
Øvre Hetleskeid
Boliger med carport

Perfekt for førstegangsetablerende i Kvinesdal



2 3

Øvre Hetleskeid er et boligfelt for unge nyetablerte – med eller uten barn. Boligene har spennende arkitektur 

med store vindusflater der lyset flommer inn i stue og kjøkken. Feltet består av fire frittstående eneboliger 

og fire frittstående horisontalt delte tomannsboliger. Alle boligene har egen carport like ved inngangsdøren.

Boligene har mye glass i front, og har et minimalistisk preg. Stående kledning og felt med fasadeplater 

bidrar til dette.

Illustrasjonsfoto
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BUØY
Feltet er rydig og strukturert. Det er lagt vekt på å tilpasse boligene til eksisterende terreng. Resulatet er tomter 

som er utnyttet optimalt, og føles ikke små og trange.

Boligene ligger vestvendt mot Litle-Åna, badet i sol – og omringet av Kvinesdals vakre fjell. I feltet er det  

12 boliger med syv ulike planløsninger. Felles for alle boligene er at de er på ett plan, og har direkte atkomst  

fra carport til bolig og sportsbod.

Illustrasjonsfoto
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Alle boligene har åpen stue-/kjøkkenløsning og stor skyvedør med utgang til flott terrasse.
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Bolig 3 / 5

Bolig 2 / 4 / 6 Bolig 11

Plan 1
Bakre rekke
BRA 76 m2
2 soverom

Plan 2
Bakre rekke
BRA 100 m2
2 soverom

Mønet himling i stue/kjøkken, som gir 
stort koffertloft over resterende rom.

Frittliggende
Fremre rekke
BRA 70 m2
2 soverom

Mønet himling i stue/kjøkken, som gir 
stort koffertloft over resterende rom.

Innerst i feltet
Fremre rekke
BRA 101 m2
3 soverom

Mønet himling i stue/kjøkken, som gir 
stort koffertloft over resterende rom.

Bolig 9 / 10
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Øvre Hetleskeid - fasader
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I planlegging av nærmiljøet har det vært stort fokus på trivsel for barn. Øvre Hetleskeid 

er derfor en ypperlig plass for barnefamilier. Badeplassen Kråkehølen like i nærheten av 

feltet, og er perfekt på varme sommerdager. På vinteren er muligheten for aking og ski i 

umiddelbar nærhet.

Øvre Hetleskeid ligger bare en kort spasertur unna Neset. Kommunen har anlagt gang- 

og sykkelvei hele veien for å sikre trygg ferdsel for myke trafikanter. Gangbroen over 

Åna knytter feltet til industriområdet på Åmot. Innenfor en drøy kilometer har man alt 

man trenger av fasiliteter og offentlige tilbud.
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Øvre Hetleskeid - informasjon

Prisliste
 

Boligtype BRA* Soverom Pris

Bolig 3 og 5 (1 SOLGT) 76 m2 2 2 425 000,-

Bolig 2, nøkkelferdig 101 m2 3 3 160 000,-

Bolig 4 og 6 101 m2 3 3 200 000,-

Bolig 7 72 m2 2 SOLGT

Bolig 8 72 m2 2 SOLGT

Bolig 9 74 m2 2 SOLGT

Bolig 10 70 m2 2 3 325 000,-

Bolig 11 (12 SOLGT) 101 m2 3 3 680 000,-

*) Bruksarealene er eks. boder.

Boligene kan leveres nøkkelferdige mot tillegg i pris. Pris for disse arbeidene kan gis ved henvendelse til 

Hellvik Hus Sør AS

Indeksregulering

Prisene gjelder pr. april 2022. Tillegg for prisstigning iht. SSB indeks frem til tømrerarbeidene for boligen 

starter.

 

Betalingsplan

5 % innen 4 uker etter kontraktsinngåelse. 25 % når tømrerarbeidene starter

25 % når bygget i det vesentlige er ferdig utvendig. 25 % ved klart for start malerarbeid.

Det stilles bankgaranti som sikkerhet for disse innbetalingene.

20 % ved overlevering av eiendommen, mot skjøte.

Eventuelle avtalte tilleggsleveranser som ikke inngår i kontraktssum, faktureres når arbeidene/leveransene 

er utført/levert.

Selger kan overlevere boligen selv om utomhusarbeider ikke er ferdige. I så fall avtales beløp, tilsvarende 

verdien av gjenstående arbeider, som kan holdes tilbake til disse arbeidene er ferdige.

Hva er med i prisen?

TOMT

Ja Nei

x Kjøpesum for tomt.

x Målebrev og seksjonering med tinglysning.

x Dokumentavgift og tinglysning av skjøte.

x Kommunal tilkoblingsavgift for vann og kloakk.

x Tilførselsanlegg for vann, kloakk og strøm. Tilrettelagt for fiber.

x Opparbeidelse av tomt. Grovplanering. Maskinutlagt jord i hageområder.

x Asfaltert innkjørsel.

x Lekeplass med utstyr.

BYGG

Ja Nei

x Utførelse i henhold til teknisk forskrift TEK 10.

x Tegninger, prosjektering, byggesøknader, gebyrer.

x Ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven, samt HMS-ansvar.

x Forsikringer i byggeperioden.

x Grunnarbeider.

x Betongarbeider.

x Tømrer - og snekkerarbeider.

x Ventilasjonsarbeider.

x Rørleggerarbeider.

x Elektrikerarbeider etter Nek 400. Varmekabler i bad.

x Utvendige lysarmatur.

x Røykvarslere og brannslokningsapparat.

x Innvendig malerarbeid og gulvbelegg/flisearbeider/parkett.

x Utvendig malerbehandling av boliger.

x Terrasse plan 2.

x Utenomhusarbeider, terrasse på terreng, beplantning/tilsåing.--

x Utvendige boder.

x Varmepumpe (evt. pipe m/ildsted i boliger der forskrift krever det).
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Øvre Hetleskeid – Leveransebeskrivelse

1. Kontrakt omfatter

Se prisliste med oversikt over hva som inngår  

i kontrakten.

2. Generelle bestemmelser

For den tekniske utførelsen er det lagt til grunn  

teknisk forskrift TEK 10.

Hellvik Hus har rett til å velge alternative utførelser/

materialer innenfor rammen av denne beskrivelsen. 

Hellvik hus har rett til å bestemme detaljutførelser. 

Hellvik Hus har rett til å foreta mindre endringer  

i konstruksjon og materialvalg som ikke reduserer 

byggets kvalitet, samt rett til å endre valg av  

leverandører, uten at dette gir rett til endring  

av avtalt pris.

Ved uoverensstemmelse mellom tegning og beskri-

velse, gjelder denne beskrivelse foran tegning.  

Møblering og utstyrsenheter som vises på tegning, 

men som ikke er beskrevet, er ikke medregnet.

Utstyr og innredning som er vist med stiplet strek på 

tegningene, er ment som forslag og er ikke med-

regnet. Det samme gjelder framlegg av vann, avløp, 

strøm og lignende til stiplet utstyr.

Ekstra uttørking av bygget før innvendige maler-, 

gulvbelegg- og flisearbeider, må ivaretas av den som 

har ansvar for disse arbeidene.

Hellvik Hus forbeholder seg retten til innboksing av 

søyler, rør og kanaler som av konstruksjonsmessige 

årsaker ikke kan skjules.

Det tas forbehold om endringer som følge av detalj-

prosjektering og offentlig godkjenning. Eksakt 

tomteareal vil først forekomme etter anmodning om 

seksjonering er sendt kommunen.

Tomten disponeres av seksjonseierne i henhold til 

sameievedtektene.

3. Grunnarbeider og utendørsarbeider

Grunnarbeidene omfatter byggegruber med 

lednings anlegg for drenering, overvann og takvann.

Atkomstveier og innkjørsel asfalteres. Gulv i carport 

er støpt dekke.

Terrasse på plan 1 leveres ikke, terrasse på plan 2 

vil bli støpt dekke. Maskinutlagt jord i hageområder, 

der skråninger blir etablert i nivåskiller.

Lekeplass blir utstyrt med apparater og inngjerdet 

med flettverksgjerde.

4. Fundamenter, grunnmur, m.m. 

Ringmur, grunnmur, gulv på grunn med radonsikring 

leveres.

5. Stikk- og bunnledninger

Hellvik Hus leverer stikk- og bunnledninger for vann 

og kloakk, inntakskabel for strøm og jording for 

elektrisk anlegg. Fiberkabel føres inn i sikringsskap.

6. Tømmermannsarbeider 

Bygningene leveres i trekonstruksjon.

Ytterkledning leveres som grunnet trekledning. 

Kledningsprofil, vindusbelistning, rekkverk og øvrige 

utvendige detaljer som på tegning.

Tak tekkes med betongtakstein i farge sort.

Etasjeskiller og skillevegger mellom leiligheter, 

utføres forskriftsmessig med hensyn til brann- og 

lydisolering.

Gulv i bolig i andre etasje leveres med sponplater, 

resterende gulv leveres i betong.

Alle vegger leveres med gipsplater.

Plan 1 i tomannsbolig leveres med ubehandlede 

gipsplater i himling. Plan 2 i tomannsbolig og ene-

boligene leveres med ferdigmalte himlingsplater.

Listverk monteres rundt vinduer og dører som glatt 

listverk 10x58mm i grunnet hvit utførelse. Taklist 21 

x 34 mm skyggelist grunnet hvit.

Gulvlister type 15x45mm hvitgrunnet i stue og 

kjøkken og gang, 10x58mm gulvlister i hvit grunnet 

utførelse i øvrige rom.

Utvendige boder leveres uisolert og uinnredet.

Vedr. ”koffertloft” i alle leiligheter i 2. etasje og  

eneboliger: I hovedsak er dette tilegnet installa-

sjoner. Gulvspon leveres på de deler av gulvet som 

Hellvik Hus anser hensiktsmessig. Gulvet er ikke  

dimensjonert for personbelastning, og det leveres 

ikke kledning på vegger og i tak på ”koffertloftet”.

7. Trevareleveranser

Vinduer og balkongdører leveres fabrikkbehandlet, 

farge hvit. Hovedinngangsdør velges av Hellvik Hus 

Flekkefjord AS for å få en ens utførelse i feltet.

Innvendige dører leveres som formpressede type 

Bygg 1 Ida eller tilsvarende.

Standard kjøkkeninnredning leveres som tegnet inn 

på plantegning. Hvitevarer er ikke inkludert.

Baderomsinnredninger i alle bad leveres fra HHF  

i 80 cm.

Garderobeskap leveres i hvit slett utførelse  

iht. tegning.

8. Miljø og sikkerhet

Hellvik Hus leverer balansert ventilasjonsanlegg  

med varmegjenvinner i alle boliger.

Det leveres røkvarslersystem i hht forskrifter.  

Det leveres også 1 stk. brannslukkingsapparat.

9. Rørleggerarbeid

Rørleggerarbeidet utføres i henhold til gjeldende 

forskrifter og vedtekter.

Standard kontrakt omfatter komplett rørlegger-

arbeid. Arbeidet omfatter de utstyrsenheter som 

er vist med heltrukket strek på tegningene, og 

frem føring av vann- og avløpsledninger til disse. 

Dusj kabinett eller skjermveggløsning leveres ikke, 

eventuelle heltrukne linjer på tegningen angir bare 

området for dusjen.

Antall utstyrsenheter fremgår av tegningen.  

Utstyret skal være av anerkjent fabrikat og av 

dagens modeller.

Utstyret leveres i følgende standard:

Gulvmontert klosett i hvit porselen med sete og lokk 

i hvit plast.

Servantkran leveres som ettgreps blandebatteri 

i forkrommet utførelse. Dusjgarnityr leveres som 

forkrommet termostatbatteri med slange, hånddusj 

og glidestang.

På kjøkken leveres ettgreps forkrommet kjøkken-

batteri med svingbar tut. I kjøkkenbenk monteres 

det kran for tilkobling av oppvaskmaskin.

Opplegg på vegg for vann og avløp for vaskemaskin.

1 stk utvendig hagevanningskran leveres pr. leilighet.

Det leveres 200 liters varmtvannsbereder.

10. Elektrikerarbeid

Det elektriske anlegget utføres i henhold til  

gjeldende forskrifter og vedtekter (NEK 400).  

Det leveres skjult anlegg med innfelte brytere og 

innfelte doble, jordede stikkontakter med barne-

sikring.
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Romskjema og Tilvalgsliste

Jordede kontakter for kjøkkenvifte, kjøleskap og 

varmtvannsbereder leveres enkle.

Lydhimling leveres åpent anlegg for ikke å bryte 

lydisoleringen.

Sikringsskap leveres med automatsikringer, jord-

feilbryter(e) og overbelastningsvern. Det leveres 

kombi tavleskap tilrettelagt for innføring av svak-

strømsanlegg/fiberkabel.

Ringeklokke leveres til hver bolig. 

Utstyrsenheter som lysarmaturer, el. ovner,

jordfeilvarsler er ikke medregnet, med unntak for 

beskrevet utvendig belysning.

Vedr. uisolert bod: Det er lagt til rette for strøm.

Hellvik Hus leverer 1 stk utvendig lysarmatur  

til hver bolig.

Elektriske kurser og punkter:

Det leveres skap for inntil 10 sikringskurser.

Antall punkter inkludert følger NEK 400. Dersom 

forbruker ønsker et større antall kurser/punkter enn 

det som kontrakten beskriver, gjøres dette direkte 

opp med installatørforretningen.

Som elektrisk punkt regnes: Opplegg for lys, bryter, 

stikkontakter, varme, kjøkkenutstyr, vaskemaskin, 

kjøkkenhette, ringeanlegg, ventilasjon komfyrvakt, 

brannalarm, varmekabler og sikringsskap. Uttak for 

telefon, TV og fiber regnes også som punkter. Videre 

regnes også tilkobling av jord, jordingsmuffe og 

sikringsskap hver som ett punkt.

Plassering av punkter bestemmes av forbruker i 

samråd med installatøren der framdriften tilsier det.

11. Oppvarming

Luft til luft varmepumpe leveres i alle boliger, evt. 

pipe m/ildsted der forskrift krever det.

Det leveres varmekabler i alle bad.

12. Våtrom

Vegger i våtrom leveres i ubehandlet gips.  

Gulv leveres med fall mot sluk. Membranarbeider 

er ikke med i pris. Våtromsarbeider må utføres av 

Hellvik Hus sin valgte leverandør i prosjektet.

13. Malerarbeid

Utvendig og innvendig malerarbeid, samt gulv-

belegg/flisearbeider/parkett og membranarbeider  

er ikke inkludert i pris.

ROMSKJEMA

Romtype Gulv Himling Vegg Listverk Annet

Plan 1

Teknisk / vaskerom Betong Gips Gips Tak, karm

Bod Betong Gips Gips Tak, karm, gulv

Bad Betong Gips Gips Tak, karm Varmekabler

Entré Betong Gips Gips Tak, karm, gulv

Gang Betong Gips Gips Tak, karm, gulv

Stue / kjøkken Betong Gips Gips Tak, karm, gulv

Soverom Betong Gips Gips Tak, karm, gulv

Utvendig bod Betong

Plan 2

Teknisk/ vaskerom Spon Himlingsplate 60x120 Gips Tak, karm

Bod Spon Himlingsplate 60x120 Gips Tak, karm, gulv

Bad Spon Himlingsplate 60x120 Gips Tak, karm Varmekabler

Entré Spon Himlingsplate 60x120 Gips Tak, karm, gulv

Gang Spon Himlingsplate 60x120 Gips Tak, karm, gulv

Stue / kjøkken Spon Himlingsplate 60x120 Gips Tak, karm, gulv

Soverom Spon Himlingsplate 60x120 Gips Tak, karm, gulv

Utvendig bod Betong

Øvre Hetleskeid – Leveransebeskrivelse



KONTAKT:

Anette Oksnes

Boligkonsulent

Tlf: 93 02 69 10

anette.oksnes@hellvikhus.no

Hellvik Hus Sør AS

Drangeid 4, 4400 Flekkefjord

Telefon: 38 32 76 70

www.hellvikhus.no


