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SKADBERGPARKEN

LEILIGHETER - B6
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Skadbergparken ligger i skjæringspunktet mellom natur og storby-kulturen, akkurat der  
de fleste ønsker å bo. Her kommer leiligheter i grønne områder, der arbeidsplassen din eller 
byen er et fingerknips unna. Tenkt på å flytte inn hit når anledningen nå byr seg?

Skadbergparken er et spennende prosjekt. Det er basert på tanken om at personlig trivsel  
og et godt bo- og nabofellesskap gjensidig forsterker hverandre. Av den grunn ligger  
leilighetene vendt ut mot et felles grøntareal og park. Fellesskapets samlingsarena. Hva skal 
man samles om? Det man vil. Om det er korsang, fotball på tv eller bare en hyggelig prat er  
underordnet. Poenget er at om du kommer hit med hele tilværelsen din, vil du møte andre  
som gjør det samme.

ET BYNÆRT, LANDSENS ROM.  
JO DA. DET GÅR AN Å FÅ I POSE OG SEKK.
VELKOMMEN TIL SKADBERGPARKEN
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Sola ligger et lite skritt fra Stavanger, Forus og Sandnes. 
Kommunegrensene er ikke langt fra Skadbergparken.  
Spesielt ikke Forus. Ønsker du å bo både praktisk og ikke 
minst smart, så er leilighetene i Skadbergparken perfekt. 

Geografisk ligger Sola pent plassert midt mellom det meste. 
Det betyr at du har kort vei til akkurat det du trenger. Om-
rådet har vært svært populært de siste årene, ikke minst på 
grunn av de korte avstandene og en behagelig nærhet til alt. 

På sykkelsetet er du på Forus i underkant av ti minutter, og 
i Sola sentrum på bare åtte. Turen til Sandnes tar ikke mer 
enn et lite kvarter i bil, og det er nesten den samme tiden 
om du tar turen til Stavanger. Og naturen. Ja, naturen er 
nesten like utenfor døren din. I alle fall grønne omgivelser og 
golfbaner. Ønsker du de gode, blå opplevelsene tar du turen 
til Solastranden, Vigdel eller Ølberg. Her er det natur som lett 
lar seg nyte. Enten om du er alene eller i godt selskap med 
andre. Mulighetene er mange når du bor i Skadbergparken.

BEHAGELIG NÆR ALT

PROSJEKTET LIGGER SOLRIKT OG LUNT TIL MELLOM  
SKADBERGNUTEN OG KJERRBERGET, SOLAS HØYESTE FJELLTOPP.  

I OG RUNDT PROSJEKTET OPPARBEIDES DET FLOTTE GRØNTAREAL. 
HER BOR DU I GRØNNE OMGIVELSER MED KORT VEI TIL  

DE GODE NATUROPPLEVELSENE.

• Størrelser fra 91 - 108 m2 BRA
• Sør/vest vendte balkonger 
• Store balkonger - de største på 31 m2

• Parkering i lukket anlegg og heis til leilighetene
• Ingen svalganger - tre trapperom
• Kjøkken med integrerte hvitevarer fra Siemens 
• Fjernvarme med vannbåren gulvvarme 
• Gjennomført og god standard 
• Fine uteområder og parkmessige grøntareal

Få lei l igheter  igjen!
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PARKEN BLIR PROSJEKTETS
VITALE PULS, DER LEK, MORO OG 

DISKUSJONER VIL FOREGÅ

I parken lager vi pusterom hvor du
kan sette deg ned med en god bok eller
bare ligge rett ut på gresset. Her kan du
trekke deg tilbake eller invitere gode 
naboer med på en kaffe.
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Skadbergparken blir et moderne boligprosjekt som består av totalt sju leilighetsbygg. Per i dag er 
prosjektene B2, B3 og B4 utsolgt, og det er få leiligheter igjen i B6 og B1. På denne måten legger vi til 
rette for et mangfold av mennesker i ulike livssituasjoner. Arkitektene våre har utviklet løsninger som 
dekker de fleste behov. Selvfølgelig uten at det blirpregløst og kjedelig – snarere tvert imot.

Utvendig får prosjektet en stor, grønn og frodig park til rekreasjon for beboere. Beplantningen vil 
skape en variasjon gjennom årstidene med sine ulike blomstringstider og farger. 

Velkommen hjem til Skadbergparken.

NATURLIGE OPPHOLDS-
PLASSER I GRØNNE OG FRODIGE  
OMGIVELSER

B1

B2

B3

B6

B4

B5

B7

f_LEK1

f_LEK2

o_LEK5

o_LEK6

f_LEK3

o_LEK4

f_UT3
o_FO

f_UT1

f_UT4

f_UT2

f_UT5

f_UT6

SKADBERGVEGEN

EIKEBAKKEN

VARABERGVEGEN

SELGES NÅ!

- 4 etasjer

- 4 etasjer

- 4 etasjer

- 2 etasjer

- 2 etasjer

- 2 etasjer

B6 - 3 etasjer
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Bilde fra Norema Bilde fra Norema

Kjøkkenet er kanskje et av boligens viktigste steder. I Skadbergparkener det levert kjøkkeninnredning 
fra anerkjente Norema. Det betyr at du får et kjøkken av god kvalitet, som både er moderne og tidløst. 
I tillegg leverer vi kjøkkenet helt komplett med integrerte hvitevarer fra Siemens. Velbekomme.

VALGET ER DITT
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LIKE GODT UTE SOM INNE

Leilighetene i Skadbergparken innbyr til gode opplevelser. 
Ute som inne. Gode uteplasser og balkonger. Her ute nyter 
du lune sommerkvelder med en god bok eller i godt selskap. 
Og skulle det vestlandske været slå seg vrang kan du kose 
deg inne i leilighetene.
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Leilighet 1 etg. nr. 19
2 etg. nr. 29

BRA  107,8m
P-rom   103,1m

2

2

108 m2 BRA

LEILIGHET 19

Balkong
20,7 m2

Stue/kjøkken
50,7 m2

Bod/Tekn
4,7 m2

Bad/vask
6,7 m2

Gang
10 m2

Sov. 1
13,1 m2 Sov. 2

8,4 m2

Sov. 3
7,9 m2

WC
1,8 m2

Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger. Leiligheten i 3.etasje har ekstra takhøyde, samt synlige takbjelker som vist på tegning.

Leilighet 3 etg. nr. 36

BRA   91,7m
P-rom    87,6m

2

2

91 m2 BRA

LEILIGHET 26

Stue/kjøkken
39,4 m2

Sov. 2
7,6 m2

Sov. 3
8,2 m2

Sov. 1
12,1 m2

Gang
9,1 m2

Bad/vask
6,7 m2

Balkong
18,7 m2 

Bod/Tekn
4,1 m2

Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger. Leiligheten i 3.etasje har ekstra takhøyde, samt synlige takbjelker som vist på tegning.
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91 m2 BRA

LEILIGHET 34

Leilighet 3 etg. nr. 34

BRA   91,7m
P-rom    87,6m

2

2

Stue/kjøkken
36,9m2

Bod/Tekn
4,1 m2

Bad/vask
6,7 m2

Gang
9,1 m2

Sov. 1
12,1 m2

Sov. 2
8,9 m2

Sov. 3
9,4 m2

Balkong
18,8 m2 

Areal kan variere. Se gjeldene salgstegninger. Leiligheten i 3.etasje har ekstra takhøyde, samt synlige takbjelker som vist på tegning.
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Sola er en litt døsig småby. En småby som er i ferd med å våkne. Her handler du 
dine dagligvarer. Her er også et godt utvalg av butikker, caféer, restauranter og ikke 
minst servicetilbud. Sola er i vekst så her skjer det stadig spennende ting. Ikke minst 
på kulturhuset, som har en rekke kjekke forestillinger og happenings på program-
met. Her kan du fikse enkel og god middag på Lura Turistheim, kjøpe smakfull Thai-
mat, spennende Sushi, pizza eller ta med deg en Birger Burger på vei hjem fra turen 
i sentrum. 

SMÅBYSJARM OG BLIDE 
FJES I SOLA SENTRUM

Selv om Skadbergparken er nær både Sandnes og Stavanger er det Sola sentrum 
som er selve kjernen i kommunen. Her treffer du mange hyggelige mennesker.
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LURA TURISTHEIM 

Hjemmelaget norsk husmannskost på sitt beste. 
I over 60 år har folk kommet til Lura Turistheim og 
opplevd ekte norsk hjemmelaget husmannskost. 
Sunn, dagsfersk og næringsrik mat laget fra bunn 
av med lokale råvarer.

BLOMSTERGÅRDEN

Her finner du det meste til de fleste anledninger. 
Snittblomster, planter til ute og inne. Pynt opp i den 
nye leiligheten din eller kjøp med en flott bukett til 
din kjære. 

GO´HJØRNA

Har alt fra påsmurt, salater, kaker,  
hvetebakst, kaffe og mye mer.  
Sett deg ned og slapp godt av med et 
saftig kakestykke og en god kopp kaffe.

BOHEMIA 

Bohemia er en ispirerende interiør- og 
motebutikk på Sola. Faktisk en av de 
beste i distriktet. Her kommer kunder 
langveis fra for å bli inspirert og ikke 
minst ta med seg hjem interiørskatter 
og flotte klær.
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1. Joa jordbær

2. Clarion Hotel Air / Kitchen & Table

3. Sola Kulturhus

4. Sola ruinkirke

1

2

3

4

Det er godt å bo på Sola. Nærheten til alt. Vennlige 
mennesker, flott natur og et rikt kulturliv. Ja, for ikke å 
snakke om nærheten til resten av verden via Stavanger 
Lufthavn, Sola. Det skjer for tiden mye i kommunen. 
Nytt rådhus er under bygging og Sola Arena blir norges 
aller første innendørs sykkelvelodrom. Flyplassen utvi-
des med stadig nye direktedestinasjoner og kulturhuset 
har et tettpakket program med konserter og forestil-
linger hele året. Er du allerede Sola-bu, så vet du hva vi 
prater om. Hvis ikke er du mer enn hjertelig velkommen 
til å bli det.

SOLA HAR 
MYE Å BY PÅ

Sola er i flere år kåret til Norges beste  
kommune å bo i. Kommunen er akkurat passe 
stor og med alt du trenger i behagelig avstand.
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Tvedtsenteret startet i 1982, da  
hovedsakelig med møbler og interiør. 

I den senere tid har det åpnet den ene 
giganten etter den andre. Tvedtsenteret 

er lagt til rette for store enheter som 
har strenge krav til plass og plassering. 
De kan skilte med enhetene XXL sport 

og villmark, G Max, Norges største  
skobutikk Skoby, Barnas Hus, største i 

sitt slag og mye mye mer.

FORUS
SPORT, SUSHI, 

JOBB, BUTIKKER 
OG MYE MER

Forus er mer enn bare arbeids-
plasser. Her finner du for eksempel 
Tvedt-senteret med en rekke spen-

nende butikker. Ikke minst Sabi Sushi, 
Matsalen, XXL og GMax. Her finner  
du også en rekke bilforetninger og 

andre butikker. Alt bare en kort,  
kort biltur unna.
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Tar du turen langs strandkanten i noen av kommunens strender er det alltid noe spennende å se. 
Etter høststormer leker surfere seg i dønningene og bølgene som bryter og er det godt med vind 
en dag så finner du garantert noen som kiter. Og er du ute en hvilken som helst søndag så ser du 
mennesker på tur, mellom sanddynene og i lek. Naturen leverer virkelig på Sola.

NATUREN LEVERER

Uansett årstid, uansett vær. Naturen er alltid et sted det er godt å oppholde seg. 
Strendene i kommunen er et av distriktets mest populære turmål. Året rundt.

NORDSJØBADET SPA

På Sola Strand Hotel finner du Nordsjøbadet Spa. 
Her finnes en rekke behandlingsrom, basseng med 
motstrøm, badstuer, kaldtvannskulp, fotbad og 
deilige avslapningsområder. Her kan du nyte et bredt 
utvalg profesjonelle spabehandlinger, alle inspirert 
av omgivelsene. Kombiner gjerne besøket i Nordsjø-
badet Spa med et besøk i Strandbaren eller i restau-
ranten hvor man kan nyte et måltid og forfriskninger 
som en fin avslutning på spabesøket.
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Bare noen få steinkast, eller rettere sagt golfslag, fra Skadbergparken ligger en av  
distriktets mest populære golfbaner. Sola golfklubb er faktisk en mesterskapsbane der både  

proffer og nybegynnere får spennende utfordringer. Her er også en kjekk restaurant som  
serverer god mat. En perfekt avslutning på runden. Og skulle du ønske litt forandring  

er det ikke mange minuttene før du er på Bærheim golfpark.

Er du ikke en golfer? Da kan du allikevel nyte banen på Sola. Rundt hele golfbanen går det nemlig en 
flott tursti. Her kan du nyte naturen, se spillere svinge golfkøllen og ikke minst få deg litt trim.

SOLA GOLFKLUBB
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Utvendig blir Skadbergparken et fint skue. Spennende arkitektur med varige og solide  
materialer. Men kanskje enda viktigere er din nye leilighet. Har har vi tilstrebet gode løsninger  
og variasjoner i materialer som står i stil med hverandre. Vi tror disse kvalitetene vil gi både  
deg og dine fremtidige gjester en fin mottakelse.

DIN HELT  
NYE LEILIGHET

Interiør og materialer i leilighetene har blitt nøye gjen-
nomgått for å finne det vi mener er en gjennomført og 
god standard. Du får også et behagelig inneklima da vi 
leverer fjernvarme med vannbåren gulvvarme i stue, 
kjøkken, bad og gang.

Det er levert flott kjøkkeninnredning fra Norema i hvit 
farge. Leveransen er inkluderert integrerte hvitevarer 
fra Siemens, platetopp med induksjon, komfyr, opp-
vaskmaskin og kombiskap.

Baderommene har fliser på vegger og gulv. Flisene på 
gulvet måler 33x33 cm og er levert i Iside Nero. I dusjen 
er det samme typer fliser med 10x10 cm i nedsenk. På 
vegger er det levert fliser som måler 20x50 cm og i hvit 
blank utførelse. 

På alle gulv som ikke er flislagte er det lagt en meget 
fin 1-stavs eik plank hvitpigmentert parkett. Innvendige 
dører er av typen slett hvit med hvite karmer og dørvri-
dere i blank eller børstet utførelse.

1

3

2

4

1. Kjøkken fra Norema

2. Integrerte hvitevarer fra Siemens

3. Linn Bad, type Hilde. Levert uten høyskap

4. Eik plank hvitpigmentert parkett
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VELKOMMEN TIL  
SKADBERGPARKEN -  
VELKOMMEN HJEM!

Sola stranden
Sola flyplass

Sandnes

Sola sentrum

Forus
Ikea

Kvadrat

Godeset

Skadberg skole

Sola golf

Bærheim golf

Åsen

Ungdomsskole
Idrettsanlegg

Sola VGS

Bunnpris

Solastranden Golf
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SKADBERGPARKEN	–	BYGG	B6,	SALGSTRINN	1	

SALGSOPPGAVE	/	NØKKELINFORMASJON	

Datert	04.10.17,	revidert	03.02.21	

Eier/selger:	 	 NEST	EIENDOM	AS	(org.nr.	988	357	200)	v/Osmund	Løge	(tlf.	46929393)	

Ansvarlig	Megler:	 	 Andreas	Anda	Dalmar,	Eiendomsmegler	MNEF	(98281671)	

Oppgjør:		 	 Janiche	Elin	Tellefsen			

Hjemmelshaver:	 	 Anne	Elisabeth	Kroken	 	

Saksnummer:	 	 517099	

Boligtype:	 	 Prosjekterte	leiligheter	i	blokk	på	3	etasjer	

Eierform:		 	 Selveier	

Adresse:	 	 	 Geilen	2-4,	4051	Sola	

Eiendomsbetegnelse:	 Felles	selveiertomt	som	vil	bli	utskilt	fra	gnr.	32,	bnr.	949			

Priser:	 Fra	kr.	3.975.000,-	Xl	kr.	4.275.000,-.	Se	vedlagt	prisliste.		

Omkostninger:	 	 Følgende	omkostninger	skal	innbetales	senest	ved	overtagelse:	

1. DokumentavgiZ	2,5%	(av	tomteverdi	kr	800.000,-)	 kr				20.000,-	

2. Tinglysingsgebyr	skjøte:	 	 		 	 kr.									585,-	

3. Evt.	Xnglysingsgebyr	pr.	pantedokument:		 	 kr.									585,-	

4. GrunnboksutskriZ	pr.	pantedokument:		 	 kr.									206,-	

5. Oppstartskapital	sameiet	 	 	 	 kr.						2.500,-	

Kr.				23.876,-	

Leilighet	19:	Prisant.	Kr.	4.275.000,-	utgjør	de]e	samlet	kr	4.298.876,-.	
	 Leilighet	26:	Prisant.	Kr.	3.975.000,-	utgjør	de]e	samlet	kr.	3.998.876,-.	
	 Leilighet	34:	Prisant.	Kr.	4.250.000,-	utgjør	de]e	samlet	kr	4.273.876,-.	

Det	tas	forbehold	om	endringer	i	offentlige	avgiZer	og	gebyrer.	Videre	tas	det	forbehold	om	at	
avgiZsgrunnlaget	godkjennes	av	Statens	kartverk.	

Selger	har	re]	Xl	å	kreve	kjøpesummen	revidert	forholdsmessig	ved	uforutse]e	endringer	i	
offentligre]slige	forhold	e]er	inngåelse	av	avtalen,	eksempelvis	ved	økning	av	satsene	for	
merverdiavgiZ	i	forbindelse	med	vedtagelse	av	statsbudsje]et.	

Side	 	av	 	1 6

Eiendomsmegler	Vest	AS	 	 Postboks	815	 	 T	05560	 	 	 emv@emvest.no	

O	940	434	254	 	 	 4004	Stavanger	 	 	 	 	 www.emvest.no	

Areal:	 BRA	(bruksareal):	Det	areal	av	boligen	som	ligger	innenfor	boligens	omslu]ede	vegger,	inkl	
bod,	med	fradrag	for	sjakter	eller	lignende	som	er	over	0,5	kvm	i	tykkelse.		

P-rom	/primærareal:	Tilsvarer	BRA,	men	er	fratrukket	boder.	

Følgende	rom	inngår	i	primærarealet:	gang,	stue/kjøkken,	bad/vask,	wc,	soverom.		

Det	gjøres	oppmerksom	på	at	det	er	flere	ulike	leilighetstyper	i	bygget,	og	planløsningen/p-
rom	vil	derav	variere.	

Primærareal:	 	 Fra	87	kvm	Xl	103	kvm.	

BRA:	 	 	 Fra	91	kvm	Xl	108	kvm.	Bod	i	underetasjen	er	ikke	medregnet	i	BRA.	

	 	 	 BRA	pr.	etasje	fremkommer	på	plantegningen.	

Se	for	øvrig	vedlagt	prisliste	for	nærmere	spesifikasjon.	Arealene	er	opplyst	av	selger.		 	 	

Byggemåte:	 	 Bygget	oppføres	hovedsakelig	i	mur	og	tre.	Se	vedlagt	leveransebeskrivelse	datert	11.09.17.		

Kjøper	må	akseptere	mindre	justeringer	av	oppgi]e	arealer,	mindre	endringer	i	konstruksjon,	
tekniske	installasjoner,	fasader,	materialvalg	og	utomhusplan.	Det	kan	videre	blir	foreta]	
mindre	endringer	som	følge	av	pålegg	i	forbindelse	med	byggeXllatelsen,	opXmalisering	av	
sjakter	og	kanaler	etc.	De]e	utløser	ingen	prisendring.	

Oppvarming:	 Leilighetene	er	Xlkny]et	Lyse	Neo	AS	sin	gernvarmesentral,	og	leveres	med	balansert	
venXlasjon	med	varmegjenvinning,	i	Xllegg	Xl	vannbåren	varme	i	utvalgte	rom.	Se	vedlagt	
leveransebeskrivelse	for	nærmere	spesifikasjon.	

	 Leiligheten	vil	bli	overlevert	med	noen	rom	uten	vegg-/fastmontert	ovn.	De]e	gjøres	det	
oppmerksom	på	da	det	avviker	fra	bransjenormen.	

Energimerking:	 	 Energia]est	vil	fremlegges	av	selger	senest	ved	overtagelse.	

Energimerking	gir	relevant	informasjon	om	hvor	energieffekXv	boligen	er.	Karakterskalaen	
strekker	seg	fra	A	(høyest)	Xl	G	(lavest).	De	aller	fleste	boliger	vil	få	en	karakter	i	den	nedre	
delen	av	skalaen	(E-G).	Se	www.energimerking.no	for	mer	informasjon	om	energimerking	av	
boliger.	

Tomt:	 Tomten	er	felles	for	sameiet	

Eksakt	tomteareal	vil	først	framkomme	ved	endelig	oppmåling	når	eiendommen	er	fradelt.	

Selger	har	re]	Xl	å	plassere	kabelskap,	lysmaster,	skilt,	skråninger,	eventuelt	murer	etc	på	
eiendommen.	

Fullstendig	ferdigsXllelse	av	fellesarealer	og	utearealer	kan	ikke	påregnes	uhørt	samXdig	med	
innflying.	De]e	ansees	ikke	som	forsinkelse	eller	mangel,	og	gir	derfor	ikke	kjøper	re]	Xl	å	
gjøre	misligholdsbeføyelser	gjeldende.	

Parkering:	 Alle	leilighetene	har	1	egen	oppmerket	parkeringsplass,	og	1	bod,	i	underetasjen.	I	Xllegg	
kommer	felles	gjeste-	og	sykkelparkering.	Parkeringsplass	og	boder	er	planlagt	i	henhold	Xl	
tegning	(følger	vedlagt).	Det	gjøres	oppmerksom	på	at	det	kan	bli	endringer.	

Side	 	av	 	2 6

Eiendomsmegler	Vest	AS	 	 Postboks	815	 	 T	05560	 	 	 emv@emvest.no	

O	940	434	254	 	 	 4004	Stavanger	 	 	 	 	 www.emvest.no	
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	Reguleringsforhold:	 Prosjektet	er	regulert	i	henhold	Xl	reguleringsplan	nr.	447	av	12.06.2014.	Det	vises	også	Xl	
Xlhørende	reguleringsbestemmelser	i	plan	368	av	15.06.2006,	sist	revidert	03.10.2011.	Plan	nr	
425	av	21.01.2009,	og	plan	nr	518	av	03.09.2015.	Eiendommen	er	regulert	Xl	bolig.	

	 Reguleringsplaner	med	bestemmelser	kan	fås	utlevert	ved	henvendelse	Xl	megler.	

Vei,	vann,	kloakk:	 Vei;	felles	privat	vei	inn	Xl	boligbebyggelsen.	Tilkny]et	offentlig	vann	og	avløp,	via	private	
sXkkledninger.		

Ligningsverdi:	 Ligningsverdien	fastse]es	når	bygget	er	ferdigsXlt.	

For	nærmere	informasjon	om	leilighetens	ligningsverdi	kan	det	lokale	ligningskontoret	
kontaktes.	

Offentlige	avgi\er:	 Kommunale	avgiZer	og	eventuell	eiendomsska]	fastse]es	når	bygget	er	ferdig.	Selger	
besørger	alle	avgiZer	i	forbindelse	med	offentlig	Xlknytning.	

Løpende	utgi\er:	 Kjøper	må	påregne	utgiZer	Xl	strøm/ne]leie,	innboforsikring,	tv-lisens	og	fellesutgiZer	Xl	
sameiet.		

Velforening:	 Det	blir	sXZet	en	felles	velforening	for	området.	Det	blir	plikXg	medlemskap	i	velforening.	
Velforeningen	vil	ha	driZs-	og	vedlikeholdsansvar	for	fellesareal	som	for	eksempel	vei,	
lekeplasser,	grøntområder	mv	som	ikke	overtas	av	det	offentlige.		

	 VelforeningskonXgent	vil	fastse]es	ved	sXZing	og	vil	kunne	belastes	gjennom	sameiets	
fellesutgiZer.	

Sameie:	 Selger	vil	for	sameiets	regning	inngå	avtale	med	forretningsfører	om	konsXtuering	av	sameiet	
og	forretningsførselen	for	sameiet	det	første	året.	Forretningsfører	er	avhengig	av	informasjon	
om	kjøpers	personnummer.	Kjøper	er	innforstå]	med	at	megler	vil	opplyse	forretningsfører	
om	denne	type	informasjon.	Forretningsfører	vil	utarbeide	forslag	Xl	vedtekter	(forslag	Xl	
vedtekter	vil	foreligge	som	vedlegg	Xl	kontrakt).	Selger	har	re]	Xl	å	inngå	avtaler	for	sameiet	
som	gjelder	for	første	driZsår.	De]e	kan	f.eks	være	avtaler	kny]et	Xl	driZ	og	vedlikehold	av	
eiendom,	bygg,	tekniske	installasjoner,	tv,	fiberne],	energi,	bygningsforsikring	mv.	Sameiet	
dekker	kostnadene	forbundet	med	slike	avtaler.	

	 Eiendommen/sameiet	vil	bli	medeier	i	kanallaget	«Eikebakken-Bærheim»,	og	vil	være	ansvarlig	
for	sin	andel	av	kostnader	forbundet	med	vedlikehold	og	utbedringer	som	kanallaget	
gjennomfører.	Andelen	beregnes	forholdsvis	e]er	størrelsen	på	andelen	i	kanallaget.	 	

Felleskostnader:	 Felleskostnad	pr	måned	er	budsje]ert	med	ca	kr	25,-	pr	kvm	ved	prosjektoppstart.		

	 Pr	1.1.21	er	fellesutgiZer	for		
Leilighet	19	Kr	2	799,-	pr	mnd	
Leilighet	26	Kr	2	374,-	pr	mnd	
Leilighet	34	Kr	2	399,-	pr	mnd	
	
Med	forbehold	om	at	de]e	beløp	kan	avvike	noe.	
	
Felleskostnader	inkluderer:	DriZ	og	vedlikehold,	elektrisitet	i	felles	areal,	bygningsforsikring,	
kommunale	avgiZer,	driZs-	og	alarmavtale	på	heiser,	TV/Internet	fra	AlXbox	samt	akonto	på	
gernvarme.	

Felleskostnad	forfaller	forskuddsvis	Xl	betaling	hver	måned.		 	
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He\elser	som	skal		

følge	eiendommen:	 Eiendommen	leveres	fri	for	heZelser	med	unntak	av:	
1)	sameiets	pant	for	tre	års	sameieavgiZ	
2)	Xnglyst	plikXg	medlemskap	i	velforeningen	
3)	erklæring/avtale,	dagboknr	25198	heZende	på	gnr	32,	bnr	949	i	Sola	kommune	
4)	erklæring/avtale,	dagboknr	25177	heZende	på	gnr	32,	bnr	36	i	Sola	kommune	

Dokument	vedrørende	pkt	3	og	4	kan	sees	med	henvendelse	Xl	megler.	

	 Selger	kan	Xnglyse	bestemmelser	som	vedrører	sameiet	og	naboforhold.		

Kjøper	aksepterer	at	det	på	eiendommen	kan	påheZes	servitu]er/erklæringer/forpliktelser	
som	må]e	bli	påkrevd	av	kommune/offentlige	etater/Sola	bredbånd/Lyse	etc	

	 Selger	forbeholder	seg	re]en	Xl	å	eventuelt	anlegge	og	vedlikeholde	kummer,	ledninger,	vann	
og	avløp,	kabler,	forsynings-	og	koblingsskap	samt	stolper	og	ledningstrekk.	Slike	installasjoner	
viser	ikke	på	tegninger.		

Tilliggende	re]gheter:	 Ingen	Xnglyste	reigheter.	

Lovanvendelse:	 Leilighetene	selges	i	henhold	Xl	bestemmelsene	i	Lov	om	avtalar	med	forbrukar	om	oppføring	
av	ny	bustad	mm	(bustadoppføringslova)	av	13.	juni	1997,	nr,	43.	De]e	gjelder	ikke	for	
leiligheter	som	selges	Xl	selskaper,	organisasjoner	eller	kjøpere	som	ikke	skal	bruke	leiligheten	
selv.	I	disse	Xlfeller	kommer	avhendingslova	Xl	anvendelse.	

Garan^/renter:	 For	leiligheter	som	blir	solgt	e]er	bustadoppføringslova,	plikter	selger	å	sXlle	garanX	e]er	§	
12.	Selger	skal,	umiddelbart	e]er	borhall	av	forbehold	og	senest	ved	igangseing,	sXlle	garanX	
e]er	buofl	§	12.	GaranXen	skal	gjelde	fra	Xdspunkt	for	avtaleinngåelse	og	frem	Xl	fem	år	e]er	
overtagelse.	GaranXen	skal	Xlsvare	minst	3	%	av	kjøpesummen	frem	Xl	overtagelse,	og	minst	5	
%	e]er	overtagelse.	

Dersom	selger	 sXller	 garanX	e]er	bustadoppføringslova	§	47	kan	 innbetalt	del	 av	 kjøpesum	
utbetales	Xl	selger	før	overtagelse	og	kjøper	har	få]	hjemmel	Xl	eiendommen.	

Renter	opptjent	på	klientkonto	Xlfaller	kjøper	innXl	selger	sXller	forskuddsgaranX	e]er	
bustadoppføringslova	§	47,	eller	kjøper	har	få]	hjemmel	Xl	eiendommen.	

Innbetalt	beløp	Xl	meglers	klientkonto	Xlhører	kjøper	og	kan	fri]	disponeres	av	kjøper	innXl	
selger	har	sXlt	forskuddsgaranX	eller	kjøper	har	få]	hjemmel	Xl	boligen.	

Innbetalte	beløp	kan	ikke	sikres	med	pant	i	den	kjøpte	eiendommen	før	overtagelse	har	
funnet	sted	og	kjøper	har	få]	hjemmel	Xl	boligen.	

Betalingsvilkår:	 Innbetalinger	skal	skje	e]er	følgende	betalingsplan:	

- Ved	kontraktsinngåelse	 	 Kjøpesum	+	omkostninger	

Siste	innbetaling	forfaller	senest	på	overtagelsesXdspunktet.	Alle	innbetalinger	skjer	Xl	
Eiendomsmegler	Vest	AS	sin	klientkonto	3633.53.24433	for	prosjektet	Skadbergparken.	

Skjøtet	vil	ikke	bli	Xnglyst	før	fullt	oppgjør	er	innbetalt	meglers	konto,	signert	
overtagelsesprotokoll	er	mo]a]	og	midl.bruksXllatelse	/	ferdiga]est	er	utstedt	av	kommunen.		

Overtagelse:	 Leilighetene	er	ferdigsXlt	og	kan	overtas	e]er	nærmere	avtale.	
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Ved	overtagelse	skal	eiendommen	overleveres	bygge-rengjort	fra	entreprenørens	hånd,	dvs	
ryddet	og	støvsugd,	men	ikke	utvasket.	

Adgang	^l	utleie:	 Boenheten	kan	fri]	leies	ut.		

Ferdiga_est:	 Det	må	i	henhold	Xl	plan-	og	bygningsloven	foreligge	ferdiga]est	før	overtagelse	kan	finne	
sted.	Kommunen	kan	unntaksvis	utstede	midlerXdig	bruksXllatelse.	Det	er	ulovlig	å	ta	boligen	i	
bruk	uten	at	det	foreligger	enten	midlerXdig	bruksXllatelse	eller	ferdiga]est.	Kjøper	har	heller	
ingen	plikt	Xl	å	overta	eller	innbetale	oppgjør	uten	at	ferdiga]est	eller	midlerXdig	
bruksXllatelse	foreligger.	

Forbehold:	 Forbehold	om	re]	Xl	å	fordele	og/eller	endre	plassering	av	boder	og	parkeringsplasser.	

	 Forbehold	om	at	selger	har	re]	Xl	å	leie	ut	leiligheter,	og	endre	pris	og	beXngelser	på	usolgte	
leiligheter	Xl	enhver	Xd.	

	 Selger	har	re]	Xl	å	foreta	endringer	i	prosjektet	som	ikke	vesentlig	forringer	prosjektets	
kvalitet	eller	standard,	herunder	arkitektoniske	endringer,	materialvalg,	mindre	endringer	i	
konstruksjonen,	rørgjennomføringer	og/eller	tomteXlpasninger.	Slike	endringer	er	ikke	å	anse	
som	mangler	ved	ytelsen.	Det	samme	gjelder	de	endringer	som	må	gjøres	som	følge	av	
kommunens	byggesaksbehandling	og	krav	i	ramme-	og	igangse]elsesXllatelser,	samt	andre	
offentlige	Xllatelser.	Selger	vil,	så	langt	det	er	prakXsk	mulig	og	ansees	som	hensiktsmessig,	
informere	kjøper	om	slike	endringer.	

Tilvalg/^lleggsarbeider:	 Partene	kan	kreve	justering	av	det	avtalte	vederlag	i	henhold	Xl	bustadoppføringslovas	regler	
om	endringer	og	Xlleggsarbeid.	Endringer	i	lov	eller	forskriZ	eller	nye	offentligre]slige	krav	
eller	vedtak	som	gjelder	for	selgerens	ytelse,	anses	som	kjøpers	forhold	og	kostnad,	dersom	
selgeren	ved	avtaleinngåelsen	ikke	burde	ha	regnet	med	endringene.	Dersom	de	nevnte	
endringer	medfører	økte	kostnader	for	selger	vil	de]e	medføre	en	Xlsvarende	økning	i	det	
avtalte	vederlaget	for	kjøper.	

Kjøper	kan	ikke	kreve	uhørt	Xlleggs-/endringsarbeider	som	endrer	vederlaget	med	mer	enn	15	
%,	 jfr.	 buofl.	 §9.	 Det	 gjøres	 oppmerksom	 på	 at	 enkelte	 Xlleggs-/endringsmuligheter	 vil	 falle	
bort	 i	 takt	med	prosjektets	 fremdriZ	da	besXlling	og	uhørelse	av	arbeider	må	gjennomføres	
uten	fare	for	forsinkelser	av	prosjektet	i	sin	helhet.	

Eventuelle	 endringer,	 Xlleggsarbeider	 og	 Xdsfrister	 på	 disse	 skal	 være	 avtalt	 i	 skriZlig	
Xlleggskontrakt	mellom	den	enkelte	entreprenør	og	kjøper.	

Selger	har	 anledning	Xl	påslag	 for	nødvendige	kostnader	Xl	 administrasjon	og	 lignende	 som	
kommer	 av	 forhold	 på	 forbrukerens	 side,	 for	 eksempel	 ved	 besXlling	 av	 Xlvalg,	 Xlleggs-/
endringsarbeider,	jfr.	buofl.	§	43.	Endring	av	tegninger	e]er	at	arbeidstegninger	er	signert	av	
kunde	vil	medføre	en	ekstrakostnad,	i	Xllegg	Xl	selve	endringen.	

Fakturering/betaling	av	Xlleggsarbeider/-leveranser	som	ikke	går	gjennom	selger	omfa]es	ikke	
av	 garanXene	 utbygger	 er	 plikXg	 å	 sXlle.	 Slik	 betaling	 vil	 være	 å	 anse	 som	 usikret.	 Dersom	
betaling	av	Xlleggsarbeider/-leveranser	finner	sted	før	overtagelse	risikerer	kjøper	å	tape	sine	
penger	dersom	 leverandør	 /selger	går	konkurs.	Kjøper	anbefales	å	 ikke	betale	 leverandører/
selger	før	overtagelse	av	boligen	finner	sted.	De]e	må	kjøper	avtale	med	leverandør	i	forkant.		

Det	er	også	e]er	endringene	selger	som	er	ansvarlig	for	hele	leveransen	av	boligen,	og	kjøper	
kan	 forholde	 seg	 Xl	 selger	 ved	 eventuell	 forsinkelse	 eller	 mangler	 kny]et	 Xl	 endringene.	
Kjøper	er	ansvarlig	for	å	betale	hele	kjøpesummen,	evt.	 inkludert	betaling	for	endringene,	Xl	
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meglers	 klientkonto.	 Selgers	 forpliktelse	 Xl	 å	 sXlle	 garanXer	 e]er	 denne	 kontrakten	 og	
bustadoppføringslova	§	47	vil	gjelde	Xlsvarende	for	endringene.										

Visning:	 E]er	avtale	med	megler.	

Diverse:	 Alle	illustrasjoner	og	perspekXver	er	kun	ment	å	gi	inntrykk	av	ferdig	prosjekt.	
Markedsføringsmateriell	kan	inneholde	elementer	som	ikke	inngår	i	utbyggers	leveranse,	
innvendig	og	utvendig.	Kjøper	er	kjent	med	at	møbler,	inventar	og	belysning	som	ikke	er	
omhandlet	i	leveransebeskrivelsen	ikke	er	inkludert	i	kjøpesummen.	

Garderober	medfølger	ikke.	Skyvedører	Xl	garderobe	(kun	dører,	og	ikke	garderobeinnredning)	
innse]es	kun	i	de	leiligheter	der	hvor	de]e	er	inntegnet/fremkommer	på	tegning.		

Det	gjøres	oppmerksom	på	at	dersom	det	er	avvik	mellom	leveransebeskrivelse	og	tegninger	i	
prospekt/interne]side,	gjelder	leveransebeskrivelse	foran	prosjekt-tegninger,	om	de	skulle	
være	motstridende.	Kjøper	kan	ikke	påberope	seg	mangel	i	henhold	Xl	leveransebeskrivelse	
eller	tegning	når	avvik	er	kjent	ved	selvsyn	på	eiendommen	før	handel	ble	inngå].	

	 Ved	innlevering	av	"bindende	kjøpsXlbud"	er	kjøper	bundet	når	avtalen	er	innlevert	megler.	
Selger	er	bundet	av	aksepten	når	selger	skriZlig	har	akseptert	samme	avtale.	

	 Kjøper	må	fremlegge	skriZlig	bekreZelse	på	finansiering	av	hele	kjøpesummen	senest	14	
dager	e]er	underskriZ	av	kjøpekontrakt.	

	 Bygg	og	eiendom	vil	være	forsikret	av	selger	frem	Xl	og	med	overtagelsen.	E]er	overtagelsen	
tegner	kjøper	egen	forsikring.	

	 Hvitvasking:	Megler	er	underlagt	lov	om	hvitvasking	som	innebærer	plikt	Xl	å	melde	fra	Xl	
Økokrim	om	mistenkelige	transaksjoner.		

Kjøper	må	være	forberedt	på	at	det	vil	pågå	byggearbeider	i	blokken	og	på	området	forøvrig	
e]er	innflytning.	

Meglers	vederlag:	 Selger	betaler	meglers	vederlag:	Kr	42.500,-		inkl.	mva.	pr.	enhet	og	oppgjørsgebyr	kr	3.900,-	
inkl.	mva.	pr	enhet.	Videre	dekker	selger	samtlige	utlegg	som	innhenXng	av	opplysninger	fra	
kommunen	og	Statens	kartverk,	markedsføring	og	andre	direkte	utlegg.	

Vedlegg:	 Følgende	vedlegg	følger	med	prospektet:	 	 	 	
1)Leveransebeskrivelse	datert	11.09.17	
2)Romskjema	datert	11.09.17	
3)Beskrivelse	elektro	datert	23.08.17	
4)Plantegning	for	hver	enkelt	leilighetstype	datert	25.08.17	
5)Plan-	og	fasadetegninger	for	hele	bygget	(inkl	underetasje)	datert	15.06.17,		
6)Sni]egning	datert	13.09.17	
7)Reguleringsplan	nr.	447		
8)Reguleringsbestemmelse	447,	datert	12.06.2014.	
9)Situasjonsplan,	datert	23.06.2017	
10)Bindende	kjøpsXlbud	
11)Prisliste
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