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Breimyrveien 201 – 203

3 flotte og funksjonelle 
eneboliger i rekke  
på Hellemyr

agderbygg.no



Nye flotte eneboliger i rekke, i Breimyrveien, 
sentralt på Hellemyr. Området byr på nærhet 
til skole, barnehage, dagligvare-butikk, 
fotballbane, idrettshall for å nevne noe.

• 4 – 5 soverom
• BRA 203 m2

• Egen garasje
• To romslige balkonger
• Terrasse med utgang  
 til tomt

Breimyrveien 201 - 205



ØKONOMI

PRISLISTE
Det er utarbeidet en prisliste som viser adresse, 
husnummer og bruksareal til hver bolig. Boligens 
bruksareal er inkludert en eventuell innvendig bod 
og garasje i boligen. Eventuell utvendig bod i eget 
frittstående bygg er ikke inkl. i boligens bruksareal. 
Det vises til måleregler i Norsk Standard. 

BETALINGSBETINGELSER
I forbindelse med betaling av vederlaget, skal  
standard faktureringsplan følges.
Kjøper må stille med mellomfinansiering/byggelån  
i byggeperioden.
For videre veiledning/bistand til hvordan man går fram, 
kan selger kontaktes.
Faktureringsplan fås ved henvendelse til selger.  

OMKOSTNINGER
Dokumentavgift til staten, 2,5% av tomteverdi, utgjør  
ca. kr. 22 000,- pr. bolig.
Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
Tinglysingsgebyr for hvert pantedokumenter kr. 525,-
Tilkoplingsgebyr for TV/Bredbånd kommer som tillegg. 
Kostnad er avhengig av valgt leveranse og leverandør.

LIGNINGSVERDI
Ikke fastsatt. Normalt ca 30-40% av boligens verdi.

KOMMUNALE AVGIFTER
Se gebyrer for Kristiansand Kommunes vann-  
og kloakkavgift.
Forventet avfallsgebyr pr. bolig. Se prisliste fra Avfall Sør.
Det er pr. i dag eiendomsskatt i Kristiansand kommune. 
Det vil bli foretatt offentlig takst når eiendommen er 
ferdigstilt.
Det tas forbehold om endringer i de kommunale skatter 
og avgifter, samt endring av avfallsgebyrer.

FELLESKOSTNADER
Ingen fellesutgifter vedr. drift og vedlikehold av boligen er 
beregnet, da boligen blir på eget gårds-  
og bruksnummer.
Fellesanlegg, slik som veier, gjesteparkeringsplasser, 
lekeanlegg og friarealer som ikke overtas av Kristiansand 
Kommune, vil bli administrert av velforening. Utgifter for 
drift av fellesanlegg må påregnes.

SELGER
Agderbygg AS skal selge boligene på Breimyrveien 201, 
203 og 205. Anne Sofie Kostøl Førde vil være ansvarlig for 
salget og kan treffes på telefon 38 10 60 70/994 79 417 
eller mail ask@agderbygg.no.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD 

OVERTAKELSE
Ferdigstillelse fra entreprenørens side skal være  
ca. 12 mnd etter igangsetting av byggeprosjektet. 
Selger skal varsle boligkjøper 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 salg av minimum 2 boliger før 
igangsetting av byggeprosjektet.
Videre tas det forbehold om at det gis igangsettings-
tillatelse fra Kristiansand kommune. Kjøper er kjent med 
at selgers kontraktmessige leveranse fremkommer 
av 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 hvor det fremkommer 
elementer som ikke inngår i den kontraktmessige 
leveransen.

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 og salgstegninger som følger dette 
prospektet, kan det inneholde arealavvik i forhold til de 
mer detaljerte arbeidstegningene. Avvik på arealene gir 
ikke grunn til endring av salgspris.
Det gjøres oppmerksom på at det kan, i noen boliger, 
komme sjakter og eller rørføringer som ikke er vist på 
salgstegningene.

Tegninger i målestokk 1:50 kan fås utlevert hos selger eller 
av entreprenør ved tidspunkt for produksjonsmøte/møte 
om endringsarbeider.

DIVERSE
Selger forbeholder seg retten til uten varsel, endre priser 
og betingelser for usolgte boliger.
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  
innen overtagelse av boligene.

SEKSJONERING / DELING
Eiendommen skal deles opp slik at hver bolig får  
eget gårds- og bruksnummer. 

SAMEIE / VELFORENING
Det medfølger en rett og plikt til medlemskap i den  
lokale velforeningen.

ENERGI
Boligene leveres med minimum 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.
Boliger 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.
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FELLESANLEGG 

GRUNNARBEID
Boliger, veier, boder og fundamenter, fundamenteres  
på fylling med bærelag av grus/stein/sand.
Kommunale veier og felles parkeringsplasser asfalteres. 
Teknisk anlegg prosjekteres og opparbeides etter 
Kristiansand kommune sine krav. 

UTOMHUSARBEIDER UTENOM EGEN TOMT
Området blir opparbeidet iht. godkjent utomhusplan/
detaljreguleringsplan.

ELEKTRISK ANLEGG/DATA/TV
Trekkerør for elektrisk anlegg, TV og bredbånd leveres  
fra veiskulder og inn til fordelingsskap. 
For tilkopling til bredbånd og TV-signaler må hver enkelt 
boligkjøper opprette egen avtale med prosjektets valgte 
leverandør.

RØRLEGGERARBEID
Overvann føres til overvannsledning/terreng.

BOLIGENE 

GRUNNARBEID
Boligen og fundamenter fundamenteres på fylling 
med bærelag av grus/stein/sand.
Uteområde på egen tomt, opparbeides etter egen 
utomhusplan. Områder avsatt for plen planeres ut med 
stedlige avgravingsmasser. Øvrige områder gruses.
Innkjørsel til boligene leveres ferdig planert og gruset.

MURERARBEID
Gulvene støpes på ferdig planert tomt.  
Radonsperre leveres og monteres.

TØMRER/SNEKKER
Bjelkelag
Etasjeskiller og bjelkelag leveres etter gjeldende krav.

Yttervegger
Yttervegger leveres i henhold til gjeldende regelverk. 
Kledning leveres som stående/liggende Royalimpregnert, 
farge standard grå og plater i lys farge. 

Yttertak
Bygningene har ”flate tak” som tekkes med asfalt takpapp. 
Takene har utvendige nedløp. 

Vinduer
2 lags nøytralt energiglass med vakuumimpregnert karm 
og ramme, glidehengslet og fast karm. 
Vinduer merket L på tegning er åpningsvinduer. Vinduer 
merket F er faste og kan ikke åpnes. 
Vinduene leveres grunnet med farge hvit NCS 0502 Y fra 
fabrikk.

Garasje/port
Standard garasjeport i farge hvit leveres og monteres 
med portåpner, inkl. 1 stk. håndsender.

Listverk/foringer
Foringer og lister leveres i hvitmalt MDF.
Taklist leveres som 21 x 45 mm med enkel skygge i alle 
rom. Dør- og vinduslist leveres som 10 x 58 mm kombilist  
i alle rom. Listverket leveres malt i std. hvit farge.
Malt listverk blir ikke sparklet og malt etter montering. 
Gulvlist leveres i alle rom som type ferdig lakkert eikelist 
bortsett fra våtrom hvor gulvlister ikke leveres.

Trapp
Trapper leveres som tette trapper med hvitmalte vanger 
og runde stålspiler.
Håndlist leveres hvitmalt. Trinn leveres i furu, beiset farge 
lys eik og lakk.

Utvendige dører
Hovedinngangsdør leveres ferdig malt fra fabrikk i std.  
hvit farge. Balkongdører leveres hvitmalte med farge  
NCS 0502 Y fra fabrikk. Balkongdører leveres med 
brystning ihht. tegning.
Alle dørene leveres med HC terskel.

Garasje/Bod
Vegger og himling leveres med ubehandlet gipsplater. 
Gulv leveres som støpt gulv, ubehandlet.

Himlinger
Som himling i boligene leveres det gipsplater,  
som sparkles og males.

Innvendige vegger
Alle vegger mellom boligrom leveres med justert 
bindingsverk og gipsplater.
Vegger rundt våtrom leveres med isolasjon.
Vegger med rørføringer for avløp, leveres isolerte og kledd 
med gipsplater.
Enkelte vegger kan ha avvik fra salgstegning mht. tykkelse 
pga. påforinger for rørføringer, ventilasjon, etc. 
Vegger mellom boligene leveres som lyd- og brannskille 
etter gjeldende regler.
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Innvendige dører
Dører i boligrom leveres som tette hvite slette dører type 
Easy fra Swedoor, med hvitmalt karm farge NCS 0502 Y 
og standard vrider i utførelse matt krom.

Balkong/veranda/terrasse
Balkondekker leveres med trykkimpregnert treverk for å gi 
en god sammenheng mellom inne- og utegulv. 
Balkonger leveres med rekkverk i trykkimpregnert treverk 
etter tegning.
Terrasse på grunn leveres ikke.

BLIKKENSLAGER/PIPE
Alle utvendige beslag leveres i sort utførelse. Takrenner  
og nedløpsrør leveres i aluminium eller tilsvarende kvalitet. 
Stålpipe med tilluft og peisovn kan leveres mot et 
økonomisk tillegg.

KJØKKEN OG GARDEROBESKAP
Kjøkken og garderobe leveres og monteres ifølge 
egen kjøkkentegning inkl kjøkkenventilator komplett 
med slanger, ventiler og eventuell innboksing. Som 
garderobeinnredning leveres og monteres 4 stk.  
100 cm x 210 cm hvite kombiskap. 
Samlet leveranse har en brutto utsalgspris ferdig  
montert på kr. 51.000,- inkl. mva. 

VENTILASJON/VARMEPUMPE
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er medtatt 
og plasseres i innvendig bod eller vaskerom i u. etg.
Enkelte innboksinger av kanaler må påregnes. Likeså 
kan enkelte innvendige vegger bli levert tykkere enn det 
tegninger viser, grunnet rørføring for ventilasjon.

Varmepumpe luft-luft type LG MU3M19, eller tilsvarende, 
leveres inkludert i leveransen fra Agderbygg AS. Plassering 
av inne- og utedel er ikke endelig avklart.

RØRLEGGER
Bad u. etg
– 1 stk. std. vegghengt hvit standard toalett 
– 1 stk 90 cm slett baderomsseksjon m/vask type   
 Foss Badinett. 
– 1 stk 90 x 90 cm dusjkabinett type Viking hvit m/klart   
 herdet glass

Vaskerom u. etg
– 1 stk. vann og avløp for vaskemaskin
– 1 stk. 200L varmtvannsbereder

Bad 1. etg
– 1 stk. std. vegghengt hvit standard toalett

– 1 stk. 60 cm hvit slett baderomsseksjon m/vask type   
 Foss Badinett
– 1 stk. dusjvegger i klart herdet glass

Bad 2. etg. Alt. 1
– 1 stk. std. vegghengt hvit standard toalett
– 1 stk. 120 cm hvit slett baderomsseksjon m/dobbel vask  
 type Foss Badinett,
– 1 stk. dusjvegger i klart herdet glass
– 1 stk. std. badekar

Bad 2. etg. Alt. 2
– 1 stk. std. vegghengt hvit standard toalett
– 1 stk. 90 cm hvit slett baderomsseksjon m/vask type   
 Foss Badinett,
– 1 stk. dusjvegger i klart herdet glass

Utekran
– 1 stk. plasseres på vegg ved inngang i 1. etasje.
– 1 stk. plasseres på yttervegg ved sov/TV stue i u. etg. 

Kjøkken
Tilkobling til kjøkkenbenk med forgrening til oppvask-
maskin samt ettgreps svingbart blandebatteri.
Alle innvendige installasjoner leveres etter gjeldene 
forskrifter. Avstikkere til utstyr isoleres ikke. Installasjonene 
er dimensjonert etter vanntrykk på 3,5 til 6 kp/cm. 
Tilkoplinger av annet utstyr er ikke medregnet. 

ELEKTRIKER
Elektriske anlegg utføres som skjult anlegg i boligrom ihht. 
NEK 400 2014. 
I lyd- og brannskille leveres åpent anlegg.

Svakstrøminstallasjon
Det leveres elektriske punkt ihht NEK 400 2014.
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.
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Plassering av elektriske punkter skjer i samråd mellom 
forbruker og leverandør på arbeidstegninger. 
Det er ikke medregnet noen form for leveranse av lys eller 
elektriske varmeovner inne i leilighetene.

Innvendig belysning
Denne leveransen er ikke medregnet. 

Utvendig belysning
Utvendig belysning/utelamper for boligen er medtatt med 
4 stk. LED downlights i inngangsparti. 

Varmekabler
I støpte gulv i gang, baderom og vaskerom i u. 
etasje samt til bad i 1. og 2. etasje, leveres elektriske 
varmekabler.

MALERENTREPRISEN, FLISER, PARKETT OG VARMEPUMPE
Innervegger eks. våtrom behandles til slett vegg  
og påføres to strøk maling, farge «egghvit».
Himlinger i boligrom inkl. våtrom sparkles og males,  
glans 07. Gulvene i stue/kjøkken, soverommene, bod og 
gang leveres med 3-stav 15 mm parkett eik hvitlasert 
matt lakk. Parketten legges flytende ihht. leggeanvisning. 
Til alle bad leveres og monteres fliser på gulv og vegger. 
Maks flisepris kr. 200,- pr. m2 inkl. mva.
I vaskerom leveres fliser til gulv og våtromsplater fra  
Fibo Trespo til vegg, modell Fortissimo F08 3091 NG.  
Maks flisepris kr. 150,- pr. m2 inkl. mva.
Tak og vegger i garasje leveres ubehandlet

Boligen oppføres i tråd med ”Tekniske Forskrifter 2010”.
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PLANTEGNING
Breimyrveien 201
BRA: 202,7 m2

Ant. soverom:   4
Balkonger: 20,3 m2

Terrasse: 5,5 m2

Garasje: 17,0 m2

Underetasje 
BRA: 48,8 m2 

Terrasse: 5,5 m2

1. etasje 
BRA: 73,1 m2  inkl. garasje
Balkong: 9,5 m2

Garasje: 17,0 m2

Alternativ 2. etasje 
BRA: 80,8 m2

Balkong: 10,8 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. 
10

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. 
11

SOVEROM/
TV-STUE
13,4 m2

SOVEROM
6,8 m2

SOVEROM
14,1 m2

BALKONG
9,5 m2

TERRASSE
5,5 m2

BALKONG
10,8 m2

SOVEROM
12,3 m2

STUE/KJØKKEN
48,5 m2

BOD
3,6 m2

BOD/GARDEROBE
6,4 m2

STUE
17,4 m2

GANG/HALL
19,4 m2

VASKEROM
3,9 m2

GANG
15,0 m2

BOD
3,4 m2

BAD
4,3 m2

BAD
3,8 m2

GARASJE
17,0 m2

BAD
6,8 m2



PLANTEGNING
Breimyrveien 203
BRA: 202,7 m2 

Ant. soverom:   4
Balkonger: 20,3 m2

Terrasse: 5,5 m2

Garasje: 17,0 m2

Underetasje 
BRA: 48,8 m2 

Terrasse: 5,5 m2

1. etasje 
BRA: 73,1 m2  inkl. garasje
Balkong: 9,5 m2

Garasje: 17,0 m2

Alternativ 2. etasje 
BRA: 80,8 m2

Balkong: 10,5 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. 
10

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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SOVEROM/
TV-STUE
13,4 m2

SOVEROM
6,8 m2

SOVEROM
14,1 m2

BALKONG
9,5 m2

BALKONG
10,5 m2

SOVEROM
12,3 m2

STUE/KJØKKEN
72,8 m2

BOD
3,6 m2

BOD/GARD.
2,7 m2

GANG/HALL
19,4 m2

VASKEROM
3,9 m2

GANG
15,0 m2

BOD
3,4 m2

BAD
4,3 m2

BAD
3,8 m2

GARASJE
17,0 m2

BAD
3,9 m2

TERRASSE
5,5 m2



PLANTEGNING
Breimyrveien 205
BRA: 202,7 m2

Ant. soverom:   2
Balkonger: 20,3 m2

Terrasse: 5,5 m2

Garasje: 17,0 m2

Underetasje 
BRA: 48,8 m2 

Terrasse: 5,5 m2

1. etasje 
BRA: 73,1 m2  inkl. garasje
Balkong: 9,5 m2

Garasje: 17,0 m2

Alternativ 2. etasje 
BRA: 80,8 m2

Balkong: 10,8 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. 
10

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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SOVEROM/
TV-STUE
13,4 m2

SOVEROM
6,8 m2

SOVEROM
14,1 m2

SOVEROM
17,4 m2

BALKONG
9,5 m2

BALKONG
10,8 m2

SOVEROM
12,3 m2

STUE/KJØKKEN
48,5 m2

BOD
3,6 m2

BOD/GARD.
6,4 m2

GANG/HALL
19,4 m2

VASKEROM
3,9 m2

GANG
15,0 m2

BOD
3,4 m2

BAD
4,3 m2

BAD
3,8 m2

GARASJE
17,0 m2

BAD
6,6 m2

TERRASSE
5,5 m2



FASADE VEST

FASADE ØST

FASADE NORD
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Nils Fidjelands vei

Breimyrveien

Indre
Eigevann

Hellemyr skole

Buss 0 min
Turterreng 0 min
Barnehage 7 min
Skole 9 min
Dagligvare/post 14 min 

Gå-avstander
AGDERBYGG AS har dyktige bygg-mestre 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  
total-prosjekter for private og offentlige byggherrer.

AGDERBYGG AS har i egenregi utviklet og bygd mange boligprosjekter,  
fra eneboligfelt til leilighets-prosjekter.

AGDERBYGG AS har en rekke referanseprosjekter som vi gjerne viser våre 
byggherrer og samarbeids-partnere. Spør gjerne en som har gjennomført et 
boligprosjekt, i sam-arbeid med AGDERBYGG AS. 
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Åpningstider
Mandag – Fredag
Kl. 07:00 – 15:30
Foretaksregisteret
NO 963 520 913 MVA

Agderbygg AS
Gyldenløves gate 99
4614 Kristiansand
Tlf: 38 10 60 70
post@agderbygg.no

agderbygg.no


