Megler:
Type oppdrag:
Eierform:
Oppdragsnr:
Omsetningsnr:

Rogaland Eiendomsmegling AS Foretaksregisteret orgnr. 991089888MVA
04.Salg eiendom-prosjektert(buoppflov)
Selveier / Eiet tomt
54-20-9048

KJØPEKONTRAKT
om rett til bolig eller fritidsbolig under oppføring med tomt
Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad mm.
(Bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43 og annen bakgrunnsrett. Kontrakten gjelder avtale etter lovens §
1, første ledd b), avtale om bolig eller fritidsbolig under oppføring og hvor avtalen også omfatter rett til grunn.
Mellom
Amdal Bolig AS

Orgnr: 922840261

Småvollen 5
4017 Stavanger
Mob: 48 28 02 16 E-post: post@ladma.no
Selger er representert ved Endre Amdal iht. fullmakt. Både selger og fullmektig har fremvist gyldig legitimasjon.
heretter kalt selgeren, og

heretter kalt kjøperen, er i dag inngått følgende kontrakt:

§1
SALGSOBJEKT OG TILBEHØR
Type eiendom
Matrikkel
Eierform tomt

Tomannsbolig
Gnr. 20 Bnr. 90 i Stavanger kommune
Eiet tomt

Hjemmelshaver til eiendommen er:
Navn: Mariero eiendom AS

Fødsels-/foretaksnr.: 981531086

Boligen/fritidsboligen leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, prospekt mv. som kjøper er kjent med
og som følger som vedlegg til denne kontrakt. Selger kan foreta nødvendige og/eller hensiktsmessige endringer i
spesifikasjonene, f.eks. som følge av offentligrettslige krav, manglende tilgjengelighet eller prisendringer, så lenge
dette ikke reduserer boligens/fritidsboligens forutsatte standard. Dette gjelder også for endringer/tilvalg. Slike
endringer utgjør ikke en mangel, og gir ikke kjøper rett til prisavslag eller andre sanksjoner. Tegninger og
illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er kun av illustrativ karakter. Ved eventuelle avvik gjelder
leveransebeskrivelsen foran prospektet og tegninger.
Selger besørger og bekoster deling av tomtene. Endelig bruksnummer vil bli tildelt når delingsforretning er
gjennomført, senest innen overtagelse. Boligen er foreløpig betegnet som hus nr. X (1 eller 2)
Eiendommen selges med 1 stk parkeringsplass i carport.
Parkeringsplass planlegges registrert som tilleggsdel til den enkelte eierseksjon. Dersom slik seksjonering ikke
tillates, evt. dersom annen organisering av garasjeplassene anses mer hensiktsmessig, forbeholder selger seg
retten til å organisere garasjeplassene på annen måte, herunder evt. opprette et eget garasjesameie eller tildele
eierseksjonen midlertidig eksklusiv bruksrett iht. eierseksjonsloven § 25. Evt. endring vil skje uten forhøyelse eller
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reduksjon av kjøpesummen. Tilsvarende gjelder for organisering av bodareal, der dette ikke tillates eller kan
inngå som del av tilleggsdel på hensiktsmessig måte.
Kjøper er kjent med at det med boligen/fritidsboligen medfølger et ansvar for å dekke eiendommens andel av de
månedlige felleskostnadene.
Seksjonens månedlige felleskostnader er ut fra blant annet erfaringstall stipulert til kr. ,- for første driftsår.
Kjøper er kjent med at felleskostnadene kan bli justert etter endringer i konsumprisindeks, vedlikeholdsbehov,
sameiets egne vedtak mm. Det tas forbehold om at selger kan justere felleskostnadene som følge av endringer i
budsjettpostene.

§2
KJØPESUM OG OMKOSTNINGER
Eiendommen overdras for en kjøpesum kr , 00/100, heretter kalt kjøpesummen
Andel tomteverdi kr ,Tinglysing av skjøte kr 585,Gebyr for tinglysing av panteobligasjoner i forbindelse med eventuelle lån kr. 585,- per obligasjon
Attestgebyr kr. 199,50

Som gjøres opp på følgende måte:
Kjøpesum og omkostninger
Totalt kr.

Beløp
0,-

Dersom kjøper skal etablere ytterligere pant på eiendommen tilkommer ytterligere kr. 784 per pantedokument.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Omkostningen forfaller til betaling samtidig med restvederlaget.

§3
SELGERS PLIKT TIL Å STILLE GARANTIER
Selger skal straks etter at avtale er inngått, stille garanti etter bustadoppføringslova § 12. Dersom selger ikke
oppfyller plikten til straks å stille garanti, har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag frem til det er dokumentert at
garantien foreligger.
Er det i avtalen tatt forbehold som beskrevet i bustadoppføringslova § 12 annet ledd, andre setning, er det
tilstrekkelig at selger stiller garantien straks etter at forbeholdene er falt bort, men selger skal uansett stille garanti
før byggearbeidene starter.
Garantien skal gjelde frem til fem år etter overtagelse. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesummen frem til
overtagelse, og minst 5 % etter overtagelse.
Ved avtale om forskuddsbetaling etter punkt 4 alternativ 1, skal selger i tillegg stille forskuddsgaranti etter
bustadoppføringslova § 47.
§4
OPPGJØR
Oppgjøret mellom partene foretas av:
Eie Økonomi AS
Postboks 4110
0217 Oslo
Tlf: 22 52 01 11, Epost: oppgjor@eie.no Fax: 22 52 01 10
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Kjøper skal innbetale et forskudd på 10% av kjøpesummen innen signering av kontrakt. Resten av kjøpesummen
samt omkostninger innbetales forut for overtagelse.
Det er avtalt følgende oppgjørsform:
Forskudd
Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtagelse.
Selv om det er avtalt forskuddsbetalinger har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at
det er stilt entreprenørgaranti i samsvar med bustadoppføringslova § 12. Retten til å holde tilbake avtalt vederlag
gjelder i de tilfelle garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelse, jf. § 12, andre ledd, første setning.
Dersom det er avtalt en utsatt frist for å stille entreprenørgaranti etter bustadoppføringslova § 12, andre ledd,
andre setning er kjøper likevel forpliktet til å innbetale forskudd som forfaller før garantiplikten etter § 12 inntrer.
Kjøpers plikt til å innbetale forskudd etter denne bestemmelsen forutsetter at selger har stilt forskuddsgaranti etter
bustadoppføringslova § 47 tredje ledd.

Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtagelse.
Det innbetalte beløpet tilhører kjøper, og kan ikke frigis til selger inntil det enten er stilt forskuddsgaranti etter
bustadoppføringslova § 47 eller kjøper har fått tinglyst hjemmel til andelen.
Uavhengig av om det er alternativ 1 eller 2 som er valgt, skal hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger
være kreditert eiendomsmeglers klientkonto 90530615358 innen dato for overtagelse. Alle betalinger skal merkes
med KID-kode 5420904822348.
Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter pr. overtagelsesdato settes opp av kjøper og
selger. Ønsker partene eiendomsmeglers bistand til dette, inngås det særskilt avtale om det.
Rentene av innestående på klientkonto tilfaller som hovedregel kjøper.
Når det er avtalt at kjøper skal betale forskudd, er forskuddet å anse som selgers penger når lovens vilkår om å
sikre kjøper er oppfylt. Når selger har oppfylt vilkårene om å stille garantier etter bustadoppføringslova §§ 12 og
47 godskrives derfor selger renter av innestående på klientkonto til enhver tid. Renter av omkostninger som er
innbetalt av kjøper tilfaller kjøper. Kjøper og selger godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene
utgjør mindre enn et halvt rettsgebyr, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 tredje ledd.
Det tar vanligvis 10-20 virkedager fra overtakelsesprotokoll er mottatt til oppgjør overfor selger foretas. Eventuelle
transaksjonsdager banker imellom kommer i tillegg.
§5
HEFTELSER
Utskrift av eiendommens grunnbok er forelagt kjøper. Kjøper har gjort seg kjent med innholdet i denne.
Pengeheftelser som ikke skal følge med eiendommen, skal slettes for selgers regning.
Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utleggsforretninger, utover det som
grunnboksutskriften viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom slike forretninger blir
avholdt innen tinglysing av skjøtet skal finne sted. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter m.v. som
vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtagelsen.
Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri pengeheftelser som fremgår av bekreftet
grunnboksutskrift/oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta.
Det er ikke tinglyst andre heftelser på eiendommen.
Selger har rett til å tinglyse nye heftelser på eiendommen som følge av krav fra det offentlige,
herunder heftelser som gjelder vei, vann og avløp.
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§6
TINGLYSING / SIKKERHET
Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal oppbevares hos
eiendomsmegler, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inklusive omkostninger.
Selger har utstedt et pantedokument (sikringsobligasjon) til eiendomsmegler som lyder på et beløp minst
tilsvarende kjøpesummen. Pantedokumentet inneholder også en urådighetserklæring. Pantedokumentet er
tinglyst, eller skal tinglyses, av eiendomsmegler. Pantedokumentet tjener som sikkerhet for partenes rettigheter
og plikter etter avtalen.
Eiendomsmegleren skal vederlagsfritt besørge pantedokumentet slettet når oppgjør mellom partene er avsluttet
og skjøtet er godtatt til tinglysning.
All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av eiendomsmegler. Dokumenter som skal tinglyses må
snarest, og i god tid før overtakelse, overleveres eiendomsmegler i undertegnet og tinglysingsklar stand.
§7
SELGERS MANGELSANSVAR/KJØPERS REKLAMASJONSPLIKT
Det foreligger mangel ved avvik fra avtalt ytelse eller avvik fra offentligrettslige krav som beskrevet i
bustadoppføringslova § 25, ved manglende opplysninger som beskrevet i § 26 eller ved uriktige opplysninger som
beskrevet i § 27.
Foreligger det mangel, kan kjøper gjøre gjeldende slike krav som følger av bustadoppføringslova §§ 29 flg.,
herunder retting av mangel, tilbakehold av kjøpesum, erstatning eller heving, på nærmere vilkår som beskrevet i
bustadoppføringslova.
Kjøper mister retten til å gjøre mangler gjeldende dersom det ikke rettidig er sendt reklamasjon til selger i tråd
med bustadoppføringslova § 30.
§8
ENDRINGSARBEIDER, TILLEGGSARBEIDER OG TILVALG
Kjøper kan kreve endringer, og partene kan kreve justering av vederlaget, iht. bustadoppføringslovens regler, jf.
bustadoppføringslova § 9 (3).
Partene har avtalt at kjøperen ikke kan kreve endringer som vil endre kjøpesummen med 15 prosent eller mer.
Partene er enige om at alle endringer, tillegg eller tilvalg (heretter benevnt "Endringer") til kontrakten skal skje
skriftlig og med kopi til eiendomsmegler, også etter inngåelsen av kjøpekontrakten.
Endringene blir en del av kjøpekontrakten, på samme måte som de opprinnelig avtalte hovedytelsene:
Endringene innebærer at beskrivelsen av salgsobjektet i punkt 1, med vedlegg, justeres i henhold til de avtalte
endringer og tilvalg. Det er også etter Endringene selger som er ansvarlig for hele leveransen av eiendommen, og
kjøper kan forholde seg til selger ved eventuell forsinkelse eller mangler knyttet til Endringene. Kjøper er ansvarlig
for å betale hele kjøpesummen, inkludert betaling for Endringene, til meglers klientkonto. Selgers forpliktelse til å
stille garantier etter denne kontrakten og bustadoppføringslova § 47 vil gjelde tilsvarende for Endringene.
§9
MEDLEMSSKAP I NYETABLERT EIERSEKSJONSSAMEIE
Kjøper og hans rettsetterfølgere har rett og plikt til å være medlem av det eierseksjonssameiet som Selger
etablerer (heretter benevnt "Sameiet"). Sameiet administrerer fellesinteresser, herunder drift av utomhusanlegg
og fellesarealer.
Kjøper og hans rettsetterfølgere plikter å forholde seg til Sameiets vedtekter, samt fra overtagelse å betale sin
forholdsmessige andel av driftsutgiftene for Sameiet. Budsjett over driftsutgiftene stadfestes av Sameiet i
konstituerende møte. Sameiet driftes for øvrig iht. eierseksjonslovens bestemmelser med tillegg av sameiets
vedtekter.
Selger vil engasjere forretningsfører for Sameiet og Sameiets regning.
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§ 10
FREMDRIFT OG OVERTAKELSE
Forventet ferdigstillelse er _____ kvartal _____, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og utløser
ikke dagmulkt.
Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal
være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter.
Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato.
Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.
Selger skal innkalle til overtakelsesforretning etter bustadoppføringslova § 15. Selger er ansvarlig for at det
skrives protokoll fra overtakelsesforretningen, i henhold til bilag til denne kontrakt.
Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter.
Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig og byggerengjort stand, uten leieforhold av noen art, slik at
hele eiendommen leveres ledig for kjøper. Eiendommen skal ha ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før
overlevering til kjøper.
Kjøper gjøres oppmerksom på at fellesarealene overtas samtidig med boligen på overtakelsesdagen. Dersom det
er mangler ved fellesarealene på overtakelsestidspunktet, og kjøper ønsker å tilbakeholde et beløp etter
bustadoppføringslovas §31 for å sikre retting/ferdigstillelse, skal dette protokollføres på overtakelsesprotokollen
eller på annen måte skriftlig varsles eiendomsmegler og selger før hjemmelsovergang.
På et senere tidspunkt enn overtakelse kan selger innkalle styret i eierseksjonssameiet for kontrollbefaring av
fellesarealene. Kjøperne skal i så tilfelle orienteres om utfallet av kontrollbefaringen. Styrets eventuelle
konklusjoner vil kun være veiledende for kjøperne og gir ikke styret anledning til å frigi kjøpernes eventuelle
tilbakeholdte beløp, uten at kjøper skriftlig samtykker til det.
Ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse, er selger forpliktet til å fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og
senest før midlertidig brukstillatelse er utløpt på tid. Ved slik overtakelse er eiendomsmegler forpliktet til å gjøre
kjøper oppmerksom på at det bør etableres tilstrekkelig sikkerhet for kjøpers krav. Eiendomsmegler skal deretter
bistå partene med å etablere tilfredsstillende sikkerhet som ivaretar kjøpers interesser.
Risikoen for boligen går over på kjøper når kjøper har overtatt bruken eiendommen. Overtar kjøper ikke til fastsatt
tid, og årsaken ligger hos ham, har kjøper risikoen fra det tidspunktet boligen kunne vært overtatt.
Når risikoen for boligen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at
eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.
§ 11
ETTÅRSBEFARING
Selger skal med rimelig frist sørge for at det skriftlig innkalles til ettårsbefaring når det er gått om lag ett år siden
overtakelsen, jf. bustadoppføringslova § 16.
§ 12
SELGERS KONTRAKTSBRUDD
Er selgers ytelse forsinket etter kjøpekontraktens bestemmelser sammenholdt med bustadoppføringslova
§ 17, kan kjøper kreve sanksjoner som nærmere beskrevet i bustadoppføringslova §§ 18 flg. Slike sanksjoner kan
være å holde igjen hele eller deler av kjøpesummen, kreve dagmulkt, kreve erstatning eller å heve avtalen, på
nærmere vilkår i bustadoppføringslova.
Kjøper mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke er gitt melding til entreprenøren om at
mangelen blir gjort gjeldende innen rimelig tid etter at Kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, jf.
bustadoppføringslova § 30. En mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn fem år etter overtakinga, med
mindre Selger har påtatt seg reklamasjonsansvar for en periode utover dette.
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§ 13
KJØPERS KONTRAKTSBRUDD
Er kjøpers betaling eller annen medvirkning ikke oppfylt til avtalt tid eller til tidspunkt selger kan kreve etter
bustadoppføringslova §§ 46, 47, 50 og 51 kan selger kreve sanksjoner som nærmere beskrevet i
bustadoppføringslova §§ 56 flg. Slike sanksjoner kan være å stanse arbeidet og kreve tilleggsvederlag, kreve
rente og erstatning for rentetap eller heve avtalen og kreve erstatning for tap, på nærmere vilkår i
bustadoppføringsloven.
Selger tar forbehold om å heve kontrakten ved kjøpers vesentlige mislighold, selv om kjøper har overtatt bruken
av eiendommen og/eller skjøtet er tinglyst før kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter kjøpekontrakten.
Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i eiendommen før fullt oppgjør har funnet sted, og ikke betaler fullt
oppgjør iht. denne kontrakt, godtar Kjøper utkastelse fra eiendommen uten søksmål og dom, jf. lov om
tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 § 13-2, 3. ledd bokstav e). Dette gjelder selv om det er stilt garanti for
kjøpesummen.
§ 14
FORSIKRING
Eiendommen er fullverdiforsikret av selger i .
Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til overtakelsesdagen. Ved overtakelse går
forsikringsplikten over på kjøper, eller på sameiet ved kjøp av eierseksjon.
Dersom eiendommen før overtakelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av
forsikringen, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.
§ 15
AVBESTILLING
Kjøper kan avbestille før overtagelse har funnet sted iht. bustadoppføringslova §§ 52 og 53.
Avbestilling gir selger rett til økonomisk kompensasjon iht. bustadoppføringslovas bestemmelser.
§ 16
SELGERS FORBEHOLD
Selger tar ingen forbehold om gjennomføring av kontrakten. Boligene vil bli bygget fortløpende etter hvert som
boligene selges. Bygging vil igangsettes innen tre måneder fra signert kontrakt/10% er innbetalt.

§ 17
BILAG
Kjøper er forelagt følgende dokumentasjon:
-

Komplett salgsoppgave m/vedlegg
Grunnboksutskrift for eiendommen.
Utskrift av tinglyste erklæringer
Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser
Opplysninger fra kommunen
Kontraktstegninger
Endringstegninger.
Budjournal
§ 17
SIGNATURER

Denne kontrakt er utferdige i 3 - tre - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar og ett beror
hos eiendomsmegler.
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Sted/dato: Stavanger,
Kjøper:

Selger:

………………………………………………

……………………………………………
Amdal Bolig AS v. Endre Amdal
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Leveransebeskrivelse 2 nye boliger, Gandsveien 7

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste
bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse
og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelse som er
retningsgivende.
Prosjektet er godkjent i h.h.t. tek 17.
Det foreligger godkjent reguleringsplan og bebyggelsesplan for området. Byggestart
antas å bli 1 kvartal 2021. Stavanger kommune har gitt rammegodkjenning til
prosjektet den 18.02.2020.
I prinsippet er byggets form, konstruksjon, standard og kvalitet fastlagt, men det tas
forbehold om eventuelle endringer i forhold til salgsoppgaven. Vindusplasseringen i
den enkelte boligen kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den
arkitektoniske og statiske utformingen av bygget.

Konstruksjon
Bygningen utføres med bærekonstruksjon i tre.
Det bygges oppå såle av betong. Denne støpes med lydmur mot nabohus og det
legge radonduk.
Fasadeveggene utføres i hovedsak med bindingsverk isolert med mineralull. Alt etter
gjeldende byggeforskrifter, TEK17. Det støpes plate på mark. Gangplatting mellom
hus og garasje blir støpt. Terrasse på markplan blir laget av impregnerte
terrassebord. Størrelse, ca 15 kvm.
Utvendig er veggene hovedsakelig kledd med stående trepanel rett kant (moderne
type) Kledning leveres ferdiggrunnet grå + et toppstrøk fra fabrikk. Enkelte
fasadedetaljer, kappflater og stuer kan komme ubehandlet. Huset anbefales påført et
toppstrøk av kjøper når det er ferdigstilt.
Innvendige vegger er av trestendere og kledd med gipsplater. Himling av gips.
Sparklet og malt.
Bjelkelag mellom etasjene isoleres med 50mm isolasjon.
Yttertak tekkes med takpanner mens ark tekkes med papp fra Icopal eller tilsvarende
ihht gjeldene forskrifter.
Carport/garasje leveres åpen. Gulv støpes. Utvendig bod kles lik resten av huset.
Ventilasjon
Det blir montert balansert ventilasjonsanlegg med varmegjengiver. Hver bolig får eget
betjeningspanel. Ventilasjonsanlegg monteres av godkjent ventilasjonsfirma.

Pipe/peisovn
Huset leveres med stålpipe. Det leveres også peisovn fra Varmefag, type Contura
810G, ferdig montert.
Elektrisk
Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i boligen, bortsett fra enkelte fremføringer til lys
og stikk under overskap på kjøkken og i boder. Antall elektriske punkt iht. til NEK 400
av 2010. Tettinger og gjennomføringer ihht TEK17. Det følger med drøyt 100 el punkt og ca 12 downlights m/dimmer for ganger, bad og kjøkken. I leveransen er det
også inkludert overspenningsvern og komfyrvakt. Det leveres ikke belysning eller
panelovner utover dette.
Det legges opp trekkerør for Elbillader.
Sikringsskap og fordelingsboks for svakstrøm (tele og antenne) plasseres i samråd
med utførende elektrofirma.
VVS/Rørlegger
200 liters VVS bereder, Kraner og garnityr fra HansGrohe, Malin servantskap fra
Badnor. Tece innebygd wc sisterne, Easy toalettskål, Softclose sete. 90x90
dusjvegger rett.
Waterguard lekkasjesikring. Fordeler skap for rør i rør system. Vannmålerkonsoll.
Fliselagte baderomsgulv og dusjsoner.
Maler
Huset leveres ferdig sparklet og malt. Det legges opp til listefrie overganger mellom
vegg og tak for et moderne uttrykk. Tak males hvitt. Vegger males i utgangspunktet i
0500 bomull/Råvit, men kunde kan endre farge om ønskelig. Det er tillegg for flere
forskjellige farger.
Oppvarming
Boligene leveres med varmekabler i gang, vaskerom og bad i 1. etg, samt på bad i 2.
etg.
Nedforet himling / innkassing
Utbygger/leverandører vil bestrebe seg på å finne gode løsninger på
rørgjennomføringer/ventilasjonsanlegg, men noe teknisk samt rørføringer og lignende
vil i varierende grad bli montert i taket og langs vegger.
Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak innkassinger og som helt eller delvis
nedforede himlinger av T-profil/ systemhimling/gipshimling i våtrom og gangarealer.
Nedforinger/innkassinger i oppholdsrom kan forekomme som en følge av rør/ kanal føringer, og vil bli utført med gipsplater. Disse vil bli overflatebehandlet som en del av
overflaten der konstruksjonen blir montert.
Panel/rør tilrettelagt for vannmåler vil ikke bli skjult.

Romskjema
Gulv

Innv.
lettvegg

Himling

Det leveres fliser av type
skiferliknende str 30x60
Varmekabler i gulvet

Gips / betong,
sparklet, og malt
i farge: Råhvit
0500.

Malt gips
Listfri løsning
mot vegg

Kjøkken

14 mm Boen enstavs eik
POP hvitlasert matt lakk.

Gips / betong,
sparklet, og malt
i farge: Råhvit
0500.

Malt gips
Listfri løsning
mot vegg

Stue

14 mm Boen enstavs eik
POP hvitlasert matt lakk.

Gips / betong,
sparklet, og malt
i farge: Råhvit
0500.

Malt gips
Listfri løsning
mot vegg

.

Det leveres keramiske
fliser av type 20x20,
30x30 eller 30x60 cm.
Varmekabler med
termostat

Det leveres
keramiske fliser
i dusjsoner.
Ellers malte
flater

Malt gips
Listfri løsning
mot vegg

Innredning fra Svane
eller tilsvarende

Vaskerom

Det leveres keramiske
fliser av type 20x20 cm
eller tilsvarende.
Varmekabler med
termostat

Gips / betong,
sparklet, og malt
i farge: Råhvit
0500.

Malt gips
Listfri løsning
mot vegg

Soverom
+ loftstue

14 mm Boen enstavs eik
POP hvitlasert matt lakk.

Gips / betong,
sparklet, og malt
i farge: Råhvit .

Malt gips
Listfri løsning
mot vegg

Rom
Entré

Bad
begge
etasjer

Annet

Designkjøkken fra
danske
Svanekjøkken.
Inkl Hvitevarer

Garderobeskap 1
meter pr sengeplass

UTSTYR

Kjøkken
Kjøkkeninnredning fra kvalitetsleverandøren Svanekjøkken. Egen kjøkkentegning for
omfang og eksakt leveranse er utarbeidet. Kjøkkenet monteres av
kjøkkenleverandør. Inkludert er også komplet sett Siemens hvitevarer.
Garderobe
Type hvit slett. Det leveres 1 meter skap pr. seng iht. plantegning. Høyde skap ca 2,1
m. Det leveres ikke skapinnredning i gang/entre.
Innvendige dører
Hvite slette dører med hvite karmer. Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Stål
dørvridere.
Gulvlister/gerikter/taklister
Fabrikbehandlet hvitt listverk. Boligene leveres med listefrie overganger mellom
vegg/tak så langt det lar seg gjøre.
Vinduer/vindusdører
3 lags energiglass fra Gilje. Leveres fabrikk malt/lakkert i mørk grå på begge sider.
Hovedinngangsdør til bolig
Både hoved og bi-inngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse fra Gilje, type Herakles.
FG-godkjent sikkerhetslås leveres.
Ringeklokke
Det leveres ringeklokke ved hovedinngang.
TV/radio
2 stk. (6 uttak) for TV- og radio med signal i vegg. Abonnement/tilkopling bestilles av
kjøper
Telefon/Data
2 stk. uttak for telefon/data med rørføringer. Kjøper bestiller selv
abonnement/tilkobling.
Diverse utstyr
Det leveres røykvarslingsanlegg med 3 detektorer i seriekopling. Forøvrig
brannslukningsutstyr i henhold til forskrifter.

Trapp
Moderne trapp fra Hafrsfjord Tre AS.
Åpne trinn med hvitmalte vanger. Eiketrinn og stålspiler.
Gulvflater
Det leveres Boen 1 stavs parkett i alle oppholdsrom. Type «Eik pop hvit plank»
Fliser på begge bad og på vaskerom.
Utomhusarbeider
Uteområdene leveres grovplanert. Gårdsrom gruses. Ellers klart for egeninnsats.
Tilvalgsmuligheter
Avhengig av byggearbeidenes fremdrift, kan den enkelte kjøper få en begrenset
mulighet til å variere standarden på sin bolig.
Innflytting
Forventet byggestart er 1 kvartal 2020 forutsatt at minst en av boligene er solgt.
Forventet ferdigstillelse vinteren 21/22. Endelig overtagelsesmåned varsles ca 2
måneder før. Endelig overtagelsesdato 4 uker før innflytting.
Selger
Eie Eiendomsmegling er valgt til det formål å selge boligprosjektet.
Forbehold
Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til uten
forutgående varsel å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige,
eksempelvis offentlige pålegg.
Tegninger og 3d visualiseringer i salgsoppgaven er kun illustrasjoner og kan avvike i
forhold til det endelige resultatet, og i forhold til plan – og fasadetegninger som
vedlegges kontrakt. Beplanting, blomster, innredninger, tepper, møbler, markiser,
belegningsstein og annet tilbehør utover det som er beskrevet ovenfor, leveres ikke.
Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner ikke er
inntegnet. Rørføringer blir innkasset langs vegger der disse kommer, rør i bod
innkasses nødvendigvis ikke. Innkassinger vil ha varierende størrelse.
Baderommenes utforming kan endres noe som følge av dette. ikke. Det kan bli
terskel/nivåforskjell fra bad til tilliggende rom. Dersom tørketrommel monteres på bad
forutsettes det kondenstørketrommel.
Synlige spikerhoder/skruehoder etterbehandles ikke.
Alt arbeid utføres etter Norsk Standard NS3420, og etter nyeste byggforskrift TEK17
Tre er levende materiale. Riss og småsprekker kan derfor forekomme etter noe tid.
Det tas forbehold om dette.
Off tilkoblingskostnader tilkommer. Konf megler. Disse deles likt mellom husene.
Utbygger forbeholder oss retten til å kunne foreta mindre endringer av materialvalg
og konstruksjon forutsatt at dette ikke fører til pristillegg eller forringinger av
kvaliteten. Husene blir ryddet og grovrengjorte før overtakelse.

Svanekjøkken, kvalitet & design – Hvitevarer fra Siemens
-Sort finer (som vist under) er lagt til grunn, men her kan kjøper gjøre endringer.

Flott ytterdør fra den lokale produsenten GILJE – Gjelder begge inngangsdører!

Servant bad
Malin Polymarble servant, et slitesterkt og renholdsvennlig materiale med høy holdbarhet og

høy motstandsdyktighet mot flekker.
Samme farge både på fronter og skrog/ sider.
Demping på skuffer.

Steminingsfull peisovn inkl stålpipe fra Varmefag

Trapp fra Hafrsfjord Tre AS – Eiketrinn med stålspiler

Wc fra Tece med softclose sete

Kvalitetsvinduer fra Gilje Trevare - 20 års garanti mot råteskader!

Vinduer med suveren isoleringsevne.
Når du kjøper GILJE vinduer skal du kunne stole på at kvaliteten holder lenge. Derfor gir vi
deg 20 års garanti på våre vinduer, balkongdører og skyvedører. I tillegg er det et godt
miljøvalg å kjøpe trevinduer produsert i Norge.

Gilje har 20 års garanti mot sopp og råte
Garantien gjelder for alle våre vinduer, balkongdører og skyvedører produsert etter 1.
januar 2018.

Utskriftsdato: 21.10.2020

Eiendomskart for eiendom 1103 - 20/90//
5m

2

1

4

3

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser eller der eiendommen ikke er oppmålt.

Areal og koordinater for eiendommen
Areal

1 001,70 m2

Arealmerknad

Representasjonspunkt

Koordinatsystem

EUREF89 UTM Sone 32

Nord

6537753,33

Grensepunkter

Øst

312992,67

Grenselinjer (m)

#

Nord

Øst

1

6537779,52

312973,07

36 cm Ikke spesifisert (IS)

Ukjent (97)

30,00

2

6537779,11

313006,55

13 cm Ikke spesifisert (IS)

Ukjent (97)

33,48

3

6537749,12

313006,72

13 cm Ikke spesifisert (IS)

Ukjent (97)

29,99

4

6537749,52

312973,4

36 cm Ikke spesifisert (IS)

Ukjent (97)

33,32

Nøyaktigh.

Nedsatt i

Grensepunkttype

Lengde

Radius

Navn:
Saksbehandler:
Saksreferanse:

Rogaland Eiendomsmegling As
WM264_14_3001917
WM264_14_3001917

Matrikkelutskrift
Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse
Matrikkelenhet:
Gårdsnr 20, Bruksnr 90
Adresse:
Veiadresse:
Oppdatert:

Kommune:

Gandsveien 7, gatenr 1290
4017 Stavanger
02.05.2011

1103 Stavanger

Grunnkrets:
Valgkrets:
Kirkesogn:
Tettsted:

1905
13
6090501
4522

Eikeberget østre
Kvaleberg
Hillevåg
Stavanger/Sandnes

Matrikkelopplysninger
Matrikkel:
Type:
Bruksnavn:
Etableringsdato:
Areal:
Arealkilde:
Arealmerknad:

Best. grunneiendom
Kikut
17.07.1941
1 001,7 kvm
Beregnet Areal

Tinglyst:
Matrikkelført:
Har festegrunn:
Skyld:

Ja
Ja
Nei

Landbruk:
Antall teiger:
Seksjonert:

Nei
1
Nei

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelutskriften:
Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv.
kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas Matrikkelutskrift viser arealet som er en geometrisk
beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis
dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Matrikkelutskriften.
Ikke tinglyst eierforhold:
Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.
Kulturminner:
Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.
I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og
bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse
opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.
Grunnforurensing:
Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.
I Matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i
forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på
eiendommen.
Klage på vedtak i Matrikkelen:
Ingen klage registrert på matrikkelenheten.
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Forretninger:
Type
Annen forretningstype

Dato
Forretning:
Matrikkelført:

20.03.2013
20.03.2013

Rolle
Avgiver

Matrikkel
1103/20/90

Arealendring
0,0

Feilretting

Forretning:
Matrikkelført:

01.01.1980
03.12.2018

Avgiver

1103/20/90

0,0

Kart- og delingsforretning

Forretning:
Matrikkelført:

17.07.1941

Avgiver
Mottaker

1103/20/4
1103/20/90

-1 000,0
1 000,0

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 21.10.2020 15:41 – Sist oppdatert 21.10.2020 15:41
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)

Side 2 av 4

Gårdsnummer 20, Bruksnummer 90 i 1103 STAVANGER kommune

Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter
Bygning 1 av 5: Tomannsbolig, vertikaldelt
Opplysninger om boliger/bruksenheter:
Adresse
Type
Ingen registrert adresse
Unummerert
bruksenhet
Bygningsopplysninger:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilde:
Oppvarming:
Avløp:
Vannforsyning:
Bygningsnr:
Etasjeopplysninger:
Nr
Ant. boliger
H01
H02
Kontaktpersoner:
Rolle
Tiltakshaver

BRA Kjøkkenkode

Bolig
Rammetillatelse

Bebygd areal:
BRA bolig:
BRA annet:
BRA totalt:
Har heis:

Offentlig kloakk
Tilkn. off. vannverk
300792441
BRA:

Bolig
80,0
80,0

Annet

Navn
Mariero Eiendom AS

Totalt
80,0
80,0

Antall rom

91,0 Rammetillatelse:
160,0 Igangset.till.:
Ferdigattest:
160,0 Midl. brukstil.:
Nei Tatt ibruk (GAB):
Antall boliger:
Antall etasjer:
BTA:

Bolig

Bad

WC

18.02.2020

2
Annet Totalt

Fødselsnr. / Org.nr.
981531086

Kulturminner:
Ingen kulturminner registrert på bygningen.
Bygning 2 av 5: Tomannsbolig, vertikaldelt
Opplysninger om boliger/bruksenheter:
Adresse
Type
Ingen registrert adresse
Unummerert
bruksenhet
Bygningsopplysninger:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilde:
Oppvarming:
Avløp:
Vannforsyning:
Bygningsnr:
Etasjeopplysninger:
Nr
Ant. boliger
H01
H02
Kontaktpersoner:
Rolle
Tiltakshaver

BRA Kjøkkenkode

Bolig
Rammetillatelse

Bebygd areal:
BRA bolig:
BRA annet:
BRA totalt:
Har heis:

Offentlig kloakk
Tilkn. off. vannverk
300792443
BRA:

Bolig
80,0
80,0

Annet

Navn
Mariero Eiendom AS

Totalt
80,0
80,0

Antall rom

91,0 Rammetillatelse:
160,0 Igangset.till.:
Ferdigattest:
160,0 Midl. brukstil.:
Nei Tatt ibruk (GAB):
Antall boliger:
Antall etasjer:
BTA:

Bolig

Bad

WC

18.02.2020

2
Annet Totalt

Fødselsnr. / Org.nr.
981531086

Kulturminner:
Ingen kulturminner registrert på bygningen.
Bygning 3 av 5: Garasjeuthus anneks til bolig
Opplysninger om boliger/bruksenheter:
Adresse
Type
Ingen registrert adresse
Unummerert
bruksenhet
Bygningsopplysninger:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:

Annet som ikke er næring
Rammetillatelse

BRA Kjøkkenkode

Bebygd areal:
BRA bolig:
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Antall rom

40,0 Rammetillatelse:
Igangset.till.:

Bad

WC

18.02.2020
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Oppvarming:
Avløp:
Vannforsyning:
Bygningsnr:
Etasjeopplysninger:
Nr
Ant. boliger
H01
Kontaktpersoner:
Rolle
Tiltakshaver

BRA totalt:
Har heis:

5,0 Midl. brukstil.:
Nei Tatt ibruk (GAB):
Antall boliger:
Antall etasjer:

300792433
BRA:

Bolig

Annet
5,0

Navn
Mariero Eiendom AS

Totalt
5,0

BTA:

Bolig

1
Annet Totalt

Fødselsnr. / Org.nr.
981531086

Kulturminner:
Ingen kulturminner registrert på bygningen.
Bygning 4 av 5: Garasjeuthus anneks til bolig
Opplysninger om boliger/bruksenheter:
Adresse
Type
Ingen registrert adresse
Unummerert
bruksenhet
Bygningsopplysninger:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilde:
Oppvarming:
Avløp:
Vannforsyning:
Bygningsnr:
Etasjeopplysninger:
Nr
Ant. boliger
H01
Kontaktpersoner:
Rolle
Tiltakshaver

BRA Kjøkkenkode

Annet som ikke er næring
Rammetillatelse

Bebygd areal:
BRA bolig:
BRA annet:
BRA totalt:
Har heis:

300792439
BRA:

Bolig

Annet
5,0

Navn
Mariero Eiendom AS

Totalt
5,0

Antall rom

Bad

WC

40,0 Rammetillatelse:
Igangset.till.:
5,0 Ferdigattest:
5,0 Midl. brukstil.:
Nei Tatt ibruk (GAB):
Antall boliger:
Antall etasjer:

18.02.2020

Bolig

Annet Totalt

BTA:

1

Fødselsnr. / Org.nr.
981531086

Kulturminner:
Ingen kulturminner registrert på bygningen.
Bygning 5 av 5: Butikk/forretningsbygning
Opplysninger om boliger/bruksenheter:
Adresse
Nr
Type
Gandsveien 7
H0101
Annet enn bolig
Gandsveien 7
H0201
Bolig
Bygningsopplysninger:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilde:
Oppvarming:
Avløp:
Vannforsyning:
Bygningsnr:
Etasjeopplysninger:
Nr
Ant. boliger
H01
H02
1

Varehandel, reparasjon av
motorvogner
Bygning godkjent for
riving/brenning
Elektrisitet
Elektrisk
Tilkn. off. vannverk
4724798
BRA:

Bolig
124,0

BRA Kjøkkenkode
201,0
124,0 Kjøkken
Bebygd areal:

Antall rom

Rammetillatelse:

BRA bolig:

124,0 Igangset.till.:

BRA annet:
BRA totalt:
Har heis:

201,0 Ferdigattest:
325,0 Midl. brukstil.:
Nei Tatt ibruk (GAB):
Antall boliger:
Antall etasjer:

Annet
201,0

Totalt
201,0
124,0

BTA:

Bolig

Bad

WC

19.09.1960

15.12.1961
1
2
Annet Totalt

Kulturminner:
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Fasade øst

B
A
REV.

Endret avkjørselen til en felles og flyttet carportene lenger inn på tomten

B.V.

10.02.2020

BESKRIVELSE

SIGN.

DATO

Prosjekt:

Ny tomannsbolig - Gandsveien
Tiltakshaver:

Unibo v/Bjørn Kåre
Gandsveien 7, 4017 Stavanger
Gnr/bnr 20/90
Arkitekt:

MARK Arkitekter

Hillevågsveien 101, 4016 Stavanger
www.mark.as
Prosjektnr.:
669

1:100

Fasade vest

Prosjektfase:
Søknad

Tegnet av:
Bjarte Vågen

Dato:
Kontrollert av:
Andreas Lodden 01.11.2019

Tegning:

Målestokk:

Fasade øst og vest

1:100

© Alle rettigheter tilhører MARK arkitekter, kopiering eller bruk
av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke.

Tegningsnr.:

9

Papir:

A3

1:100

Fasade nord

B
A
REV.

Endret avkjørselen til en felles og flyttet carportene lenger inn på tomten

B.V.

10.02.2020

BESKRIVELSE

SIGN.

DATO

Prosjekt:

Ny tomannsbolig - Gandsveien
Tiltakshaver:

Unibo v/Bjørn Kåre
Gandsveien 7, 4017 Stavanger
Gnr/bnr 20/90
Arkitekt:

MARK Arkitekter

Hillevågsveien 101, 4016 Stavanger
www.mark.as
Prosjektnr.:
669

1:100

Fasade sør

Prosjektfase:
Søknad

Tegnet av:
Bjarte Vågen

Dato:
Kontrollert av:
Andreas Lodden 01.11.2019

Tegning:

Målestokk:

Fasade nord og sør

1:100

© Alle rettigheter tilhører MARK arkitekter, kopiering eller bruk
av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke.

Tegningsnr.:

10

Papir:

A3

Grunnkart

Stavanger kommune

Eiendom:
Adresse:
Dato:
Målestokk:

20/90
Gandsveien 7
21.10.2020
1:1000

UTM-32

Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje vannkant

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Hjelpelinje veikant

Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Hjelpelinje punktfeste

©Norkart 2020

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Rapport
Ordrenr: 5643547
Referanse: 264/3001917/54-20-9048 Gandsveien 7

Gnr: 20 Bnr: 90 Fnr: 0 Snr: 0

1. Info vedrørende byggeår
Bygg som er registrert etter 1982-1983 skal normalt sett ha korrekt byggeår. For litt eldre bygg (også fra
tidligere Madla og Hetland kommune) kan det hefte feil ved angitt byggeår i matrikkelen. Vi tilstreber
kontinuerlig å rette opp mangler, og er takknemlige for alle tilbakemeldinger som kan tidfeste korrekt
byggeår.
2. Vann og avløpsdata
Vanntilførsel: Off.

Avløp: Off.

3. Adkomstdata
Adkomst til eiendommen skjer via:
Privat vei: [ 20/9, 198, ]
Felles privat vei: [ ]
Offentlig vei: [ X ]
4. Kommunale skatter og avgifter på eiendommen
Det sendes ut faktura 2 ganger hvert år. Beløpene under viser bare den siste utstedte fakturaen.
Fakturaer siste termin
Fakturanummer: 100790565, fakturadato: 20.08.2020
Varenavn
FASTDEL RENOVASJON
1 stk

Beløp
499,50

mva
124,88

999,00 0,500 010720-311220

RESTAVFALL 140 L
183,63

734,50

1 stk 1469,00 0,500 010720-311220

FASTDEL VANN
325

m2

VANNMÅLERLEIE 20 MM
1 stk
m3

4,78 0,500 010720-311220

m2

10,42 0,500 010720-311220

m3

8,36 0,500 010720-311220

FASTDEL AVLØP
325

AKONTO AVLØP
44

FEIING OG TILSYN
1,00 Stk

300,00
3,00

1/1 010720-311220

EIENDOMSSKATT ANNET ENN BOLIG
1856000,00 prom

120,00

30,00

105,16

26,29

1 693,25

423,31

183,92

45,98

150,00

37,50

748,00

0,00

1/1 010720-311220

EIENDOMSSKATT BOLIG
498800,00 prom

250,25

240,00 0,500 010720-311220

AKONTO VANN
44

1 001,00
6,16 0,500 010720-311220

4,00

1/1 010720-311220

Bunnfradrag: kr 400Â 000. Skattegrunnlag: kr 498Â 800

3 712,00

0,00

Bunnfradrag: kr 0. Skattegrunnlag: kr 1Â 856Â 000

Sum:
Sum avgifter og mva:

8 947,33
10 069,17

1 121,84

5. Utestående fordringer som hviler på eiendommen
Det er kun utestående fordringer fra siste termin som vises i rapporten.
For eventuelle restanser for tidligere perioder, eller andre spørsmål vedrørende restanser eller
kommunale avgifter, vennligst kontakt Regnskap og Lønn på e-post ut.faktura@stavanger.kommune.no.
Pr. 22.10.2020
Fakturanr
Sum utestående:

Dato: 22.10.2020
Saksbehandler: GSW

Faktura dato

Restbeløp
0,00

Kommuneplan

Stavanger kommune

Eiendom:
Adresse:
Dato:
Målestokk:

20/90
Gandsveien 7
21.10.2020
1:2000
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Reguleringsinformasjon

Informasjon om utnyttelsesgrad

I noen tilfeller for eldre reguleringsplaner mangler det angivelse av grad av utnytting ( U‐grad, TU, %‐BRA, %
BYA eller omriss av eksisterende eller planlagt bebyggelse). Planen har da ikke rettslig virkning som
grunnlag for utbygging i henhold til plan‐ og bygningsloven. Fortsatt vil planens øvrige virkninger stå ved lag
(arealformål, byggegrenser, frisikt m.m.). Før utbygging kan skje innenfor et slikt område må planen endres
eller justeres med tilføyelser av grad av utnytting, og da gjennom en prosess tilsvarende full regulering. Der
tiltakene ikke er omfattende kan det vurderes om det er aktuelt å søke om dispensasjon fra dette kravet.
Der planen mangler angivelse av utnyttelsesgrad må det ved søknad om tiltak angis (krysses av for) at det
søkes om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 1.01 om krav til regulering.
Dispensasjon krever grunngitt søknad.

Planer under behandling

For mer informasjon om planer under behandling kan man sjekke disse linkene:
Oppstart reguleringsplan:
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/varsel-om-oppstart-avplanarbeid/
Høring reguleringsplan:
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/horing-reguleringsplan/

Stavanger kommune

Utskriftsdato: 21.10.2020

Adresse: Postboks 8001, 4068 STAVANGER
Telefon: 04005

Planopplysninger
EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kommunenr.

1103

Gårdsnr.

20

Bruksnr.

Adresse

Gandsveien 7, 4017 STAVANGER

90

Kilde: Stavanger kommune

Festenr.

Seksjonsnr.

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte
plan med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på
eiendommen. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik. Spesielt gjelder dette for eiendommer med
usikre eiendomsgrenser, eller der eiendommen ikke er oppmålt.

Kommuneplaner
Id

KPL-1103

Navn

Kommuneplanens arealdel 2019-2034

Plantype

Kommuneplanens arealdel

Status

Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning

Ikrafttredelse

09.12.2019

Lovmerknad

§11-15

Delarealer

Delareal 1 002 m2
Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

Reguleringsplaner
Id

468

Navn

Hillevåg.

Plantype

Eldre reguleringsplan

Status

Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse

30.08.1963

Delarealer

Delareal 836 m2
Formål Boliger
Delareal 165 m2
Formål Kjørevei

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (100 meter)
Id

2622

Navn

Områderegulering for Mariero

Status

Planforslag

Plantype

Områderegulering
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Byggesak og byantikvar
Byggesak

Mark arkitekter AS
Hillevågsveien 101
4016 STAVANGER

Dato:
Saksnummer:
Deres ref.:

18.02.2020
19/45453-5

Rammetillatelse - Gnr/bnr 20/90 - rive og oppføre vertikaldelt
tomannsbolig med to tilhørende carporter - Dispensasjon (2)
Byggestedsadresse
Ansvarlig søker
Tiltakshaver
Tiltaksklasse

Gandsveien 7
Mark arkitekter AS
Mariero Eiendom AS
1

Vi viser til din søknad mottatt 18.11.2019 og ettersendt dokumentasjon mottatt 17.02.2020.
Tiltaket omfatter rivning av eksisterende næringsbygg og bolig og oppføring av vertikaldelt
tomannsbolig med to tilhørende carporter.
Tiltaket krever dispensasjon fra reguleringsplan 468 §11 og regulert byggegrense.
Kommunens vedtak
Søknaden er godkjent med betingelser. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og
bygningsloven (pbl) § 20-1.
Følgende tiltak er godkjent:
 Riving av næringsbygg med BRA 154,8 m2 og bolig med BRA 327,8 m2
 Oppføring av tomannsbolig med BRA 318 m² og carporter med BRA 74 m²
Kommunen gir dispensasjon fra regulerte byggegrenser og reguleringsplan 468 §11
vedrørende utnyttelsesgrad, jf. pbl § 19-2.
Betingelsen for rammetillatelsen er at disse punktene blir oppfylt:
1.
2.
3.
4.
5.

Plan- og bygningsloven (pbl) med forskrifter må følges.
Avfallsplan og miljøsaneringsrapport i forbindelse med riving sendes inn med
søknad om igangsettingstillatelse.
Arbeidet kan ikke starte før dere har søkt om – og vi har gitt – igangsettingstillatelse.
Hvis ikke arbeidet er satt i gang innen tre år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen
bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i mer enn to år.
Plassering og høyde kan justeres med pluss/minus inntil 0,5 meter i forbindelse
med utstikking av tiltaket på byggeplass (Jfr. SAK10 § 6-3 b).

Det er seksjon byggesak som har behandlet saken, jf. kommuneloven § 23.4 og
delegeringsreglementet.

Postadresse
Postboks 8001, 4068 STAVANGER
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 23

Telefon: +47 51 50 70 90
postmottak.bos@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
Org.nr: 964965226

Begrunnelse for vedtaket
Eiendommen omfattes av reguleringsplan 468, og er regulert til villabebyggelse. I den
foreliggende saken er det søkt om dispensasjon fra byggegrenser og fra
reguleringsplanens §11 som lyder:
«Ingen tomt må bebygges med mer enn 1/5 av nettoarealet + garasje, for
eneboliger i rekke dog ¼.»
Etter pbl. § 19-1 kan det gis dispensasjon etter grunngitt søknad. I dispensasjonssøknaden
er det argumentert med følgende:












Omsøkt tiltak overskrider maks BYA med kun 1,95%. Dette utgjør totalt 16,08 m2
som gir hver del av tomannsboligen ca. 8 m2 ekstra. Det er snakk om en svært liten
overskridelse og sett opp mot eksisterende bygningsmasse, som er på hele 25,29%
mer enn tillatt, så har ny bebyggelse vesentlig lavere bebygd areal enn dagens
situasjon.
Utearealer er fortsatt godt ivaretatt jf. kommuneplanen og tomannsboligen med
carportene oppnår en god arkitektonisk virkning slik de står i forhold til hverandre.
Hensynet bak bestemmelsene er å sikre at tomtene ikke blir overbygd og når det
nye tiltaket er så mye mindre enn det er i dag, vil nytt tiltak imøtekomme dette
hensynet betraktelig mye bedre. Nytt tiltak fremstår i tillegg mye ryddigere på
tomten og går fra å være en blanding av bolig og næring til kun å ha bolig.
Tross en liten overskridelse vil nytt tiltak likevel fremstå luftig og dempet på tomten
og slippe inn en mye større andel av sol.
Det er en gjeldende praksis i nabolaget at boliger er oppført utenfor byggegrense
mot vei og nytt tiltak vil dermed ikke stikke seg ut i forhold til den etablerte
praksisen. For boligen er det kun snakk om en overskridelse på 1,2 meter, men
som vist på situasjonsplanen så overskrider noen av de nærmeste naboene
byggegrensen med opptil 3,9 meter.
Omsøkt tiltak vil ikke være til sjenanse eller være ødeleggende for nabolagets profil.
Tomannsboligen vil ikke påvirke trafikksikkerheten, da det ikke vil hindre noen
avgjørende sikt for forbipasserende, syklister eller bilister.
Tomannsboligen vil verken ta nevneverdig solforhold, sikt eller gi innsyn til
naboene.

Plan- og bygningsloven. § 19-2 andre ledd lyder:
«Dispensasjonen kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler.»
Bestemmelsen stiller to vilkår. Begge vilkår må være oppfylt for at en dispensasjon kan gis.
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Regulert byggegrense
Hensynet bak regulert byggegrense er å plassere bygning på den enkelte tomt i forhold til
terreng og områdets bebyggelsesstruktur. Bestemmelsen skal ivareta hensyn til
brannspredning til andre byggverk, samt sikre tilstrekkelig lys, luft og utsyn mellom bygg.
Byggegrense skal også ivareta trafikksikkerhet og vegvedlikehold der tomten grenser til
offentlig veg.
Deler av bolig 2 og hele carport mot sør plasseres utenfor byggegrense i sør. Carporten
grenser til et lite område avsatt til drift av kommunalteknisk virksomhet og har en avstand
på 14,5 m til nærmeste bygning på annen eiendom. Carportens plassering er godkjent av
Park og vei, og boligens plassering fører til en mindre overskridelse av regulert
byggegrense.
Samlet sett kan vi ikke se at hensynene bak regulert byggegrense blir vesentlig tilsidesatt.
Vi kan heller ikke se at en dispensasjon vil ha negativ innvirkning på omgivelsene eller
medføre store ulemper. Fordelene ved å gi dispensasjon anses etter dette å være klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Utnyttelsesgrad
Hensynet bak grad av utnytting er å regulere bygningers volum over terreng og bygningers
totale areal sett i forhold til behovet for uteoppholdsareal, belastning på infrastruktur og
forholdet til omgivelsene.
Omsøkte tiltak legger opp til en utnyttelsesgrad på 21,95 %, noe som medfører en
overskridelse på 1,95%. Vi vurderer dette som en liten overskridelse, og at det ikke
tilsidesetter hensynene med planen i vesentlig grad. Uteoppholdsarealene på eiendommen
blir ivaretatt med gode solforhold vest på eiendommen, og omsøkt tiltak medfører ikke en
endring av områdets typologi eller karakter.
Det er vår vurdering er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering.
Vilkårene for å kunne gi dispensasjon etter pbl § 19-2 er oppfylt. Søknaden godkjennes.
Du kan klage på vedtaket
Som part i saken har du rett til å klage på vedtaket. Fristen for å klage er 3 uker fra du
mottar dette brevet. Hvis du ønsker å klage, sender du en skriftlig klage på e-post til
postmottak.bos@stavanger.kommune.no eller per post til Stavanger kommune, By og
samfunnsplanlegging, Byggesak og byantikvar, Postboks 8001, 4068 Stavanger.
Du finner mer informasjon om klageretten på siste side.
Vi sender faktura til tiltakshaveren for behandling av søknaden.
Har du spørsmål?
Kontakt Innbyggerservice på tlf. 51507090 eller på
innbyggerservice@stavanger.kommune.no
For innsyn i byggesaken se vår internettside stavanger.kommune.no/innsynbyggesaker.
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Med hilsen
Kristin Fjeld-Eiken
avdelingsleder byggesak og byantikvar

Margrethe Vestvik Kleiberg
saksbehandler

Vedlegg:

Kopi til:
Mariero Eiendom AS Gandsveien 7 4017 STAVANGER

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
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INFORMASJON OM KLAGERETT
Hvem kan klage?
Du har rett til å klage på et vedtak hvis du er part eller har rettslig
Hvem sender du
klagen til?

klageinteresse i saken
Det er Fylkesmannen i Rogaland som er klageinstans, men du
sender klagen til Stavanger kommune på
postmottak.bos@stavanger.kommune.no eller Stavanger
kommune, by og samfunnsplanlegging, byantikvar og byggesak
postboks 8001, 4068 Stavanger.
Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen,
sender vi klagen videre til Fylkesmannen for avgjørelse.

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dagen du mottok eller ble gjort kjent
med vedtaket. Det holder at klagen er postlagt før fristen løper ut.

Du har rett til å få en
begrunnelse

Hvis du har fått avslag på søknaden, skal du få en begrunnelse for
avslaget. Dersom du mener at avslaget ikke er tilstrekkelig
begrunnet, kan du be om en mer utfyllende begrunnelse. Du må be
om dette før klagefristens utløp. Ny frist begynner å løpe fra det
tidspunktet du mottar begrunnelsen.

Hva skal være med i
klagen?

Når du sender inn en klage, skal du skrive hvilket vedtak du klager
på, og den eller de endringene du ønsker. Du må skrive hvorfor du
klager, og oppgi andre opplysninger som kan ha betyding for å
vurdere klagen. Du må skrive under på klagen.

Du kan be om utsetting Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres
straks. Du kan be om å få utsatt iverksettingen av vedtaket til
av vedtaket
klagefristen er utløpt, eller til klagen din er ferdigbehandlet. Hvis du
får avslag på søknaden om utsatt iverksetting, kan du ikke klage på
denne.
Du har rett til å se
sakens dokumenter
og få veiledning

Du har rett til å se dokumentene i saken, det er bare enkelte
dokumenter som er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til
Innbyggerservice (innbyggerservice@stavanger.kommune.no) for å
få mer informasjon om innsyn i saker, få vite mer om reglene for
saksbehandling og få veiledning.

Du kan søke om å få Som part skal du i utgangspunktet få dekket vesentlige og
dekket kostnader ved nødvendige kostnader hvis enkeltvedtaket gjøres om til din fordel, jf.
forvaltningsloven § 36. Du kan også søke om å få dekket utgifter til
klagesaken
nødvendig advokatbistand etter reglene om fri rettshjelp. Ved fri
rettshjelp er det din inntekt og formue som avgjør om du har rett til å
få dekket advokatutgiftene. Du kan ta kontakt med Fylkesmannen
for å få mer informasjon om retten til å få dekket saksomkostninger.
Henvisninger

Plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 21-8
Forvaltningsloven §§ 18, 24, 28, 29, 30, 32, 36 og 42

Saksnummer: 19/45453-5 side 5 av 5

Reguleringsplan

Stavanger kommune

Eiendom:
Adresse:
Dato:
Målestokk:

20/90
Gandsveien 7
21.10.2020
1:1000

UTM-32

©Norkart 2020
Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring

ReguleringsplanerUnderArbeid

Stavanger kommune

Eiendom:
Adresse:
Dato:
Målestokk:

20/90
Gandsveien 7
21.10.2020
1:2000

UTM-32

©Norkart 2020
Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring

REGULERINGSVEDTEKTER
TIL REGULERINGSPLAN 468 FOR EN DEL AV HILLEVÅG I HETLAND
HERRED. OMRÅDET ER BEGRENSET AV SANDVIKVEGEN,
JERNBANELINJEN, ZETLITZVEGEN OG RIKSVEG 40
Datert 11.02.1964.
Approbert av dep. 30.08.1963.
******
§ 1.

Det regulerte området er på planen vist med bred, sort og prikket reguleringsgrense.
Planen ble approbert av det Kgl. Kommunal- og arbeidsdepartement 30.august 1963.

§ 2.

Bebyggelsen innenfor planen er delt i: A. Industribebyggelse,
service/forretningsbebyggelse, (evt. lettere industri), B. Villabebyggelse, D.
Grøntbelter, friarealer.

A

Industribebyggelse.

§ 3.

De områder som er utlagt til industri er på planen vist med mørke brunt.

§ 4.

Bygningsrådet kan nekte å godkjenne plassering av bedrifter som antas å medføre
særlige ulemper for industriområdet i seg selv eller for de tilstøtende boligområder.

§ 5.

Innenfor de angitte yttergrenser for industriområdet kan bebyggelsen skje etter hver
enkelt bedrifts behov, etter planer og fasader som i hvert enkelt tilfelle skal
godkjennes av bygningsrådet. Bygningshøyder godkjennes i hvert enkelt tilfelle av
bygningsrådet med hensyntagen til både omgivelsene og den enkelte bedrifts behov.

§ 6.

Den ubenyttede del av de enkelte tomter skal være parkmessig behandlet, og områder
benyttet til parkering, lagerplass o.l. skal likeledes være parkmessig behandlet så langt
dette er mulig. Evt. innhegning av tomtene skal godkjennes av bygningsrådet.
Forhagen kan ikke benyttes til lagerplass o.l.

§ 7.

Ved de enkelte byggeanmeldelser skal det til bygningsrådet innsendes tomteplan hvor
bygningers og garasjers plassering, adkomstveger, parkeringsplasser, lagerplasser
samt beplantninger og annen terrengbehandling er inntegnet. Bygningsrådet kan kreve
detaljert plan over den parkmessige behandling, der særlige hensyn taler for dette.

§ 8.

All parkering og av- og pålessing skal skje på egen grunn. Av hver tomt skal det
legges ut et tilstrekkelig areal til det antall parkeringsplasser og til trafikkavvikling for
kjørende og gående som etter bygningsrådets skjønn vil svare til bedriftens
framtidsbehov.

B

Villabebyggelse.

§ 9.

Bebyggelsen skal være i 1-1½ etasje og skal legges så lavt at bygningen virker
tiltalende i seg selv og i forhold til omgivelsene. Høyden fra terreng til hovedgesims
bør ikke overstige 5,2 m og ingen gavlvegg på være høyere enn 8 m. For 1. etg. dog
kun 4 m fra terreng til hovedgesims.
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Bygningsrådet kan nekte bygging av hus som de mener vil ødelegge eller forandre
områdets karakter.
§ 10. Bygningsrådet kan kreve at grupper av bygninger skal ha samme takform og tekking.
§ 11. Ingen tomt må bebygges med mer enn 1/5 av nettoarealet + garasje, for eneboliger i
rekke dog ¼.
§ 12. Garasjer tillates kun oppført med maksimum 40 m2. Garasjene må plasseres slik i
forhold til våningshuset og nabohus at det oppnås en god arkitektonisk virkning.
Garasjen tillates sammenbygget med våningshus uten at garasjens areal medregnes
som bebygget areal, jfr. ellers foregående punkt.
Garasjen kan plasseres mot nabogrense, og skal plasseres innenfor byggelinje. Det
skal være oppstillingsplass for minst en bil på egen grunn. Inn- og
utkjøringsforholdene til garasjen skal være oversiktlige og mest mulig trafikksikre.
§ 13. Ved byggeanmeldelse skal innsendes kotert situasjonsplan med nøyaktig angivelse av
hvorledes tomten tenkes planert. Hvor planeringen medfører forstøtningsmur mot gate
eller nabotomt kan bygningsrådet påby at planeringslinjen senkes, eventuelt heves
eller at der skal anvendes skråninger som reduserer forstøtningsmurens høyde.
§ 14. Eventuell innhegning, forstøtningsmur, garasjeinnkjørsel o.l. må for hvert kvartal eller
for hvert gateløp utføres etter plan godkjent av bygningsrådet.
§ 15. Bygningsrådet har anledning til å gripe inn overfor skjemmende fargesetting.
§ 16. Tomtene innhegnes fortrinnsvis med hekk eller buskplanting og kantstein. Hvis gjerde
kommer til anvendelse skal det være maks. 65 cm høyt over gate, eventuelt inklusiv
10 cm støpt sokkel eller kantstein. Gjerdene må i hvert tilfelle godkjennes av
bygningsrådet, etter at reguleringsvesenets uttalelse er innhentet.
§ 17. Ved godkjenning av disse vedtekter oppheves med framtidig virkning tidligere
vedtekter for Hillevåg approbert 26. mai 1950 for ovennevnte område.
C

Offentlige parkområder og friarealer.

§ 18. I parkområde og friarealet kan bygningsrådet med formannskapets samtykke tillate
oppført barnehager, daghjem og lignende institusjoner, dessuten bygninger som har
naturlig tilknytning til park- og idrettsformål. Slike bygninger må plasseres slik at
grøntbeltenes funksjon ikke ødelegges. Det må være minimum 30 m grøntbelte på tre
sider av bygningene.
Felles bestemmelser.
§ 19. Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som virker sjenerende for området.
Slik beplanting kan bygningsårdet kreve beskåret eller fjernet. Eksisterende verdifulle
trær på området må ikke fjernes uten samtykke av bygningsrådet.
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§ 20. Bygningsrådet kan gi dispensasjon fra denne vedtekt.
§ 21. Ved siden av disse vedtekter gjelder bestemmelsene i bygningsloven og de
alminnelige bygningsvedtekter for Hetland.
§ 22. Etter at disse vedtekter er trådt i kraft er det ikke tillatt ved private servitutter å
etablere forhold som står i strid med disse vedtekter.
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