller på annen måte bidrar 
til aktiviteter, som gjør Sole til et 
godt sted å bo. 

Soleprisen 2014 ble tildelt Anja 
Jørgensen som gjennom mange 
år har nedlagt en stor innsats for 
å forskjønne området rundt bolig-
sameie Sole Allé 2 på Sole. 

Gjennom sin innsats er hun et 
godt eksempel på kreativitet i 
nærmiljøet. Hun har bidratt til at 
de som bor på Sole, og de som 
kommer på besøk blir ønsket 
velkommen av velstelte bed og 
vakre blomster.

Fra venstre: Olav Breivik, Anja Jørgensen 
og Thorleif Hersleth.
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SENTRALT OG NATURNÆRT

Naturnært, grønt og trygt er en dekkende beskrivelse for Sole. Fantastiske friluftsområder 
i umiddelbar nærhet gir muligheter for naturopplevelser alle årstider. 

Store grøntarealer og naturen selv omringer boligfeltet og inviterer til bruk av skog og mark. 
Velger du å bo på Sole, velger du samtidig en landlig og aktiv livsstil.
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SØRHELLINGA FUNKIS ENEBOLIGER, BYGGETRINN 2

E6

Jernbanen

Sentrum
Vestby Storsenter

Vestby ungdomsskole

Follo Folkehøgskole

Vestby Arena

Solerunden barnehage

Sole skog barnehage

Østbydammen barnehage

Vestby vgs.

Vestby barneskole

KORT VEI TIL DET MESTE



6 76

Å bo sentralt er et begrep som ofte gis vide tolkninger. 

Vi mener at du skal kunne komme deg rundt til de vesentligste fasiliteter og 
servicetilbud til fots – det kan du på Sole. 

Du har gangavstand til togstasjon, og dermed har du tigerstaden rett rundt hjørnet. 
Vestby Storsenter, Norwegian Outlet, spisesteder, frisører, treningsstudio, flerbrukshall 
og alt annet som Vestby tilbyr er innenfor føttenes rekkevidde. 

Det samme gjelder barnehage, barneskole og ungdomsskole som for øvrig kan skilte 
med bilfri skolevei – viktige argumenter for bevisste foreldre.

Flere barnehager i nærområdetVestby ungdomsskoleVestby Barneskole

Vestby Arena
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FUNKISHUSENE

Funkishusene har flott beliggenhet med naturen som nærmeste nabo. 
Selv om skog og mark er det som ligger nærmest på Sole, betyr ikke dette 
at du bor usentralt. Tvert i mot. Skoler og barnehage finner du i gangavstand 
via egen gang- og sykkelsti, perfekt for barnefamilier. Sentrum og jernbane 
ligger bare 10 minutter unna, kjekt for deg som pendler.

På de neste sidene kan du se nærmere på beliggenhet, fasader 
og planløsningene. Vil du vite mer, ta kontakt med megler.

Den nye bebyggelsen på Sørhellinga fremstår som ett 
homogent boligområde med sammenhengende grønt-
strukturer. Det er variasjon i bebyggelsen ved å variere mellom 
bygg i to og tre etasjer, sammen med en bevisst holdning til 
plassering av byggene.

Det er lagt vekt på store glassflater mot syd, mens det mot 
nord er mindre åpninger av energimessige hensyn. Mot til-
støtende enhet i vest vil ytterveggen fungere som brannskille. 
Husene med tre etasjer har vindu med brannkrav på badet.

Arkitektonisk fremstår enhetene på feltet moderne og 
stramme i form og struktur. 

Arkitekt Tone Krange, BAS Arkitekter

Fra visningsleiligheten
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OVERSIKTSPLAN

HUS/TOMT 11B: 381 M2

HUS/TOMT 12B: 282 M2

HUS/TOMT 13B: 342 M2

HUS/TOMT 14A: 341 M2

HUS/TOMT 15C: 375 M2

HUS/TOMT 16B: 382 M2

HUS/TOMT 17D: 335 M2

HUS/TOMT 18A: 336 M2

HUS/TOMT 19C: 304 M2

HUS/TOMT 20A: 295 M2

HUS/TOMT 21A: 230 M2

HUS/TOMT 22C: 335 M2

11B 12B 13B
14A 15C 16B 17D

18A 19C
20A

21A
22C
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1. ETASJE3 ETASJERS BOLIG TYPE D

1. etasjen inneholder en åpen stue/kjøkkenløsning på hele 47 m2. 
I stue/kjøkken er det installert en moderne vedovn. Det lyse og luftige 
trapperommet fører deg opp til soveavdelingen i 2. etasje. 

Fine uteplasser, carport og utvendig sportsbod.

Energiklasse A

STUE/KJØKKEN 47,0 m2

ENTRE/TRAPPEROM 10,9 m2

WC 4,0 m2

Dato

ANMERKNINGER:
1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
    eller etter godkjente produktblader.
2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.
3: Det må sørges for tiltak mot Radon
    ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.
5: Utførende må sørge for at det monteres brann/
    røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.

Revisjon Tegn. nr.

Tegnet

Prosjekt

Tiltakshaver

KontrollMål

Arkitekter  AS BAS

K
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.

U
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rt Beskrivelse

D
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R
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r.

Tlf: 69 13 10 50   Fax: 69 13 10 51 E-mail: arne@bas-ark.no
St. Mariegate 96-98, 1706 Sarpsborg

Prosj.nr.

SÅNER INVEST AS

SOLE SKOG
FELT B8
1540, VESTBY

10076

3. ETG. BOLIG alt. 2
Plan 1. Etasje

A2
Format

13
.1
1.
14
  1
0:
55

1:50

TK

A31-110

A2

70mm stender 2 lag gips

100mm stender 2 lag gips

100mm stender 3 lag gips

150mm stender 3 lag gips

13mm gips, 48mm stenderverk,dampsperre,  198mm
isolasjon, 9mm Gu, 23mm lekt, 9 mm platekledning.

13mm gips, 48mm stenderverk,dampsperre,  198mm
isolasjon, 9mm Gu, 48mm lekt, 19 mm dobbelfalset kledning.

 
VEGGTYPER

198mm stender 2 lag gips

100mm isolering 4 lag gips

223mm stender 3 lag gips

198mm stender 3 lag gips

F

1. Etasje
1:50

13.11.14

Bod

Stue

Kjøkken

Entre/
trapp

WC

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
  eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.

3: Det må sørges for tiltak mot Radon
   ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/

   røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.
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A2 A40-C-130
Tegn. nr.:Papir:Rev:

HUS I 3 ETG HUS C
Fasade vest

Kontrollert av:

Tegnet av:Dato:

Målestokk:

Prosjekt nr:

10066-2

Prosjektfase:

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt:

Tiltakshaver:

SOLOE SKOG FELT B10/B11

HUS C

SÅNER INVEST AS

T.K.T

1:50

69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

www.bas-ark.no

atne@bas-ark.no

 St. Mariegate 96-98

FELT B10/11, 1450 VESTBY

23.09.2016

FASADE SYD

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
  eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.

3: Det må sørges for tiltak mot Radon
   ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/

   røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.
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A2 A40-C-100
Tegn. nr.:Papir:Rev:

HUS I 3 ETG HUS C
Fasade nord

Kontrollert av:

Tegnet av:Dato:

Målestokk:

Prosjekt nr:

10066-2

Prosjektfase:

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt:

Tiltakshaver:

SOLOE SKOG FELT B10/B11

HUS C

SÅNER INVEST AS

T.K.T

1:50

69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

www.bas-ark.no

atne@bas-ark.no

 St. Mariegate 96-98

FELT B10/11, 1450 VESTBY

10 031

2

2
21.11.2016 FASADE ØST

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
  eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.

3: Det må sørges for tiltak mot Radon
   ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/

   røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.
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A2 A40-C-110
Tegn. nr.:Papir:Rev:

HUS I 3 ETG HUS C
Fasade syd

Kontrollert av:

Tegnet av:Dato:

Målestokk:

Prosjekt nr:

10066-2

Prosjektfase:

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt:

Tiltakshaver:

SOLOE SKOG FELT B10/B11

HUS C

SÅNER INVEST AS

T.K.T

1:50

69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

www.bas-ark.no

atne@bas-ark.no

 St. Mariegate 96-98

FELT B10/11, 1450 VESTBY

23.09.2016

FASADE VEST

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
  eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.

3: Det må sørges for tiltak mot Radon
   ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/

   røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.
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A2 A40-C-120
Tegn. nr.:Papir:Rev:

HUS I 3 ETG HUS C
Fasade øst

Kontrollert av:

Tegnet av:Dato:

Målestokk:

Prosjekt nr:

10066-2

Prosjektfase:

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt:

Tiltakshaver:

SOLOE SKOG FELT B10/B11

HUS C

SÅNER INVEST AS

T.K.T

1:50

69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

www.bas-ark.no

atne@bas-ark.no

 St. Mariegate 96-98

FELT B10/11, 1450 VESTBY

23.09.2016

FASADE NORD



Etasjen rommer 3 soverom, bad med WC 
og vaskerom/bod. Denne boligen passer 
utmerket til familier med både små og 
store barn. 

Energiklasse A

2. ETASJE

16 17

3. ETASJE

STUE 23,7 m2

TRAPP/GANG 8,1 m2

BOD 3,9 m2

TAKTERRASSE 27,2 m2

SOV 1 15,7 m2

SOV 2 9,4 m2

SOV 3 7,3 m2

TRAPP/GANG 17,1 m2

BAD 7,3 m2

VASK/BOD 4,3 m2

Dato

ANMERKNINGER:
1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
    eller etter godkjente produktblader.
2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.
3: Det må sørges for tiltak mot Radon
    ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.
5: Utførende må sørge for at det monteres brann/
    røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.

Revisjon Tegn. nr.

Tegnet

Prosjekt

Tiltakshaver

KontrollMål

Arkitekter  AS BAS

K
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.

U
tfø
rt Beskrivelse

D
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o

R
ev
. n
r.

Tlf: 69 13 10 50   Fax: 69 13 10 51 E-mail: arne@bas-ark.no
St. Mariegate 96-98, 1706 Sarpsborg

Prosj.nr.

SÅNER INVEST AS

SOLE SKOG
FELT B8
1540, VESTBY

10076

3 ETG BOLIG  alt. 2
Plan 3. Etasje

A2
Format

13
.1
1.
14
  1
0:
55

1:50

TK

A31-130

A2

70mm stender 2 lag gips

100mm stender 2 lag gips

100mm stender 3 lag gips

150mm stender 3 lag gips

13mm gips, 48mm stenderverk,dampsperre,  198mm
isolasjon, 9mm Gu, 23mm lekt, 9 mm platekledning.

13mm gips, 48mm stenderverk,dampsperre,  198mm
isolasjon, 9mm Gu, 48mm lekt, 19 mm dobbelfalset kledning.

 
VEGGTYPER

198mm stender 2 lag gips

100mm isolering 4 lag gips

223mm stender 3 lag gips

198mm stender 3 lag gips

Etasje
1:50

13.11.14

Stue

Takterrasse

Trapp/
gang

Bod

Dato

ANMERKNINGER:
1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
    eller etter godkjente produktblader.
2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.
3: Det må sørges for tiltak mot Radon
    ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.
5: Utførende må sørge for at det monteres brann/
    røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.

Revisjon Tegn. nr.

Tegnet

Prosjekt

Tiltakshaver

KontrollMål

Arkitekter  AS BAS

K
on
tr
.

U
tfø
rt Beskrivelse

D
at
o

R
ev
. n
r.

Tlf: 69 13 10 50   Fax: 69 13 10 51 E-mail: arne@bas-ark.no
St. Mariegate 96-98, 1706 Sarpsborg

Prosj.nr.

SÅNER INVEST AS

SOLE SKOG
FELT B8
1540, VESTBY

10076

3. ETG BOLLIG alt. 2
Plan 2. Etasje

A2
Format

13
.1
1.
14
  1
0:
55

1:50

TK

A31-120

A2

70mm stender 2 lag gips

100mm stender 2 lag gips

100mm stender 3 lag gips

150mm stender 3 lag gips

13mm gips, 48mm stenderverk,dampsperre,  198mm
isolasjon, 9mm Gu, 23mm lekt, 9 mm platekledning.

13mm gips, 48mm stenderverk,dampsperre,  198mm
isolasjon, 9mm Gu, 48mm lekt, 19 mm dobbelfalset kledning.

 
VEGGTYPER

198mm stender 2 lag gips

100mm isolering 4 lag gips

223mm stender 3 lag gips

198mm stender 3 lag gips

DR W

2

2. Etasje
1:50

13.11.14

Sov

Sov

Sov

Trapp
Gang

Vask/
bod

Bad

Boligen har stor sydvendt takterrasse. 
3. etasjen inneholder også stue/

oppholdsrom og bod. Stuen 
kan selvfølgelig også 

brukes som sove-
rom eller kontor. 

Energiklasse A
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1. ETASJE3 ETASJERS BOLIG TYPE C

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
  eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.

3: Det må sørges for tiltak mot Radon
   ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/

   røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.
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A2A40-C-130
Tegn. nr.: Papir: Rev:

HUS I 3 ETG HUS C
Fasade vest

Kontrollert av:

Tegnet av: Dato:

Målestokk:

Prosjekt nr:

10066-2

Prosjektfase:

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt:

Tiltakshaver:

SOLOE SKOG FELT B10/B11

HUS C

SÅNER INVEST AS

T.K.T

1:50

69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

www.bas-ark.no

atne@bas-ark.no

 St. Mariegate 96-98

FELT B10/11, 1450 VESTBY

23.09.2016

FASADE SYD

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
  eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.

3: Det må sørges for tiltak mot Radon
   ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/

   røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.
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A2A40-C-100
Tegn. nr.: Papir: Rev:

HUS I 3 ETG HUS C
Fasade nord

Kontrollert av:

Tegnet av: Dato:

Målestokk:

Prosjekt nr:

10066-2

Prosjektfase:

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt:

Tiltakshaver:

SOLOE SKOG FELT B10/B11

HUS C

SÅNER INVEST AS

T.K.T

1:50

69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

www.bas-ark.no

atne@bas-ark.no

 St. Mariegate 96-98

FELT B10/11, 1450 VESTBY

10 031

2

2
21.11.2016FASADE ØST

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
  eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.

3: Det må sørges for tiltak mot Radon
   ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/

   røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.
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A2A40-C-110
Tegn. nr.: Papir: Rev:

HUS I 3 ETG HUS C
Fasade syd

Kontrollert av:

Tegnet av: Dato:

Målestokk:

Prosjekt nr:

10066-2

Prosjektfase:

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt:

Tiltakshaver:

SOLOE SKOG FELT B10/B11

HUS C

SÅNER INVEST AS

T.K.T

1:50

69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

www.bas-ark.no

atne@bas-ark.no

 St. Mariegate 96-98

FELT B10/11, 1450 VESTBY

23.09.2016

FASADE VEST

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
  eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.

3: Det må sørges for tiltak mot Radon
   ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/

   røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.
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A2A40-C-120
Tegn. nr.: Papir: Rev:

HUS I 3 ETG HUS C
Fasade øst

Kontrollert av:

Tegnet av: Dato:

Målestokk:

Prosjekt nr:

10066-2

Prosjektfase:

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt:

Tiltakshaver:

SOLOE SKOG FELT B10/B11

HUS C

SÅNER INVEST AS

T.K.T

1:50

69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

www.bas-ark.no

atne@bas-ark.no

 St. Mariegate 96-98

FELT B10/11, 1450 VESTBY

23.09.2016

FASADE NORD

1. etasjen inneholder en åpen stue/kjøkkenløsning på hele 47 m2. 
I stue/kjøkken er det installert en moderne vedovn. Det lyse og luftige 
trapperommet fører deg opp til soveavdelingen i 2. etasje. 

Fine uteplasser, carport og utvendig sportsbod.

Energiklasse A

STUE/KJØKKEN 47,0 m2

ENTRE/TRAPPEROM 10,9 m2

WC 4,0 m2

Dato

ANMERKNINGER:
1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
    eller etter godkjente produktblader.
2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.
3: Det må sørges for tiltak mot Radon
    ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.
5: Utførende må sørge for at det monteres brann/
    røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.

RevisjonTegn. nr.

Tegnet

Prosjekt

Tiltakshaver

Kontroll Mål

Arkitekter  ASBAS
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rtBesk r iv e lse
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Tlf: 69 13 10 50   Fax: 69 13 10 51 E-mail: arne@bas-ark.no
St. Mariegate 96-98, 1706 Sarpsborg

Prosj.nr.

SÅNER INVEST AS

SOLE SKOG
FELT B8
1540, VESTBY

10076

3. ETG. BOLIG alt. 2
Plan 1. Etasje

A2
Format

13
.1

1.
14

  1
0:

55

1:50

TK

A31-110

A2

70mm stender 2 lag gips

100mm stender 2 lag gips

100mm stender 3 lag gips

150mm stender 3 lag gips

13mm gips, 48mm stenderverk,dampsperre,  198mm
isolasjon, 9mm Gu, 23mm lekt, 9 mm platekledning.

13mm gips, 48mm stenderverk,dampsperre,  198mm
isolasjon, 9mm Gu, 48mm lekt, 19 mm dobbelfalset kledning.

 
VEGGTYPER

198mm stender 2 lag gips

100mm isolering 4 lag gips

223mm stender 3 lag gips

198mm stender 3 lag gips

F

1. Etasje
1:50

13.11.14

Bod

Stue

Kjøkken

Entre/
trapp

WC



Etasjen rommer 3 soverom, bad med WC 
og vaskerom/bod. Denne boligen passer 
utmerket til familier med både små og 
store barn. 

Energiklasse A

2. ETASJE

20 21

3. ETASJE

STUE 23,7 m2

TRAPP/GANG 8,1 m2

BOD 3,9 m2

TAKTERRASSE 27,2 m2

SOV 1 15,7 m2

SOV 2 9,4 m2

SOV 3 7,3 m2

TRAPP/GANG 17,1 m2

BAD 7,3 m2

VASK/BOD 4,3 m2

Dato

ANMERKNINGER:
1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
    eller etter godkjente produktblader.
2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.
3: Det må sørges for tiltak mot Radon
    ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.
5: Utførende må sørge for at det monteres brann/
    røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.

RevisjonTegn. nr.

Tegnet

Prosjekt

Tiltakshaver

Kontroll Mål

Arkitekter  ASBAS

K
on
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.
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rtBesk r iv e lse

D
at

o

R
ev

. n
r.

Tlf: 69 13 10 50   Fax: 69 13 10 51 E-mail: arne@bas-ark.no
St. Mariegate 96-98, 1706 Sarpsborg

Prosj.nr.

SÅNER INVEST AS

SOLE SKOG
FELT B8
1540, VESTBY

10076

3 ETG BOLIG  alt. 2
Plan 3. Etasje

A2
Format

13
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1.
14

  1
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55

1:50

TK

A31-130

A2

70mm stender 2 lag gips

100mm stender 2 lag gips

100mm stender 3 lag gips

150mm stender 3 lag gips

13mm gips, 48mm stenderverk,dampsperre,  198mm
isolasjon, 9mm Gu, 23mm lekt, 9 mm platekledning.

13mm gips, 48mm stenderverk,dampsperre,  198mm
isolasjon, 9mm Gu, 48mm lekt, 19 mm dobbelfalset kledning.

 
VEGGTYPER

198mm stender 2 lag gips

100mm isolering 4 lag gips

223mm stender 3 lag gips

198mm stender 3 lag gips

Etasje
1:50

13.11.14

Stue

Takterrasse

Trapp/
gang

Bod

Dato

ANMERKNINGER:
1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
    eller etter godkjente produktblader.
2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.
3: Det må sørges for tiltak mot Radon
    ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.
5: Utførende må sørge for at det monteres brann/
    røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.

RevisjonTegn. nr.

Tegnet

Prosjekt

Tiltakshaver

Kontroll Mål

Arkitekter  ASBAS
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rtBesk r iv e lse

D
at

o
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ev
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r.

Tlf: 69 13 10 50   Fax: 69 13 10 51 E-mail: arne@bas-ark.no
St. Mariegate 96-98, 1706 Sarpsborg

Prosj.nr.

SÅNER INVEST AS

SOLE SKOG
FELT B8
1540, VESTBY

10076

3. ETG BOLLIG alt. 2
Plan 2. Etasje

A2
Format

13
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1:50

TK

A31-120

A2

70mm stender 2 lag gips

100mm stender 2 lag gips

100mm stender 3 lag gips

150mm stender 3 lag gips

13mm gips, 48mm stenderverk,dampsperre,  198mm
isolasjon, 9mm Gu, 23mm lekt, 9 mm platekledning.

13mm gips, 48mm stenderverk,dampsperre,  198mm
isolasjon, 9mm Gu, 48mm lekt, 19 mm dobbelfalset kledning.

 
VEGGTYPER

198mm stender 2 lag gips

100mm isolering 4 lag gips

223mm stender 3 lag gips

198mm stender 3 lag gips

DRW

2

2. Etasje
1:50

13.11.14

Sov

Sov

Sov

Trapp
Gang

Vask/
bod

Bad

Boligen har stor sydvendt takterrasse. 
3. etasjen inneholder også stue/
oppholdsrom og bod. Stuen 
kan selvfølgelig også brukes 
som soverom eller kontor. 

Energiklasse A
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1. ETASJE2 ETASJERS BOLIG TYPE B

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
  eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.

3: Det må sørges for tiltak mot Radon
   ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/

   røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.
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A2 A40-A-120
Tegn. nr.:Papir:Rev:

HUS I 2 ETG HUS A
Fasade nord og syd

Kontrollert av:

Tegnet av:Dato:

Målestokk:

Prosjekt nr:

10066-2

Prosjektfase:

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt:

Tiltakshaver:

 SOLE SKOG FELT B10/B11

HUS A

SÅNER INVEST AS

TKT

1:50

+47 69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

www.bas-ark.no

tone@bas-ark.no

 St.Mariegate 96-98

FELT B10/11, 1450 VESTBY

21.11.2016

FASADE SYD

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
  eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.

3: Det må sørges for tiltak mot Radon
   ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/

   røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.
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A2 A40-A-100
Tegn. nr.:Papir:Rev:

HUS I 2 ETG HUS A
Fasade vest

Kontrollert av:

Tegnet av:Dato:

Målestokk:

Prosjekt nr:

10066-2

Prosjektfase:

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt:

Tiltakshaver:

 SOLE SKOG FELT B10/B11

HUS A

SÅNER INVEST AS

TKT

1:50

+47 69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

www.bas-ark.no

tone@bas-ark.no

 St.Mariegate 96-98

FELT B10/11, 1450 VESTBY

21.11.2016

FASADE ØST

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
  eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.

3: Det må sørges for tiltak mot Radon
   ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/

   røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.
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A2 A40-A-110
Tegn. nr.:Papir:Rev:

HUS I 2 ETG HUS A
Fasade øst

Kontrollert av:

Tegnet av:Dato:

Målestokk:

Prosjekt nr:

10066-2

Prosjektfase:

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt:

Tiltakshaver:

 SOLE SKOG FELT B10/B11

HUS A

SÅNER INVEST AS

TKT

1:50

+47 69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

www.bas-ark.no

tone@bas-ark.no

 St.Mariegate 96-98

FELT B10/11, 1450 VESTBY

21.11.2016

FASADE VEST

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
  eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.

3: Det må sørges for tiltak mot Radon
   ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/

   røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.
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A2 A40-A-120
Tegn. nr.:Papir:Rev:

HUS I 2 ETG HUS A
Fasade nord og syd

Kontrollert av:

Tegnet av:Dato:

Målestokk:

Prosjekt nr:

10066-2

Prosjektfase:

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt:

Tiltakshaver:

 SOLE SKOG FELT B10/B11

HUS A

SÅNER INVEST AS

TKT

1:50

+47 69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

www.bas-ark.no

tone@bas-ark.no

 St.Mariegate 96-98

FELT B10/11, 1450 VESTBY

21.11.2016

FASADE NORD

Åpen planløsning. Stor stue/kjøkken med direkte 
adkomst til hagen. I 1. etasje er det også bad.

Carport og utvendig sportsbod.

Energiklasse A

STUE/KJØKKEN 41,8 m2

ENTRE/TRAPPEROM 10,4 m2

BAD 3,8 m2

BOD/VASKEROM 4,8 m2

Bod

Stue

Kjøkken

Entre/
trapp

Bad

Bod/
vask



I 2. etasje er det tre soverom, et oppholdsrom 
og bad. Fra master bedroom er det 
sydvendt balkong. 

Energiklasse A

2. ETASJE

24 25

SOV 1 15,4 m2

SOV 2 12,8 m2

SOV 3 7,1 m2

TRAPP/OPPHOLD 18,5 m2

BAD 8,5 m2

Sov

Sov

Balkong

Sov

Trapp

Oppholds-
rom

Bad

De store glassflatene mot syd slipper inn godt med lys i stue og oppholdsrom.

Byggene vrir seg i varierende grad mot syd, og er plassert med ulik avstand 
for å få best mulig solforhold til alle enhetene. Varierende kotehøyde på 
adkomstplanet gir ulik perspektivvirkning for feltet. Byggene vil derfor avspeile 
topografien på en naturlig måte. 

LYST OG LUFTIG
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1. ETASJE2 ETASJERS BOLIG TYPE A

Åpen planløsning. Stor stue/kjøkken med direkte 
adkomst til hagen. I 1. etasje er det også WC.

Carport og utvendig sportsbod.

Energiklasse A

Bod

Stue

Kjøkken

Entre/
trapp

Bad

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
  eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.

3: Det må sørges for tiltak mot Radon
   ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/

   røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.
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A2A40-A-120
Tegn. nr.: Papir: Rev:

HUS I 2 ETG HUS A
Fasade nord og syd

Kontrollert av:

Tegnet av: Dato:

Målestokk:

Prosjekt nr:

10066-2

Prosjektfase:

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt:

Tiltakshaver:

 SOLE SKOG FELT B10/B11

HUS A

SÅNER INVEST AS

TKT

1:50

+47 69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

www.bas-ark.no

tone@bas-ark.no

 St.Mariegate 96-98

FELT B10/11, 1450 VESTBY

21.11.2016

FASADE SYD

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
  eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.

3: Det må sørges for tiltak mot Radon
   ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/

   røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.
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A2A40-A-100
Tegn. nr.: Papir: Rev:

HUS I 2 ETG HUS A
Fasade vest

Kontrollert av:

Tegnet av: Dato:

Målestokk:

Prosjekt nr:

10066-2

Prosjektfase:

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt:

Tiltakshaver:

 SOLE SKOG FELT B10/B11

HUS A

SÅNER INVEST AS

TKT

1:50

+47 69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

www.bas-ark.no

tone@bas-ark.no

 St.Mariegate 96-98

FELT B10/11, 1450 VESTBY

21.11.2016

FASADE ØST

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
  eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.

3: Det må sørges for tiltak mot Radon
   ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/

   røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.
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A2A40-A-110
Tegn. nr.: Papir: Rev:

HUS I 2 ETG HUS A
Fasade øst

Kontrollert av:

Tegnet av: Dato:

Målestokk:

Prosjekt nr:

10066-2

Prosjektfase:

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt:

Tiltakshaver:

 SOLE SKOG FELT B10/B11

HUS A

SÅNER INVEST AS

TKT

1:50

+47 69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

www.bas-ark.no

tone@bas-ark.no

 St.Mariegate 96-98

FELT B10/11, 1450 VESTBY

21.11.2016

FASADE VEST

ANMERKNINGER:

1: Alle detaljer skal utføres etter NB!- detaljblader
  eller etter godkjente produktblader.

2: Det skal benyttes anerkjente og godkjente
   ( CE merkede) byggevarer/ byggematerialer.
   Utførende er ansvarlig for riktig bruk av alle
   materialer  på  bygget.

3: Det må sørges for tiltak mot Radon
   ihht. byggeforskriftene

4: Utførende må sørge for at ventilering utføres
   etter byggeforskriftene.

5: Utførende må sørge for at det monteres brann/

   røykvarsling og slukkeredskap etter forskriftskrav.
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A2A40-A-120
Tegn. nr.: Papir: Rev:

HUS I 2 ETG HUS A
Fasade nord og syd

Kontrollert av:

Tegnet av: Dato:

Målestokk:

Prosjekt nr:

10066-2

Prosjektfase:

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt:

Tiltakshaver:

 SOLE SKOG FELT B10/B11

HUS A

SÅNER INVEST AS

TKT

1:50

+47 69 13 10 50

 1706 Sarpsborg

www.bas-ark.no

tone@bas-ark.no

 St.Mariegate 96-98

FELT B10/11, 1450 VESTBY

21.11.2016

FASADE NORD

STUE/KJØKKEN 41,8 m2

ENTRE/TRAPPEROM 10,4 m2

BAD 3,8 m2

BOD/VASKEROM 4,8 m2

Bod/
vask



I 2. etasje er det tre soverom, et oppholdsrom 
og bad. Fra master bedroom er det 
sydvendt balkong. 

Energiklasse A

2. ETASJE

28 29

SOV 1 15,4 m2

SOV 2 12,8 m2

SOV 3 7,1 m2

TRAPP/OPPHOLD 18,5 m2

BAD 8,5 m2

Sov

Sov

Balkong

Sov

Trapp

Oppholds-
rom

Bad

LYST OG LUFTIG
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INFORMASJON OM BOLIGENE

• Byggetid/ferdigstillelse: Det beregnes en byggetid på  
 8-10 mnd etter infrastruktur og byggetillatelse er på  
 plass. Ferdigstillelse estimeres til 2. halvår 2018. 
 Utbygger tar forbehold om tilstrekkelig antall forhånds 
 salg (ca 60%) før byggestart og at nødvendige offent 
 lige tillatelser blir gitt. 

•  Såner Invest AS er utbygger og eier eiendommen.

• Det er ingen begrensninger i adgang til utleie. 
 Midler tidig brukstillatelse/ferdigattest vil foreligge før  
 innflytting/overtakelse. Boligene omfattes ikke av 
 konsesjonsplikt eller odel. Ligningsverdi er ikke fastsatt. 

•  Kjøper belastes med et seksjoneringsgebyr på 
 kr 3.750. Utbygger dekker øvrige salgskostnader.

• Det tas forbehold om endelig detaljutforming. 
 Dette gjelder alle illustrasjoner i dette salgsprospekt.

• Feltet består av 36 funkishus fordelt på 2 og 3 etasjers
 hus, størrelse ca 128 m2 BRA og 165 m2 BRA. 
 Funkishusene har solrike balkonger og utearealer.  
 Husene leveres med carport og utvendig sportsbod.

• Boligene seksjoneres og hver boenhet får tillagt 
 eksklusiv tillegg i grunn. Angivelse av tomtenes størrelse  
 er beregnet ut fra tilgjengelig kartverk. Det tas 
 forbehold om avvik i areal frem til endelig oppmåling. 

•  Felles for alle tomtene blir internveier og gjeste-
 parkering. Fellesområder med lekeplass og vann/ 
 avløpsledninger fra hver tomtegrense og frem til 
 offentlig nett, opparbeides av utbygger. Det vil bli tatt  
 initiativ fra utbyggers side til at det stiftes ett bolig-
 sameie for hele feltet. 

•  Alle boenheter på Sole 4 innbetaler ca kr 1200 årlig  
 (indeksreguleres) til bearbeidelse av friområdene på  
 Sole 4. 

Mange hyggelige kaféer i nærheten, her fra Son.
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LEVERANSEBESKRIVELSE

kontakt under overskap og avtrekksvifte over komfyr. 
Integrerte hvitevarer og ekstra kjøkkenskap kan bestilles 
som tilvalg innenfor leverandørenes sortiment. Hvite-
varer inngår ikke i standard leveransen. Det vil kunne 
være avvik mellom illustrasjoner, tegninger og faktisk 
leveranse.

Bad/wc
Vegghengt WC leveres i hvit sanitærporselen. På bad 
leveres dusjgarnityr og blandebatteri. Dusjvegger 
(90 cm x 90 cm ) leveres som standard. 

Det leveres 80 cm baderomsinnredning på bad i 
1. etasje og 120 cm på bad i 2. etasje til boligtype 
2 etasjer. I boligtype 3 etasjer leveres 120 cm bade-
romsinnredning på bad i 2. etasje, inkludert lysarmatur 
og ettgreps blandebatteri. På WC monteres en porse-
lensservant med speil og lysarmatur i tillegg til wc.

Bod/Vaskerom
Innvendig bod/vaskerom inneholder et skap med 
varmepumpe, varmtvannsbereder 170 liter og ventila-
sjonsaggregat. I 3 etasjer husene plasseres skapet på 
WC i 1. etasje. Utslagsvask og opplegg for vaskemaskin 
leveres. 

Vinduer /dører
Vinduer og balkongdører leveres hvitmalt innvendig og 
belagt med farget aluminium på utsiden. Inngangsdør 
til boligen leveres i malt, glatt utførelse med montert 
FG-godkjent sikkerhetslås. Innvendige dører leveres
i hvit glatt utførelse med hvite karmer.

Trapper
Innvendige trapper leveres med åpne trinn. Trinn og 
håndløper leveres i eik. Vanger og stolper leveres ferdig 
hvitmalt fra fabrikk. Spiler i stål.

Overflate (gulv, vegger, tak) og listverk
Gulv: 
Fliser i entre/trapperom, bad/WC og vaskerom/bod. 
Parkett 3-stavs, type eik, på stue/kjøkken/soverom.

Balansert ventilasjon (forvarmet tilluft). Det leveres 
viftekonvektorer i de øvrige etasjene iht oppvarmings-
behovet. Boligen leveres med 170 l varmtvannsbereder 
i tilknytning til varmepumpen. Forvarming av varmt 
tappevann. Boligen leveres med stålpipe og vedovn 
type Curve 100.

Elektroinstallasjoner
Det leveres elektrisk skjult anlegg og sikringsskap med 
automatsikringer. På takterrasse, balkong og ved 
inngangsparti leveres veggarmaturer. Stikkontakter og 
lyspunkter iht. NEK 400:2010. Ekstra punkter kan leveres 
som tilvalg. Tilleggspunkter kan bli trukket åpent.

Balansert ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med tilluft til 
oppholdsrom, soverom og avtrekk fra kjøkken og bad/
vaskerom.

Sprekkdannelser
Selger plikter ikke å utbedre sprekkdannelser som 
oppstår som følge av naturlige endringer og krymping 
av materialer.

Internett/TV/telefon
Boligen er ferdig kablet for tilknytning av telefon, bred-
bånd og TV. Tilknytningsavgifter betales av den enkelte 
boenhet.

Valgmuligheter
Andre utførelser og kvaliteter tilbys iht tilvalgsliste, ut-
arbeidet for dette prosjektet. De fleste endringer har en 
kostnadsmessig konsekvens for kjøper. Endringer tilbys 
på følgende områder:

• Innerdører
• Endring av fronter på kjøkken og bad samt 
 sammensetning av komponenter
• Garderobeskap
• Sentralstøvsuger
• Ekstra telefon- og antennekontakter
• Ekstra el-punkter
• Endring i type parkett

Generelt
Boligene ligger i et avgrenset område på et felt med 
totalt 36 boenheter med hver sin carport og utebod/
sportsbod. To etg. boligene har en størrelse på ca 
128,5m2 og tre etg. boligene har en størrelse på ca 
165,5m2. Inngangspartiet til boligene ligger på bakke-
plan i tilknytning til carport. Fasader utføres med 
liggende og stående trepanel.

Boligene blir utført i samsvar med gjeldende lover og 
forskrifter TEK 10.

I syd/vest hjørnet på tomten til hus 16 og frem til syd/
øst hjørne av tomten til hus 22 vil det oppføres en 
forstøtningsmur i granittstein med gjerde.  

Grunn og fundamenter
Bygningene er fundamentert direkte på fast grunn.

Råbygg
Boligen oppføres med støpt gulv på grunn og med 
bærende konstruksjoner og etasjeskillere i tre.

Carport og sportsbod
Carport og utebod/sportsbod (uisolert) ligger i 
tilknytning til hver bolig. Sportsboden er beregnet for 
lagring av utstyr som brukes ute, f.eks sykler, dekk og
sportsutstyr.

Utomhus
Adkomstvei inn til hvert hus leveres gruset. Øvrige 
uteområder består av naturtomt og tilsådd gressplen. 
Arealet til terrassen på bakkeplan leveres gruset.

Fellesareal
Felles gjesteparkeringsplasser og felles veier asfalteres.

Kjøkken
Moderne kjøkkeninnredning type Sigdal Uno eller 
tilsvarende i hvit glatt utførelse. Oppvaskbenk i rustfritt 
stål med ettgreps blandebatteri. Det er opplegg til 
oppvaskmaskin og avsatt plass til integrert komfyr og
frittstående kjøleskap. Det leveres benkebelysning med 

Vegger: 
Baderom leveres med fliser. Øvrige vegger sparkles/
males med 2 strøk i lyse farger.

Tak: 
Himlinger av gips sparkles/males med 2 strøk i hvit 
farge.

Listverk: Dør og vindusbelistning leveres i fabrikkmalt 
slett utførelse. Gulvlister leveres i lakkert eik. Listverk 
leveres med synlige festemerker.

Garderobeskap
Garderobeskap inngår ikke i leveransen.

Takterrasse/balkong
Takterrassen på 3 etasjer husene leveres med impreg-
nerte terrassebord av tre og rekkverk i glass/stål. 
Balkong i 2. etasje på 2 etasjer husene leveres med 
impregnerte terrassebord og rekkverk i glass/stål.

TEKNISKEANLEGG
Tekniske føringer/innkassinger
Rør- og kanalføringer vil i all hovedsak bli skjult over 
himling eller bak innkassinger. Inspeksjonsluker må 
påregnes. Slike konstruksjoner vil bli overflatebehandlet 
som øvrige deler av den konstruksjonen de tilhører. Det 
blir ikke anledning til å flytte på vanntilførsel og avløp.

Tegninger av tekniske anlegg
Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inn-
tegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. 
Endelige plasseringer bestemmes av hva som er 
hensiktsmessig og nødvendig iht detaljprosjekteringen. 
Det tas forbehold om endringer på plantegninger for 
fremføring av sjakter for ventilasjon, VVS og elektriske
installasjoner.

Oppvarming
Oppvarming av boligene med vannbåren gulvvarme i 
hele 1. etg og på bad/vaskerom. 
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Forbehold
Leveransebeskrivelsen er den gjeldende beskrivelsen 
overfor kjøper. Bilder og illustrasjoner er veiledende 
og det vil kunne være avvik i forhold til leveransebe-
skrivelsen. Utbygger forbeholder seg retten til å gjøre 
forandringer på utførelse og materialvalg hvis dette 
viser seg hensiktsmessig under detaljprosjekteringen.

Dog skal det ikke gjøres forandringer som går ut over 
den forespeilede kvaliteten i prosjektet.

Utarbeidet: 22.06.2017

• Listverk
• Andre farger på vegger
• Andre flistyper
• Mulighet til fliser på vegg på WC og vaskerom/bod
• Hvitevarer

Tilvalg må avklares iht avtalte frister.

Det tas forbehold om endringer pålagt av offentlige 
myndigheter som kan få betydning for prosjektets 
gjennomførelse. Det tas forbehold om mindre avvik for 
de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på 
tegninger.

Son – kun 10 minutter unna.
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VEDTEKTER FOR SØRHELLINGA BOLIGSAMEIE

Utvendige fellesarealer fordeles etter vedlagte situa-
sjons-/utomhusplan som definerer hvilke arealer den 
enkelte seksjon har ”eksklusiv bruksrett” til.

§ 5 FORDELING AV FELLESKOSTNADER 
     OG OMKOSTNINGER

Felleskostnader er alle kostnader ved drift som ikke 
gjelder den enkelte bruksenhet, som berører alle 
seksjoner. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, 
offentlige skatter og avgifter som ikke utliknes på den 
enkelte bygning, felles adkomstvei langs egen eien-
dom samt gjerde mot andre naboer.

Sameiermøtet kan beslutte å engasjere vaktmester-
tjeneste for drift og vedlikehold av fellesarealet, 
herunder måking av snø. For sameiernes felles ansvar 
og forpliktelser hefter den enkelte sameier med lik 
andel hver. Hver enkelt seksjon dekker alle kostnader 
til drift og vedlikehold av tilhørende bygning. øvrige 
seksjoner skal holdes skadesløs for ansvar og forplik-
telser knyttet til drift og vedlikehold av bygning som 
ikke tilhører denne seksjon.

§ 6 VEDLIKEHOLD – DEN ENKELTE BRUKSENHET

Det påligger den enkelte sameier å besørge og be-
koste innvendig og utvendig vedlikehold av bruks-
enhetene og alminnelig vedlikehold av andre arealer 
som sameieren har enerett til å bruke. 

Sammenhengende enheter skal enes om utvendig 
fargevalg ved endring av farge. Tilbygg som oppføres 
skal være i samme stil og uttrykk som hovedbygget.
 
Seksjonene 1-37 er eneboliger med ansvar for vedlike-
hold av egen bygningsmasse med fasade og tak. 
Kostnadene bæres av seksjonen alene. Sameieren 
har også vedlikeholdsansvar for vann-/avløpsled-
ninger fra forgreiningspunktet på stamledningsnettet 
til bruksenheten og for sikringsskap og elektriske led-
ninger og opplegg i bruksenheten.

7.4 Styret

Styret i sameiet skal ha 4 medlemmer. Styreformann 
og et styremedlem velges for 2 år, mens de øvrige 
velges for ett år.

§ 8 VERDIFORSIKRING AV EIENDOMMEN

Bygningsenhetene (seksjonene) skal ha separate 
bygningsforsikringer. Den enkelte sameier svarer for 
forsikring av eget innbo. Alle seksjoner sørger for 
bygningsforsikring av egen bygning, samt bygninger 
på hver enkelt seksjons arealer eksklusive bruksrett. 

§ 9 OVERDRAGELSE / VEDTEKTER / REGISTRERING

Ved fremtidig salg/overdragelse av en eierseksjon, 
forplikter selger seg til aktivt å medvirke til at de nye 
eiere gjøres kjent med og aksepterer disse vedtekter 
og eventuelle andre avtaler som måtte være inngått 
mellom sameierne.

Sameiet og disse vedtekter skal, dersom en av 
sameierne krever det, registreres i foretaksregisteret.

§ 10 EIERSEKSJONSLOVEN

Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, kom-
mer til anvendelse så fremt intet annet er fastsatt i 
overnevnte vedtekter.

§ 1 NAVN OG OPPRETTELSE

Sameiets navn er Sørhellinga Boligsameie. Sameiet 
ble opprettet ved konstituerende sameiermøte. 

§ 2 EIENDOMMEN

Gnr. 9, bnr. 461 i vestby kommune og består av 
36 seksjoner inklusive interne veier og fellesareal. 

Seksjon 1-36 er eneboliger med råderett, ”eksklusiv 
bruksrett” og bruk av utvendige arealer i samsvar med 
situasjons-/utomhusplan. 

Den del av tomt og bygning som ikke er tilleggsdeler 
i henhold til tinglyst seksjoneringsbegjæring er felles-
arealer.

§ 3 RETTSLIG RÅDIGHET OVER SEKSJONEN

Med de unntak som er fastsatt i eierseksjonsloven og 
disse vedtekter har den enkelte sameier full rettslig 
rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie 
og pantsettelse.

§ 4 BRUKEN AV BRUKSENHETER OG FELLESAREALER

Sameiet skal brukes til boligformål. 

Den enkelte sameier har enerett til å bruke sin bruk-
senhet, og rett til å benytte fellesarealene til det de er 
beregnet eller vanlig brukt til.

Utearelene skal holdes ryddig og ikke være lagrings-
plass for materialer, avfall etc. Sameiermøtet bestem-
mer hvordan fellesarealet skal brukes. Fellesarealet 
og de enkelte seksjonsenheter må benyttes på en 
slik måte at bruken ikke er til urimelig og unødvendig 
skade eller ulempe for de andre sameiere. 

Alle installasjoner på fellesarealet bortsett fra arealer 
underlagt eksklusiv bruksrett, må på forhånd god-
kjennes av sameiermøtet. 

§ 7 SAMEIERMØTER

Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameier-
møtet. Sameierne har en stemme hver.

7.1 Berammelse og innkalling

Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen ut-
gangen av april måned. Ekstraordinært sameiermøte 
holdes når en seksjonseier finner det nødvendig og 
samtidig oppgir hvilke saker den ønsker behandlet. 

Innkalling til sameiermøte skal skje med minst 14 
dagers varsel, ekstraordinært sameiermøte kan, når 
det er nødvendig, innkalles med kortere varsel, dog 
minst 3 dager. 

Innkalling skal skje skriftlig. Når en sameier ikke selv 
bruker seksjonen, skal innkallingen sendes til den 
e-postadresse som sameieren har oppgitt. Inn-
kallingen skal bestemt angi de saker som det skal 
treffes vedtak om i sameiermøtet. Det skal ikke treffes 
vedtak i noe anliggende som ikke er angitt i inn-
kallingen. Saker som en sameier ønsker behandlet i 
det ordinære sameiermøtet skal nevnes i innkallingen.

7.2 Stemmeberegning og flertallskrav

I sameiermøtet har hver seksjon 1 stemme. Blanke 
stemmer anses som ikke avgitt. Når ikke loven eller 
disse vedtekter setter strengere krav, treffes alle vedtak 
med vanlig flertall av de avgitte stemmer.

7.3 Endring av vedtekter

Disse vedtektene kan endres med minst to tredjedels 
flertall av de avgitte stemmer men; fastsettelse eller 
endring av vedtekter som etter loven eller disse ved-
tekter krever tilslutning fra enkelte eller alle sameiere er 
kun gyldig vedtatt etter slik tilslutning.
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KJØPEKONTRAKT

Som betales på følgende måte:

2.1 Kontant ved kontraktsunderskrift 

 (10% av kjøpesum)       kr_________,-

2.2 Kontant innen overtagelse, jfr. pkt. 6 og 9  kr       ,-

Samlet kjøpesum      kr       ,-

Det gjøres oppmerksom på at pengene skal være dispo-
nibel på klientkonto innen overtagelsen finner sted.

PKT. 3 OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen må kjøperen betale omkostnin-
ger som utgjør :

1. Dokumentavgift til staten, 
    2,5 % av tomteverdi kr 21.250,-
2. Tinglysingsgebyr på skjøte kr      525,-
3. Tinglysingsgebyr på panterett (pr. stk.) kr      525,-
4. Grunnboksutskrift kr      404,-
5. Seksjoneringsgebyr  kr   3.750,-
6. Oppstartskapital til sameiet jmfr. Pkt. 14 kr   3.000,-
                                                                      Sum  kr 29.454,-

Totalsum ved innbetaling før overtakelse    

kroner  ___________,-

For hver obligasjon kjøperen må la tinglyses på denne 
eiendom i forbindelse med etablering av lån utover oven-
nevnte betales et tinglysningsgebyr kr. 727,-

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/ge-
byrer/merverdiavgift.

Omkostningene betales uoppfordret til megler samtidig 
med sluttoppgjøret.

Meglers vederlag og utlegg betales av selger og forfaller 
til betaling ved kontraktsunderskrift. Megleren gis rett til å 
få dekket sitt krav på vederlag og utlegg av første inn-
betaling fra kjøper.

klientkonto nr. 1080.07.41888.
Innbetalingen skal merkes:  Oppdragsnr.: ______________

Selger er innforstått med at det ikke vil bli foretatt oppgjør 
eller deloppgjør før:

• Tilfredsstillende sikkerhet, skjøte (ref. kjøpekontraktens pkt.  
 4) er tinglyst, eller garanti i.h.t. Bustadoppf.l. §47 er stillet.

• Kjøper har overtatt eiendommen, og at megler i den  
 forbindelse har mottatt signert overtakelsesprotokoll som  
 er signert av både kjøper og selger.

• Evt. midlertidig brukstillatelse/ferdigattest foreligger. 

Selger gjøres oppmerksom på at det tar noen virkedager 
fra overtakelsesprotokoll er megler i hende, til oppgjør 
overfor selger foretas. Eventuelle transaksjonsdager 
banker imellom kommer også i tillegg. 

Innbetalt kjøpesum skal i sin helhet, med fradrag av 
meglerens provisjon og utlegg, gå til nedbetaling av 
løpende byggelån i Nordea. Kjøpesummen overføres til 
selgerens byggelånsbank mot at denne frafaller sitt pant 
i ovennevnte eiendom.

Dersom hele eller deler av kjøpesummen ikke er innbetalt 
til rett tid og oppgjør av den grunn ikke kan foretas mot 
selger, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente, for tiden 8,5 
% p.a. til selger for hele kjøpesummen fram til alt er betalt. 
Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betal-
ingsfristen utover de frister som er avtalt i § 1. Innbetaling 
til klientkonto anses skjedd den dag kontoen godskrives. 
Denne dato er utgangspunktet for eventuell rentebereg-
ning mellom partene.

Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av 
kjøpesummen oversittes med 4 uker eller mer, betraktes 
oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir selge-
ren rett til å heve.

Mislighold som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag 
som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 
nr. 86 § 13-2, 3. ledd bokstav e).

Selgeren har rett til å heve kontrakten og dekke sitt doku-
menterte tap gjennom dekningssalg dersom kjøperen 

FOR BOLIG UNDER OPPFØRING

Oppdragsnummer: _____________________ 

Omsetningsnummer: ____________________

Mellom:  Såner Invest AS, Org nr: 980 775 917  
Adresse:  Kleverveien 3, 1540 Vestby  

heretter kalt selgeren, og 

____________________     Person nr: ____________________

____________________     Person nr: ____________________ 

Adresse: ____________________________________________

Telefon:                 

Arbeid:                

Mobil:                
 
heretter kalt kjøperen, er i dag inngått følgende avtale:

PKT. 1 EIENDOMMEN

Partene har inngått avtale om kjøp av ny selveiet bolig på 
eiet tomt med tilliggende rettigheter og forpliktelser: 

Byggetrinn 2, hus/tomt __________

Adresse: Sørhellinga ______, 1540 Vestby
Sole B10/B11
Sørhellinga Boligsameie. 

Gnr. 9  Bnr. 461, snr. _______  i Vestby kommune. 
Seksjonsnummer vil bli tildelt ved seksjonering.

PKT. 2 KJØPESUM OG OMKOSTNINGER

Avtalt kjøpesum for boligen utgjør kroner:  ____________,-

Hvorav kroner __________ utgjør vederlag for grunnen 

(dokumentavgiftgrunnlaget).

PKT. 4 DIVERSE AVGIFTER OG GEBYRER

Selgeren dekker kostnader for eiendommen til:

•  Deling og oppmåling av parsellen.

•  Alle gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse  
 med utbyggingen.

•  Tilknytningsavgifter for vann, avløp/kloakk og elektrisitet.
 
Eiendommen er tilknyttet ledningsnett for kabel-TV/inter-
nett. Avgift for tilkobling er ikke betalt, og dette besørges 
og bekostes av kjøper.

PKT. 5 SIKKERHETSSTILLELSE (GARANTI)

Senest innen 14 dager etter avtaleinngåelsen skal selger 
stille ugjenkallelig bankgaranti for oppfyllelse av avtalen. 
Bankgarantien skal gjelde frem til 5 år etter overtagelsen 
av eiendommen. Det vises til Bustadoppføringslova § 12.

For krav som kjøperen fremsetter mot selgeren før over-
tagelsen, skal garantien utgjøre kr _________,-, som er 
3 % av avtalt kjøpesum. For krav som fremsettes senere, 
skal garantien utgjøre kr _________,- som er 5 % av avtalt 
kjøpesum.

I tillegg skal selger stille ugjenkallelig bankgaranti inkludert 
renter for delinnbetalinger i henhold til denne avtale jfr. 
Bustadoppføringslova § 47.

PKT. 6 OPPGJØR

Oppgjør mellom partene foretas av 
EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS, 
heretter kalt Oppgjør, 
Postboks 520 Høyden, 1522 Moss
Telefon nr. 48 01 48 01 -  telefaks nr. 69 26 04 91. 

Partene gir Oppgjør ugjenkallelig fullmakt til å foreta en-
delig oppgjør etter denne kontrakt og alle innbetalinger, 
dokumenter og henvendelser angående oppgjøret skal 
rettes hit. 

EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS,
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Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig 
utforming av materialvalg og fargevalg på bygningene 
samt utvendige fellesarealer. Selger forbeholder seg retten 
til å foreta endringer som er nødvendige som en følge 
av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske 
løsninger. Kjøper skal i så tilfelle varsles skriftlig.

Kjøper kan ikke kreve endringer/tilleggsarbeider eller selv 
foreta slike uten at partene inngår skriftlig tilleggsavtale 
om dette. I denne avtalen skal det også bestemmes 
hvilket vederlag som skal betales og når - for endringene/
tilleggsarbeidet. 

PKT. 10 OVERTAGELSE

Følgende er avtalt om overtakelse: Spesifikk dato varsles 
av utbygger. Tidligere overtakelse kan skje hvis kjøper  
ønsker dette, dog med varsel en måned i forveien.  

Eiendommen overtas av kjøperen 3 mnd etter mottak 
av skriftlig varsel fra selger og når ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse foreligger. Kopi av varselet sendes megler.

Ved forsinket overlevering, ifølge Bustadoppføringslovens 
bestemmelser, betaler selgeren dagbøter til kjøper til-
svarende 0,75 promille av kjøpesummen inkl. tomt.

Dagmulkt og/eller erstatning som følge av forsinkelse kan 
settes ned dersom det ut fra omfanget av arbeidet, stør-
relsen av tapet og forholdene ellers ville være urimelig.

Dersom det i byggetiden skulle inntreffe streik, lock-out eller 
gjøre seg gjeldende andre forhold som selger ikke er herre 
over, kan kjøper av den grunn ikke kreve dagmulkt eller 
erstatning, heve eller påberope seg gunstigere betalings-
betingelser.

På overtagelsesdagen skal partene sammen gjennomgå 
eiendommen. Kjøperen er forpliktet til, under befaringen, 
å fremme eventuelle reklamasjoner på synlige feil eller 
mangler. Reklamasjoner, samt selgerens standpunkt til 
disse, skal protokolleres og protokollen deretter signeres. 
Feil eller mangler som var eller burde vært synlige for 
kjøperen under befaringen, kan ikke senere reklameres. 
Selgeren forplikter seg til straks å utbedre alle kjente feil 
eller mangler.

Kjøperen er forpliktet til å tegne fullverdiforsikring av boli-
gen fra overtagelsesdagen.

PKT. 12 BOLIGEN

Selgeren skal levere boligen, og eventuelle arbeider på 
tomten med god håndverksmessig standard. Materialer 
forutsettes av vanlig god kvalitet.

Arbeidet skal utføres etter god håndverksmessig 
standard i samsvar med den bygningsbeskrivelse som 
er gitt i vedlagte prospekt og med det utstyr mv. som følg-
er av prospektet.

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, 
maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på 
grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at 
sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og 
i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke 
innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.

Ca. 1 år etter at eiendommen er overlevert, vil selgeren 
foreta kontrollbefaring og deretter utføre eventuelle juste-
ringer og etterarbeider snarest mulig, ifølge protokoll som 
settes opp ved befaring.

Dersom kjøperen krever endringer eller tilleggsarbeider, 
skal selgeren komme med en skriftlig redegjørelse for 
hva dette vil medføre av økte kostnader og endringer av 
fremdrift. Endringer og tilleggsarbeider som skal utføres på 
bygget, skal avtales skriftlig med angivelse av tilleggs-
vederlag samt endrede tidsfrister.

Kjøper kan ikke kreve utført endringer og tilleggsarbeider 
som endrer selgers vederlag med mer enn 15 %, jfr. 
bustadoppføringslova §9.

Selgeren har rett til å foreta mindre endringer i konstruk-
sjon og materialvalg, uten at dette gir rett til endring av 
avtalt pris, under forutsetning av at dette ikke reduserer 
boligens kvalitet. Endringer som nevnt skal, så langt det 
er praktisk mulig informeres om til kjøper. 

vesentlig misligholder betalingsbetingelsene eller øvrige 
forpliktelser etter denne kontrakt. 

PKT. 7 HEFTELSER

Kjøperen har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for 
denne eiendom, og har gjort seg kjent med denne.

Selgeren har utstedt en sikringsobligasjon til Eiendoms-
megler1 Østfold og Akershus AS  som lyder på samlet 
kjøpesum for prosjektet.  Obligasjonen inneholder 
en urådighetserklæring.  Obligasjonen er tinglyst av 
megleren for selgers regning. Obligasjonen vil bli slettet i 
forbindelse med sluttoppgjøret.

I forbindelse med vann og avløpsnettet kan det bli det 
tinglyst erklæringer på dette gårds og bruksnummer. 

Selgeren garanterer at eiendommen ved hjemmels-
overføring vil være fri for andre pengeheftelser enn de 
som fremgår av denne kontrakt. Pengeheftelser som ikke 
overtas av kjøperen, skal slettes for selgers regning.

Selgeren gir herved Eiendomsmegler1 Østfold og 
Akershus AS ugjenkallelig fullmakt til å innfri pengeheftel-
ser som det ikke er avtalt at kjøper skal overta.

PKT. 8 TINGLYSING

Skjøtet i undertegnet stand oppbevares hos megler som 
foretar tinglysning når kjøperen har innbetalt fullt oppgjør 
inkl. omkostninger (jfr. pkt 2 og 3 ).

All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal fore-
tas av Eiendomsmegler1 Østfold og Akershus AS .  Doku-
menter som skal tinglyses, må snarest overleveres megle-
ren i undertegnet stand.

PKT. 9 FREMDRIFT

Det beregnes en byggetid på ........ måneder etter at infra-
struktur og byggetillatelse er på plass. Selger tar forbehold 
om at de nødvendige offentlige tillatelser blir gitt. 

Hvis det konstateres mangler som det faller uforholdsmes-
sig kostbart å utbedre i forhold til den betydning mange-
len har for eiendommens bruksverdi, har selgeren rett til å 
gi kjøperen prisavslag i stedet for å foreta utbedringer. 

Hvis kjøperen ikke gjør gjeldende reklamasjoner eller, 
skjønt behørig varslet, ikke møter til befaring, anses eien-
dommen som godkjent.

Dersom ikke annet er avtalt, utleveres nøklene til eiendom-
men ved overtakelsesbefaringen, såfremt kjøpesum og 
omkostninger er bekreftet innbetalt/(deponert). Dersom 
selger utleverer nøkler til kjøper før innbetaling som ovenfor 
nevnt er bekreftet, bærer selger selv risikoen og megler er 
uten ansvar vedr. dette.

Kjøperen kan kun nekte overtagelse dersom eiendom-
men på overtagelsestidspunktet har vesentlige feil eller 
mangler.

Risikoen går over på kjøperen når han har overtatt bruken 
av eiendommen. Overtar kjøperen ikke til fastsatt tid, og 
årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt 
da han kunne ha fått overta bruken.

Kjøperen svarer fra overtagelsen for alle eiendommens 
utgifter og oppebærer eventuelle inntekter.

Kjøpere plikter å gi selgeren eller dennes representanter 
adgang til eiendommen og mulighet for å gjennomføre 
utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 
17.00.

Ved overtakelse skal eiendommen leveres fra selger i byg-
gerengjort stand.

PKT. 11 FORSIKRING

Selgeren er pliktig til å tegne en ansvarsforsikring som skal 
dekke erstatningsansvar for skade selger og hans under-
leverandører kan påføre forbrukeren eller tredjemanns 
person eller ting i forbindelse med utførelsen av arbeidet. 
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PKT. 15 KONTRAKTSDOKUMENTER/BILAG

Eiendommen overleveres i henhold til følgende kontrakts-
dokumenter:
•  Denne kjøpekontrakt
•  Prospekt/tegninger/prosjektbeskrivelse 
•  Erklæring om V/A-nett 
 (når det foreligger fra kommunen)
•  Tegning av prosjektert V/A-nett 
 (når det foreligger fra kommunen)
•  Avtalt betingelser/forbehold ved bindende avtale med  
 selger Såner Invest AS (tegningsskjema og prospekt)

Kjøperen har fått seg forelagt følgende:
•  Prospekt med reguleringsplan- og regulerings-
 bestemmelser
•  Grunnboksutskrift

PKT. 16 SPESIELLE VILKÅR/FORBEHOLD

Årlig skal det betales kr. 1.200,- (indeksregulering) til grønt-
områdene på Sole IV. Dette gjelder alle husstander på 
Sole B10/B11. Dette dekkes gjennom felleskostnader.

PKT. 17 OM KONTRAKTEN

Denne kontrakt er utferdiget i 4  - fire - likelydende 
eksemplar hvorav partene og megleren får hvert sitt 
eksemplar. 

Vestby,         Vestby,               

Som selger:     Som kjøper:

         
For Såner Invest AS

v/Erik Nickelsen ihht. fullmakt

PKT. 13 TOMTEN OG UTENDØRSARBEIDER

Utomhusarealer leveres ferdig planert og tilsådd.

Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidene ikke er 
ferdigstilt ved overtagelse. Selger forplikter seg til å gjøre 
ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/feltet 
er ferdig.  
 

PKT. 14 SAMEIET

Den enkelte seksjonseier har rett og plikt til å være 
medlem av det sameiet som vil bli etablert. Han har rett 
og plikt til å følge lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 
nr. 31 og sameiets til enhver tid gjeldende vedtekter. Som 
vedlegg og en del av denne avtale følger de vedtekter 
som gjelder for sameiet.

Alle seksjonseiere i sameiet må svare for sin forholdsmes-
sige andel av forpliktelser/fellesutgifter overfor sameiet. 
Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i samei-
ets vedtekter. 

Selger har rett men ikke plikt til å utpeke forretningsfører 
for første driftsår for sameiet. Selger vil på vegne av samei-
et innkreve kroner 3 000,- som skal innbetales meglers 
klientkonto innen overtagelse. Dette beløp innkreves for å 
besørge sameiets nødvendige likviditet ved etableringen. 
Månedlige fellesutgifter påløper fra overtagelsestids-
punktet.

Når sameiet er etablert og overtagelse av seksjonene 
foretas, skal selger innkalle styret til overtagelsesbefaring 
for sameiets fellesarealer. Det skal føres protokoll fra befarin-
gen hvor eventuelle mangler som skal utbedres av selger 
noteres. Eventuelle gjenstående arbeider, så vel inn- og 
utvendig, skal utføres så snart arbeidet praktisk kan gjøres 
av hensyn til årstid og rasjonell fremdrift. Til sikkerhet for 
at disse arbeider utføres, henvises til punkt 5 ovenfor om 
garanti. 

BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP

BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP       

Kjøp av prosjektert enebolig på felt B10/B11, SOLE i Vestby Kommune.                  Tomt/hus nr.

Undertegnede bekrefter herved følgende kjøp på ovennevnte tomt/hus:

Kjøpesum kr.      + 2,5 % dokumentavgift av tomteverdi, seksjoneringsgebyr til megler tinglys-
ningsgebyr skjøte og evt. tinglysningsgebyr for pantobligasjon (samlet kr. 29.454,-).

Kjøpesum (beløp med bokstaver) kr.                                 + omk.

KJØPET VIL BLI FINANSIERT PÅ FØLGENDE MÅTE:

Lån (bank, kont.pers., tlf.)      kr.  

Egenkapital ved salg av egen bolig (adresse:)  ” 

Evt. annen finansiering (oppgi hvilken) :     ” 
          
       Totalt:  kr 

Kjøper er inneforstått med at finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler senest 5 virkedager etter 
at avtale om kjøp er inngått. Det gjøres oppmerksom på at delinnbetaling, 10% av kjøpesummen betales ved kontraktinn-
gåelse, resterende del av kjøpesummen og omkostninger betales ved overtagelse. Dette beløpet skal innbetales til klient-
konto 1080.07.41888 hos EiendomsMegler1 Østfold & Akershus AS. Resterende beløp innbetales ved overtagelse av leilighet-
en. Renter på innbetalt kjøpesum tilfaller selger etter fremlagte garantier iflg. bustadsoppføringsloven. Avgitt kjøpserklæring 
kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert i.h.t Lov om 
avtaler av 31. mai 1918. Selger gjør oppmerksom på at de fremlagte tegninger for prosjektet ikke er endelige, og at det vil 
kunne komme tilpasninger eller endringer til disse. Endringer som ikke vesentlig endrer prosjektets karakter, gir ikke kjøper rett 
til å reforhandle eller gå ifra avtalen. Selger tar for øvrig forbehold om at tilstrekkelig antall leiligheter blir forhåndssolgt, og at 
endelig offentlig godkjenninger blir gitt. Leilighetene er alle nye og blir organisert i et sameie som selveierleiligheter. Tomten er 
eiet. Ligningsverdien for leiligheten blir fastsatt av ligningsmyndighetene etter ferdigstillelse.

 
Eventuelle betingelser/forbehold:

Kjøper 1         Sted:

Fødsels- og personnr. (11 siffer)        Dato:

Kjøper 2   

Fødsels- og personnr. (11 siffer)       

Adresse         Sign:

E-post        

Tlf. privat / mobil / arb.         Sign:

FOR EIENDOMSMEGLER:
 
 Akseptert        Avslått      v/selger:      pr. tlf., dato:   kl.

 Finansiering sjekket den   Kommentar:    Sign:
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FELLESKOSTNADER

Omkostninger som dokumentavgift (2,5% av tomteverdi), tinglysning av skjøte og pantobligasjon, grunnboksutskrift og seksjoneringsgebyr 
kommer i tillegg.

FUNKISHUS TOMT TOMTESTØRRELSE AREAL BRA / P-ROM TOMTEPRIS HUSPRIS TOTAL

Budsjett felleskostnader:

Fellesutgifter:  Vaktmestertjenester    25 000
  Fellestrøm    10 000
  Forretningsfører    15 000
  Bidrag til grøntområder på Sole 4  43 200
  Diverse     10 000
  Sum                   103 200

Felleskostnader pr. mnd. pr. bolig: kr. 500,-

Dette er stipulerte priser.
Tilknytningsavgift (ca kr 4800) for kabel tv og abbonement på kabel tv ligger ikke inne i felleskostnadene og betales direkte av hvert hus. 
Faktura på kommunale avgifter sendes til hvert hus. 
Kommunale avgifter belastes etter forbruk. 
Renovasjonskostnadene forutsettes betalt direkte av hvert hus. 
Forsikring (hus og innbo) forutsettes betalt av hver enkelt huskjøper.

2 etasjer 11      381 m2 128,8/123,6 m2 810 000 4 290 000 5 100 000

2 etasjer 12      282 m2 128,8/123,6 m2 730 000 4 220 000 4 950 000

2 etasjer 13      342 m2 128,8/123,6 m2 780 000 4 270 000 5 050 000

2 etasjer 14      341 m2 128,8/123,6 m2 780 000 4 270 000 5 050 000

3 etasjer 15     375 m2 165,6/161,5 m2 800 000 5 150 000 5 950 000

2 etasjer 16      382 m2 128,8/123,6 m2 800 000 4 300 000 5 100 000

3 etasjer 17      335 m2 165,6/161,5 m2 800 000 5 150 000 5 950 000

2 etasjer 18      336 m2 128,8/123,6 m2 800 000 4 250 000 5 050 000

3 etasjer 19      304 m2 165,6/161,5 m2 780 000 5 070 000 5 850 000

2 etasjer 20      295 m2 128,8/123,6 m2 730 000 4 160 000 4 890 000

2 etasjer 21     230 m2 128,8/123,6 m2 730 000 4 120 000 4 850 000

3 etasjer 22      335 m2 165,6/161,5 m2 800 000 5 200 000 6 000 000
S Å N E R  I N V E S T  A S 

Bak selskapet står Olav 
Breivik og Thorleif Hersleth, 
som innehar lang og allsidig 
kompetanse i prosjektgjennom-
føring innen flere fagområder. 

Sole er planlagt utbygd i et 
langsiktig perspektiv. Vi byg-
ger i naturlige faser, og gjør 
området trinnvis helt ferdig før 
vi begynner på neste. Nøye 
planlegging sikrer et godt 
bomiljø fra første dag. Belig-
genheten og miljøet rundt oss i 
Vestby er en av våre kjæreste 
ressurser, og blant mange 
som passer på er Naturvern-
forbundet; “- Vi ønsker et rikt 
kulturlandskap og bevaring av 
det biologiske mangfoldet.” 
Naturvernforbundet i Vestby 
støtter Soleplanene som tar 
hensyn til effektiv arealbruk, 
grønne lunger, lokale biotoper 
og effektiv energibruk.



Vestbytorget
1540 Vestby
TLF. 64 95 33 33

Erik Nickelsen
e.nickelsen@em1vestby.com
TLF: 913 47 123

Daniel Lislerud
daniel@em1vestby.com
TLF: 470 90 870

Ellen Gundersen
e.gundersen@em1vestby.com
TLF: 915 22 745

www.solebolig.no


