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Notar:
Notar er et eiendomsmeglerfirma eid av eiendomsmeglere. Vi er overbevist om at  
den beste eiendomsmegleren er spesialisert og uavhengig. I Notar har vi dyktige  
og dedikerte team med spesialister innenfor forskjellige deler av  
eiendomsmeglingen. Vårt kundeløfte er kvalitet, trygghet og hardt arbeid.

Salgsgaranti:
Vår salgsgaranti betyr at hvis boligen ikke blir solgt til en pris du aksepterer, kan  
du når som helst trekke deg fra salget helt vederlagsfritt. Vår salgsgaranti er din  
trygghet.

Live budgivining:
Alle interessenter som har meldt interesse følges opp via telefon og sms. I tillegg  
har vi vår egen unike live budgivning på vår hjemmeside, her kan alle følge med.

«godt gjort er bedre enn godt sagt»

STAVANGER
Lars Hertervigs gate 5
4005 STAVANGER

SOSIALT
facebook.com/    notar
instagram.com/       
notarnorge/      

ESPEN ØVERÅS
Eiendomsmegler /    Partner
484 34 848
eo@notar.no

Kontakt megler



Leitehagen 28

Tomt i etablerte omgivelser på leite ‑ 478 kvm og uten  
byggeklausul

Her har du muligheten til å få deg en kjekk tomt i rolige og landlige omgivelser. 
Tomten er uten byggeklausul, og kjøper står derfor fritt til å velge eget firma for utbygging. 
Kort avstand til fasiliteter og servicetilbud. 

Denne delen av byen har vært i stor vekst de senere år, og nærområde kan blant annet vise til fotballbaner,  
nærbutikker, skoler og barnehager. 
Det er også gangavstand til Vagleskogen og Stokkelandsvatnet.
Gangavstand til Ganddal sentrum og kort vei til Sandnes sentrum. 

PRISANTYDNING

1 590 000 KR
+ kr 55 220,‑ i omkostninger



LEITEHAGEN 28

Adresse
Leitehagen 28, 4322 SANDNES

Prisantydning
Kr. 1 590 000,‑ + omk

Omkostninger
+ kr 55 220,‑ i omkostninger

Totalt ink. omkostninger
kr 1 645 220,‑

Eierform
Eiet

Boligtype
Tomter ‑ bolig

Tomt
478 kvm eiet

 

Fakta om tomten
LEITEHAGEN 28
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LEITEHAGEN 28

Ditt nye nabolag

BELIGGENHET
Tomten ligger i rolige og landlige omgivelser. 
Denne delen av byen har vært i stor vekst de senere år, og  
nærområde kan blant annet vise til fotballbaner,  
nærbutikker, skoler og barnehager. 
Det er også gangavstand til Vagleskogen og  
Stokkelandsvatnet med flotte turstier. 
Gangavstand til Ganddal sentrum med idyllisk tursti langs  
Ånå til Sandvedparken.

I tillegg er veien kort til Sandnes sentrum om en ønsker et  
utvidet servicetilbud.
Boligen har en fin beliggenhet og ligger i rolige  
omgivelser mot friareal og i blindgate uten  
gjennomgangstrafikk.



Leitehagen 28B
Nabolaget Ganddal skole/Leitet - vurdert av 71 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Familier med barn
Etablerere
Husdyreiere

Offentlig transport

Leiteveien 8 min

Linje 52, N94 0.7 km

Ganddal stasjon 5 min

Linje 59 2.4 km

Stavanger Sola 18 min

Stavanger stasjon 19 min

Linje 50, 59 20.1 km

Skoler

Ganddal skole (1-7 kl.) 20 min

378 elever, 20 klasser 1.6 km

Sandnes friskole (1-10 kl.) 23 min

126 elever 2 km

Malmheim skole (1-7 kl.) 5 min

82 elever, 7 klasser 3.3 km

Lundehaugen ungdomsskole (8-10 kl.) 6 min

440 elever, 17 klasser 3.2 km

Øksnevad videregående skole 5 min

185 elever 3.6 km

Gand videregående skole 8 min

1025 elever, 64 klasser 5.1 km

Opplevd trygghet
Veldig trygt 87/100

Kvalitet på skolene
Bra 72/100

Naboskapet
Godt vennskap 69/100

Aldersfordeling
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Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Ganddal skole/Leitet 1 783 813

Stavanger/Sandnes 223 197 97 512

Norge 5 328 198 2 398 736

Barnehager

Lundehagen barnehage (0-6 år) 15 min

68 barn 1.3 km

Osa Gårdsbarnehage (0-6 år) 17 min

4 avdelinger 1.5 km

Krystallveien barnehage (0-6 år) 5 min

Dagligvare

Rema 1000 Skjæveland 16 min

Coop Prix Ganddal 4 min

PostNord 2.3 km

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert
på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller NOTAR - Stavanger Eiendomsformidling AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021



Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Gående

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 89/100

Støynivået
Lite støynivå 88/100

Gateparkering
Lett 85/100

Sport

Gandal stadion 11 min

Ballspill, fotball, friidrett 0.9 km

Ganddal skole 18 min

Aktivitetshall, ballspill, fotball, frii... 1.5 km

Ganddal Terapi & Trening 19 min

Jæren SportMed 7 min

Boligmasse

58% enebolig

17% rekkehus

20% blokk

6% annet

Varer/Tjenester

Bruelandssenteret 7 min

Vitusapotek Ganddal 4 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

41% i barnehagealder

38% 6-12 år

10% 13-15 år

11% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 40%

Ganddal skole/Leitet

Stavanger/Sandnes

Norge

Sivilstand
Norge

Gift 32% 34%

Ikke gift 59% 53%

Separert 7% 9%

Enke/Enkemann 2% 4%

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert
på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller NOTAR - Stavanger Eiendomsformidling AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021



Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert
på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller NOTAR - Stavanger Eiendomsformidling AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021



LEITEHAGEN 28

Nøkkelinformasjon

EIENDOMMEN
ADRESSE 
Leitehagen 28, 4322 SANDNES

OPPDRAGSNUMMER 
12‑0310/   21

SELGER 
Eilif Arne Eriksen

MATRIKKEL 
Gårdsnummer 47, bruksnummer 1340, 
 i Sandnes kommune.

EIEFORM 
Eiet

BOLIGTYPE 
Tomter ‑ bolig

TOMT 
Eiet tomt på 478 kvm.

BESKRIVELSE AV TOMT 
Tomt på ca 478 kvm ‑ beliggende i veletablerte og rolige  
omgivelser. 
Tomten er flat. 
Det er ikke foretatt nøyaktig oppmåling av tomt, og avvik  
kan forekomme.

REGULERINGS‑ OG AREALPLANER 
Tomten har reguleringsplan 97101 med  
reguleringsbestemmelser datert 17.12.2002.
Eiendommen omfattes i Kommunedelplan av  
hensynssone for grønnstruktur. H540_02.
Reguleringsplan m/   bestemmelser kan leses på meglers  
kontor.

VEI/   VANN/   KLOAKK 
Offentlig vei, vann og kloakk, via private stikkledninger.

Solidarisk vedlikehold av felles kloakkledning må  
påregnes sammen med naboer.

Interessenter bes undersøke dette, samt gjøre de  
nødvendige avtaler for å knytte seg på offentlig nett. 
Kjøper besørger selv for tilknytning til vann, kloakk/   avløp  
og all annen klargjøring for å gjøre tomten byggeklar.
Det vil være krav om tilkopling til offentlig kloakk eller  
krav om å anlegge godkjent separat avløpsanlegg.

Tilknytningsavgift for vann/   avløp og strøm må påregnes.

ØKONOMI
PRISANTYDNING 
Kr. 1 590 000,‑

INFO KOMMUNALE AVGIFTER
Kommunale avgifter blir ikke fastsatt før eiendommen er  
bebygd.

INFORMASJON OM FORMUEVERDI 
Formuesverdien for inntekståret 2019 for tomten er på kr  
800 000,‑ 

OMKOSTNINGER 
Prisantydning kr 1 590 000,‑
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 585,‑
3) Tinglysinggebyr kr. 585,‑
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 14 300,‑ (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 645 220,‑

Vi gjør oppmerksom på følgende: 



‑ Ovennevnte omkostninger er inkludert  
Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær  
Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 500,‑
‑ Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum  
tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i  
gebyrer.

BETALINGSBETINGELSER 
Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer.  
Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per  
overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle  
innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og  
må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert  
om dette.

SERVITUTTER/   RETTIGHETER 
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og  
rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved  
overskjøting til ny hjemmelshaver:

1108/   47/   1340:
13.05.1961 ‑ Dokumentnr: 2088 ‑ Bestemmelse om gjerde
Grunnavståelse til gate/   vei m.v. 
Overført fra: Knr:1108 Gnr:47 Bnr:477 
Gjelder denne registerenheten med flere

12.03.1962 ‑ Dokumentnr: 1229 ‑ Erklæring/   avtale
Bestemmelse om kloakkledning 
Overført fra: Knr:1108 Gnr:47 Bnr:477 
Gjelder denne registerenheten med flere

14.09.2018 ‑ Dokumentnr: 1271744 ‑ Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1108 Gnr:47 Bnr:477

01.01.2020 ‑ Dokumentnr: 218058 ‑ Omnummerering ved  
kommuneendring
Tidligere: Knr:1102 Gnr:47 Bnr:1340 

DIVERSE OPPLYSNINGER

DIVERSE 
For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig  
gjennomgang av salgsoppgaven.
Denne inneholder informasjon av vesentlig betydning for  
eiendommen. 
Vi oppfordrer alle interessenter til å foreta en grundig  
gjennomgang av eiendommen, gjerne sammen med  
teknisk fagkyndig.

OVERTAGELSE
Etter avtale. Angi ønsket overtagelse ved budgivningen.

BAKGRUNN FOR OPPLYSNINGER I  
SALGSOPPGAVEN
Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger som er  
gitt av selger, befaring av eiendommen samt innhenting  
av nødvendige dokumenter og evt. takst/    
boligsalgsrapport.

SALGSOPPGAVE SIST OPPDATERT 
15.10.2021

ANSVARLIG MEGLERFORETAK 
NOTAR ‑ Stavanger Eiendomsformidling AS
Lars Hertervigs gate 5, 4003 STAVANGER. TLF. 51 84 98 00

MEGLER 
Espen Øverås, Eiendomsmegler /    Partner
Epost: eo@notar.no
Mobil: 484 34 848

MEGLERS VEDERLAG 
Fastpris vederlag kr. 33000.00 (inkl. mva).
Salgstilretteleggelse kr. 7 500,‑ (inkl. mva.)
Oppgjørsgebyr kr. 5 500,‑ (inkl. mva.)
Notars digitale grunnpakke kr. 9 900,‑ 
(inkl. mva.)
Visninger (pr. stk.) og overtakelse kr. 0,‑ 
(inkl. mva.)
Grunnbok/   e‑tingysing kr. 1 250,‑ (inkl. mva.)
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LEITEHAGEN 28

Direkte utlegg dekkes av selger.

Dersom handel ikke kommer i stand er følgende avtalt  
om meglerforetakets vederlag: Intet salg ‑ ingen regning.  
Oppdragsgiver betaler bare hvis det blir salg.  
Boligselgerforsikring, bygningsrapport, takst og  
annonsering utover avtalt markedspakke inngår ikke i  
garantien, men kan bestilles direkte fra leverandør.

VIKTIG INFORMASJON
BOLIGSELGERFORSIKRING 
For denne eiendommen er det ikke tegnet  
Boligselgerforsikring.

BOLIGKJØPERFORSIKRING 
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om  
Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra  
HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en  
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell  
juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller  
mangler ved boligen de neste fem årene.  
Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som  
boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige  
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge  
forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det  
gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2  
200,‑ i honorar for hver forsikringsavtale som formidles  
på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,‑ i honorar for  
Boligkjøperforsikring.

SENTRALE LOVER 
Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers  
besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‑9. Det innebærer at  
avhendingslovens regler om når eiendommen har  
mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser  
under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved  
eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og  
som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette  
gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har  
virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf.  
avhendingslova § 3‑7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om  
eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen  
ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i  
annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring  
på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom  
man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på  
avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf.  
avhendingslova § 3‑8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn  
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen  
og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3‑9 annet  
punktum.

• Når bygning og/   eller tomt har et vesentlig mindre areal  
enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3‑3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han  
ble kjent med eller burde blitt kjent med ved  
besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper  
kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf.,  



avhendingslova § 3‑10.

KONSESJON
Nei
Etter lov 23. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved  
erverv av fast eiendom mv. § 4 kreves det  
egenerklæringom konsesjonsfrihet. 
Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper  
signerer egenerklæring om konsesjonsfrihet, og at  
erklæringen godkjennes av kommunen før overtakelse. 
Erklæringen vedlegges skjøtet ved tinglysning, og  
overtakelse kan ikke foretas før erklæring om  
konsesjonsfrihet foreligger i signert og godkjent stand. 
Et eventuelt konsesjonsgebyr dekkes av kjøper. Konferer  
megler for nærmere informasjon.

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 
Ditt personvern er viktig for Notar og vi er opptatt av å  
verne om personopplysningenes integritet,  
tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av  
personopplysninger i Notar skal følge det til enhver tid  
gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og  
personopplysningsloven. Les mer om dette her: https:/   /    
notar.no/   personvern.aspx.

HVITVASKINGSREGLENE 
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at  
eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende  
kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og  
må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom  
eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter  
eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/    
handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss  
ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av  
ovennevnte forhold.

VEDLEGG 
Vedlagt i salgsoppgaven er egenerklæringsskjema datert  
11.10.2021, plankart, ledningskart og eiendomskart. 
Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er  
komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med  
meglerforetakets representant dersom du mener at  
noen av vedleggene mangler.

BUDGIVNING 
Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt  
budskjema, påført budgivers signatur. I tillegg må  
budgiver fremlegge gyldig legitimasjon. Senere bud kan  
inngis per e‑post, SMS eller fax. til megler. Megler skal så  
snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at  
bud er mottatt. 

Bud som ikke er skriftlig, eller som har en kortere  
akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste  
annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud  
er bindende for budgiver frem til angitt akseptfrist. 

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud.  
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan  
formidles til budgiver. 

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten  
ugrunnet opphold etter at handelen er kommet i stand.  
Alle som har inngitt bud på eiendommen kan kreve kopi  
av budjournalen i anonymisert form etter at budrunden  
er avsluttet. 

For øvrig vises det til ”Forbrukerinformasjon om  
budgivning” som er inntatt i salgsoppgaven.

LEITEHAGEN 28



Denne tomten vil jeg gjerne ha!
Hva nå?

1 ‑ KONTAKT MEGLER
Registrer din interesse og megleren holder deg oppdatert.

2 ‑ HA FINANSIERING PÅ PLASS
Undersøk med banken hvor mye du kan få i lån, og be om evt. finanseringsbevis.

3 ‑ UNDERSØK TOMTEN
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all  
relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og  
teknisk rapport med alle vedlegg.

4 ‑ BUDGIVNING
Dersom du ønsker å by kan første bud gis via GI BUD‑knappen på hver eiendom, eller  
du kan fylle ut budskjema som leveres/   sendes til megler. Påfølgende bud må også  
være skriftlige, men kan i tillegg gis via SMS eller epost. Se forbrukerinformasjon om  
budgivning i prospekt.



Vedlegg
LEITEHAGEN 28

Vedlagt i salgsoppgaven er  
egenerklæringsskjema datert 11.10.2021,  
plankart, ledningskart og eiendomskart. 
Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven  
ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta  
kontakt med meglerforetakets representant  
dersom du mener at noen av vedleggene  
mangler.



EGENERKLÆRINGSSKJEMA
EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Meglerfirma

Notar Stavanger

Oppdragsnr.

12-0310/21

Selger 1 navn

Eilif Arne Eriksen

Gateadresse

Leitehagen 28

Poststed

SANDNES

Postnr

4322

Er det dødsbo?
Nei Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?
Nei Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?
Nei Ja

Når kjøpte du boligen?

År 2018

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år 0

Antall måneder 0

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap

Polise/avtalenr.

Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar Nei

2 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
Nei Ja
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3 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Nei Ja

4 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
Nei Ja

5 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av dens omgivelser?

Nei Ja

6 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
Nei Ja

7 Er det foretatt radonmåling?
Nei Ja

8 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
Nei Ja

9 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
Nei Ja

10 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

Nei Ja
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Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende
opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt
eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (akjseboliger), og om forsikringsgiver sitt
boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt
(budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver frem til og med 31.12.21. Det betyr at hvis budaksept er fra
og med 01.01.22 vil ikke dette tilbudet om forsikring være bindende for forsikringsselskapet. Grunnen til dette er at for eiendommer som er
solgt (budaksept) fra og med 01.01.22 gjelder det nye regler i avhendingsloven. Hvis eiendommen ikke er solgt (budaksept) innen 31.12.21 er
jeg klar over at jeg ikke har boligselgerforsikring, med mindre jeg har tegnet en ny forsikring som gjelder i de tilfeller eiendommen er solgt
(budaksept) fra og med 01.01.22.  

 

Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer
påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det vil bli mulig å tegne en ny boligselgerforsikring hos forsikringsselskapet som gjelder i de tilfeller boligen er solgt (budaksept) fra og med
01.01.22.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20
(aksjeboliger).

Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i
forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring.

Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.

Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.
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E-Signing validated secured by

NAME OF SIGNER

Eilif Eriksen
IDENTIFIER

+4790122393
TIME

11.10.2021 
13:43:16 UTC

ELECTRONIC ID

Signer authenticated by 
Nets One time code

This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.→      
The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. 
Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.

→      

For more information about document formats, see https://www.nets.eu/developer→      
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Eiendomskart	for	eiendom	1108	-	47/1340//

Det	tas	torbehold	om	at	det	kan	torekomme	teol,	mangler	eller	avvok	o	kartet.	Spesoelt	gjelder	dette	usokre	eoendomsgrenser	eller	der	eoendommen	okke	er	oppmålt.

Utskriftsdato:	29.09.2021

1

4

2

3

4	m



Areal	og	koordinater	for	eiendommen

Areal 477,70	m Arealmerknad

Representasjknspunkt Kkkrdinatsystem EUREF89	UTM	Sone	32 Nkrd 6524696,21 Øst 309201,67

Grensepunkter Grenselinjer	(m)

# Nkrd Øst Nøyaktigh. Nedsatt	i Grensepunkttype Lengde Radius

1 6524710,13 309198,51 10	cm Jord	(JO) Off.	godkjent	grensemerke	(51) 16,10

2 6524691,26 309221,12 10	cm Jord	(JO) Off.	godkjent	grensemerke	(51) 29,45

3 6524680,13 309209,19 10	cm Jord	(JO) Off.	godkjent	grensemerke	(51) 16,32

4 6524699,66 309186,28 10	cm Mur	(MU) Off.	godkjent	grensemerke	(51) 30,10

2



©Norkart 2021

29.09.2021
Målestokk:
Utskriftsdato:

Eiendom:

1:1000Sandnes kommune

47/1340

UTM-32

Reguleringsplankart

Adresse:

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.
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Reguleringsplan for ny Rv 44 fra Stangeland til Skjæveland  
Reguleringsbestemmelser  
 

 

PlanID 97101 
Saksnummer 199701155 
______________________________________________________________________________________ 

§ 1 AVGRENSING 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Innenfor denne grensen skal 
arealbruken være som vist på planen. 

  

BYGGEOMRÅDER 

§ 2 BOLIGER  

2.1 Felt B1, B2, B3 og B13 

Feltene skal bygges ut med tomtestørrelse som er nyttet i nåværende boligfelt, med 
frittliggende boliger.  

 

2.2 Felt B7, B8, B9, B10, B12 og B14 

Før bygging på felt B7-B10, B12 og B14 skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan. 

Feltene skal samlet bygges ut med gjennomsnittlig tetthet på minimum 2 boliger pr. 
da og maksimum 3 bol pr. da,  i form av frittliggende boliger, tett og lav bebyggelse 
(rekkehus - kjedehus) eller mindre leilighetsbygg. 

I bebyggelsesplanen for det enkelte boligområdet skal det avsettes areal/tomt for 
nettstasjon dersom kraftlaget eller -verket krever det. 

I forbindelse med utbygging av felt B9 og B10 skal det vurderes anlagt kollektivtrase 
mellom Asheimveien og Heigreveien. 

 

2.3 Felles bestemmelser for boligområdene 

Største tillatte byggehøyde for nye boliger: 
For hus med underetasje: 

Mønehøyde 7 m og gesimshøyde 4 m over grunnmur.  

For hus uten eller med nedgravd kjeller: 

Mønehøyde 8,5 m og gesimshøyde 6 m over grunnmur. 
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Bygningssjefen fastlegger endelig grunnmurshøyde. Det faste utvalg for plansaker 
kan tillate boliger med underetasje der terrengforholdene ligger til rette for det. 

Eneboligtomter skal bebygges med 1 boenhet. Der tomtestørrelsen tillater det, kan 
det godkjennes inntil 1 ekstra leilighet. Leiligheten må ikke overskride 80 m2. Det 
forutsettes at krav til parkering på egen eiendom tilfredsstilles i henhold til gjeldende 
kommunal parkerings norm og at hver boenhet får tilfredsstillende areal til 
uteopphold, både når det gjelder størrelse og orienteringsmessig plassering.  

Bebygget flate BYA kan være maks. 30 % av netto tomt. Garasje kommer i tillegg. 
Garasje kan ikke ha grunnflate over 40 m2. 

Parkering skal tilfredstille Sandnes kommunes gjeldende parkeringsnorm. Garasje kan 
plasseres utenfor viste byggegrenser og inntil nabogrense. Minste avstand til 
veg/fortau skal være 1 m dersom garasjen blir plassert med lengderetning parallell 
med vegen, og 5 m dersom garasjen skal stå med lengderetning vinkelrett på vegen. 

Det skal være min. 10 m avstand mellom bolig- og eiendomsgrense ved uteplasser. 
Uteplasser må kunne gi ettermiddags- og kveldssol. 

Møneretning skal være parallell med husets lengderetning. Taket utformes som 
saltak med takvinkel 30-45o. Samlet bredde av takoppløft og arker er begrenset til 
1/3 av takflatens lengde.  

Situasjonsplan som følger byggemelding skal vise disponering av hele tomta med 
plassering av bolig, garasje, ytre boder, plassering av 3 bossdunker, høyder på 
ferdigformet terreng, forstøtningsmurer osv.  

Det faste planutvalget kan godkjenne innredning av rom for enkel næringsvirksomhet 
eller sosiale formål, når dette etter utvalgets skjønn ikke vil være til ulempe for 
omkringliggende bebyggelse med hensyn til lukt, støy, trafikk, parkering m.m. 

Utgraving og oppfylling i terrenget skal holdes innenfor egen tomtegrense, også i      
anleggsperioden. Naboer kan gå sammen om en felles løsning.  

 

§ 3 INDUSTRI  

3.1 Industri – I 1 

Området skal nyttes til kontor/lett industrivirksomhet med tilhørende kontor- og 
lagerfunksjoner. Kommunen kan nekte etablert virksomhet som etter kommunens 
skjønn er til ulempe for omgivelsene. Eksisterende enebolig tillates opprettholdt. 
Leilighet i kontor-/industribygg skal tilbakeføres til kontor-/industriformål når det 
faste utvalg for plansaker krever dette jf. tinglyst hefte.  
Største tillatte gesimshøyde er 7 m  og største mønehøyde skal være 9,5 m i forhold 
til topp grunnmur.   
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Tillatt utnytting for området (TU) er maksimum  30 % for vestre planalternativ for Rv 
44 og 40 % for østre alternativ.  

 

3.2 Industri – I 2 

På arealet for industri kan det oppføres bygg for lett industrivirksomhet, 
engrosvirksomhet med tilhørende kontor- og lagerfunksjoner. Det faste utvalg for 
plansaker kan nekte etablert virksomhet som etter kommunens skjønn er til ulempe 
for omgivelsene. 
Største tillatte gesimshøyde og mønehøyde skal være 12m i forhold til topp  grunnmur                

Tillatt utnytting for området (TU) er maksimum 90 %. 

Ved byggemelding skal det leveres inn utomhusplan som skal vise hele tomtens 
arealbruk. Planen skal vise plassering av bygninger, parkeringsanlegg, trafikksikker 
avkjørsel, gjerder, beplantning og plass for utendørs lagring.  
 
Det faste utvalg for plansaker kan kreve at skjemmende tekniske anlegg og områder 
med utendørs lagring, blir skjermet av bygningsdeler, murer eller annen innhegning. 

All parkering og av- og pålessing skal skje på egen grunn. 

  

 § 4 ALLMENNYTTIG FORMÅL 

Tomta kan nyttes til bygg for allmennyttig formål, forsamlingslokale. Største tillatte 
byggehøyde er 9.5 m mønehøyde og 7 m gesimshøyde over grunnmur. Byplansjefen 
fastlegger endelig grunnmurshøyde. 

Parkering skal dekkes på egen grunn i henhold til gjeldende kommunal 
parkeringsnorm. 

 

§ 5 KOMBINERTE FORMÅL 

 5.1 Kombinert formål mellom B1 og B14 

Arealet for kombinert formål er avsatt til kombinasjonen industri/allmennyttig 
formål. Tomta kan nyttes til bygg for allmennyttig formål, forsamlingslokale og til 
bygg for lett industrivirksomhet, engros, og servicevirksomhet med tilhørende 
kontor- og lagerfunksjoner. Det faste utvalg for plansaker kan nekte etablert 
virksomhet som etter kommunens skjønn er til ulempe for omgivelsene. 
 
I tilslutning til virksomheten kan det innredes vaktmesterbolig.  
Bygningenes grunnflate må ikke overstige 40 % av tomtens nettoareal. Største tillatte 
byggehøyde er 9,5 m mønehøyde og 7 m gesimshøyde i forhold til topp grunnmur. 
Byplansjefen fastlegger endelig grunnmurshøyde. 
 

Parkering skal dekkes på egen grunn i henhold til gjeldende kommunal   parkeringsnorm. 
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5.2 Kombinert formål vest for B7 

Arealet for kombinert formål er avsatt til kombinasjonen friområde/bolig. Området 
kan kun tas i bruk til boligformål dersom høyspentlinje i østre kant av området legges 
i kabel. Ved bruk som boligområde vil dette området inngå i B7 m/tilhørende 
reguleringsbestemmelser. Hvis ikke, vil området omfattes av 
reguleringsbestemmelsene som for friområder jf. § 11. 
 
 

§ 6 FAREOMRÅDE 

All bygging eller annet anlegg innenfor området skal godkjennes av det kraftlag eller 
verk som eier høyspentlinjene. 

 

§ 7 SPESIALOMRÅDE 

 7.1 Frisiktsoner 

Areal i frisiktsoner skal ha fri sikt i en høyde av 0.5m over de tilstøtende veiers nivå. 

 

7.2 Spesialområde for gravlund 

Område skal nyttes til gravlund med nødvendige bygninger, tekniske anlegg samt 
veier og parkering. Arealet mellom kraftlinje og ny Rv 44 skal ikke tas i bruk som 
gravlundareal før evt. kraftlinje legges i bakken. Arealet kan nyttes til parkering samt 
massedeponering av egnede masser  og skal opparbeides parkmessig. Før arealet tas 
i bruk som massedeponi må det utarbeides terrengplan som godkjennes av 
parksjefen. 

Redskapshus og lignende skal utformes i maks 1 et og gis en utforming som 
harmonerer med omgivelsene. 

Gravlunden skal bygges ut etter detaljplan godkjent av parksjefen. Planen skal vise 
plassering av gravplasser, interne veier, parkeringsplasser og plassering av 
nødvendige bygninger som har tilknytning til bruken av gravlunden. Videre skal 
planen gjøre greie for nødvendig støyskjerming. 

 

7.3 Spesialområde byggesone 

Det tillates ikke etablert bygninger eller faste innretninger innenfor byggesonen.  

 

§ 8 TRAFIKKFORMÅL 

 Veganleggene som er en nødvendig følge av anlegg av ny Rv 44, slik som kjørebaner       
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              og   gang- og sykkelveger i retning nord-sør, med tilhørende underganger/broer,         

              skal  bygges ut samtidig med Rv 44. 

 Inngrep i botanisk område nord for Børskådå, som følge av ny Rv 44, skal være minst           
 mulig. 

Det kan anlegges fordrøyningsbasseng/rensepark innenfor areal regulert til 

             trafikkformål. 

Overvann som ledes til Figgjovassdraget eller Storånavassdraget må føres via 
sedimenteringsdammer og sandfilter/våtmarksfilter. 

 
Ved behov må det etableres midlertidige fangdammer i anleggsperioden for å unngå 
økt partikkelførsel til vassdragene. Midlertidige riggplasser skal også utformes med 
oppsamlingsmuligheter for forurensende stoffer. De midlertidige anleggene skal 
godkjennes av kommunalteknisk sjef. 

Bro over Rv 44 ved Leiteveien, Asheimveien og Årsvollveien skal ha en bredde på ca.  

10 m. 

Steingjerder/pansermur som evt. må flyttes i forbindelse med anleggelse/opprusting 
av g/s-veg/ny Rv 44 og tekniske anlegg skal legges tilbake/løs opp på nytt tilpasset 
veganlegget. 

 

§ 9 AVKJØRSLER/SIKTFORHOLD 

Det faste utvalg for plansaker skal godkjenne avkjørsler fra kommunale veier. 
Utkjørsel fra garasje eller biloppstillingsplass skal være utformet slik at det gis 
betryggende oversikt. 

Busker, trær m.v. må ikke plantes nærmere veikant enn 0.75 m. 

Vegetasjonen som vokser inn over grensen til offentlig areal, kan kreves fjernet. 

 

§ 10 STØYSKJERMING 

Nødvendig støyskjerming for eksisterende og planlagt bebyggelse er vist på 
plankartet. Eksisterende boliger skal støyskjermes før veganlegget tas i bruk. 
Støytiltakene skal tilfredsstille Miljøverndepartementets krav om at utendørs 
støynivå for eksisterende boliger ikke skal overstige 55 dBA ved første etasje.  

For 2. etasje skal utendørs støynivå ikke overstige 55 dBA, med unntak for de 
eiendommer som er beskrevet i  støyrapport som følger reguleringssaken. For disse 
skal det gjennomføres nødvendige fasadetiltak som oppfyller 
Miljøverndepartementets krav om at innendørs støynivå ikke skal overstige 30 dBA. 
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Dersom støynivå og fasadetiltak umuliggjør utlufting vha. vindu skal det gis tilbud om 
mekanisk ventilasjon. 

For friområder og gravlund skal tiltak som beskrevet i støyrapport gjennomføres. 
Utendørs støynivå for gravlunden skal ikke overstige 55 dBA. Det må utarbeides egen 
plan for disse tiltakene som skal godkjennes av parksjefen. 

For nye boligområder kan tiltak som beskrevet i støyrapport som følger 
reguleringssaken gjennomføres som en del av veganlegget. Før nye boliger bygges 
må utbygger utarbeide oppdaterte støyvurderinger og nødvendige 
støyskjermingstiltak må gjennomføres før eller samtidig med utbyggingen av 
boligene. 

Ved trafikkøkning på tilstøtende veier innen det første året, som skyldes anleggelse 
av ny Rv 44 og som medfører økt støy, skal det gjennomføres avbøtende tiltak innen 
rimelig tid. Det skal lages plan for tiltakene som skal godkjennes av byplansjefen. 
Innen samme tid skal det også, dersom det er behov for det, foretas støymålinger for 
å vurdere effekten av støyskjermingstiltakene langs ny Rv 44. 

Det skal foretas beplantning ved støyskjermer og på støyvoller etter en plan der 
plantevalg og omfang er stedstilpasset til omkringliggende miljø. 

        For områder regulert til industri og for kombinert område mellom B1 og B14 skal        

støynivået ikke overstige retningslinjer fra SFT (TA-506) for industriområder. 

 

§ 11 FRIOMRÅDER  

Friområdene skal opparbeides etter planer godkjent av parksjefen. Det tillates anlagt 
gang- og sykkelveger innenfor friområdene. 

I friområdene kan det faste utvalg for plansaker tillate oppført bygning som har 
tilknytning til bruken av friområdene. 

Likeledes kan det tillates oppført kommunaltekniske anlegg når dette etter utvalgets 
skjønn ikke er til hinder for områdenes bruk som friområde, eller medfører 
miljømessige farer eller ulemper. 

Tekniske bygg og anlegg som er synlig over terreng skal gis en arkitektonisk 
tilfredstillende utforming som også gir en god tilpasning til terrenget.  

Eksisterende vegetasjon og steingarder i friområder skal søkes bevart.  

 Innenfor friområdene tillates anlagt renseparker.  

 

§ 12 LANDBRUKSOMRÅDER 

12.1 Område for jordbruk  

 Det kan oppføres kommunaltekniske anlegg etter godkjenning av det faste utvalg for  
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plansaker.  

Det kan ikke settes opp bygg eller anlegg uten at tiltaket er meldt til 
kulturminnevern-myndighetene, og at disse har fått anledning til å uttale seg. 

        Dersom det er behov for jordbruksadkomst til del av gnr. 47 bnr.11 vest for ny Rv 44,  

        gis det  mulighet for å utvide den langsgående g/s-vegen til 4 meter fra     

        profil 5100 og sør til og med planfri jordbrukskryssing på gnr. 47 bnr. 74, 

        med  nødvendig tilpasninger til nevnte planfrie krysning. 
 

12.2 Område for gartneri 

Det kan kun oppføres bygninger som har direkte tilknytning til driften av 
gartnerivirksomhet. Nødvendige parkeringsplasser i forbindelse med salg, skal dekkes 
innenfor område regulert til gartneri. 

 

§ 13 MASSEDEPONERINGSOMRÅDE 

Langs veganlegget gis vegvesenet muligheter til å deponere masser midlertidig på 
areal inntil 50 m fra senterlinje på begge sider av veitraseen til Rv 44, med unntak av 
vestsiden av vegtraseen nord for Børskådå (fra profil 0 til profil 340) samt innenfor 
eksisterende friområder. Innen anleggets avslutning skal vegvesenet tilbakeføre disse 
arealene til tilnærmet opprinnelig tilstand med mindre annet er avtalt med 
grunneier.  

              Innenfor massedeponeringsområde vist på planen tillates permanent lagring av masser i den     

kotehøyde som er vist på planen. 
 

§ 14 REKKEFØLGEKRAV 

Før ny Rv 44 åpnes skal følgende deler av ny Heigrevei regulert i plan 91109, 
Reguleringsplan for Stangelandsforen være bygd: 

• ny Heigrevei 
• gjenværende deler av regulerte støyvoller på begge sider av veien  
• gjenværende deler av regulert gang- og sykkelvei og undergang  

 

§ 15 GENERELT 

Disse bestemmelser kommer i tillegg til plan- og bygningsloven og de gjeldende 
bygningsvedtektene for Sandnes kommune.  

Det faste utvalg for plansaker  kan innenfor rammen av plan- og bygningsloven gjøre 
unntak fra disse bestemmelser. 
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Etter at denne reguleringsplan er vedtatt, kan det ikke inngås privatrettslige avtaler 
som er i strid med planen og bestemmelsene. 

 

Endringer etter vedtak: 

Dato Saksnummer  Beskrivelse 
19.09.2012  201201953 Tomtedeling gnr 47 bnr 480 med tillegg i bestemmelsen: gjelder for 

47/480 og framålt tomt tillates bebygd med kun en boenhet.  

27.10.2014 13/04090 Bestemmelser for gnr 65 bnr 91, Årsvollveien 5-7: 

§ 1 Område for konsentrert småhusbebyggelse 

Området kan bebygges med vertikaldelte og horisontaldelte boliger 
med inntil 3 boenheter. Boligene skal ha privat sørvendt hage. Maks 
bygningshøyde er kote+. Hovedbygningskropp skal plasseres innenfor 
vist byggegrense. Hovedhus skal ha takvinkel mellom 22 grader og 30 
grader. I tillegg kan det settes opp sportsboder, søppelbod og en 
carport for hver boenhet. Evt. carporter skal byggemeldes samlet. 
Carporter og sportsboder kan bryte/bygges utenfor byggegrensen. 
Carporter og sportsboder kan ha flatt tak. Utnyttelse: BYA 35%.                  

§ 3 Parkering 

Det skal settes av plass til en parkeringsplass pr.bolig + en felles 
gjesteparkeringsplass. 

§ 4-1 Frisiktsone veg 

I områder vist med frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 
meter over tilstøtende veiers nivå. Parkering, lagring, skilttavler eller 
tekniske innretninger tillates ikke. Høydebegrensningene gjelder også 
for planlagte støttemurer. Enkeltstående høystammede trær kan 
tillates. 

Tomteareal: 814 m2 

Tillatt BYA: 284,9 m2 

Illustrert BYA inkl. Sporstboder og carport: 247,6 m2 (31%) 

24.07.2018 18/06110 Gjelder for gnr 47 bnr 477 og den nye tomten med følgende tillegg:  

BYA – 40% (bolig, garasje, biloppstillingsplass og utvendig bod) 

Hver tomt skal ha 2 biloppstillingsplasser inklusiv garasje.  

Garasje/bod tillates bygd utenfor regulert byggesone. 

Bolig på ny tomt på gnr 47 bnr 477 tillates bygd med kun en boenhet. 

Overvann må disponeres lokalt på tomten iht. gjeldende regler. 
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47/1340

UTM-32

Ledningskart

Adresse:

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
VA-ledninger kan være tegnet parallellforskjøvet og mange private ledninger mangler i kartet.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Vannledning

Spillvannsledning

Overvannsledning

Avløp felles Sluk

Kum Hydrant

Kartet viser kommunale ledningstraseer (vann og avløp) der dette finnes. Private stikkledninger tegnes der disse er registrert.
Informasjon hentes fra kommunens digitale ledningskartverk.



Sandnes kommune
Postboks 583
43021 Sandnes
Tlf: 51 33 50 00
E-post: postmottak@sandnes.kommune.no

MEGLEROPPLYSNINGER

Informasjon om vann og avløp. 
  
 Gnr:  47  Bnr:  1340  Fnr:   Snr:  
 Adresse:  
 
Ligger det offentlig vannledning til eller langs eiendommen? 

Ja           Nei

Ligger det offentlig avløpsledning til eller langs eiendommen? 
Ja           Nei

Ligger det privat vannledning inn på eiendommen?     
Ja           Nei      Ingen opplysning om privat vannledning.         

Ligger det privat avløpsledning inn på eiendommen?  
Ja       Nei      Ingen opplysning om privat avløpsledning

                                                           
Merknader 
Det ligger ikke kommunalt vann og avløp i grensen til gnr 47 bnr 1340. Private vann og 
avløpsledninger må etableres over naboeiendom frem til eksisterende privat avløpsledning og 
kommunal vannledning. Det må innhentes rettighet til å etablere private ledninger over 
naboeiendom, samt rett til å koble privat avløpsledning til eksisterende privat avløpsledning.  
 
Før en eiendom kan bebygges må vann og avløp være sikret i henhold til krav i plan og 
bygningloven §27-1, §27-2 og §18-1.  https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§27-1,  
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§18-1
Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål om eiendommen er byggeklar. 



OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN 

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens 
Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020. 

Generelt 
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers 
rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. 

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og 
utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig 
innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. 
Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over 
hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset». 

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og 
tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke 
annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er 
inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 
og § 3-5 og denne oversikt. 

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell 
gjenværende leverandørgaranti. 

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge. 

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke
med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og
tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med
tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og
hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning,
medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger
medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller,
stenger og lignende, medfølger.
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Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge. 

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke
med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og
tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med
tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og
hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning,
medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger
medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller,
stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert 
kjøkkenøy. 

 
8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, 
lamellgardiner og liftgardiner medfølger. 

 
9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger. 

 
10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm. 

 
11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights 
samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper 
og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med. 

 
12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende 
trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle 
lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel 
medfølger likevel ikke. 

 
13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger. 

 
14. POSTKASSE medfølger. 

 
15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, 
lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til 
robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke. 

 
16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er 
montert. 

 
17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger. 

 
18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger. 

 
19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger 
medfølger ikke. 

 
20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. 
Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er 
uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom. 

 
21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på 
overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus 
e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge. 

 
22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er 
fastmontert. 
 

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av 
eiendommen og medfølger i handelen. 
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HELP Boligkjøperforsikring

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Advokathjelp ved boligkjøpet.

PRISER

Borettslag/aksjeleilighet:

Kr 4 100

Selveierleilighet/rekkehus:

Kr 7 400

Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt

Kr 11 500

PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til 

boligkjøperforsikring og fornyes årlig 

– om du ønsker det.

• Samboeravtale/ektepakt og arv

• Forbrukerkjøp og håndverkertjenester

• Utleie og naboforhold

• Tomtefeste, veirett og andre servitutter

• Plan- og bygningsrett

• Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg

• Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp. 

Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra 

Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.

PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøper-

forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers 

forsikring.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som 

kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, 

samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen 

bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no. 

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller 
post@help.no.

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS 
Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring 

+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til 

advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.

PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP. 

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eien-
dommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse 
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også 
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før 
formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente 
gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til 
legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter 
esignatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud 
menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når 
informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, 
finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle 
forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av 
nåværende bolig ol. Nor-malt vil ikke et bud med forbehold bli 
akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med 
megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av 
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for-
bruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere 
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte 
visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere 
akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er 
nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige 
interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som 
diskriminerer eller utelukker andre budgivere.
Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at 
megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som 
sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag 
for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik 
frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud 
overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i 
punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde 

budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og 
eventuelle for-behold. Megler skal så snart som mulig bekrefte 
skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en 
budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en 
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten
ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin
anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast 
eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet 
innholdet i budet til selger (slim at selgerhar fått

kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er 
da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med 
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får 
melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør 
derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man 
ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og 
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver 
innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte 
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører 
at det foreligger en avtale om salg aveiendommen dersom 
budet i rett tid aksepteres av kjøper. Norges 
Eiendomsmeglerforbund - www.nef.no -firmapost@nef.no

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved 
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendoms-meglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på 
grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Ned-enfor gis en oversikt over de 
retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. 
Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud 
på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder 
eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.
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2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse 
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også 
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før 
formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente 
gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til 
legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter 
esignatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud 
menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når 
informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, 
finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle 
forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av 
nåværende bolig ol. Nor-malt vil ikke et bud med forbehold bli 
akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med 
megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av 
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for-
bruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere 
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte 
visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere 
akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er 
nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige 
interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som 
diskriminerer eller utelukker andre budgivere.
Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at 
megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som 
sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag 
for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik 
frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud 
overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i 
punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde 

budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og 
eventuelle for-behold. Megler skal så snart som mulig bekrefte 
skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en 
budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en 
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten
ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin
anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast 
eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet 
innholdet i budet til selger (slim at selgerhar fått

kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er 
da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med 
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får 
melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør 
derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man 
ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og 
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver 
innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte 
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører 
at det foreligger en avtale om salg aveiendommen dersom 
budet i rett tid aksepteres av kjøper. Norges 
Eiendomsmeglerforbund - www.nef.no -firmapost@nef.no

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved 
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendoms-meglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på 
grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Ned-enfor gis en oversikt over de 
retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. 
Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud 
på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder 
eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.
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BUD PÅ HJEMMET

Navn på budgiver:   

Fødselsnummer:       

Adresse:       

Postnummer./Sted: 

Telefon, privat:       

Telefon, arbeid:       

Navn på budgiver:

Fødselsnummer:       

Adresse:       

Postnummer./Sted: 

Telefon, privat:       

Telefon, arbeid:       

E-mail:

 kroner: 

 (Med blokkbokstaver)

E-mail:

Gir herved bindende bud på overnevnte eiendom på kr:      

Omkostninger i henhold til salgsoppgaven kommer i tillegg  

Eventuelle forbehold/andre betingelser: 

Ønsket overtakelsestidspunkt: 

Sted/dato:      

Budgivers underskrift: 

Sted/dato:      

Budgivers underskrift: 

FINANSIERING

Långiver  : 

Tlf: 

Egenkapital kr: 

Budet gjelder til og med den:  kl: 

(Budet er bindende til kl 16.00 neste virkedag desom budgiver 
ikke har angitt annen akseptfrist)

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg. Undertegnende er kjent med 
forbrukerinformasjon om budgivning. Budet er avgitt i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgave. 
Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hverandre ved inngivelse/endring av bud og/eller vilkår.

LLEEGGIITTIIMMAASSJJOONN LLEEGGIITTIIMMAASSJJOONN

Kontaktperson: 

Salg av eiendom, adr.:

Bank: 

Kontaktperson: Espen Øverås
Tlf:
Epost:

48434848
eo@notar.no

Oppdragsnummer: 12‑0310/   21
Adresse:

Salgsoppgavedato:

Leitehagen 28, 4322 SANDNES, gnr. 47, bnr.  
1340 i Sandnes kommune.

15.10.2021
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Følg budrunden live!

Vi gir deg muligheten til å følge budrunden minutt for  

minutt på vår hjemmeside.

WWW.NOTAR.NO/    LIVE‑BUDGIVNING/    

NOTAR.NO


