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PROSJEKT:  SOLBAKKANE – Kløverveien 2-4-6-8 
 
 
4 Eneboliger 
 
 
 

 
Adresse 

 
Ca. BRA 
 

 
SOVEROM 

 
*OMKOSTNINGER
TILLEGG TIL 
SALGSPRIS 
 

 
SALGSPRIS 

Kløverveien 2 180 3(4) 24.792,- 4 699 000,- 
Kløverveien 4 150 3(4) 24.792,- 4 499 000,- 
Kløverveien 6 150 3(4) 24.792,- 4 499 000,- 
Kløverveien 8 150 3(4) 24.792,- 4 599 000,- 

 
*Omkostninger i tillegg til kjøpesummen: 
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: 
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi (Ved kjøp av helt ny bolig skal det kun betales dokumentavgift for 
andel tomteverdi og ikke av boligens salgspris). Tomteverdi (som er en del av kjøpesummen) er satt for hver bolig 
og dokumentavgiften utgjør: 
 
Dokumentavgift av tomteverdi 
Kr. 938 025,- per bolig    kr. 23.450,- 
Tinglysingsgebyr skjøte  + attestgebyr   kr.     757,- 
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon   kr.     585,-   
Det tas forbehold om endring av gebyrer. 
 
Boligen 
STANDARD  
Boligen leveres klar for egeninnsats i henhold til romskjema. 
Tillegg for leveranse av parkettgulv og sparkling og maling er følgende: 
Kløverveien 2:  kr 235 000,- 
Kløverveien 4-6-8:  kr 190 000,- 
 
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. Boligene får energi merke B. 
 
Selger tar forbehold om: 

 Illustrasjoner og perspektiver er kun ment å kunne gi et inntrykk av ferdig bebyggelse. Det kan således 
inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse både når det gjelder utvendige forhold og 
innredning. 

 Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksareal (BRA) er 
arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl innvendig boder og sjakter. 
Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få bruksarealet. 

 Endring i merverdiavgift (mva). 
 Mindre vesentlige endringer i forbindelse med detaljprosjekteringen av prosjektet. 
 Retten til å endre salgsprisene og betingelser på usolgte boliger uten forvarsel. 

 
 
Selger tar følgende forbehold før byggestart besluttes. 

 Ingen forbehold 
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Prosjekt Solbakkane BK11 og BK12 Kløverveien 2-4-6-8 – 4 eneboliger 

Tomt Tomten opparbeides i henhold til vedlagte tomteplan, med de krav som 
fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av 
eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal.  
 

Areal Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard 
Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling, uten hensyn til 
byggeforskriftenes krav til rom. Arealene i salgsoppgaven og annet 
markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) er å betrakte 
som et omtrentlig areal. De oppgitte arealer i markedsføringen er å 
betrakte som et ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre 
dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn 
markedsført areal. 

Betalingsbetingelser Hele kjøpesum ved overtakelse.   
Oppvarming 
 

Elektrisk og vedfyring/ildsted (pipe følger med i leveranse). For 
nærmere detaljer henvises det til vedlagt beskrivelse fra utbygger.    
 

Finansieringsbevis 
 

Finansieringsbevis på hele kjøpesummen skal innleveres senest 14 
dager etter kontraktsignering. 

Prisregulering 
 

Det er ingen indeksregulering. 

Offentlige 
avgifter/Ligningsverdi 

Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes etter at boligen er 
ferdigstilt. 

Brukstillatelse/ 
ferdigattest 

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse.  
Kjøper har ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør hvis ikke 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger. 
Dersom kjøper likevel velger å overta, er det ulovlig å bebo boligen/ta 
boligen i bruk (kan flytte inn møbler, men ikke overnatte). 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 å leie 
ut til boligformål 

Ingen restriksjoner angående utleie 

Regulering Tomten er regulert i henhold til plan 201109 detaljreguleringsplan for 
Ålgård Nord, delfelt C2, datert 08.11.2012 rev. 01.03.2013 og 
bestemmelser datert 09.11.2012, rev. 24.10.2016. 

  
Vei-vann-kloakk Offentlig. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. 
Overtagelse                      Beregnet ferdigstillelse ca 1 år etter oppstart bygging. Overtagelse kan 

tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. 
Kjøper kan ikke nekte å overta selv om hjemmelsovergang ikke er 
gjennomført. Eiendommen skal overleveres i ryddet stand og boligen 
skal være byggerengjort. 

Utomhusarealer Se reguleringsplan, tomteplan og romskjema. 
Velforening Pliktig medlemskap i velforeningen for Solbakkane C2 velforening. 
Heftelser Eiendommen overtas fri for pengeheftelser 
Offentlige forbehold Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes 

servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, 
deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, 
og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. 
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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 
entreprenøren og forbrukeren, mens her bruker uttrykkene selger og 
kjøper om de samme betegnelsene. 
 
Bustadoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan 
innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.Prosjektet 
retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. 
Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten 
å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til 
enhver tid til anvendelse. 
 
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som 
profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil 
handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eigedom av 
3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter 
Bustadsoppføringslova. Avhendingsloven er ufravikelig ved 
forbrukerkjøp av nyoppført bolig som ikke har vært brukt som bolig i 
mer enn ett år på avtaletidspunktet, dersom selger har gjort avtalen 
som ledd i næringsvirksomhet. 
 
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker 
en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold 
om dette ved salg. 

  
Garantier For bolig som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil Utbygger stille de 

nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslovas §§ 12 og 
evt. 47. 

  
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 salgskonsulent/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 salgskonsulent eller 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. 

  
 
Selger 
Jadarhus AS 
Adresse: Gamle Forusveien 10a, 4031 Stavanger 
Org.nr.  971051809 
Kontakt 
JADARHUS AS 
Helge Pollestad tlf. 91 58 58 38  
mail: helge.pollestad@jadarhus.no 
 
 
 
 
 
Stavanger, 13.02.2020                                                

 
 
 


