5 rekkehus á 132 m2 på Dvergsnes

Fem fine
rekkehus

15 (minst) fine kvaliteter
1. Fin beliggenhet
Dvergsnes er prima.
Dette er toppen.

6. Fine tun
Bilfritt, trygt og lunt
på begge sider.

2. Fint nabolag
Lek, spill, bad,
handle, labb til skole
og barnehage.

7. Fin hage
Fra 20 til 45 m2.
Plass til urter og grill.

3. Fin utsikt
Å se på havet er
balsam for sjelen.

8. Fin bakhage
På baksiden får du
en hage på ca 30 m2.

4. Fin takterrasse
Drøye 25 m2 privat
utendørs lounge.

9. Fin parkering
I romslig P-kjeller,
med direkte inngang
til ditt rekkehus.

5. Fine solforhold
Har Dvergsnes byens
seneste kveldssol?

10. Fin arkitektur
Rene linjer.
Klassisk Dvergsnes.

11. Fine rom
Praktiske løsninger
og store glassflater
som gir godt lys.
12. Fine materialvalg
Moderne og enkelt
å vedlikeholde.
13. Fin planløsning
BRA 132 m2 over
tre etasjer med
2 til 4 soverom.
14. Fin pris
Merk at alle har lik pris.
Kjøp først, velg først.
pris: 4.290.000,15. Fin mulighet
Husk at vi kun har 5!
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På toppen av
moderne idyll

På Dvergsnestoppen flytter du inn i et etablert område.
I dag yrer det av liv i en av Kristiansands største boligsuksesser.
Butikk, barnehager, skoler, lekeplasser, fotballbane, badeplasser.
Enten du vil bo alene, med barn, eller nær barnebarn:
Hjertelig velkommen til toppen av moderne idyll.

De fem rekkehusene har et trivelig,
lunt og bilfritt tun på begge sider.
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Gå rett inn
fra P-kjeller

Du går direkte, tørt og trygt inn i din private sluse.
P-kjelleren ligger under tunet og byggene merket
med A og B på forrige side.

Snitt

P-kjeller

6

Dvergsnestoppen Rekkehus

Toppen av moderne idyll

7

Her sees tunet bak rekkehusene
fra en av leilighetene i Bygg B.
P-kjeller ligger under bakkenivå.
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Stue og kjøkken ligger i 2. etasje med
direkte adgang fra tunet på bakkeplan.
Også denne etasjen har entré og bad
rett innenfor inngangsdøren (bak den
hvite døren på bildet).
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Også i forkant av rekkehusene blir det et bilfritt tun.
1. etasje har altså direkte adgang til P-kjeller i bakkant
og til hagen i front. Et smart grep fra arkitekten!
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Pris:		
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Pris:		
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Fasade Sør

Nøkkelinformasjon 5 rekkehus, Dvergsnestoppen (B25-3)

Fasade Vest

Selger:
Dvergsnestoppen AS. Alle opplysninger i salgsoppgaven er
godkjent av eier.

Fasade Nord

Totalentreprenør:
Kaspar Strømme AS
Barstølveien 17, 4836 Kristiansand

Fasade Øst

Adresser:
Boligene vil bli oppført på adresse i Dvergsnesåsen.
Leilighetene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig
oppført.
BESKRIVELSE AV PROSJEKTET:
Rekkehus:
På tomten med reguleringsbenevnelse B25-3 skal det
oppføres 1 rekke bestående av 3 hus og en vertikalt delt bolig,
til sammen 5 boenheter. Parkering i felles p-kjeller.
Hele prosjektet består av 26 selveierleiligheter fordelt
i 2 bygg av 13 leiligheter i 1. byggetrinn + 22 leiligheter i 2.
byggetrinn. Hvert bygg oppføres i 5 etasjer + parkeringskjeller
(Byggene er benevnt B25-1 og 2 på situasjonskart).
Boligene benevnt B25-1, 2 og 3 + B18 og B19 har rett til å
parkere i felles p-kjeller som etableres under eiendommene
B25, 1-3.

Etasjeplan

Matrikkelnummer:
Prosjektet ligger på gnr 96 /bnr. (foreløpig ikke tildelt) i Kristiansand kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og seksjonsnummer for hver
enkelt leilighet vil bli fastsatt når seksjoneringen er tinglyst.
Tomteareal:
3791 kvm. (B25-1,2 og 3) Arealet er opplyst av Kristiansand
kommune. Noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.
Beskaffenhet:
Tomten leveres opparbeidet i henhold til illustrasjon inntatt
i prospektet. Felles vedlikehold av området mellom husene
benevnt f AU3.
Areal boliger:
Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgave
og i prisliste, er angitt i bruksareal (BRA) som er boligens mål
innvendig, innbefattet innvendige boder, vegger og sjakter,
men ikke medregnet yttervegg.
I tillegg opplyses P-rom – dette er (litt forenklet uttrykt)
boligens BRA fratrukket innvendig boder og veggene til disse.
Energimerking:
Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle
plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter
og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt
påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere
energiklasse uten at dette anses som en mangel.
Ferdigattest:
Det vil foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse.
Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen.
Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse
kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde
tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til
ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbake-
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holdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for
at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å
frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.
Parkering:
Parkeringsplass og bod vil ligge som seksjonens tilleggsdel
ved seksjonering alternativt som fellesareal eller Realsameie
hvor fordeling av plasser/boder fremkommer av vedtekter.
Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig.
Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til
å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som
finnes mest hensiktsmessig før overtakelse.
Det vil være 4 handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet.
Disse tildeles beboere som har behov for det. De andre beboere, som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å
måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass,
dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen
til beboer med dokumentert behov for HC-plass.
Overskudds p-plasser i kjeller tilhører utbygger som fritt
kan selge disse innenfor reguleringsområde (plan 1367) eller
fritt leies ut.
Reguleringsplaner/Reguleringsbestemmelser:
Plan nr. 1367. Reguleringsbestemmelser for detaljregulering
Dvergsnes felt B – nordlig del, delfelt B3, sist revidert
23.12.2013.
Vei, vann og avløp:
Eiendommen tilknyttes offentlig vei, vann og avløp.
Utleie:
Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller
deler av denne.
Dersom eiendommen ikke er seksjonert ved overtakelse og
kjøper planlegger å leie ut boligen, gjøres kjøper oppmerksom
på eierseksjonslovens kapittel III som regulerer leietakers rett
til kjøp.
Organisering:
Boligene/Leilighetene (B25, 2 og 3) organiseres som et sameie
etter Eierseksjonsloven av 23. mai 1997. Det er utarbeidet
utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene.
Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir
kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse
tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse
(BRA).
Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen
bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer ihht. reguleringsbestemmelser (Plan 1367).
Rekkehusene i felt B18 seksjoneres i 8 seksjoner med rett
til parkering i p-kjeller under B25-1, 2 og 3.
Vedtekter:
Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter.
Dokumentet er vedlegg til prospektet og kan fås ved
henvendelse megler.
Betalingsbetingelser:
Kr. 100.000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14
dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må
være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet
noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover
de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før
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overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis
før kontraktsinngåelse.
Selger vil stille garantier i henhold til bustadoppføringslovens § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet
tilfaller selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Forsinket betaling
med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har
selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.
Omkostninger:
Dokumentavgift (2,5 % av andel tomteverdi),
dvs. ca. kr. 15.000,- pr. enhet.
Tinglysningsgebyr for skjøte:
kr. 525,Tinglysings- og attestgebyr pr. obl.: kr. 697,I tillegg kommer oppstarts kapital for sameiet
på kr. 50,- pr. kvm.
Felleskostnader:
Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer
i leilighetsbygget påhviler sameierne i fellesskap i henhold
til de enkeltes sameiebrøker. Jfr. utkast til vedtekter.
Driftskostnader kjeller og utearealer fordeles mellom
samtlige rettighetshavere/brukere. (B25 og B18)
Felleskostnadene for rekkehusene utgjør ca. kr. 150,pr. kvm pr. år. Budsjett over felleskostnader kan fås ved
henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette
er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på
flere punkter.
Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter,
renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel,
heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og
andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av
hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.
Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier
direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader.
Oppvarming og varmt vann kommer i tillegg til stipulerte
felleskostnader.
Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og
telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør
en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om
levering av tv- og internett tjenester med en leverandør.
Byggene vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet
tegner fullverdforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget
innbo.
Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte
enheter etter ferdigstillelse.
Øvrige mulige kostnader:
I tillegg kan det komme andre faste kostnader på leiligheten/
rekkehusene, for eksempel kostnader knyttet til vann,
elektrisitet, tv, innboforsikring m.m. Disse kostnadene beror
på den enkeltes avtaler og forbruk.
Ligningsverdi:
Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes
av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn
til om boligen er en såkalt “primærbolig” (der boligeieren er
folkeregistrert/bosatt) eller “sekundærbolig” (alle andre boliger
man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre
25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med
boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre
70 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med
boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.
Heftelser:
Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile andre heftelser
eller rådighetsinnskrenkninger på tomten enn følgende:
Tinglyst erklæring vann og kloakk. Tinglyst erklæring vedr.
p-kjeller for brukerne på eiendommene B25-1,2 og 3 samt
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B18/B19. (Rettigheter og plikter).
Tinglyst erklæring vedr. tursti gjennom eiendommene,
jfr. reguleringskart.
På hovedeiendommen kan det være tinglyst servitutter i
form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer i grunnboken
for denne eiendom.
På eiendommen vil det være tinglyst lovbestemt panterett til
sameiet.
Kopi av grunnboksutskrift fås hos megler - og må leses før
det inngås midlertidig kjøpekontrakt.
Forbehold om realisering:
Selger tar forbehold om igangsettingstillatelse og øvrige
offentlige tillatelser i tråd med de forutsetninger og rammer
som øvrig følger av prosjektet.
Forbeholdene skal være avklart av selger innen 31.12.2017.
Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne
fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet.
Etter 31.12.2017 har kjøper 2 uker på og skriftlig trekke
seg fra avtalen dersom Selger ikke har avklart sine forbehold.
Dersom kjøper velger å stå ved avtalen aksepteres også
tilsvarende endring i overtakelse.
Byggetid/Overtagelse:
Ferdigstillelse/innflytting av rekkehusene vil være ca. 2. kvartal
2019. forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart innen
31.12.2017. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt / innflyttingspunkt tilsvarende.
Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 4 måneder før
antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 4 uker før overlevering.
Selgers forbehold/forutsetninger:
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser
for usolgte enheter.
Annet:
Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold
om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige.
Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det
fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i bygg rengjort stand.
I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og
krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre
riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som
følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke
å anse som mangler ved den leverte ytelse.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å
rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går
inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår
som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som
oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med
utstyr.

være forsikret gjennom sameiet/borettslaget, men kjøper må
selv besørge løsøre- og innboforsikring.
Garantier:
Boligene selges iht. Bustadoppføringslova, og selger plikter å
stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av
kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper.
Kjøpekontrakter:
Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpekontrakt som vil bli benyttet
ved salg. Selgers kontrakts dokument forutsettes gjennomgått
før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i
kontrakten som følge av offentlige krav m.m.
Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt,
reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon
som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende
opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler.
Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som
kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross
av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres
til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det
presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før
bindende avtale om kjøp av bolig inngås.
Tilvalg/endringer:
Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgs
meny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme.
Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap
eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er
begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil
medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg
avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en
separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Budregler:
Boligene selges til fast pris. Midlertidig kjøpekontrakt fra
Sørmegleren må benyttes. Regler om budfrister i
Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger
ikke er forbruker og det brukes midlertidig kjøpekontrakt
Ansvarlig megler:
Sørmegleren AS, avd. Nybygg
Rolf R. Elieson, rolf@sormegleren.no, tlf. 990 99 107
Rita Ommundsen, rita@sormegleren.no, tlf. 990 99108
Visning/presentasjon:
Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/
presentasjon
Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten
salgsinformasjon bestående av:
• Plantegninger
• Snitt og fasadetegninger
• Forslag til driftsbudsjett
• Foreløpig kjøpekontrakt
• Vedtekter (Fås hos megler)
• Reguleringsplan/bestemmelser (fås hos megler)
• Kjøkkentegninger (fås hos megler)
Produsert: 19.05.2017

Selgers rett til endringer:
Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke
vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder
arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i
konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger.
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 igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så
langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.
Forkjøpsrett:
Ingen forkjøpsretter (kun forkjøpsrett for medlemmer av Sørlandets Boligbyggelag i forbindelse med tildeling av leiligheter ved
første salgsstart)

Gebyr ved videresalg:
Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse vil
det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves
av Sørmegleren. Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse.
Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til
tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper.

Lovverk/avtalebetingelser:
Boligene selges iht. Bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der
kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom
av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås
etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler.
En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens
alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er
å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3),
gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf.
Avhendingslovens § 3-9.

Forsikring:
Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av
utbygger, jfr buofl. § 13 siste ledd.. Etter overtagelse vil bygget

Kredittvurdering / hvitvaskingsloven:
Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt
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bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant
annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim
om eventuelle mistenkelige transaksjoner
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Byggebeskrivelse 5 rekkehus, Dvergsnestoppen (B25-3)
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

BETONGGULV PÅ GRUNN
80-100 mm armert betongdekke
0.2 mm plastfolie
200-250 mm polystyren – se egen U-verdiberegning
Radonsperre med forsvarlig tetting rundt alle gjennomføringer.
Avrettet finmasse
Sprengt steinmasse til fast fjell
Under alle bærevegger, pipe, søyler og andre bærende 		
punkter skal det være forsvarlig såle uten isolasjon.
YTTERVEGGER
Liggende og stående kledning hvit (grunnet 2 strøk)
36mm lekt.
23mm lekt
9 mm GU-gipsplater
Stender/losholter 36x148 mm
150 mm mineralull - se egen beregning av U-verdi.
0.15 mm plastfolie (dampsperre)
Utforing 48 mm med 50 mm mineralull. Elektriske			
installasjoner etc. legges i dette sjikt slik at det i minst mulig 		
grad er nødvendig å bryte dampsperre.
12 mm gipsplate

VINDUER/DØRER
• Energiglass med gjennomsnittlig u-verdi etter energiberegning
eller bedre.
• Hoveddør fra Gilje type Richard, og terrassedører fra
Sør Vindu type Gealan, farge Ral 7016 antrasittgrå. Innvendig
farge hvit, av god kvalitet, etter energiberegning eller bedre.
• Det skal benyttes sikkerhetsglass i innvendige og utvendige 		
dører samt sidefelt/vinduer til disse.
• PVC vinduer fra Sør Vindu type Gealan, innadslående farge 		
Ral 7016 antrasittgrå. Innvendig farge hvit.
• Det skal benyttes sikkerhetsglass i alle vinduer med 			
brystningshøyde lavere enn 80 cm.
• Det må merkes eller skjermes for å unngå at personer støter 		
sammen med glassfelt i bygget.
• Vinduer mer enn 2,5 m over terreng må barnesikres.
• Vinduer mer enn 5 m over terreng må barnesikres og i tillegg 		
ha en brystningshøyde på min. 0,7 m.
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ETASJESKILLER
• Parkett.
• 22 mm spon
• Bjelkelag dimensjonert etter NBI 522.351-Tabell 2 (trebjelker)
eller Masonite’s tabeller. Alternativt del av prefabrikkert takstol.
• 200 mm mineralull
• 30 x 48 mm lekter
• 12 mm gipsplate.
• Dragere etter NBI 520.222 (laminert) eller 520.226 (stål)
•
•
•
•
•
•
•

TAK
Takbelegg
250 mm mineralull – se egen U-verdiberegning. Med fall.
0.15 mm plastfolie, dampsperre
18mm OSB
Taksperrer Masonite, dimensjonert ihht regler fra
Norsk takstolkontroll.
Nedlekting.
12 mm gipsplate

VENTILASJON
• Det monteres balansert ventilasjonsanlegg med avtrekk 		
sanitærrom og våtrom, fra kjøkken må det være separat 		
avtrekk (kjøkkenventilator). Ventilasjonsanlegget må ha min. 		
80% varmegjenvinning.
• Soverom bør dessuten ha vindu som kan åpnes.
• Se tegninger og prosjektering ventilasjon.
VÅTROM Utføres i samsvar med TEK 10
• I alle våtsoner skal det legges forskriftsmessig membran,
i tråd med TEK 10
• Der vegger skal fliselegges skal det benyttes stendere med 		
c-c 300 mm, samt gipsplatekledning. Alternativt stender c-c 		
600 mm og 2 lag 13 mm gipsplate på siden som flislegges.
• Alle gulv med sluk skal ha tilstrekkelig fall.

Rom

Gulv

Vegg

Himling

Elektro

Innredning

Annet

1. Etasje
Sluse

Viking Light Grey, Malt gips Farge
60x60,
0500-N Klassisk
hvit

Malt gips

Iht NEK 400

Bad

Carnaby Street,
Dark Grey 20x20

Malt gips

Iht NEK 400

Baderomsinnredning iht vedlegg.
Vegghengt toalett

Vannbåren
gulvvarme

Gang/trapp

Viking Light Grey, Malt gips Farge
60x60, 1 stavs
0500-N Klassisk
eikeparkett
hvit

Malt gips

Iht NEK 400

Standard tett
trapp som vist
på plantegning,
Svingtrapp, hvitmalt. Fra Øvrebø
Snekkerverksted

Vannbåren
gulvvarme

Bod/Teknisk

Belegg

Malt gips Farge
0500-N Klassisk
hvit

Malt gips

Vannbåren
gulvvarme

Utslagsvask

1 stk. vent.anlegg.
VV bereder.
Utslagsvask

Bod under trapp

Belegg

Malt gips Farge
0500-N Klassisk
hvit

Malt gips

Iht NEK 400

Soverom

1 stavs
eikeparkett

Malt gips Farge
0500-N Klassisk
hvit

Malt gips

Iht NEK 400

Entre

Viking Light Grey,
60x60,

Malt gips Farge
0500-N Klassisk
hvit

Malt gips

Bad

Carnaby Street,
Dark Grey 20x20

Modena White
Matt 20x40

Malt gips

Stue/kjøkken

1 stavs
eikeparkett

Malt gips Farge
Klassisk hvit

Malt gips

Iht NEK 400

Stue/Sov

1 stavs
eikeparkett

Malt gips Farge
0500-N Klassisk
hvit

Malt gips

Iht NEK 400

Tillvalgs bad

Carnaby Street,
Dark Grey 20x20

Modena White
Matt 20x40

Malt gips

Iht NEK 400

Modena White
Matt 20x40

2. Etasje
Vannbåren gulvvarme

Vedlegg:
1. Energiberegning.

Baderomsinnredning iht vedlegg.
Vegghengt toalett

Vannbåren gulvvarme

Standard tett
trapp som vist
på plantegning,
Svingtrapp, hvitmalt. Fra Øvrebø
Snekkerverksted

1 stk Varmepumpe
Samsung smart 09.
TV-uttak

3. Etasje

INNVENDIGE VEGGER
• 48 x 98 mm stender c/c 600 mm fullisolert.
• Tosidig kledd med 12 mm gipsplate.
• Nødvendige spikerslag innsettes for sanitærutstyr, elektriske 		
installasjoner og eventuell fliselegging.

TV-uttak

Baderomsinnredning iht vedlegg.
Vegghengt toalett

Vannbåren gulvvarme

Diverse:
Kjøkken fra Sigdal til en verdi av kr. 70.000 inkl montering og mva.
Alle tak leveres listefri.
Listverk leveres ferdig malt fra fabrikk. Spikerhull kittes.
Farge innvendig tak, klassisk hvit.
Det må påregnes ett eller flere opptrinn fra gulv 3 etg ut til takterrasse.
Dører leveres som slette hvite formpressende.
Terrassebord leveres i impregnerte materialer.
Parkett av typen Easy loc 1-stav eik rustikk mattlakk 14x125/127x1000-1200mm.
Ved valg av bad i 3. etasje påløper det en ekstra kostnad på kr. 100.000,-.
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Dvergsnestoppen Rekkehus

Toppen av moderne idyll
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Natur

Kyststien langs havet er boltreplass gjennom hele året.
Her kan du leke, labbe og løpe til sola går ned
– på sommeren skjer det omtrent når Kveldsnytt begynner.
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Dvergsnestoppen Rekkehus

Toppen av moderne idyll
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Nærhet

Kjevik lufthavn
Kvadraturen
RIL klubbhus
Holte ungdomsskole
Kr. sand golfklubb
Skole 3. - 7. trinn
Dagligvare
Barnehage
Skole 1. - 2. trinn
Fotballbane
Badebrygge

Nær venner. Nær natur. Nær butikk. Nær skole. Nær farfar.
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Dvergsnestoppen Rekkehus

Toppen av moderne idyll

13 km
10 km
3,6 km
2,5 km
1,8 km
900 m
700 m
400 m
400 m
400 m
200 m

10
8
5
5
5
2

30
15
12
6
3
2
1
1
1
-

16
14
6
2
4
1
1
-

minutter
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COOP
Mega
Dvergsnes skole
1. - 2. trinn

Dvergsnes skole
3. - 7. trinn
Kystveien

Dvergsnesveien

Espira
Dvergsnestangen
barnehage

Fidjekilen

Dvergsnessvingen

Børresvåg

Kristiansand
Feriesenter

Teistholmen

Herøya

Dvergsøya

