
Enebolig i kjede ca. 172 m2

Illustrasjonsbilde. Avvik i leveranse kan forekomme.

Utsyn - på toppen av Sangereidlia



Dugg EneboligSangereidåsenXX XX

Sangereidåsen. Et nytt boligfelt. 
En rask sykkeltur fra Lillesand 
sentrum. Tett på skjærgården. 
12 minutter fra Dyreparken.
Grensende til badeplasser og 
vakkert turterreng. Eneboliger, 
vertikaltdelte eneboliger og rekke-
hus midt blant ny barnehage, 
butikk og en stor lekeplass.

Her bygges
Sangereidåsen

Lillesand – midt i Agder
Barnehage, 1 min.

Ballbane, 1 min.

Buss, 1 min.

Lekeplass, 1 min.

Planlagt dagligvare, 1 min.

Sittegrupper, 1 min.

Turløyper, 1 min.

Badeplasser, 4 min.

Båtplasser, 4 min.

Skifjell, 20 min.

Basketballbane, 2 min.

Skatepark, 2 min.

Kiwi dagligvare, 4 min.

Borkedalen barneskole, 6 min.

Lillesand sentrum, 8 min.

Lillesand stadion, 14 min.

Dyreparken, 12 min.

Sørlandssenteret, 15 min.

Kjevik, 23 min.
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Sangereidåsen har fått en helt ny barnehage som åpnet august 2019. 
Espira heier på det lekende barnet med masse overskudd. Tre daglige fullkost 
måltider, laget fra bunnen, er ett av flere grep som tas for å lykkes med målet.

Les mer på espira.no

Espira kunnskapsbarnehage
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Delikat arkitektur
Boligene har fått navnet «Utsyn» på grunn av den frie beliggenheten 
på toppen av Sangereidlia. Du har utsyn utover grønn natur og blått 
hav. Boligene er på tre etasjer, har saltak og er kjedet sammen med 
en toetasjes bygningsdel med takterrasse. Dette gir god balanse i 
arkitekturen samtidig som det gir gode skjermede uteområder.

Enebolig i kjede ca. 172 m2

• Vedlikeholdsenkle fasader
• Carport og praktisk 

sportsbod i boligen
• To balkonger og sørvendt 

terrasse på tilsammen 45 m2

• Tre bad i tillegg til eget 
vaskerom

• 3 soverom

Illustrasjonsbilde. Avvik i leveranse kan forekomme.
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Lyckliga gatan
Boligene har terrasser og uteområder på alle tre plan. Det gir 
god boltreplass for hele familien.
I Sangereidåsen er boligene plassert slik at det ikke
blir gjennomgangstrafikk i gatene. Kanskje kan vi få 
se barn som hopper paradis og leker ”ring-på-og-stikk”.
Vi både håper og tror det. 

Illustrasjonsbilde. Avvik i leveranse kan forekomme.
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Utsyn
Også når du står du på terrassen lever disse boligene virkelig 
opp til sitt navn – «Utsyn». Her har man orkesterplass med 
maksimal utnyttelse av sikt- og solforhold.

Illustrasjonsbilde. Avvik i leveranse kan forekomme.
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Moderne og åpent
Endelig en bolig med separat kjøkken! Moderne kjøkken 
med romslig spiseplass, likevel skjermet fra stuen.

Velg mellom fem ulike kjøkkenfarger 
og benkeplater – uten tillegg i pris!
Feil farge på veggen? Du kan enkelt 
endre farge som tilvalg. Kjøkkenet 
leveres av Strai Kjøkken.
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Gjennomgående lys
Når solen er oppe, er det alltid et vindu 
den vil skinne inn gjennom.

Enebolig i kjede ca. 172 m2 
• Store vinduer og 

gjennomgående lys
• Énstavs parkett som 

standard i alle rom
• 60x60 fliser på bad

Illustrasjonsbilde. Avvik i leveranse kan forekomme.
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1 2 3 4 5

meter

0

7 m²
Vaskerom

5 m²
Bad

6 m²
Sportsbod

12 m²
Gang/trapp/gard

6 m²
VF

8 m²
Sov

Målestokk A3:
A3=1:50
Målestokk A3:
A3=1:50

BRA Plan 1 Enebolig i kjede 1 49 m²

Plan 01 - Enebolig i kjede 1 etg.

1 2 3 4 5

meter

0

7 m²
Bad

46 m²
Opphold/kjøk

12 m²
Sov

3 m²
Gard

2 m²
Gang

12 m²
Balkong 2. etg -b

10 m²
Balkong 2etg - a

Forberedt for
ildsted

Målestokk A3:
A3=1:50
Målestokk A3:
A3=1:50

Plan 02 -  Enebolig i kjede 2 etg

BRA Plan 2 Enebolig i kjede 2 75 m²

Enebolig i kjede 1. etg | BRA: 49 m2 Enebolig i kjede 2. etg | BRA: 75 m2

Foreldresuite
«Utsyn» er en  stor bolig for hele familien. To stuer, bad og soverom på alle plan, flere 
uteområder gir rom og mulighet for både privatliv og for felleskap. Foreldresuiten 
er et eksempel på dette og består av bad, walk-in closet/garderobe i tilknytning til 
foreldresoverommet. Skap din egen SPA og innred et walk-in closet. Avslutt dagen i 
din egen private hule – det er luksus det!
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1 2 3 4 5

meter

0

12 m²
Sov

3 m²
Bad

23 m²
Terrasse 3 etg

25 m²
Opphold

6 m²
Trapp

Forberedt for
ildsted

Målestokk A3:
A3=1:50
Målestokk A3:
A3=1:50

BRA Plan 3 Enebolig i kjede 3 48 m²

Plan 03 - Enebolig i kjede 3 etg.

Nærhet
Nærhet til gode venner og store lekeområder.

Nærhet til hyggelige turområder,
til lune fellesområder og solrike badeplasser.

Nærhet til koselige kaféer og butikker i Lillesand.
Få skritt fra huset, så er du i naturen.

En liten tur på sykkelen, så er du i byen.
Sangereidåsen – et godt sted å vokse opp.

Enebolig i kjede 3. etg | BRA: 48 m2

Enebolig i kjede totalt BRA: 172 m2
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Rom Gulv Vegg Himling Sanitær/Varme Elektro Innredning

1 Etasje

Vindfang
30x60 flis modena pro 
stone antracite m/ eik 
fotlist

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Varmekabel Stikk/takpunkt ihht. NEK 400
2 stk downligths m/ dimmer

Gang/trapp 14 mm 1 stavs eikeparkett 
matt lakk

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Stikk/takpunkt ihht. NEK 400

Soverom 8 m2 14 mm 1 stavs eikeparkett 
matt lakk

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Stikk/takpunkt iht. NEK 400

Bad

60x60 flis modena pro 
stone anthracite
5x5 I dusjsone

60x60 flis modena pro 
stone antracite

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

90x90 dusjvegg som kan slås inn og 
ut 
Vegghengt toalett med innebygd 
sisterne.
Ett greps blandebatteri.—Sluk
Varmekabel

Stikk ihht. NEK 400.
2 stk downlighs m/dimmer

Servantseksjon 80 cm.
80 cm speil m/lys uten stikk

Vaskerom 20x20 grå flis m/oppkant Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Opplegg til vaskemaskin Stikk/takpunkt ihht. NEK 400

Trapp
Hvite vanger, fingerskjøtet 
eiketrinn, stålspiler og hvit 
håndrekke. Åpen trapp.

Gips. Sparkles og males 
(S 0500 -n)

Gips. Sparkles og males 
( S 0500 -n)

Sportsbod Støpt dekke finerplater finerplater

2 Etasje

Stue og kjøkken 14 mm 1 stavs eikeparkett 
matt lakk

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Stikk/takpunkt ihht. NEK 400 Kjøkken ihht. Kjøkkentegning fra 
Strai kjøkken.Kjøkkenvifte medfølger.

Bad

60x60 flis modena pro 
stone anthracite
5x5 I dusjsone

60x60 flis modena pro 
stone antracite

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

90x90 dusjvegg som kan slås inn og 
ut 
Vegghengt toalett med innebygd 
sisterne.
Ett greps blandebatteri.
Sluk og Varmekabel

Stikk ihht. NEK 400
2 stk downligths m/ dimmer

Servantseksjon 80 cm.
80 cm speil m/lys uten stikk

Soverom 12 m2 14 mm 1 stavs eikeparkett 
matt lakk

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Stikk/takpunkt ihht. NEK 400

Gang 14 mm 1 stavs eikeparkett 
matt lakk

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Stikk/takpunkt ihht. NEK 400

Garderobe 14 mm 1 stavs eikeparkett 
matt lakk

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Stikk/takpunkt ihht. NEK 400

3 Etasje

Opphold 14 mm 1 stavs eikeparkett 
matt lakk

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Stikk/takpunkt ihht. NEK 400

Bad

20x20 grå flis m/oppkant Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

90x90 dusjkabinett. Vegghengt 
toalett med innebygd sisterne.
Ett greps blandebatteri.
Sluk
Varmekabel

Stikk/takpunkt ihht. NEK 400 Servantseksjon 60 cm
Speil med lys.

Soverom 12 m2 14 mm 1 stavs eikeparkett 
matt lakk

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Gips sparkles og males 
(S 0500-n)

Stikk/takpunkt ihht. NEK 400

Romskjema
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HVA SOM IKKE ER INKLUDERT I LEVERANSEN
• Hvitevarer
• Garderober
• Belysning utover det som er beskrevet i romskjema
• Ildsted (stålpipe klargjort i yttertak inkludert)

LEVERANSEBESKRIVELSE
ETASJESKILLER
Etasjeskiller i tre

YTTERTAK
Boligene leveres med papptekking
Beslag og nedløp i farge sort.

FASADEKLEDNING
Boligene vil få tre-kledning Royal farge sort i kombinasjon med Royal grå.

TERRASSER/BALKONG
Dekker utføres i CU imp terrassebord. Balkong på baksiden av boligen 
i 2. etasje leveres som terrasse på bakkeplan (terreng på baksiden av 
boligene skal heves til nivå med 2. etasje. Rekkverk i glass/tre i kombina-
sjon med sort stål på balkonger i 2 og 3. etasje. Ikke rekkverk på terrasse 
på bakkeplan (på baksiden av boligen.)

LISTVERK
Overgang mellom vegger og tak sparkles og males (uten lister)
Lakket eik gulvlist
Hvite lister rundt dører, stifter sparkles og males (1 strøk)

VINDUER OG DØRER
Vinduer leveres i utførelse aluminiums belagt tre type drei/kip – innad 
slående. Innvendig og utvendig farge sort. Samme farge som utvendig 
beslag
Innerdører i hvit slett utførelse. Ytterdør leveres i sort utførelse.

ENERGI
Boligen leveres i henhold til TEK 17

SPORTSBOD
Inngang fra boligen og fra garasje til sportsbod. Ventilasjonsaggregat 
monteres i sportsbod. Leveres med støpt dekke, finerplater på vegg/tak. 
Isolert.

UTOMHUS
• Leveres grovplanert på sprengsteinsfylling. På baksiden 

av boligen er terreng hevet til nivå med 2. etasje.
• Oppgruset adkomstvei

Utvendig strømskap og kummer for VA anlegg plasseres på tomten ihht 
offentlige krav. Utvendige murer, trapper, gjerder, beplantning etc er ikke 
tatt med.

PLASSERING AV TEKNISKE INSTALLASJONER
Ventilasjonsaggregat plasseres i sportsbod.

OPPVARMING
Varmekabler ihht romskjema
Boligen er klargjort for installasjon av stålpipe og ildsted.

TV/DATA
Det legges et punkt i opphold/stue i 2. etasje.

SMARTHUS
Klargjort for smarthusteknologi

UTEKRAN
Det leveres frostfri utekaran

UTENDØRS BELYSNING
2 stk utelamper.

FORBEHOLD
Det tas forbehold om rett til endring av form og utførelse i denne beskri-
velse forutsatt at den generelle standarden ikke forringes. Det tas forbe-
hold om avvik i beskrivelse og mindre endringer/tilpasninger i fasade som 
følge av detaljbearbeidelse.

Det må påregnes sjakt/inn boksinger/nedforinger for tekniske føringer 
som ikke er vist på tegninger. Utstyr og innredning som ikke står i rom-
skjema, men som er vist på plantegningen er ikke med i leveransen.

Alle illustrasjoner, perspektiver og foto er kun ment å gi et inntrykk av 
ferdig bebyggelse, og ikke bindene for utforming av den endelige bebyg-
gelsen. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i leveran-
sen. Ved eventuelle avvik mellom tegning og illustrasjon, er tegninger 
gjeldene.

All informasjon er gitt med forbehold om rett for utbygger til å foreta min-
dre endringer. Endringene skal ikke forringe standarden på leveransen. 
Det tas forbehold om trykkfeil.

I overgang mellom himling, vegg i hjørner og mellom vegg og vindu kan 
det oppstå sprekk og riss som følge av normal tørk og krymp av bygnings-
materialer.

Tilvalg hos våre underleverandører vil det være et påslag på 10-15 %. 
Tegningsendring belastes med kr. 7.500,- pr. endring.

SELGER
Lille Sand AS V/HSH Utvikling AS
Markensgt. 42, 4612 KRISTIANSAND S
Org.nr: 980 803 864

ADRESSE 
Sangereidlia 36, 38, 40, 42 4790 LILLESAND
Området, veiene har ikke fått tildelt adresser. 
Foreløpige tomtenummer fremkommer av kart og vedlagte prisliste. 

Registerbetegnelse gnr. 18, bnr. 485 og senere fradelte parseller fra denne 
i Lillesand kommune. Eiendommene vil bli fradelt hovedbruket, og hver 
bolig vil bli tildelt eget målebrev/matrikkelbrev og adresse.

AREALANGIVELSE
Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i (BRA), 
og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette angir boligens areal innenfor 
omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod, uten fradrag for 
sjakter. I tillegg er bruksarealet i utvendig bod medtatt. Da de oppgitte 
arealene i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene 
ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% 
mindre/større enn markedsført areal.

P-rom er alle beboelsesrom, S-rom er bod/tekniskrom, sportsbod og 
carport.

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/selger og er oppmålt etter 
tegninger.

INNHOLD
Det vises til plan/tegninger vedrørende innhold til den enkelte enhet.

STANDARD
Se leveransebeskrivelse og romskjema inntatt i prospekt.

EIERFORM
Selveier. 

BOLIGTYPE
Prosjekterte eneboliger.

BYGGEMÅTE
Fremkommer av leveransebeskrivelse og romskjema.

TOMT
Tomteareal på den enkelte eiendom fremkommer i vedlagte prisliste. 
Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter fradeling ved endelig oppmå-
ling utført av kommunen. 

Tomtene er selveiertomter.

Utbygger og selger ferdigstiller alle uteareal iht. til beskrivelse.

Kjøper må akseptere avvik på tomtestørrelsen da det angitte areal ikke er 
oppmålt enda. 

Kjøper må akseptere at det på eiendommene kan bli tinglyst rett til 
plassering av boligen på grensen mot vest samt generelle kommunale 
bestemmelser.

PARKERING/GARASJE
Er angitt på tegninger og på kart. I tillegg vil det bli opparbeidet felles 
parkeringsplasser i området.

BYGGEÅR
Byggearbeidene starter når bolig er solgt og ramme og igangsettingstilla-
telse er gitt. Forventet ferdigstillelse vil bli opplyst av selger i hvert tilfelle.

PRIS
Enhetene selges til faste priser. Selger står fritt til å endre prisene på 
usolgte enheter uten forutgående varsel, når selger finner dette hensikts-
messig. Det vises for øvrig til vedlagt prisliste. 

OMKOSTNINGER
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpe-
summen betale følgende omkostninger:

• Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5% av andel 
tomteverdi som fremkommer av prislisten.

• Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 525,–
• Tinglysingsgebyr pantobligasjon p.t. kr 525,–
• Attestgebyr kr. 206,–
• Startkapital Velforening, kr. 500,–.

Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. 
Statens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres 
og eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko. Omkostning pr. enhet 
fremgår av prislisten.

BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesummen betales ved overtagelse.
Det vil bli utsendt faktura fra EiendomsMegler1 iht. Bustadsoppføringslova 
§12. All innbetaling er å anse som depositum iht. Bustadoppføringsloven. 
§ 46 frem til det eventuelt stilles forskuddsgaranti etter Bustad-
oppføringsloven § 47, da vil beløpet anses som forskudd.
Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av 
17.12.1976 nr. 100.

TILVALG
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer b) som ikke står i 
sammenheng med selgers ytelse, eller c) som vil medføre ulemper for 
selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller 
tilleggsarbeidet.

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kontraktsmessige og 
tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene 
kjøperen krever.

Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og tilleggs-
arbeider såfremt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47 er stilt. 
Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens 
krav på tilleggsvederlag.

Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal tilleggsvederlaget betales ved 
overtakelsen.

KOMMUNALE AVGIFTER OG FORMUESVERDI
Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av ligningskontor og 
kommune etter ferdigstillelse. Spørsmål om kommunal eiendomsskatt 
rettes til kommunen.

VEI, VANN OG AVLØP
Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private og 
offentlige ledninger. Alle arbeider og kostnader/gebyrer er inkludert i 
kjøpesummen.

INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR
Det leveres kabel for tv/internett til den enkelte bolig iht. romskjema. 
Avtale og abonnement tegnes med områdets valgte leverandør.

REGULERINGSFORHOLD
Eiendommen ligger i et område regulert til Bolig, næring og offentlig 
tjenesteyting (barnehage). Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos 
megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter 
til å gjøre seg kjent med disse.

OVERTAKELSE
Oppstart og ferdigstillelse av den enkelte bolig avtales nærmere ved kjøp.
Antatt byggetid ca. 7 måneder, dog avhengig av oppstartstidspunkt/
årstid.

Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen 
til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette 
minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte 
overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig 
varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet, jfr. 
Bustadoppføringslova §18.

Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse. Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbeta-
linger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er betalt før utlevering av 
nøkkel til leilighet finner sted. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om 
seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.

Kjøpsinformasjon
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Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato 
fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med 
ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner 
og utomhusarbeider.
Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse 
selv om det gjenstår arbeider som nevnt foran eller arbeid gjenstår på 
felles-områdene. Det samme gjelder dersom tinglysing av hjemmelsover-
gang ikke kan gjennomføres på overtakelsesdagen.
Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det ikke er stilt  
§47 garanti. De siste 10% av kjøpesummen skal uansett stå på meglers 
klientkonto inntil hjemmelen er overført.
Eiendommen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være 
byggerengjort.
Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god margin 
i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå forsinkelser i 
byggeprosessen.

FELLESAREAL/UTOMHUSAREALER
Ved overtakelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller innvendige 
arbeider på eiendommens/områdets fellesarealer. 

Overtakelse av boligen kan ikke nektes av kjøper selv om utomhusarealer 
ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt 
ved overtakelse av boligen, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes 
i overtakelsesprotokollen.

Det gjøres oppmerksom på at leveransebeskrivelsen/utomhusplanen 
i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil 
forekomme. Kjøper kan utøve tilbakehold av nødvendig beløp på meglers 
klientkonto som sikkerhet for manglene. 

Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene. Alternativt kan selger 
stille garanti for ferdigstillelsen. Ovennevnte oppfordring om tilbakehol-
delse gjelder også for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig bruks-
tillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale 
oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger.

Dersom kjøper likevel velger å overta, er det ulovlig å bebo boligen/ta bo-
ligen i bruk. Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og 
eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle 
krav om dagbøter.

ADGANG TIL UTLEIE
Det er kun en bruksenhet pr. eiendom som selges. Ingen restriksjoner 
utover generelt krav om radonmåling ved utleie.

VELFORENING
Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlige myndigheter 
krever det, kan selger sørge for etablering av velforening eller lignende 
som kjøper blir pliktig medlem av. 

Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlem-
mene i den aktuelle forening/sameie.

Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere 
foreningens/sameiets rettigheter og plikter.

HEFTELSER/SERVITUTTER 
Ingen pengeheftelser følger eiendommen ved salg. Selger forbeholder 
seg rett til å tinglyse de erklæringer som plan- og bygningsmyndighetene 
eller andre (inkludert selger) måtte ønske, for hensiktsmessig å kunne 
gjennomføre utbyggingen av eiendommen og drift og vedlikehold av 
fellesområder, nettverk m.m. 

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst 
servitutter som erklæringer/avtaler. 

OFFENTLIGE FORBEHOLD
Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen etablere eller forutsette 
tiltak og innretninger på eller ved eiendommen.

SELGERS FORBEHOLD
Selger tar forbehold om følgende:
• offentlig godkjenning av prosjektet og den enkelte bolig
• oppstart og ferdigstillelse av den enkelte bolig.
• byggearbeidene kan igangsettes innen 2 måneder etter signert kontrakt.

Når endelig offentlig godkjenning foreligger kan selger selv velge å fra-
falle forbehold om oppstart/ferdigstillelse av den enkelte bolig.

FORSINKET LEVERING.
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter 
reglene i Bustadoppføringslova.

Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force maju-
re, streik, ekstreme klimatiske forhold, brann, vannskade, innbrudd o.l gir 
selger rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt 
om å tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende bolig.

AVBESTILLING
Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova kap. VI.
Dersom forbrukeren avbestiller fastsetter selgeren krav på vederlag og 
erstatning i samsvar med Bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Det vil si at 
kjøper bærer all risiko ved avbestilling.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.

AVTALEBETINGELSER
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 
1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad 
(Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entre-
prenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper 
om de samme betegnelsene.

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes 
i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.
Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk. 
Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert kjøpstilbud 
uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning 
til enhver tid til anvendelse. Bustadsoppføringslova kommer ikke til 
anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligene 
er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om 
avhending av fasteiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å 
selge etter Bustadoppføringslova.

Kjøper er innforstått med at forpliktende finansieringsbevis for hele 
kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht. 
Bustadoppføringslovas § 46 2.ledd, og at disse opplysningene kan bli 
videreformidlet til utbyggers byggelånsbank.

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom 
kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansierings-
bevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som 
vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkost-
ninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper. Det 
forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en 
hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om 
dette i kjøpstilbudet. 

Interessenter og kjøper godtar at selger og megler bruker elektronisk 
kommunikasjon i salgsprosessen.

EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN
Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger. Selger 
betinger seg et administrasjonsgebyr på kr. 50.000,– I tillegg kommer 
kostnader ved bruk av megler.

DETALJPROSJEKTERING
På salgstidspunktet er prosjektet ikke ferdig detaljprosjektert. Under 
detaljprosjekteringen må det påregnes mindre justeringer av planer, 
materialbruk og løsninger. Eksempler på dette er veggtykkelser, sjakter/
innkassinger for tekniske føringer, mindre justeringer på kjøkkeninn-
redning, vinduer, dører, bod plasseringer, justeringer i garasjeanlegg og 
annet. Sjakter og føringer for VVS er ikke endelig inntegnet og nedkas-
singer/foringer i himling vil stedvis kunne forekomme. Generelt er himling 
i bod/entre/hall nedsenket for å skjule tekniske anlegg/føringer. 

Justeringer som beskrevet over berettiger ikke endring av kjøpesummen 
så lenge justeringene ikke er vesentlige og påvirker leiligheten negativt 
mht. rom, funksjon og kvaliteter. Justeringer som beskrevet over kan også 
medføre mindre endringer i beregningsmessig bruksareal, uten at dette 
berettiger endring av kjøpesum dersom leiligheten og prosjektets ytre 
mål er tilsvarende som på salgstidspunktet. Plantegningene er i skalert 
målestokk. De må imidlertid ikke benyttes som grunnlag for bestilling av 
innredning eller møbler. Mindre avvik kan forekomme. 

Krymping i betong, tre, plater etc. kan medføre riss. Selger er ikke for-
pliktet til utbedring av slike mangler utover normer/krav i Norsk Standard 
NS3420 3, utgave etter NBI-byggdetaljblad «520.008 toleranser, anbefal-
te toleranser til ferdige overflate for utførelse». Skader som måtte skyldes 
kjøpers bruk eller manglende vedlikehold vil heller ikke vedrøre selger.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER
Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser 
på usolgte enheter, uten forutgående varsel når selger finner dette 
hensiktsmessig.

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktsteg-
ninger i perspektiv, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet 
for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer 
– eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting – som 
ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse 
som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes 
som mangel fra kjøpers side.

Inntegnet utstyr/inventar som er stiplet medfølger ikke. Generelle beskri-
velser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for 
alle enhetene. Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt 
og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende 
og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt bud inngis. Det kan 
være avvik mellom de planskisser, planløsninger, og tegninger som er 
presentert i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik 
mellom tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelsen i den 
 endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og 
omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle pla-
ner, som følge av bl. a. den arkitektoniske utformingen av byggene. 
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen i brosjyre fra utbygger skal 
angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi 
hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke 
er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende 
krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgiv-
ningen, herunder kravene i teknisk forskrift. 

Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i 
egen markedsføring.

GARANTIER
For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille de 
nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslova § 12 og even-
tuelt § 47. Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta utbetaling av 
kjøpers innbetaling fortløpende.

ENERGIMERKING
Selger har ikke energimerket bygningen enda da det som kjent er tidlig 
i prosjekteringsfasen. Karakterskalaen strekker seg fra A (best) til G 
(dårligst). De aller fleste boliger vil ikke få toppkarakter. Nye boliger som 
tilfredstiller byggeforskriften i dag, vil normalt få C eller D. 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.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med salgsprospekt, regule-
ringsplaner, leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper 
har fått tilgang til. 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 inngås.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV EN HANDEL
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og 
terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre 
legitimasjonskontroll.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kunde-
kontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av 
reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre 
enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontrakts-
møtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerfore-
taket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør.

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelige trans-
aksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelig transaksjon» menes transaksjon 
som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer 
som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan 
også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at 
meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE
Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell.
Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen.

FINANSIERING
EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell 
rådgiver i SpareBank 1. 

FORSIKRING
Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 forsik-
ring spesielt gunstig forsikring. Din megler setter deg gjerne i forbindelse 
med en forsikringsrådgiver.

VERDIVURDERING
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du vurderer salg. 
Verdivurderingen utføres av erfarne meglere, og skal gjenspeile eiendom-
mens normale verdi på vurderingstidspunktet.

INFORMASJON TIL SALGSOPPGAVEN
Er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, 
selger og selgers leverandører.
All informasjon er godkjent av selger.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.

VEDLEGG
Tegninger er inntatt i salgsprospekt.
Beskrivelse og romskjema er inntatt i salgsprospekt
Reguleringsplan med bestemmelser

OPPDRAGSANSVARLIG
Ole Kristian Kristiansen
Eiendomsmegler MNEF, Nybygg
Telefon 40 40 86 10
EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS
Adresse Skippergt. 59, 4611 KRISTIANSAND S
Telefon 915 02070/02070
Org.nr. 958427700 
e-post: okk@em1sr.no 
www.eiendomsmegler1.no
Oppdragsnummer: 2603195094
Oppdatert dato 16. oktober 2019
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DETALJREGULERING FOR

SANGEREIDÅSEN BOLIGOMRÅDE B1 OG B2

TEGNFORKLARING ANDRE SYMBOLER

SAKSBEHANDLING DATO SIGN
Kunngjøring om oppstart planarbeid 13.11.14 RM

1. gangs behandling 22.06.2015 HT

Utlagt til offentlig ettersyn fra 09.07.15 til 28.08.15 HT

2. gangs behandling 06.10.15 HT

Vedtatt i Lillesand bystyre 07.10.15 HT

REVISJONER DATO SIGN

PLAN ID

OPPDRAGSNR. 533101

OPPDRAGSLEDER ASPLAN VIAK RM

DIGITAL FREMSTILLING MG

KONTROLLERT AV RM

DATO 20.05.2015

EKVIDISTANSE 1m

MÅLESTOKK 1:1000 A1

0

UTARBEIDET AV

KYSTVEIEN 14, PB 701 STOA, ARENDAL

910 209 205
TELEFON 417 99 417
E-POST: Arendal@asplanviak.no

OPPDRAGSGIVER

Sangereid AS
SANGEREIDÅSEN

id

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)

Boligbebyggelse

Energianlegg

Renovasjonsanlegg

Lekeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastrukur (PBL § 12-5, nr. 2)

Kjøreveg

Fortau

Gang-/ sykkelveg

Annen veggrunn - tekniske anlegg

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)

Friområde

Hensynssoner (PBL § 12-6)

Frisikt

Linjesymbol

Plangrense

Formålsgrense

Regulert tomtegrense

Byggegrense

Regulert senterlinje

Frisiktlinje i veikryss

Måle-/avstandslinje

Sikringsgrense

Mb = k+     Maks bygningshøyde
E,  pumpestasjon Ph

SAK 075/15

SAK 097/15
SAK 129/15

Her kommer
4 eneboliger i kjede

på ca. 172 m2

Her ligger Espira barnehage
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5

6

7

8

9

Tomt A 390m2

Tomt B 202m2
Tomt C 197m2

Tomt D 306m2

Tomt E 244m2

Tomt F 262m2

Tomt G 465m2

Innhold

Prosjekt Prosjekt  nr.

VESTRE STRANDGATE  42, 4612 KRISTIANSAND
TLF: 38 17 70 90          E-POST: firmapost@basis-ark.no   WWW:BASIS-ARK.NO

BASIS arkitekter AS

Skala Tegnings nr

Tegn status Tegn. dato Rev.

Tegn. Kontr.

1840Sangereidåsen

Situasjonsplan Enebolig i kjede

A1840-10-09A3 1:250

Foreløpig Arbeidstegning 16.10.19

asa sb

Rev Dato Tekst Tegn Kontr

1 : 250
Utomhus Enebolig i kjede

Tomt totalt 2066m2

Stipulert Oppdeling av tomter
A 390m2
B 202m2
C 197m2
D 306m2
E 244m2
F 262m2
G 465m2

Bruksareal (BRA)

Plan 01 K BRA Plan 1 Enebolig i kjede 49 m²
Plan 02 K BRA Plan 2 Enebolig i kjede 75 m²
Plan 03 K BRA Plan 3 Enebolig i kjede 48 m²
Sum 172 m²

Fire eneboliger i kjede på BRA ca. 172 m2 ligger 
i Sangereidlia 36–42.

Situasjonsplan N

S

V Ø

SANGEREIDLIA 36

SANGEREIDLIA 38

SANGEREIDLIA 40

SANGEREIDLIA 42

Sangereidåsen | Enebolig i kjede 3130 Sangereidåsen | Enebolig i kjede



«Gleden 
ved å 
skape»

I alle HSH sine prosjekt har vi fokus på å skape gode bomiljø. Her fra det felles drivhuset i Randesund hageby.

HSH AS har lange tradisjoner i Kristiansand og ble 
etablert allerede i 1947 av Håkon S. Hansen. Siden 
den gang har HSH vært med på å sette sitt preg på 
Kristiansands utvikling gjennom både husbygging  
og entreprenørvirksomhet. 

I dag har selskapet rundt 90 engasjerte og  
kompetente medarbeider, og vi er engasjert i små  
og store byggeoppdrag  både lokalt og regionalt. 

Sporty Lauvåsen, Randesund hageby og St. Joseph
er eksempler på prosjekt vi har levert i Kristiansand 
de seneste årene. Nå gleder vi oss til å sette spor i
Lillesand med Sangereidåsen.

Vår visjon er “Gleden ved å skape”. Dette gjenspeiles 
i all vår virksomhet. Vi leter etter nye spennende 
forretningsmuligheter, søker å finne konsepter som er 
fremtidsrettede og funksjonelle, og har glede av å se 
bygg reise seg.

Gratis verdivurdering
For interessenter til boliger i Sangereidåsen tilbyr vi  

gratis verdivurdering og rådgivning om salg av bruktbolig.
Jo raskere du har fått oversikt over verdien, jo enklere vil det 

for deg være å ta beslutningen. Alle som  kjøper i Sangereidåsen 
får et spesialtilbud på salg av bolig via oss.

Kontakt våre bruktmeglere:

Janne Fjellvang
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

M 48 11 72 78
E janne.fjellvang@em1sr.no

A Østerveien 6, 4631 Kristiansand

Gaute Kverneland Baardsen
Eiendomsmegler MNEF

M 93 45 59 83
E gaute.kverneland@em1sr.no

A Markensgate 3B, 4610 Kristiansand

Boligene er plassert øverst i byggefeltet Sangeried-
åsen ved Lillesand. Det er syv boliger i kjede med en 
oppdeling i to grupper på tre og fire boliger. Første 
byggetrinn er gruppen på fire boliger. 

Hovedbygningskroppen er på tre etasjer med saltak 
og kjedet sammen med nabobygg med en toetasjes 
bygningsdel som har takterrasse. Dette gir god balan-
se i arkitekturen samtidig som det gir gode skjermede 
utearealer.

Planløsningen er organisert med en sentralt plassert 
trapp, oppholdsrom og soverom er plassert rundt den-
ne. Dette gir mulighet for åpne og fleksible løsninger, 
gode romforløp og enkle adkomster til terrasser og 
utearealer. 
Det gir også en viss fleksibilitet i inndeling og plass-
ering av de ulike funksjonene. Oppholdsarealene er 
i hovedsak plassert mot sør for gode lysforhold og 
utsikt mot sjø.

Boligene har store vinduer som gir godt naturlig lys. 
Vinduene er plassert slik at de er best mulig skjermet 
mot innsyn.

Hver bolig har egen adkomst og innkjøring til carport 
integrert i boligens 1. etasje.

Tilpasset tomtene

A R K I T E K T E R  A S
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Min HSH bolig
Vi har utviklet portalen «min HSH bolig» for at du skal 
finne all informasjon knyttet til din bolig på ett sted.

I portalen kan du:
• Se beskrivelser av leveransen til din bolig
• Gjøre tilvalg og endringer
• Kommunisere med din kundeveileder
• Se siste oppdaterte tegninger
• Finne nyttig informasjon om vedlikehold
• Søke svar på spørsmål om din bolig
• Kontakte oss ved behov for hjelp

www.hsh-as.no/minbolig

Signering

Byggestart

Overtakelse

Infomøte med HSH

Se utstilling og tilvalg

Tilvalg

Eventuelt øvrige tilvalg

Tomtevisning

Info om overtakelse

Forbefaring

Oppgjør

FDV dokumentasjon

Ettårsbefaring

Reklamasjonstid

Kjøp boligen 
i dag og betal 

100% ved 
overtagelse.

Tre fordeler ved å kjøpe ny bolig
Kunne du tenke deg å leve i en helt ny spesiladesignet bolig med lave 
strømregninger? Her er fordelene med et nytt og bærekraftig hjem fra HSH.

Design din egen bolig. Gjennom tilvalgsprosessen har du mulighet til å påvirke og 
sette ditt eget preg på ditt nye hjem. Ingen har bodd der før deg!

Et økonomisk fornuftig valg. Høye driftskostnader med eldre boliger gjør at 
du sparer mye på kjøp av ny bolig. Dessuten slipper man kostbare oppussing 
og rehabilitering prosjekter. Ved kjøp av ny bolig betaler man kun 2,5% 
dokumentavgift av tomteverdien. Kjøper man bruktbolig må man betale 
dokumentavgift av hele kjøpesummen.

Du tar et godt valg for klimaet. HSH er miljøfyrtårn bedrift. Miljøfyrtårn er en 
sertifiseringsordning for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og 
vise samfunnsansvar.

1

2

3
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sangereidåsen.no
facebook.com/sangereidåsen

Kjevik
Justøya

E18

E18

420

420

420
Homborsund

Høvåg
Sørlandsparken

Grimstad

Kirsten Vik
Salg/markedsansvarlig, HSH

Telefon: 90 03 87 38
E-post: kirsten@hsh-as.no

Frode Udjus
Telefon: 940 22510

E-post: frode@hsh-as.no

Ole Kristian Kristiansen
Eiendomsmegler MNEF

Telefon: 40 40 86 10
E-post: okk@em1sr.no

Ta kontakt! 
Snart kan du sitte i 

en deilig ny bolig i et
hyggelig nabolag.

Vi kan hjelpe deg med finansiering og salg av eksisterende bolig,
og kan svare på alt du måtte lure på i forbindelse med Sangereidåsen.

Lillesand

Detaljkart  
på side 27

Alle tegninger og 3D- illustrasjoner er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse/utsikt/omgivelser og kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse. Det tas forbehold om feil, samt 
utbyggers rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standard som er beskrevet. Forbehold gjelder alt trykket og digitalt materiell for Sangereidåsen. Oktober 2019.

Kristiansand


