
24 husbankfinansierte 
selveierleiligheter i lavblokk

nærme sjøen. nærmere skogen. Midt i randesund.
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Tømmerstø brygge er i nærheten av Holteåsen.

• 24 husbankfinansierte  
 selveierleiligheter i lavblokk
• Størrelser: BRA 71,5 og 83 m2

• Nærhet til skole og barnehage
• Balkong eller uteplass
•	Parkering	i	kjeller
•	Vestvendt	uteareal
• Gunstig finansiering via Husbanken

Les mer på holteåsen.no

Nærme sjøen. 
Nærmere skogen. 
Midt i Randesund.
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Osp
5–20 m høye trær med et vidt forgrenet 
rotsystem som setter mange rotskudd. Stammen 
er slank, barken lys olivengrønn og bladene 
runde. Bladstilken er lang og flattrykt så bladene 
skjelver straks det begynner å blåse. Hannrakler 
på ett tre, hunnrakler på et annet; ofte er alle 
trærne i en ospelund av samme kjønn. Osp er 
utbredt over hele Europa og Nord-Asia. I Norge 
er den vanlig i hele landet, på fjellet opp til 1200 
moh. Sammen med bjørk var den blant de første 
treartene som kom inn i landet etter istiden.
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PRISLISTE
Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer 
og bruksareal bra for hver leilighet. 

leilighetens bruksareal – bra er inkludert en 
innvendig bod. 

sportsbod, terrasse/balkong og eller garasjeplass er 
ikke inkl. i bruksarealet.

garasjeplass er inklusive i salgspris.

Betalingsbetingelser:
forskudd betales med 10% av kjøpesum innen 
14 dager etter undertegning av kjøpekontrakt. 
selger stiller garanti for innbetalte beløp ihht 
bustadsoppføringslova. 

renter på forskuddet tilfaller selger. 

rest av kjøpesum, 90%, innbetales ved overtakelse.

Omkostninger:
Dokumentavgift til staten, 2,5% av tomteverdi, utgjør 
ca kr. 12 000,- pr bolig.

tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-.
tinglysingsgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-.
gebyr for utskrift av panteattest kr. 172,-.

salgsomkostninger, oppmåling og seksjonering utgjør 
ca 15 000,- 

tilkoplingsgebyr for tv/bredbånd kommer som tillegg. 
Canal Digital er valgt som leverandør på holteåsen.

Ligningsverdi:
ikke fastsatt. normalt ca 30-40% av boligens verdi.

Kommunale avgifter:
gebyr for forbruk av vann og avløp samt gebyr til 
avfall sør for renovasjon, følger gjeldende takster for 
kristiansand kommune.

eiendomsskatt på 7 promille påløper etter 
ferdigstillelse. beregningsgrunnlag for eiendomsskatt 
for leilighetene i holteåsen osp er pt. ikke fastsatt av 
kristiansand kommune. Det tas forbehold om endringer 
i de kommunale skatter og avgifter samt endring av 
avfallsgebyrer fra avfall sør.

Felleskostnader:
felles driftskostnader betales forholdsmessig av 
den enkelte leilighetseier i forhold til sameiebrøken/
leilighetens størrelse. slike felles kostnader kan være 
snømåking, stell av grøntarealer, vaktmester, renhold, 
avfallshåndtering, forretningsførsel, revisjon, forsikring 
av bygg, felles strøm, vedlikehold, honorarer til styre, 
etablering av styre, og lignende.

felleskostnader er stipulert til ca kr 195,- pr. m2 bra 
pr. år. i tillegg vil utgiftene for totalpakken fra Canal 
Digital kunne bli tillagt felleskostnadene med ca. kr 
525,- pr. måned, dersom sameiet velger å inngå en 
kollektiv avtale. endelig felleskostnad vil bli satt opp 
av forretningsfører og sameiets styre i forbindelse med 
overtakelse.

Selger:
agderbygg  as skal selge leilighetene på holteåsen 
osp på vegne av tomteselskapet as.

ansvarlige for salget:
svein engedal
se@agderbygg.no
tlf.38 10 60 70 / 96 20 80 50 
og 
anne sofie førde
ask@agderbygg.no
tlf 38 10 60 70 / 99 47 94 17
 

ØvRIgE KjØPSFORhOLd

Overtakelse:
ferdigstillelse vil fra entreprenørens side være 
ca 18 mnd etter oppstart betongarbeider. selger skal 
varsle forbruker om endelig overtakelse ca 2 mnd før 
innflytting.

heftelser:
kopi av grunnboksutskriften kan fås ved henvendelse 
agderbygg as

Forbehold / Særskilte bestemmelser:
Det tas forbehold om at det gis igangsettingstillatelse 
fra kristiansand kommune.

Det er søkt om grunnlån i husbanken. Det tas 
forbehold om endelig godkjenning av leilighetene i 
husbanken.

ØKONOMI
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kjøper er kjent med at selgers kontraktmessige 
leveranse fremkommer av beskrivelse, situasjonsplan 
og plantegninger, som følger som vedlegg til 
kjøpekontrakten. 

alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte 
planskisser er ment å gi et inntrykk av ferdig 
bebyggelse, der det kan fremkomme elementer 
som ikke inngår i den kontraktmessige leveransen. 
terrengarbeider som fremkommer på 3D illustrasjoner 
vil kunne avvike i forhold til endelig opparbeidelse, 
uten at kjøper kan kreve økonomisk kompensasjon.
alle opplysninger som fremkommer i salgsmateriell 
er gitt med forbehold om rett til endringer som 
måtte bli funnet hensiktsmessig eller nødvendig for å 
gjennomføre byggeprosjektet. Dette uten å forringe 
den generelle standard.

På plantegninger som følger dette prospektet, kan 
det inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte 
arbeidstegningene. Det gjøres oppmerksom på at det 
kan komme sjakter, nedforinger og eller rørføringer 
som ikke er vist på salgstegningene, og som kan 
påvirke arealet i leilighetene. eventuelle arealavvik fra 
salgs- og eller plantegninger vil ikke påvirke salgspris 
etter prisliste.

tegninger i målestokk kan fås utlevert hos selger eller 
av entreprenør ved tidspunkt for produksjonsmøte/
møte om endringsarbeider.

diverse:
selger forbeholder seg retten til, uten varsel, å endre 
priser og leveringsbetingelser for usolgte leiligheter. 
Dette gir ikke rett til prisjusteringer for leiligheter, som 
ved tidspunktet for prisjusteringene, er solgt.

alle opplysninger i dette salgsprospekt er gitt med 
forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige 
for gjennomføringen av byggeprosjektet.

Overtakelse:
Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest vil foreligge 
senest innen overtagelse av leiligheten.

kartforretning og seksjonering foretas før leiligheten 
overtas av kjøper.

Kartforretning:
eiendommen skal deles opp/seksjoneres slik at hver 
leilighet får felles gårds- og bruksnummer og eget 
seksjonsnummer. 

velforening:
Det medfølger en rett og plikt til medlemskap i 
velforening. 

Energi:
boligen leveres med energiklasse ”orange C”

Lovverk:
boligene selges etter bustadsoppføringslova av 13. juni 
1997. 

bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse 
dersom kjøper anses som investor og eller profesjonell. 
i slike tilfeller vil eiendomshandelen reguleres av 
avhendingsloven av 3. juli 1992 nr 93.

leilighet, der bindende kjøpsavtale inngås etter at 
prosjektet er ferdigstilt, selges etter avhendingslovens 
regler. Dette innebærer at eventuell mangelsvurdering 
ikke kan fravikes til ugunst for en forbrukerkjøper 
jf. avhendingsloven §1-2 (2). eventuelle 
mangelsvurderinger 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.

kristiansand 29.01.14   
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FELLESAREALER

hOvEdTRAPP, hEIS Og SvALgANgER
gulvene i hovedinngangsparti, trappeløp og 
mellomreposer leveres med fliser.
vegger og tak sparkles og males.  
svalganger bygges opp med limtre og betong eller 
tilsvarende.
Det leveres 2 stk. rømningstrapper i galvanisert stål.
rekkverkene og håndløpere utføres hovedsakelig med 
pulverlakkert stål/aluminium.

hEIS
Det installeres personheis. heisen er utstyrt med 
nødtelefonforbindelse.

INNvENdIg PARKERINgSANLEgg/BOdER I 
FELLESANLEgg/SØPPELBOd
gulvene i felles parkeringsanlegg støpes i betong- eller 
asfaltdekke.
gulvene i boder og teknisk rom, samt eventuelt 
utvendig søppelrom, støpes i betong.

vegger og tak i boder og teknisk rom leveres 
ubehandlet. vegger og eventuelt tak for utvendig plass 
for avfallsdunker leveres i trekonstruksjon.

Det innvendige parkeringsanlegget er avstengt med 
låsbar port med en fjernkontroll til hver leilighet.

ventilasjon leveres ihht. gjeldende regelverk. 

UTOMhUSANLEgg
boligkomplekset vil bli omgitt av landskapstilpassende 
tiltak og opparbeidet etter samråd med maskinentre-
prenør og i tråd med utomhusplan fra agderbygg as.

UTvENdIgE KRANER
Det leveres 4 stk. utvendige kraner som plasseres i 
samråd med rørlegger.

FELLESUTgIFTER
forbruk og vedlikehold av strøm for fellesarealer så som 
gang-/trapperom/bod, heis, utelys etc. samt strøm i for-
bindelse med p-anlegget blir målt på felles abonnement.

sameiet blir abonnent og hver leilighet blir belastet for 
sin del av fellesutgiftene.

vedlikeholdsutgifter av alle fellesarealer fordeles etter 
en fordelingsnøkkel og belastes hver leilighet via 
fellesutgiftene.

UTVENDIGE/BÆRENDE 
KONSTRUKSJONER

TAKvERKET
bygningene har ”flate tak” som tekkes med asfalt 
takpapp. takene har utvendige og innvendige nedløp. 

YTTERvEggER
Ytterveggen består av isolerte bindingsverksvegger 
med sortbeiset kledning samt felt med lys 
platekledning.

vINdUER, BALKONg- Og YTTERdØRER
vinduene leveres med energiglass med u-verdi 0,8 i 
standard hvit farge.

balkongdørene leveres med glass som vist på tegning i 
standard hvit farge.

enkelte vinduer kan bli levert som fast vindu med 
luftemulighet ved siden av vindu.

hovedinngangsdør leveres som type «lista» fra gilje, 
ferdig malt i sort farge.

TERRASSER/BALKONgER
balkonger for leilighetene i 2. og 3. etasje leveres som 
tette trekonstruksjon med trykkimpregnert gulv etter 
gjeldende regler.

rekkverk og håndløpere utføres hovedsakelig med 
pulverlakkert stål/aluminium i kombinasjon med herdet 
glass.

terrasser i 1. etasje leveres med betongheller. Det 
leveres ikke rekkverk.

ETASjESKILLER
etasjeskiller utføres i tre etter gjeldende regler for lyd 
og brann.

etasjeskiller mellom parkeringskjeller og 1. etasje 
utføres i plasstøpt betong eller 
betongelementer etter gjeldende regler.

BLIKKENSLAgER- /METALLARBEIdER
alle utvendige beslag leveres i hvit eller sort utførelse. 
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INNVENDIGE KONSTRUKSJONER

himling
alle innvendige himlinger leveres med gipsplater som 
sparkles til jevne flater og males.

Innvendige vegger
alle skillevegger mellom leiligheter leveres etter 
gjeldende regelverk med gipsplater som sparkles 
og males. Det tas forbehold om at noen skillevegger 
mellom leilighetene kan bli støpt i betong.

innvendige skillevegger i leiligheten leveres med gips-
plater, sparkles og males i farge lys antikk.

vegger i bad/vaskerom leveres kledd med hvit flise-
mønstret baderomspanel type fortissimo - Design f05 
3091 hg Denver White med 60x20 cm flismønster. 

dører
innvendige dører i leiligheten leveres av typen easy 
slett hvitmalt fra swedoor, eller tilsvarende.

dørlåser
hver leilighet får 3 stk. nøkler i system som passer 
til hovedinngangsdør og dører til fellesrom og 
garasjeanlegg. Det blir levert 1 stk. radiosender til hver 
leilighet for åpning av garasjeport. 

Kjøkken/ garderober
kjøkkeninnredning m/ventilator samt garderobeinn-
redning inngår i leilighetens salgssum med nettobeløp  
kr 36 500,- (bruttobeløp kr 46 800,-) ihht egne tegnin-
ger fra valgte kjøkkenleverandør. kjøkken og gardero-
be leveres ferdig montert inkl. mva. hvitevarer og felt 
mellom over- og underskap er ikke medtatt i salgspris. 
Det er ikke mulig å flytte på utstyr som har behov for 
tilkopling til vann, elektrisitet, avløp eller ventilasjon.

Malerentreprisen, fliser og parkett
alle innervegger unntatt våtrom leveres med malte 
gipsplater i standard farge lys antikk. 

som himling leveres standard hvitmalte gipsplater.

gulvene i stue/kjøkken, soverommene, bod og hall leve-
res med 15 mm 3-stav parkett type eik hvit matt lakk eller 
eik natur. Parketten legges flytende ihht. leggeanvisning.

På bad leveres og legges fliser på gulv med oppkant. 
Maks flisepris kr 150,- pr. m² inkl. mva.

for leiligheter i 1. etasje leveres det fliser i hall, maks 
flisepris kr 150,- pr. m2 inkl. mva.

Listverk
taklist leveres som 21 x 45 mm med skygge mot vegg 
i alle rom.

Dør- og vinduslist leveres som 10 x 58 mm kombilist i 
alle rom.

foringer og listverk leveres i MDf malt hvitt fra fabrikk. 
listverket leveres ikke flikket eller malt etter montering.
Det leveres lakkerte eikelister til eik natur parkett og 
hvite 10x58 mm kombilister til hvit matt lakk parkett.

TEKNISKE INSTALLASJONER

ventilasjonsopplegg
Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinner 
i hver leilighet.

Oppvarming
Det leveres ”lecapipe” samt peisovn type lotus 
Mondo 1 til hver leilighet i 1. og 2. etasje. til leiligheter 
i 3. etasje leveres stålpipe med peisovn type lotus 
Mondo 1. Det er ikke medregnet noen form for 
elektriske varmeovner.

alle bad/vaskerom leveres med støpt gulv, varmekabler 
og membran. i leiligheter med støpt gulv over 
parkeringskjeller eller støpt gulv på grunn leveres i 
tillegg med varmekabler i hall, stue og kjøkken. 

SANITæRUTSTYR I LEILIghET

Bad/vaskerom 
- 1 stk. standard hvitt toalett
- 1 stk. 90 cm hvit slett baderomsseksjon 
 m/vask, speil m/lys, type foss badinett
- 1 stk. termostatstyrt dusjsett med glidestang
- 1 stk. reduksjonsventil ( kun ved behov )
- 1 stk 90 x 90 cm viking dusjkabinett hvit  
 m/klart herdet glass
- 1 stk. sluk i gulvet i dusj-sone
- 1 stk. vann og avløp for vaskemaskin
- 1 stk 200l varmtvannsbereder plasseres i bod  
 med eget opplegg.

Kjøkken
tilkobling til oppvaskmaskin.
tilkobling til kjøkkenbenker.
tilkopling av kjøkkenblandebatteri (blandebatteri 
leveres av rørlegger).
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ELEKTRISKE ANLEgg

Elektriker
elektriske anlegg utføres som skjult anlegg i boligrom. 
elektrisk anlegg i eventuell lydvegg monteres som 
åpent anlegg. 

Materiellet er i hvit utførelse og arbeidet utføres 
etter “statens forskrifter for elektrisk anlegg”. Den 
komplette elektroinstallasjonen vil tilfredsstille 
gjeldende regelverk ihht. nek 400 - 2010. 

Svakstrømsinstallasjon
Det leveres elektriske punkt ihht gjeldende regelverk 
nek 400 - 2010. som punkt regnes: 
•	 Stikkontakt	en-fas	t.o.m	25A	
•	 Fremlegg	for	bryter
•	 Fremlegg	for	lyspunkt
•	 Fremlegg	for	varmtvannsbereder
•	 Fremlegg	for	varmekabel,	varmeovner,	varmefolie	etc,
•	 Fremlegg	og	tilkobling	av	termostat	for	varmekabel
•	 Fremlegg	til	fastmontert	utstyr	en-fas	t.o.m	25A
•	 Fremlegg	og	tilkobling	av	hovedjordleder
•	 Fremlegg	og	tilkobling	av	utjevningsjord
•	 Rørfremlegg,	boks	og	dekklokk	for	nettverksuttak
•	 Rørfremlegg,	boks	og	dekklokk	for	antenneuttak
•	 Rørfremlegg,	boks	og	dekklokk	for	telefon
•	 Røranlegg	for	ringeklokke
•	 Røranlegg	for	ringeknapp
•	 Fremlegg	for	fotocelle

Plassering av elektriske punkter skjer i samråd mellom 
forbruker og leverandør på arbeidstegninger. Det må 
være lik utebelysning ved hovedinngangsdør for alle 
leiligheter.

Det blir egen strømmåler med tilhørende abonnement 
for fellesområder og parkeringskjeller. sameiet er 
ansvarlig for utgiftene tilhørende dette abonnement. 
utgiftene fordeles til den enkelte eier etter 
sameiebrøken av sameiet.

Det er ikke medregnet noen form for leveranse av lys 
eller elektriske varmeovner inne i leilighetene.

varmekabler
alle bad/vaskerom leveres med støpt gulv, varmekabler 
og membran. i leiligheter med støpt gulv over 
parkeringskjeller eller støpte gulv på grunnen, leveres i 
tillegg med varmekabler i hall, stue og kjøkken. 

data/Tv
Det tilrettelegges for en totalpakke til hver leilighet 
fra Canal Digital. Pakken heter ”komplett Maxi” og 
inneholder følgende: 

•	 Digital	grunnpakke	med	52	TV-kanaler	bak	dekoder
•	 16 analoge kanaler som kan sees på tv-er uten 
 dekoder
•	 14	HDTV-kanaler	inkludert	for	de	med	HD-klar 
 flatskjerm
•	 25	radiokanaler
•	 Internett	Maxi	med	hastighet	12/12	Mbps	inkludert
•	 Signalleveranse	samt	service	og	vedlikehold	av 
 anlegget
•	 HDPVR	dekoder	installert	i	hver	leilighet
•	 Kortavgift	inkludert	(kr.	299,-	pr	år)

Det tas forbehold om endringer i totalpakken og priser 
fra Canal Digital. utgiftene til totalpakken vil kunne bli 
lagt til felleskostnadene, da det beste tilbudet fra Canal 
Digital krever at sameiet står som kollektiv kunde. 

Brann
Det er medregnet 1 stk. røykvarsler pr. leilighet.
Det leveres 1 stk. brannslukkingsapparat til hver leilighet.   

Belysning
belysning til fellesområder er medtatt.
standard utebelysning ved inngangsdør og på terrasser 
er medtatt i salgspris for hver leilighet.
Det er ikke medregnet noen form for belysning, ovner, 
etc inne i leilighetene.

DIVERSE

bygningen blir oppført etter tekniske forskrifter 2010.
vi forbeholder oss retten til å forandre beskrivelsen og 
tegninger da detaljprosjektering av bygningen ennå 
pågår. alle mål- og arealangivelser på plan- og salgs-
tegninger er kun veiledende og avvik kan forekomme. 
eventuelle arealavvik i boligrom eller terrasse, gir ikke 
forbruker rett til økonomisk kompensasjon.

Merutgifter i forbindelse med eventuelle særkrav myn-
dighetene stiller til bygninger, samt nye eller en økning 
av statlige og kommunale avgifter, betales forbruker.

hvis det er uoverensstemmelse mellom byggebeskri-
velse og tegninger, gjelder byggebeskrivelsen.

stiplede arrangement er ikke inkludert i leveransen, om 
det ikke fremkommer i beskrivelsen. etter overtakelse 
plikter forbruker å forsikre boligen og innbo.

Det gjøres oppmerksom på at denne byggebeskrivel-
sen er foreløpig og vil kunne bli endret da det enda 
ikke foreligger endelige tegninger samt at detaljpro-
sjekteringen ikke ennå er avsluttet.

kristiansand 29.01.14
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FASAdER

fasaDe Mot vest

fasaDe Mot Øst

fasaDe Mot sØr fasaDe Mot norD
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Vask

SYMBOLFORKLARING

Wc

Dusj

Baderoms-
innredning

Balansert 
ventilasjon

Vaskekum

Vaskemaskin/
Tørketrommel

Varmtvanns-
bereder

Oppvaskmaskin

Komfyr

Kjøleskap

Kjøkken-
innredning

Vindu

Skrivebord/
Nattbord

Seng

Skyvedør

Dør/terrassedør 
m/ slagretning

Salong

Spisegruppe

Garderobeskap

Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe 
den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 

PLAN 1. ETASjE
leilighet 94/h0101 

bra 83 m2 

terrasse 4+8=12 m2
GARD.
2,6 m2

BOD
3,0 m2

SOVEROM
12,4 m2

SOVEROM
6,5 m2

BAD/VASK
5,3 m2

SOVEROM
6,3 m2

HALL
8,4 m2

KJØKKEN/STUE
34,6 m2

TERRASSE
8 m2

TERRASSE
4 m2

Ø

v

N S
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Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe 
den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 

Vask

SYMBOLFORKLARING

Wc

Dusj

Baderoms-
innredning

Balansert 
ventilasjon

Vaskekum

Vaskemaskin/
Tørketrommel

Varmtvanns-
bereder

Oppvaskmaskin

Komfyr

Kjøleskap

Kjøkken-
innredning

Vindu

Skrivebord/
Nattbord

Seng

Skyvedør

Dør/terrassedør 
m/ slagretning

Salong

Spisegruppe

Garderobeskap

PLAN 1. ETASjE
leilighet 90-92/h0101 

bra 71,5 m2

terrasse 8 m2

BOD
4,0 m2

SOVEROM
6,3 m2

BAD/VASK
5,3 m2

SOVEROM
10,6 m2

HALL
8,4 m2

TERRASSE
8 m2

KJØKKEN/STUE
33,4 m2

Ø

v

N S
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Vask

SYMBOLFORKLARING

Wc

Dusj

Baderoms-
innredning

Balansert 
ventilasjon

Vaskekum

Vaskemaskin/
Tørketrommel

Varmtvanns-
bereder

Oppvaskmaskin

Komfyr

Kjøleskap

Kjøkken-
innredning

Vindu

Skrivebord/
Nattbord

Seng

Skyvedør

Dør/terrassedør 
m/ slagretning

Salong

Spisegruppe

Garderobeskap

Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe 
den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 

BOD
4,0 m2

SOVEROM
6,3 m2

BAD/VASK
5,3 m2

SOVEROM
10,6 m2

HALL
8,4 m2

KJØKKEN/STUE
33,4 m2

PLAN 1. ETASjE
leilighet 82-88/h0101 

bra 71,5 m2 

terrasse/uteområde 35 m2

TERRASSE/UTEOMRåDE
35 m2

Ø

v

N S
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Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe 
den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 

Vask

SYMBOLFORKLARING

Wc

Dusj

Baderoms-
innredning

Balansert 
ventilasjon

Vaskekum

Vaskemaskin/
Tørketrommel

Varmtvanns-
bereder

Oppvaskmaskin

Komfyr

Kjøleskap

Kjøkken-
innredning

Vindu

Skrivebord/
Nattbord

Seng

Skyvedør

Dør/terrassedør 
m/ slagretning

Salong

Spisegruppe

Garderobeskap

PLAN 1. ETASjE
leilighet 80/h0101
bra 83 m2 

terrasse/uteområde 55 m2
BOD

3,0 m2

SOVEROM
6,3 m2

BAD/VASK
5,5 m2

SOVEROM
12,4 m2

SOVEROM
7,1 m2

GARD.
2,6 m2

HALL
8,5 m2

KJØKKEN/STUE
33,5 m2

TERRASSE/UTEOMRåDE
55 m2

Ø

v

N S
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Vask

SYMBOLFORKLARING

Wc

Dusj

Baderoms-
innredning

Balansert 
ventilasjon

Vaskekum

Vaskemaskin/
Tørketrommel

Varmtvanns-
bereder

Oppvaskmaskin

Komfyr

Kjøleskap

Kjøkken-
innredning

Vindu

Skrivebord/
Nattbord

Seng

Skyvedør

Dør/terrassedør 
m/ slagretning

Salong

Spisegruppe

Garderobeskap

PLAN 2. Og 3. ETASjE
leilighet h0208 og h0308 

bra 83 m2 

balkong 4+8=12 m2
GARD.
2,6 m2

BOD
3,0 m2

SOVEROM
12,4 m2

SOVEROM
6,5 m2

BAD/VASK
5,3 m2

SOVEROM
6,3 m2

HALL
8,4 m2

KJØKKEN/STUE
34,6 m2

BALKONG
8 m2

BALKONG
4 m2

Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe 
den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 

Ø

v

N S
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Vask

SYMBOLFORKLARING

Wc

Dusj

Baderoms-
innredning

Balansert 
ventilasjon

Vaskekum

Vaskemaskin/
Tørketrommel

Varmtvanns-
bereder

Oppvaskmaskin

Komfyr

Kjøleskap

Kjøkken-
innredning

Vindu

Skrivebord/
Nattbord

Seng

Skyvedør

Dør/terrassedør 
m/ slagretning

Salong

Spisegruppe

Garderobeskap

PLAN 2. Og 3 ETASjE
leilighet h0202 - h0207 
og h0302 - h0307 

bra 71,5 m2 

balkong 8 m2

BOD
4,0 m2

SOVEROM
6,3 m2

BAD/VASK
5,3 m2

SOVEROM
10,6 m2 HALL

8,4 m2

KJØKKEN/STUE
33,4 m2

BALKONG
8 m2

Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe 
den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 

Ø

v

N S
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PLAN 2. Og 3 ETASjE
leilighet h0201 og h0301 

bra 83 m2 

balkong 24 m2
BOD

3,0 m2

SOVEROM
6,3 m2

BAD/VASK
5,5 m2

SOVEROM
12,4 m2

SOVEROM
7,1 m2

GARD.
2,6 m2

HALL
8,5 m2

KJØKKEN/STUE
33,5 m2

BALKONG
24 m2

Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe 
den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 

Ø

v

N S

Vask

SYMBOLFORKLARING

Wc

Dusj

Baderoms-
innredning

Balansert 
ventilasjon

Vaskekum

Vaskemaskin/
Tørketrommel

Varmtvanns-
bereder

Oppvaskmaskin

Komfyr

Kjøleskap

Kjøkken-
innredning

Vindu

Skrivebord/
Nattbord

Seng

Skyvedør

Dør/terrassedør 
m/ slagretning

Salong

Spisegruppe

Garderobeskap
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Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe 
den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 

SUKKEVANN

HERØYA

TORSØYA

SODEFJED

VESTRE 
RANDØYA

DVERGSNES

KORSVIK

KYSTVEIEN

DVE
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SØM
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DVERGSØYA

HØVÅGVEIEN

K
O

N
G

SH
A

V
N

V
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IE
N

VARODDBROA

TØMMERSTØ
BRYGGE

FIDJEKILEN FRIKSTAD

ODDERHEI
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G
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Ø

v

N S

AVSTANDER 
FRA HOLTEÅSEN
kringsjå skole - 3,7 km
holte skole - 200 m
Dagligvare, ica Dvergsnes - 2 km
sukkevann idrettspark - 4 km
golfbanen i randesund - 3 km
randesund lysstøperi - 400 m
tømmerstø brygge - 1 km
kvadraturen - 12 km
sørlandssenteret - 9,6 km
Dyreparken - 11,5 km
kjevik - 15,3 km

3 eneboliger
ikke for salg

3 eneboliger
ikke for salg

bordalssvingen

bordalssvingen

6 prosjekterte eneboliger
med hybel. 

I SALg
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lavblokk med 20 leiligheter.

I SALg

blokk med 24 leiligheter.

SALg våR 2014

4+8 leiligheter.

AVSTANDER 
FRA HOLTEÅSEN

3 eneboliger
ikke for salg

bordalssvingen

bordalssvingen

blokk med 
24 leiligheter.

FORvENTET SALg 2014



22

24 husbankfinansierte selveierleiligheter i lavblokk

SITUASJONSPLAN
Ø
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N S
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bordalssvingen 80-96
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Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe 
den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 
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PLANLØSNING

Leilighet 83 m2

Leilighet 71,5 m2



PRISLISTE PR. 18.02.2014

LEILIGHETSADRESSE LEILIGHETS ETG. SEKSJON STØRRELSE TERRASSE/ GARASJE pRIS BOLIG
 NR.   BRA M2 BALKONG M2 pRIS m/GARASJE

Bordalssvingen 80 H0101 1. etg. 1 83,0 55  kr 85 000  kr 2 795 000

Bordalssvingen 82 H0101 1. etg. 2 71,5 35  kr 85 000  kr 2 415 000

Bordalssvingen 84 H0101 1. etg. 3 71,5 35  kr 85 000  kr 2 415 000

Bordalssvingen 86  H0101 1. etg. 4 71,5 35  kr 85 000  kr 2 415 000

Bordalssvingen 88 H0101 1. etg. 5 71,5 35  kr 85 000  kr 2 415 000

Bordalssvingen 90 H0101 1. etg. 6 71,5 8  kr 85 000  kr 2 360 000

Bordalssvingen 92 H0101 1. etg. 7 71,5 8  kr 85 000  kr 2 360 000

Bordalssvingen 94 H0101 1. etg. 8 83,0 12  kr 85 000  kr 2 650 000

Bordalssvingen 96 H0201 2. etg. 9 83,0 24  kr 85 000  kr 2 885 000

Bordalssvingen 96 H0202 2. etg. 10 71,5 8  kr 85 000  kr 2 455 000

Bordalssvingen 96 H0203 2. etg. 11 71,5 8  kr 85 000  kr 2 455 000

Bordalssvingen 96 H0204 2. etg. 12 71,5 8  kr 85 000  kr 2 455 000

Bordalssvingen 96 H0205 2. etg. 13 71,5 8  kr 85 000  kr 2 455 000

Bordalssvingen 96 H0206 2. etg. 14 71,5 8  kr 85 000  kr 2 455 000

Bordalssvingen 96 H0207 2. etg. 15 71,5 8  kr 85 000  kr 2 455 000

Bordalssvingen 96 H0208 2. etg. 16 83,0 12  kr 85 000  kr 2 750 000

Bordalssvingen 96 H0301 3. etg. 17 83,0 24  kr 85 000  kr 2 995 000

Bordalssvingen 96 H0302 3. etg. 18 71,5 8  kr 85 000  kr 2 555 000

Bordalssvingen 96 H0303 3. etg. 19 71,5 8  kr 85 000  kr 2 555 000

Bordalssvingen 96 H0304 3. etg. 20 71,5 8  kr 85 000  kr 2 555 000

Bordalssvingen 96 H0305 3. etg. 21 71,5 8  kr 85 000  kr 2 555 000

Bordalssvingen 96 H0306 3. etg. 22 71,5 8  kr 85 000  kr 2 555 000

Bordalssvingen 96 H0307 3. etg. 23 71,5 8  kr 85 000  kr 2 555 000

Bordalssvingen 96 H0308 3. etg. 24 83,0 12  kr 85 000  kr 2 850 000

Gyldenløves gate 99, 4614 Kristiansand
Tlf: 38 10 60 70    Mobil: 96 20 80 50    Mobil: 99 47 94 17 

E-post: post@agderbygg.no
www.agderbygg.no

N S

V

Ø

94/H0101

96/H0208

96/H0308

92/H0101

96/H0207

96/H0307

90/H0101

96/H0206

96/H0306

88/H0101

96/H0205

96/H0305

86/H0101

96/H0204

96/H0304

84/H0101

96/H0203

96/H0303

82/H0101

96/H0202

96/H0302

80/H0101

96/H0201

96/H0301

Fasade mot vest.



HUSBANKFINANSIERING
Leiligheten kan finansieres med svært gunstige lån i Husbanken. Leiligheten bygges/utformes da i tråd med 
Husbankens retningslinjer for lån, som er en utvidet og forbedret utgave av Teknisk forskrift 2010.

Dette innebærer at kravene til energi og innemiljø er hevet. I tillegg er alle leilighetene tilrettelagt med 
livsløpsstandard, samt at deler av uteområdet er universelt utformet.

Nedenfor er det vist et eksempel på gunstig finansiering fra Husbanken for en leilighet i Holteåsen OSP
med kjøpesum på kr. 2.360.000,-.

Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om et gunstig lån i Husbanken. Vi hjelper deg med alle søknadene 

helt til du står med nøkkelen i døra til din nye bolig. 

* Flytende rente er pr. mars 2014: 2,472% nominell.

EKSEmPEL På HUSBANKFINANSIERING: 
   

Månedlig netto lånekostnad år 1-5: kr. 2.822,-*
- 80% lån av kr. 2.360.000,-
- 5 års avdragsfrihet
- Flytende rente og rentefradrag pr. mars 2014

Areal: BRA er arealet innefor omsluttende yttervegger. Arealet pr. rom er netto innvendig. Alle arealer er foreløpige.

Bod/Parkering: Hver leilighet har egen sportsbod og parkering i parkeringskjeller. 
 Parkering er inklusive i salgspris med kr 85 000,-.        

Omkostninger: Dokumentavgift til staten, 2,5% av tomtepris. Dette utgjør ca kr 12.000,- pr. leilighet.    
 Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,- Tinglysingsgebyr for hvert pantedokument kr 525,-. Panteattest kr 172,-. 
 Salgsomkostninger, oppmåling og målebrev utgjør ca kr 15 000,-.

Felleskostnader: Felleskostnader er stipulert til ca kr 195,- pr. m2 BRA pr. år. Endelige felleskostnader vil settes opp av sameiets 
 styre/sameiets forretningsfører ved overtagelse av leiligheten. Utgifter til data- og TVsignaler  
 kommer i tillegg til felleskostnader.       

Husbanklån: Det er søkt om grunnlån til oppføring fra Husbanken. Om ønskelig vil det kunne gis et gunstig husbanklån til 
 hver leilighet. Husbanklånet kan maksimalt utgjøre 80% av leilighetens salgspris etter prisliste.    
 Kontakt Agderbygg AS for detaljer og størrelse på lånet, eller se www.husbanken.no for rentebetingelser.

Forbehold: Alle tegninger, fotomontasjer, illustrasjoner og 3D modeller er av illustrativ karakter og kan avvike fra endelig 
 leveranse og ferdig bygg. Det tas forbehold om endelig godkjenning av Kristiansand Kommune og søknad om 
 grunnlån fra Husbanken. Mindre arealavvik fra salgstegningene og prisliste kan forekomme.    
    

NB! PRISER KAN ENDRES  
Prisene på usolgte boliger kan endres uten varsel. Sjekk med selger hvilken bolig som er ledig og hva som er gjeldende pris. 
      

Gyldenløves gate 99, 4614 Kristiansand
Tlf: 38 10 60 70    Mobil: 96 20 80 50    Mobil: 99 47 94 17 

E-post: post@agderbygg.no
www.agderbygg.no



• 24 husbankfinansierte  
 selveierleiligheter i lavblokk
• Størrelser: BRA 71,5 og 83 m2

• Nærhet til skole og barnehage
• Balkong eller uteplass
•	Parkering	i	kjeller
•	Vestvendt	uteareal
• Gunstig finansiering via Husbanken

Les mer på holteåsen.no

Holte skole

Plantegning, leilighet 83 m3.

Golfbanen ved Sukkevann er en koselig 
skogsbane med gode greener.

Flott lysløype og gode turområder.

Stue

Fasade mot vest.



G
evir 34894

AGDERBYGG AS 
AGDERBYGG	AS	har	dyktige	byggmestre	og	tømrere	som	
sørger	for	at	våre	boliger	og	boligprosjekter	blir	oppført	med	
høy	kvalitet	og	fagmessig	utførelse.

AGDERBYGG	AS	har	gjennomført	og	utviklet	en	rekke	små	og	
store	totalprosjekter	for	private	og	offentlige	byggherrer.

AGDERBYGG	AS	har	i	egenregi	utviklet	og	bygd	mange	
boligprosjekter,	fra	eneboligfelt	til	leilighetsprosjekter.

AGDERBYGG	AS	har	en	rekke	referanseprosjekter	som	vi	gjerne	
viser	våre	byggherrer	og	samarbeidspartnere.	Spør	gjerne	en	
som	har	gjennomført	et	boligprosjekt,	stort	eller	lite,	i	samarbeid	
med	AGDERBYGG	AS.	Les	mer	på	www.agderbygg.no

Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om 
rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å 
forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ 
karakter og kan avvike fra ferdig bygg. Forøvrig vises det til 
kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg.

Gyldenløves gate 99 - 4614 Kristiansand - Tlf: 38 10 60 70    
Mobil: 96 20 80 50 E-post:se@agderbygg.no
Mobil: 99 47 94 17 E-post: ask@agderbygg.no

www.agderbygg.no
Sett fra sydvest.




