
fjell
 kvann



både    &

Om det landlige tiltrekker deg, men det urbane er 

vanskelig å gi slipp på. Hva med litt av hvert? 

20 minutter fra Stavanger sentrum og du er hjemme, 

blant fjord, skog og rautende kyr. 

Det er noe med det å kunne ta del i det man ønsker av 

kultur og aktiviteter i en av landets flotteste byer, sam-

tidig som man kan trekke seg tilbake til en roligere 

tilværelse med albuerom og lavere tempo.

I Fjellkvannveien har man både skoler, daglivarebutikk, 

arbeidsplasser og vakre rekreasjonsområder i nærom-

rådet.  Kanskje ligger båten i marinaen og venter 

når været er riktig? Eller hva med en rusletur langs 

sjøen? Her er mulighetene mange.  



fjell
 kvann



nærområdet

Fjellkvannveien ligger på Grødem i Randaberg kommune, 

i umiddelbar nærhet til Nordsjøen, Boknafjorden og 

virkelig store opplevelser. Man behøver heller ikke pushe 

rekkevidden på el-bilen for å komme seg til det man 

måtte ha behov for av skoler, turområder, fritids-

aktiviteter, shopping eller arbeid. Det meste er sågar 

innen rekkevidde for sparkesykkelen.

Randaberg har 11 barnehager, 3 skoler og egen videre-

gående skole. Det er med andre ord plenty av potensielle 

lekekamerater som hopper og spretter rundt dørene. 

Sannsynligvis kjører du titt og ofte forbi Gabbas som ligger 

litt borti veien. Gabbas er synonymt med kvalitet. I over 

100 år har denne slakteren laget deilige delikatesser, 

så det spørs om det ikke går med litt ukelønn her etter 

hvert. Servelaten er spesielt god...

Tråkker du nedover mot fjorden går det en fantastisk 

grusvei fra Ryggstranda til Harestadvika. Her er det lett 

å la tankene fare mens man tar inn sjødufta og det vakre 

landskapet. Kanskje du er så heldig å kunne slenge 

laptopen på fanget og benytte “Dynamittkaien”  som 

hjemmekontor en dag eller to i løpet av året? 





boligene
Dette er 4 fleksible eneboliger for familier i vekst. Her 

er det rom til mange små og store, til mine og dine og 

til alle våre. Tenåringen med behov for massevis av 

privatliv kan få underetasjen. De små som trenger litt 

kortere vei til mamma og pappas seng er det masse 

plass til i 1. etasje. Foreldrene sover oppe på et romslig 

soverom med walk-in-closet og eget bad, men viktigst 

av alt, med enormt kort vei til morgenkaffen. 

I underetasjen er det masse plass til Fifa, dansetrening 

med nabojentene, lekselesing eller bilbaneløp. Det er 

også eget bad til ungene eller til familie og venner som 

kommer langveisfra på helgebesøk. 

Entré-en er stor og god, med masse lagring i tilstøtende 

garderobe. Man kan videre bevege seg inn i en åpen 

tv-stue der fotballkampen eller Peppa gris ruller og 

går. Eget bad hører til de 3 soverommene (eller var det 

yoga-rom, kontor og bibliotek?). 

I andre etasje kan man trekke pusten. Store gode 

vinduer, masse plass til å være sammen, mulighet for 

en herlig stedbygd benk i vinduet som passer ypperlig 

sammen med søndagskaffen og en god bok. Er det en 

skikkelig fin morgen tar man selvfølgelig frokosten på 

altanen. Croissants og appelsinmarmelade anyone?



NB! Illustrasjon - inneholder tilvalg og avviker fra faktisk leveranse. Se leveransebeskrivelse og romskjema for leveranseomfang. 
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situasjonsplan

N

NB! Foreløpig situasjonsplan. Utomhusplan vil bli utarbeidet for hver enkelt bolig. 



NB! Illustrasjon - inneholder tilvalg og avviker fra faktisk leveranse. Se leveransebeskrivelse og romskjema for leveranseomfang. 
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NB! Illustrasjon - avviker fra faktisk leveranse. Det leveres plugget opplegg for vann/avløp for minikjøkken. Kjøkkeninnredning m/ hvitevarer kan leveres som tilvalg.





bolig A

A

N

NB! Illustrasjon - inneholder tilvalg og avviker fra faktisk leveranse. Se leveransebeskrivelse og romskjema for leveranseomfang. 

BRA 190,3 m2 

5 (6) soverom
3 bad + vaskerom
Åpen stue/kjøkkenløsning
Hovedsov med eget bad og garderoberom
Dobbel carport
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bolig A
BRA 190,3 m2 

5 (6) soverom
3 bad + vaskerom
Åpen stue/kjøkkenløsning
Hovedsov med eget bad og garderoberom
Dobbel carport

Se forøvrig egne salgstegninger.

BRA U. etasje - 51,5 m2 BRA 1. etasje - 57,2 m2 BRA 2. etasje - 81,6 m2 
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bolig B
BRA 193,2 m2 

5 (6) soverom
3 bad + vaskerom
Åpen stue/kjøkkenløsning
Hovedsov med eget bad og garderoberom
Dobbel carport
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NB! Illustrasjon - inneholder tilvalg og avviker fra faktisk leveranse. Se leveransebeskrivelse og romskjema for leveranseomfang. 
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5 (6) soverom
3 bad + vaskerom
Åpen stue/kjøkkenløsning
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bolig C
BRA 194,6 m2 

5 (6) soverom
3 bad + vaskerom 
Åpen stue/kjøkkenløsning
Hovedsov med eget bad og garderoberom
Dobbel carport
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NB! Illustrasjon - inneholder tilvalg og avviker fra faktisk leveranse. Se leveransebeskrivelse og romskjema for leveranseomfang. 
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BRA 195 m2 

5 (6) soverom
3 bad + vaskerom
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Hovedsov med eget bad og garderoberom
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NB! Illustrasjon - inneholder tilvalg og avviker fra faktisk leveranse. Se leveransebeskrivelse og romskjema for leveranseomfang. 
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ROM GULV VEGG INNV DØR HIMLING LISTVERK RØRLEGGER
VINDUER /
UTV. DØRER

TILLEGGS -
OPPLYSNINGER

UNDERETASJE

SPORT
Isolert stålglattet

betonggulv
OSB Trefiberplater

Scanflex Bris
Vrider/nøkkelskilt av 

børstet stål
Flat terskel, dempningslist

NCS S0500N

Sparklet overmalt gips
Våtromsmaling

(NB Ikke våtrom)

Fabrikkmalt 10x58 rundkant 
karmlist

Listefrie tak
Ingen fotlist

-

Isolert tett ytterdør iht 
fasadetegning

Vrider/nøkkelskilt av 
børstet stål

Fullisolert kryssluftet 
bjelkelag under kald sone

KJELLERSTUE
1 stavs Eik Nordic

Accent 145mm 2 fas

Sparklet overmalt
gips

Halvmatt
akrylmaling
NCS S0500N

Scanflex Bris
Vrider/nøkkelskilt

av børstet stål
Flat terskel, dempningslist

NCS S0500N

Sparklet overmalt gips

Fabrikkmalt 10x58 rundkant 
karmlist

Listefrie tak
Listefrie vinduer

Fotlist som 12x58 rund kant 
lakkert eik

Klargjort oppstikk 
i påforingsvegg for

vann/avløp til evt. kjøkken 
(tilvalg)

Isolert tett ytterdør iht 
fasadetegning

Vrider/nøkkelskilt av 
børstet stål

Fabrikkmalt vindu med 
alubelagt karm utvendig. 
Lukkevindu/fastvindu iht 

tegning

-

SOV
1 stavs Eik Nordic

Accent 145mm 2 fas

Sparklet overmalt
gips

Halvmatt
akrylmaling
NCS S0500N

Scanflex Bris
Vrider/nøkkelskilt

av børstet stål
Flat terskel, dempningslist

NCS S0500N

Sparklet overmalt gips

Fabrikkmalt 10x58 rundkant 
karmlist

Listefrie tak
Listefrie vinduer

Fotlist som 12x58 rund kant 
lakkert eik

-

Fabrikkmalt vindu med 
alubelagt karm utvendig. 
Lukkevindu/fastvindu iht 

tegning

-

 BAD/VASK

 Nedstøpte varmekabler
Flis - Ceppo Di Gre

Greige 30x30
Grå fuge, membran

12mm OSB +13 mm gips *
Flis - Ceppo Di Gre

Greige 30x30
Grå fuge, membran

Scanflex Bris
Vrider/nøkkelskilt

av børstet stål
Flat terskel, dempningslist

NCS S0500N

Sparklet overmalt gips
Våtromsmaling

Fabrikkmalt 10x58 rundkant 
karmlist

Listefrie tak
Børstet stål vinkellist over

terskel/membran

Sanitærutstyr iht 
leveransebeskrivelse

- -

TRAPP
1 stavs Eik Nordic

Accent 145mm 2 fas
2 lag gips på vegg

mot bad*

Scanflex Bris
Vrider/nøkkelskilt

av børstet stål
Flat terskel, dempningslist

NCS S0500N

Sparklet overmalt gips

Fabrikkmalt 10x58 rundkant 
karmlist

Listefrie tak
Listefrie vinduer

Fotlist som 12x58 rund kant 
lakkert eik

- - Spikerslag for håndlist

BOD/VASK

Nedstøpte
varmekabler

Flis -
30x60 Mineral Grey, 

Mørk grå fuge, 
sokkelflis, membran

Sparklet overmalt
gips

Våtromsmaling
NCS S0500N

Utløp klessjakt

Scanflex Bris
Vrider/nøkkelskilt

av børstet stål
Flat terskel, dempningslist

NCS S0500N

Sparklet overmalt gips
Våtromsmaling

Børstet stål vinkellist over
terskel/membran

Sanitærutstyr iht lever-
ansebeskrivelse

- Utløp klessjakt

romskjema



ROM GULV VEGG INNV DØR HIMLING LISTVERK RØRLEGGER
VINDUER /
UTV. DØRER

TILLEGGS -
OPPLYSNINGER

1. ETASJE

ENTRÈ/TRAPP
1 stavs Eik Nordic

Accent 145mm 2 fas

Sparklet overmalt gips
Halvmatt akrylmaling

NCS S0500N
- Sparklet overmalt gips

Fabrikkmalt 10x58 rundkant 
karmlist

Listefrie tak
Listefrie vinduer

Fotlist som 12x58 rund kant 
lakkert eik

-

Slett tett ytterdør
Yale  Doorman Sort kodelås

Fabrikkmalt vindu med 
alubelagt karm utvendig. 
Lukkevindu/fastvindu iht 

tegning

-

TV-STUE/GANG
1 stavs Eik Nordic

Accent 145mm 2 fas

Sparklet overmalt gips
Halvmatt akrylmaling

NCS S0500N
- Sparklet overmalt gips

Fabrikkmalt 10x58 rundkant 
karmlist

Listefrie tak
Listefrie vinduer

Fotlist som 12x58 rund kant 
lakkert eik

-

Fabrikkmalt vindu med 
alubelagt karm utvendig. 
Lukkevindu/fastvindu iht 

tegning

-

GARD
1 stavs Eik Nordic

Accent 145mm 2 fass

Sparklet overmalt gips
Halvmatt akrylmaling

NCS S0500N
- Sparklet overmalt gips

Fabrikkmalt 10x58 rundkant 
karmlist

Listefrie tak
Listefrie vinduer

Fotlist som 12x58 rund kant 
lakkert eik

- -
NB. Klessjakt fra 2. etasje

går gjennom
garderobeinnredning.

SOV 8,0 (B-D)
6,5 M2 (A)

1 stavs Eik Nordic
Accent 145mm 2 fas

Sparklet overmalt gips
Halvmatt akrylmaling

NCS S0500N

Scanflex Bris
Vrider/nøkkelskilt

av børstet stål
Flat terskel, dempningslist

NCS S0500N

Sparklet overmalt gips

Fabrikkmalt 10x58 rundkant 
karmlist

Listefrie tak
Listefrie vinduer

Fotlist som 12x58 rund kant 
lakkert eik

-

Fabrikkmalt vindu med 
alubelagt karm utvendig. 
Lukkevindu/fastvindu iht 

tegning

-

SOV 7,1 M2
1 stavs Eik Nordic

Accent 145mm 2 fas

Sparklet overmalt gips
Halvmatt akrylmaling

NCS S0500N

Scanflex Bris
Vrider/nøkkelskilt

av børstet stål
Flat terskel, dempningslist

NCS S0500N

Sparklet overmalt gips

Fabrikkmalt 10x58 rundkant 
karmlist

Listefrie tak
Listefrie vinduer

Fotlist som 12x58 rund kant 
lakkert eik

-

Fabrikkmalt vindu med 
alubelagt karm utvendig. 
Lukkevindu/fastvindu iht 

tegning

-

SOV 7,9 M2
1 stavs Eik Nordic

Accent 145mm 2 fas

Sparklet overmalt gips
Halvmatt akrylmaling

NCS S0500N

Scanflex Bris
Vrider/nøkkelskilt

av børstet stål
Flat terskel, dempningslist

NCS S0500N

Sparklet overmalt gips
Børstet stål vinkellist over

terskel/membran
-

Fabrikkmalt vindu med 
alubelagt karm utvendig. 
Lukkevindu/fastvindu iht 

tegning

-

BAD

Nedsenket spongulv
Fiberarmert tynnpuss m/

varmekabler
Flis - Ceppo Di Gre

Greige 30x30
Grå fuge, membran

12mm OSB + 13 mm gips *
Flis - Ceppo Di Gre

Greige 30x30
Grå fuge, membran

Scanflex Bris
Vrider/nøkkelskilt

av børstet stål
Flat terskel, dempningslist

NCS S0500N

Sparklet overmalt gips
Våtromsmaling

Fabrikkmalt 10x58 rundkant 
karmlist

Listefrie tak
Børstet stål vinkellist over

terskel/membran

Sanitærutstyr iht lever-
ansebeskrivelse

- -

CARPORT Singel Hovedkledning -
19x148 royalimpregnert

dobbelfalset rettkant med
spor

- - - -



ROM GULV VEGG INNV DØR HIMLING LISTVERK RØRLEGGER
VINDUER /
UTV. DØRER

TILLEGGS -
OPPLYSNINGER

2. ETASJE

STUE/KJØKKEN
1 stavs Eik Nordic

Accent 145mm 2 fas

Sparklet overmalt gips
Halvmatt akrylmaling

NCS S0500N
- Sparklet overmalt gips

Fabrikkmalt 10x58 rundkant 
karmlist

Listefrie tak
Listefrie vinduer

Fotlist som 12x58 rund kant 
lakkert eik

Sanitærutstyr iht 
leveransebeskrivelse

Fabrikkmalt vindu med 
alubelagt karm utvendig. 
Lukkevindu/fastvindu iht 

tegning

-

MASTER/WIC
1 stavs Eik Nordic

Accent 145mm 2 fas

Sparklet overmalt gips
Halvmatt akrylmaling

NCS S0500N

Scanflex Bris Pocketkarm
Skyvedørsbeslag

m/ hullkopp av børstet stål
NCS S0500N

Sparklet overmalt gips

Fabrikkmalt 10x58 rundkant 
karmlist

Listefrie tak
Listefrie vinduer

Fotlist som 12x58 rund kant 
lakkert eik

-
Fabrikkmalt skyvedør med 
alubelagt karm utvendig.

Underlag av 12mm OSB i
garderoberom for å

tilrettelegge for fleksibilitet 
ved montering av

garderobeinnredning.

BAD

Nedsenket spongulv
Fiberarmert tynnpuss m/

varmekabler
Flis - Ceppo Di Gre

Greige 30x30
Grå fuge, membran

12mm OSB + 13 mm gips *
Flis - Ceppo Di Gre

Greige 30x30
Grå fuge, membran

Scanflex Bris Pocketkarm
Skyvedørsbeslag

m/ hullkopp av børstet stål
NCS S0500N

Sparklet overmalt gips
Våtromsmaling

Fabrikkmalt 10x58 rundkant 
karmlist

Listefrie tak
Børstet stål vinkellist over

terskel/membran

Sanitærutstyr iht 
leveransebeskrivelse

- -

NB! Det gjøres spesielt oppmerksom på at det kan oppstå oppsprekking/riss i sparkling/fuging/maling overgang mellom vegg og tak ved listefrie løsninger i tak. Dette forventes kan skje, 
og er ikke grunnlag for reklamasjon. Bolig leveres med fabrikkmalt listverk med synlige spikerhull innvendig. Spikerhull vil være synlige som følge av ordinær montering av listverket.



pust med
magen

I en hektisk hverdag med 

frokost,

tannpuss,

barnehage, 

skole, 

arbeid, 

lekser,

middag, 

fritidsaktiviteter, 

dusjing,

bading,

kvelds, 

tannpuss,

lesing på sengen,

vasking av klær, 

tørking av klær, 

bretting av klær, 

å få klærne på plass i skapene igjen(!), 

så kan det være lurt å huske å puste av og til. 

Med magen. 



Byggmester

• Fabrikkmalt hovedkledning av stående tømmermannspanel av    

  19x123 underliggere og 30x48 overliggere.

• Utvendig kledning leveres som Royalimpregnert virke i sort/        

  mørk grå utførelse i farge anvist av arkitekt. 

• Fabrikkmalte vinduer og ytterdører med gjennomgående         

  sprosser.

• Vinduer leveres med vedlikeholdsvennlig 

  aluminiumsbekledning utvendig.

• Minimal utvendig belistning rundt vinduer og dører

• 30mm vannbord under vinduer

• På veranda i 2. etasje og foran inngangsdør i 1. etasje (2x2m)                

  leveres det impregnerte 28x128 skrudde terrassebord

INNVENDIGE ARBEIDER

Parkett

• 1 stavs Karelia Eik Nordlys Accent 145mm 2 fas parkett iht         

   romskjema

Fliselegging

• Fliselagte gulv iht romskjema

• Fliselagte vegger iht romskjema

• Uavhengig kontroll

• Nødvendig membran og gulvstøp/avretting i våtrom

Malerarbeider

• Gipsvegger og himlinger i tørre rom sparkles og overmales          

  med akrylmaling

• Listefri overgang tak/vegg

• Listefrie vinduer og dører i yttervegg (ytterdører leveres med  

  innvendig listverk for å muliggjøre justering)

Innvendige dører

• Scanflex Bris massivdører m/ dempningslist i karm.

• Fabrikkmalt karm og dørblad

• Flate terskler

• Vridere/grep i børstet stål

• Slagdør/skyvedør iht tegning

Innvendige trapper

• Åpne trapper fra Stryntrappa i modell Horisont

• Trinn, barnesikringslist, vanger, håndlist og gelender i eik

• Spiler av børstet stål i gelender/returgelender

GENERELT

• Tomt inkludert vei, vann og kloakk. 

• Tomteverdi utgjør kr 2 100 000.

• Byggesøknad

• Tilknytningsgebyr for vann og kloakk

• Utarbeidelse, kontroll og distribusjon av arbeidstegninger

• Byggeledelse med oppfølging og koordinering av leverandører

• Avfallsbehandling, container og byggestrøm

• Forsikring og garantistillelse i byggeperioden

• Postkasse/husnr

UTVENDIGE ARBEIDER

Grunnarbeider

• Sikring av byggeplass

• Utstikking for prosjektert bebyggelse

• Utgraving av byggegrop for boliger og tilhørende anlegg

• Opparbeidelse av gårdsrom og oppstillingsplass i carport 

  med singel

• Grovplanering av tomt med singel og jord iht utomhusplan

• 1 stk. 180cm søyleosp og bark i runde bedd ved innkjørsel 

• Terrengbehandling m/evt nødvendige skråningsutslag

• Levering og montering av stikkledninger for vann, kloakk, 

   strøm og fiber med tilhørende grøfter

• Nyasfaltert atkomstvei mellom gårdsrom og lekeplass

Betongarbeider

• Stedstøpte betongvegger iht tegning

• Støpt isolert gulv med radonsikring på grunn i underetasje

• Stedstøpte betongtrapper, vanger, forstøtningsmurer og           

   blomsterkasser iht tegning

Vann/avløp

• 1 stk. frostsikker utekran

• Fremlegg av rørledninger og tilkobling av takvanns rør

• Fremlegg og tilkobling av utlufting/takhatt

• Stake/spyle drenskum

• Utvendig hovedstoppekran

Stålrekkverk

• Øverste del av rekkverk for veranda i 2. etasje leveres som          

  kurvet rundkantprofil av galvanisert stål i to høyder 

  iht tegning

• Herdet og frostet glassplate foran skyvedør på hovedsov 

  i 2. etasje

Taktekking

• Tekking av hovedtak med sort sveiset takpapp

• Tekking av veranda i 2. etasje

• Sluktrakter, nedløp og gesimsbeslag i pulverlakkert aluminium

• Levering og montering av takisolasjon iht. varmetapsberegning

leveranse-
beskrivelse



Kjøkken

• Kjøkken fra HTH med integrerte hvitevarer fra Siemens

• Toppmodellen Nordic Spirit i sort eik er benyttet for kjøkkenøy.

• Modellen Tendens hvit med integrerte grep er benyttet i den   

  generøse høyskapsveggen.

• Silestone kompositt benkeplate med vask fra Franke i 

  graphite/sort utførelse for topp og sider på kjøkkenøy.

• Induksjonskoketopp med integrert avsug i kjøkkenøy

• Stekeovn med pyrolyse (selvrens) i høyskapsvegg

• Dempning på både skuffer og dører

• Kjøkken leveres iht egen kjøkkentegning.

Garderobeinnredning

• Skyvedørsfront med speildører i garderobe i 1. etasje

• Garderoberom i hovedsov klargjøres med underlag av 

trefiberplater for fleksibel montering av garderobeinnredning

• Mulighet for levering og montering av spesialtilpasset 

garderobeinnredning i hovedsov (tilvalg)

Ventilasjon

• Det leveres balansert ventilasjon m/varmegjenvinning

• Uavhengig kontroll (lufttetthet)

Oppvarming

• Scan 85-1 Hvit vedovn i stue/kjøkken i 2. etasje*

• Friskluftsventilert stålpipe i hvit utførelse tilkoplet vedovn 

i 2. etasje.

• Luft/luft varmepumpe med kjøling

• Elektriske varmekabler i våtrom

* = Vinner av Red Dot Design Award 2011

Elektro og data

• Installasjon iht. gjeldende NEK og TEK17.

• Tilrettelagt med egen måler for kjellerstue, soverom og 

bad/vask i underetasje

• Varmekabler på gulv i våtrom

• Todelt sikringsskap med plass for tilkobling/oppstilling 

av bredbåndsruter

Belysning

• 4 stk. SG Callisto Grafitt downlight i himling carport

• 2 stk. SG Frame Square Skumring Grafitt på vegg ved ytterdør 

i underetasje og 1. etasje

• Lys i speilskap på bad

SANITÆRUTSTYR

 

En-suite bad i hovedsov

• 1 stk. Porsgrund Seven D vegghengt klosett m/ dempsete

• 1 stk. ettgreps Grohe Eurosmart servantbatteri

• 1 stk. 150cm baderomsmøbel m/ skuffeskap, speil og lys

• 1 stk. Grohe 800 dusjbatteri m/ termostat

• 1 stk. Gustavsberg krom dusjgarnityr

• 1 stk. sluk i dusj

• 1 stk. dusjdør i klart herdet glass

Kjøkken

• 1 stk. Grohe Eurosmart dusjbatteri

• 1 stk. opplegg for oppvaskmaskin

• 1 stk. sensor for vannstoppventil

• 1 stk. tilkopling av oppvaskmaskin

Bod/Vask underetasje

• 1 stk. hovedstoppekran

• 1 stk. vannstoppventil

• 1 stk. vaskekar

• 1 stk. ettgrepbatteri til vaskekar

• 1 stk. fordelerskap for vannledninger

• 1 stk. opplegg for vaskemaskin

• 1 stk. gulvsluk

• 1 stk. 300 l varmtvannsbereder

Bad underetasje

• 1 stk. Porsgrund Seven D vegghengt klosett m/ dempsete

• 1 stk. ettgreps Grohe Eurosmart servantbatteri

• 1 stk. baderomsmøbel m/ speilskap og lys

• 1 stk. Grohe 800 dusjbatteri m/ termostat

• 1 stk. Gustavsberg krom dusjgarnityr

• 1 stk. sluk i dusj

• 1 stk. dusjhjørne i klart herdet glass

• 1 stk. opplegg for vaskemaskin

Kjellerstue

• Plugget opplegg for vann/avløp til minikjøkken (tilvalg)

Bad 1. etasje

• 1 stk. Porsgrund Seven D vegghengt klosett m/ dempsete

• 1 stk. ettgreps Grohe Eurosmart servantbatteri

• 1 stk. baderomsmøbel m/ speilskap og lys

• 1 stk. Grohe 800 dusjbatteri m/ termostat

• 1 stk. Gustavsberg krom dusjgarnityr

• 1 stk. sluk i dusj

• 1 stk. dusjhjørne i klart herdet glass

• Plugget opplegg for badekar (badekar er tilvalg)

NB! 

Utbygger forbeholder seg retten til å kunne endre på salgstegninger frem til endelig byggemeldingstegninger. 

Høyder og terreng vist på tegninger/illustrasjon kan avvike fra virkelige høyder og terreng.

Dette vil bli tilpasset den enkelte tomt og bygning. 

Det er ikke medtatt arbeid eller leveranse til terrasser, eller lødde murer. 

Det kan være avvik mellom salgsmateriell og kontraktstegninger.



Eneboligene i Fjelkvannveien er utviklet med deg i 

tankene. Du som er mamma eller pappa til ett, to, tre 

eller fire barn (grattis!), du som ikke enda har barn 

men som planlegger store ting, du som har ungdom-

mer i hus som snart skal videre i livet, eller du som 

har det best med partneren i armkroken og masse 

tumleplass. Dette er boliger som passer mange 

forskjellige måter å leve på, og mange forskjellige 

stadier i livet. Dette er hjem man ikke behøver å 

flytte fra fordi nye kommer til eller noen flytter ut. 

Soverom er det flust av, og flere kan det bli. Har man 

ikke behov for en røys med soverom fungerer de 

akkurat like godt som treningsrom, man-cave/wom-

an-cave, musikkstudio, meditasjonsrom eller hva 

enn man måtte ønske. Kort sagt - dette er romslige 

boliger med romslige valgmuligheter.

rom til å vokse



salgsbetingelser 
og forbehold

belysning, fordelerskap, kummer og lignende vil bli plassert 

slik det finnes hensiktsmessig i forhold til terrenget. 

Leveranse av plen og vegetasjon vil kunne avvike i forhold 

til utomhusplan.

TOLERANSEKLASSER

Alle arbeider leveres med en utførelse minimum i henhold til 

toleranseklasse PC/RC normalutførelse, etter NS 3420. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at tre er et levende materiale 

som med årstidene endrer seg med hensyn på temperatur og 

fuktighet. Tre kan sprekke/ krympe på grunn av uttørking og 

endring i innvendig luftfuktighet. Utbygger tar ikke ansvar for 

dette.

Utbygger  forbeholder seg retten til å endre denne beskrivelse 

når det kan benyttes likeverdige eller bedre konstruksjoner/

varer/utstyr/materiell enn beskrevet.

Boliger leveres iht. TEK17. 

INNKASSINGER, SØYLER OG SENKEDE HIMLINGER

P.g.a. behov for kanalføring er det nødvendig at kanalene blir 

innkledt horisontalt og vertikalt langs vegger/tak og gulv der 

kanalene p.g.a. konstruksjonen ikke kan skjules i vegger eller 

bjelkelag. Slik innkassing av rørføringer kan ikke påberopes 

som mangel ved boligen. NB det er viktig at brukeren av 

ventilasjonsanlegget gjør seg kjent med bruk og vedlikehold 

av anlegget. Feil bruk kan medføre dårlig inneklima og 

fuktskade på boligen.

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

Anlegget leveres iht TEK17 og gjeldende NEK. 

Plassering av el. Punkter og detaljer avtales direkte mellom 

tiltakshaver og installatør. 

Med mindre det fremgår av leveransebeskrivelsen for prosjektet 

omfatter el-anlegget kun ”råinstallasjon” og ikke utstyr som 

ovner, belysning eller hvitevarer. 

Det leveres skjult anlegg med innfelte brytere, unntatt i 

uinnredede kjeller-rom, på lydvegger, i lydhimling eller hvor 

det skal leveres åpen kabel installasjon. Jordfeilbryter og 

ringeanlegg er inkludert i leveransen. Dette gjelder også 

lekkasje stopp.

SE PRISLISTE OG NØKKELINFORMASJON UTARBEIDET AV 

MEGLER FOR KOMPLETT OVERSIKT OVER SALGSBETINGELSER 

OG FORBEHOLD. 

DIVERSE

Kjøper gjøres oppmerksom på at visualiseringer/3D materiell, 

skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, annon-

ser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere 

prosjektet. Dette materialet vil således inneholde detaljer – 

eksempelvis beplantning, lømurer, belegningsstein, kjøretøy, 

innredning, møbler, tekst og andre ting – som ikke 

nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, eller ha den 

samme ferdig- eller modningsgrad. Dette er ikke å anse som 

en del av avtalevilkårene for kjøpet, følgelig kan avvik fra 

disse ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. 

Det er leveransebeskrivelsen med tilhørende romskjema og 

kjøkkentegninger som skal angi hvilken teknisk standard 

prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett 

leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. 

Det gjøres oppmerksom på at det i enkelte tilfeller er behov 

for å «fjerne» omkringliggende bygg for å kunne vise hele 

eller deler av et prosjekt. Videre kan det være brukt 

vegetasjon som har en alder, omfang og art som kan avvike 

betydelig fra det som leveres til prosjektet.

Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt 

og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende 

eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et 

eventuelt kjøpetilbud inngis. 

Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og 

tegninger som er presentert i prospektet, 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.   

Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra 

de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske 

utformingen av bygget.  

Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet 

ikke er ferdig detaljprosjektert og at endringer vil forekomme.

Renovasjon, forstøtningsmurer, fallsikringer, lekeplasser, 



Som elektriske punkter regnes: 

• Takpunkt

• Bryter

• Dobbel stikkontakt

• Enkel stikkontakt til komfyr, oppvaskemaskin, kjøleskap,   

   vaskemaskin og på bad.

• Egen kurs for sentralstøvsuger

• Rørfremlegg til tlf.

• Itrekking tlf.

• Fremlegg for ventilasjon

• Fremlegg for bereder

• Fremlegg for dobbelt punkt tele/data i stue

RØRLEGGER 

Vannledninger monteres etter ” rør i rør” prinsippet. 

NB alle avløpsrør leveres i plast. I hus hvor flere etasjer er 

innredet, kan støy fra avløpsrør reduseres ved bruk av jernrør 

som kan bestilles som tillegg. 

Innkassing av rør kan forekomme der konstruksjoner gjør 

dette nødvendig.

Leveranseomfang fremgår av leveransebeskrivelsen for 

prosjektet. 

Opprettet dato : 07.01.2020 

Sist revidert : 07.02.2020

ANSVARLIG MEGLER

Cecilie Grimsrud 

mob: 958 93 290 

E-post: cecilie.grimsrud@emvest.no

MEGLER

Nina Sandvik

Mob: 934 04 720

E-post: nina.sandvik@emvest.no

UTBYGGER:



fjell
 kvann


