
Nytt boligområde med 59 rekkehus på Råholt

hellvikhus.no
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Hellvik Hus  
Øst Eiendomsutvikling AS

I dag er det få av oss som finner tid til å bygge sin 
egen bolig. I tillegg til et omfattende regelverk å 
forholde seg til og mange tidkrevende oppgaver,  
er det ofte vanskelig å vite hva den totale 
 kostnaden blir. 

Vi i Hellvik Hus kan hjelpe til med å løse drømmen 
din på en rask og effektiv måte, til riktig pris og 
avtalt tid. Vi tilbyr et nøkkelferdig produkt som gjør 
at du som kunde kan flytte rett inn. 
 
Vår visjon i Hellvik Hus er: Bygg med glede. 
 
Dette betyr at vi skal levere boliger til folk med 
solid kvalitet, og vi vektlegger følgende kvaliteter: 
Smarte, trivelige, funksjonelle og gode bolig- 
løsninger, og ikke minst godt bomiljø. 
 
Vi ønsker deg velkommen til Solfaret – nye, flotte 
familieboliger med gode kvaliteter!

Vi ønsker deg velkommen 
til Solfaret – nye, 

flotte familieboliger med 
gode kvaliteter!

Solfaret er et nytt boligområde med 59 rekkehus 
i forskjellige typer og størrelser. Plassering i skrå-
nende terreng med fri sikt mot skog og grøntarea-
ler. Alle boligene ligger vestvendt. 15 minutter fra 
Gardermoen.



SOLFARET – 5SOLFARET – 4

Solfaret blir et helt nytt boligfelt med en skjermet og solrik beliggenhet innerst i en blindvei.  
Fellesarealene vil ha et bilfritt tun, perfekt som samlingspunkt både for store og små. Det vil bli  
totalt 59 enheter fordelt på tre byggetrinn. Gravingen er nå i gang og byggetrinn 1 er ute for salg.  
Solfaret vil bestå av tre ulike rekkehustyper med moderne løsninger og god planløsning.  
Boligene varierer i størrelse fra 125-169 kvm BRA med henholdsvis 3, 4 og 5 soverom.

Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende

SOLFARET

Kun 15 minutter fra Gardermoen!
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Det er i tillegg gode tilvalgsmuligheter som gjør det mulig å tilpasse boligen etter dine ønsker og  
behov. For de litt eldre har boligtype C livsløpsstandard. Alle boligene vil få fast parkeringsplass  
i felles garasjeanlegg med heis. Det medfølger to garasjeplasser på rekkehustype A og én parke-
ringsplass på rekkehustype B og C. Det er mulig å kjøpe ekstra garasjeplass til kr. 200 000.

Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende



SOLFARET – 9SOLFARET – 8

Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende
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Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende
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Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende
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Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende
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Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende
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Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende
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Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende
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SOLFARET – PLANTEGNINGER – HUS A

BRA 165 kvm
P-rom 165 kvm
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SOLFARET – PLANTEGNINGER – HUS B

BRA 122 kvm
P-rom 117 kvm
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SOLFARET – PLANTEGNINGER – HUS C

BRA 161 kvm
P-rom 161 kvm
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”Tryggheten for barna er suveren, 

og nabo skapet er godt! Det er lett å 

finne nye venner”.

Råholt er et tettsted i Eidsvoll kommune, som ligger 13 km nord-
øst for Gardermoen hovedflyplass. Området har de siste årene 
vært i stor vekst og huser i overkant av 13.000 mennesker. Det er 
et fantastisk sted med kort vei til alt, samtidig som det er skjermet 
og rolig for barn. 

I Råholt sentrum finner du Råholt senter (AMFI Eidsvoll), et topp-
moderne kjøpesenter med totalt 50 butikker og spisesteder. 

Her finner du også apotek, interiørbutikker, vinmonopol og jern-
varehandel. Kjøpesenteret ble ferdigstilt i 2014. I nærheten ligger 
også Råholtgutua senter som inneholder både treningssenter og 
diverse butikker. Det ligger flere matbutikker i nærområdet, som 
Coop Ekstra m/post i butikk, Rema 1000, Kiwi og Spar. Europris 
ligger også sentralt til på Råholt.

Det finnes flere restauranter på Råholt. City Thai kan friste med 
asiatiske smaker, på Ristorante Milano får du italienske og mek-
sikanske retter, og på Sushi Asia Giang får du nydelig sushi. 
Utover dette byr området også på serveringsstedene Café Bella, 
Jafs, Råholt Pizza, New Kebabish og Kafe Standpunkt. Ta turen til 
Munter Sport & Gastro Bar for en hyggelig middag, se en fotball-
kamp på storskjerm, eller for å slå av en prat med venner over en 
runde sjakk eller backgammon. Stedet også på quiz, god drikke og 
livemusikk. 

Eidsvoll kommune har et rikt kulturtilbud med bibliotek, kultur-
skole, konserter, forestillinger og foredrag. Det er kort vei til både 
Jessheim, Lillestrøm og Oslo, som byr på flere gode mat- og kul-
turopplevelser. 
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Fra Solfaret er det kort vei til fine turområder 
sommer som vinter; Hurdalsjøen med småbåt-
havn, Eidsvoll Verk med gode skiløyper (inkl. 
lysløype), samt turløyper opp til blant annet 
Mistberget (663 moh), for å nevne noe. 

Eidsvoll kommune har to flotte badeplasser ved 
Hurdalssjøen, Langton og Prestsand. Begge er 
barnevennlige med fine sand strender, og er 
tilrettelagt for bevegelses hemmede. Det er også 
flere trenings senter i umiddelbar nærhet, som 
Trento, Vida Fitness og Puls Letohallen.

Like i nærheten ligger Eidsvollsbygningen, som 
er et av Norges fremste nasjonalsymboler. Her 
kan du få omvisninger, gå en kultursti langs 
området eller besøke Kafé Standpunkt. I som-
mermånedene kan du ta turen langs Mjøsa med 
Skibladner, som er verdens eldste operative 
hjuldamper i rutegående trafikk. Den går mellom 
Eidsvoll og Lillehammer.

For barn er det flere fritidsaktiviteter å velge 
i. Området byr på alt fra skolekorps, fotball, 
håndball, ski, Speideren, 4H, paintball, basket-
ball, turn med mer. Råholt bad, et topp  moderne 
svømmeanlegg med flere basseng- og vann-
aktiviteter – ligger rett i nærheten.
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Planløsning, areal og standard
Det er tre forskjellige rekkehustyper på Solfaret: 
 
Hus A: 

U. etg: Entré/gang, bad, vaskerom og to sove-
rom. 
1. etg:  Stue og kjøkken, bad og soverom.  

Utgang til balkong.
2. etg:  Stue og to soverom. Utgang til  

takterrasse. 

BRA: 165 kvm 
P-rom: 165 kvm
 
Rekkehustype A strekker seg over tre etasjer og 
vil ha hele fem soverom, to bad og en solrik tak-
terrasse. Boligen er perfekt egnet som familiebo-
lig eller for de som ønsker å bo enkelt, men sam-
tidig ha god plass rundt seg. Med boligen  følger 
også to garasjeplasser i felles garasjeanlegg.

Hus B: 

U. etg:  Gang, to soverom, bad, bad/vaskerom, 
bod og garderoberom. Utgang til  
terrasse.

1. etg:  Stue og kjøkken, entré og soverom.  
Utgang til luftebalkong.

 
BRA: 122 kvm 
P-rom: 117 kvm
 
Rekkehustype B er den minste av de tre bolig-
typene og går over to etasjer. Boligen vil ha en 
praktisk planløsning med en åpen stue-/kjøkken-
løsning, to bad og tre soverom. Hovedsoverom-
met vil ha et eget walk in closet samt baderom. 
Utgang til luftebalkong fra stue samt terrasse-
platting fra underetasjen. 

Hus C: 

U. etg: Gang, tre soverom, bad og vaskerom. 
1. etg:  Entré, bad, soverom, stue og kjøkken. 

Utgang til balkong.
 
BRA: 161 kvm 
P-rom: 161 kvm
 
Rekkehustype C går over to etasjer og har fire 
soverom, to bad og et vaskerom. Denne bo-

ligtypen har livsløpsstandard. Her har du alt 
du trenger på ett plan. Boligen har en åpen 
stue- og kjøkkenløsning på over 50 kvm samt 
utgang til balkong. Utgang til terrasseplatting fra 
 underetasje.

Alle hustyper har i tillegg: 
En egen bod på ca 5 kvm kvm som ligger utenfor 
boenhet i parkeringskjeller. 
 
Felles garasjeanlegg med parkeringsplasser som 
ligger utenfor boenhet i parkeringskjeller. Det 
medfølger to parkeringsplasser for bolig type 
A og én parkeringsplass for boligtype B og C. 
Det  legges til rette for el-billading, og dette kan 
kjøpes som tilvalg. Det er også mulig å kjøpe en 
ekstra garasjeplass for kr. 200 000,-.

Standard:
Entré: 
Alle rekkehusene vil få en flislagt entré med 
varme kabler i gulv. Alle entréene vil ha god plass 
til garderobeløsning som kan bestilles som tilvalg 
hos Sigdal. 

Kjøkken: 
Moderne og lekkert kjøkken levert av Sigdal. 
Her er over -og underskapene i fargen sand 
og  klassisk hvit, i flott kontrast til hverandre. 
 Integrerte hvitevare fra Electrolux med plate-
topp, ovn, oppvaskmaskin og kjøleskap med frys. 
Laminat benkeplate i fargen Varmgrå Marmor. 
Det er mulig å gjøre endringer på kjøkkenet 
innenfor hele Sigdal sitt sortiment. 

Bad: 
Alle bad leveres flislagt og med varmekabler i 
gulv (med gulvføler). Grå gulvfliser i kontrast til 
lyse veggfliser. Baderomsinnredningen består av 
servant med underskap og speil, vegghengt toa-
lett samt dusj med innfellbare glassdører. Bade-
kar er ikke en del av leveransen, men kan velges 
som tilvalg. 

Vaskerommene leveres med flislagt gulv og 
 malte gipsvegger. Varmtvannsbereder er plassert 
på vaskerom i hustype A og C samt på vaske-
rom/bad på hustype B. 

Det er gode tilvalgsmuligheter på både 
baderoms nnredning (Comfort) og på fliser (Fag-
Flis Kløfta). 

Solfaret blir et helt nytt boligfelt med en skjer-
met og solrik beliggenhet innerst i en blindvei. 

Fellesarealene vil ha et bilfritt tun, perfekt som  
samlingspunkt både for store og små. Det vil bli 
totalt 59 enheter fordelt på tre byggetrinn.  

Solfaret vil bestå av tre ulike rekkehustyper med 
moderne løsninger og god planløsning. Boligene 
varierer i størrelse fra 122–165 kvm BRA med 
henholdsvis 3, 4 og 5 soverom. 

Det er i tillegg gode tilvalgsmuligheter som gjør 
det mulig å tilpasse boligen etter dine ønsker og 
behov. For de litt eldre har boligtype C livsløps-
standard. 
 
Alle boligene vil få fast parkeringsplass i felles 
garasje anlegg med heis. Det medfølger to gara-
sjeplasser på rekkehustype A og én parkerings-
plass på rekkehus type B og C. Det er mulig å 
kjøpe ekstra garasjeplass til kr. 200 000,-.

Kort fortalt: 
- Flotte rekkehus med gode tilvalgsmuligheter 
- Rekkehus med garasjekjeller og heis 
- Muligheter for å kjøpe ekstra garasjeplass 
-  Bilfritt tun for lek og moro, sosialt samlings-

punkt for barn og voksne
-  3 forskjellige rekkehustyper med muligheter for 

livsløpsstandard
- Vestvendt og solrik beliggenhet 
- Skog og mark i nærheten 
- Kort vei til buss og tog 
- Flere barnehager og skoler i området 
- Varmekabel med gulvføler på våtrom og i entré 
- Tidløse fliser på våtrom og i entré 
- Kjøkken fra kvalitetsleverandøren Sigdal
-  Peisovn fra Schiedel type Sirius 1 samt  

elektrisk oppvarming
-  To gjesteparkeringer per byggetrinn i felles  

garasje anlegg
-  Nybygg med 5 års garanti, lav dokumentavgift  

og lave forutsigbare vedlikeholdsutgifter

De 10 første som kjøper vil få én gratis elbillader  
og én elsykkel med på kjøpet! 
 
Ta kontakt med Jørgen Nordli (41 36 52 87) eller 
Annfinn Elvenes (48 99 41 25) for mer informa-
sjon om prosjektet eller privatvisning.
 

SOLFARET – INFORMASJON
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Se prospekt og leveransebeskrivelse for fullsten-
dig leveranse av standard leveranseomfang.

Beliggenhet 
Et rolig og familievennlig område

Området
Solfaret vil ha en barnevennlig og solrik beliggen- 
het innerst i en blindvei. Beliggenheten er per-
fekt for barnefamilien eller for deg som ønsker 
en roligere hverdag, samtidig som du har kort 
vei til Råholt sentrum. Råholt kan by på et 
bredt  servicetilbud hvor du har alt du trenger av 
 butikker, spisesteder, barnehager og skoler. Det 
er også meget gode buss -og togforbindelser til 
blant annet Oslo (30 min), Lillestrøm (19 min) og 
Gardermoen (5 min) fra Eidsvoll verk stasjon.
 
Sentrum – servicetilbud 
I Råholt sentrum finner du AMFI Eidsvoll, et 
toppmoderne kjøpesenter med totalt 50  butikker 
og spisesteder. Her finner du også apotek, 
 interiørbutikker, vinmonopol og jernvarehandel. 
Det ligger flere matbutikker i nærområdet, som 
Coop Ekstra m/post i butikk, Rema 1000, Kiwi og 
Spar. Europris ligger også sentralt til på Råholt. 
 
Det finnes flere restauranter på Råholt. City Thai 
kan friste med asiatiske smaker, på Ristorante 
Milano får du italienske og meksikanske retter, 
og på Sushi Asia Giang får du nydelig sushi. 
 Utover dette byr området også på serverings- 
stedene Café Bella, Jafs, Råholt Pizza, New 
 Kebabish og Kafe Standpunkt. 
 
Eidsvoll kommune har et rikt kulturtilbud med 
bibliotek, kulturskole, konserter, forestillinger  
og foredrag. Det er kort vei til både Jessheim,  
Lillestrøm og Oslo, som byr på flere gode mat-  
og kulturopplevelser. 

Fritidstilbud 
Fra Solfaret er det kort vei til fine turområder 
sommer som vinter; Hurdalsjøen med småbåt-
havn, Eidsvoll Verk med gode skiløyper (inkl. 
lysløype), samt turløyper opp til blant annet 
Mistberget (663 moh), for å nevne noe. Eidsvoll 
kommune har flotte badeplasser ved Hurdals-
sjøen, Langton og Prestsand. Det er også flere 
treningssenter i umiddelbar nærhet, som Trento, 
Vida Fitness og Puls Letohallen. 

Like i nærheten ligger Eidsvollsbygningen,  
som er et av Norges fremste  nasjonalsymboler. 
Her kan du få omvisninger, gå en kultursti 
langs området eller besøke Kafé Standpunkt. I 
 sommermånedene kan du ta turen langs Mjøsa 
med Skibladner, som er verdens eldste operative 
hjuldamper i rutegående trafikk. Den går mellom 
Eidsvoll og Lillehammer. 
 
For barn er det flere fritidsaktiviteter å velge i. 
Området byr på alt fra skolekorps, fotball, hånd-
ball, ski, Speideren, 4H, paintball, basketball, 
turn med mer. I umiddelbar nærhet finner man 
Råholt bad, et toppmoderne svømmeanlegg med 
flere basseng- og vannaktiviteter.

Skole og barnehage 
Råholt er et familie- og barnevennlig område 
med flere skoler og barnehager i nærheten. Av 
barnehager kan Læringsverkstedet,  Veslebrunen 
Steinerbarnehage og Råholtbråtan nevnes. 
Området sokner til Råholt barneskole og Råholt 
ungdomsskole.

Kollektivtilbud 
På Råholt får du et fantastisk kollektivtilbud 
med både tog og buss. Fra togstasjonen Eids-
voll Verk tar det 30 minutter til Oslo sentralsta-
sjon, 19  minutter til Lillestrøm og 5 minutter til 
 Gardermoen hovedflyplass. Nærmeste busstopp 
er Ladderud som ligger 5 minutters gange fra 
Solfaret. Fra busstoppet tar det 4 minutter til 
Råholt senter, 5 minutter til togstasjonen, 25 
minutter til Jessheim og 26 minutter til Sundet i 
Eidsvoll sentrum. I tillegg er det kort vei til E6, 
noe som gjør det enkelt å komme seg rundt med 
bil.  
 
Avstander i bil 
Gardermoen – 15 minutter 
Jessheim – 15 minutter 
Lillestrøm – 30 minutter 
Eidsvoll – 15 minutter 
Hamar – 55 minutter 
Oslo – 40 minutter

Sameie 
Det vil bli opprettet et eierseksjonssameie. 
Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles 
interesse for sameierne, herunder sørge for drift 
og vedlikehold av felles infrastruktur som vei-

er, lys, renovasjon, forretningsførsel, strøm til 
 fellesarealer, snøbrøyting, TV/internett osv. Ut-
kast til vedtekter er utarbeidet og ligger vedlagt i 
prospekt. Det kan bli endringer i forbindelse med 
seksjonering. Bori er valgt som forretningsfører 
for sameiet. 
 
I eierseksjonssameier blir kjøper eier av en 
sameieandel i eiendommen og får enerett til bruk 
av sin eierseksjon med eget seksjonsnummer i 
bygget. Kjøper du en eierseksjon i et eiersek-
sjonssameie, reguleres eierforholdet av lov om 
eierseksjoner samt vedtekter og husordensregler 
i sameiet.

Det er inngått avtale med Viken Fiber for levering 
av fiber/bredbånd på Solfaret. Det leveres Altibox 
50 som standard. 
 
Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er 
 utarbeidet for å orientere om prosjektets 
 generelle bestanddeler, funksjoner og  planlagte 
organisering, og er således ikke en komplett 
beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig 
til kundetegninger og kjøpekontrakt med ved-
legg. Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, 
”møblerte” plantegninger m.m. er kun ment å 
danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og 
kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet 
utstyr/inventar medfølger ikke, og det kan derfor 
fremkomme elementer i  presentasjonsmaterialet 
som ikke inngår i leveransen. Tegninger og 
illustrasjoner i prospektet er kun av illustrativ 
karakter og er ikke en del av kontrakt.

Felleskostnader inkluderer
Felleskostnader vil bl.a. inkludere forretnings-
førsel, vaktmestertjenester, drift og vedlikehold, 
felles bygningsforsikring, strøm fellesarealer, tv 
og internett (Altibox 50).

Generell orientering
Det foreligger godkjent reguleringsplan og 
igangsettingstillatelse for området. Selger tar 
forbehold om endelig offentlige godkjenninger av 
prosjektet. 
 
Selger tar forbehold om at det oppnås et tilstrek-
kelig forhåndssalg av boligene, minimum 50% av 
byggetrinn 1. Byggetrinn 1 består av 19 rekke-
hus. Dersom selger gjør forbehold gjeldende, 

skal selger tilbakebetale forskuddsbeløpet inklu-
sive opptjente renter. Utover dette har partene 
intet økonomisk ansvar overfor hverandre. 
 
Selger forbeholder seg retten til å foreta 
endringer i materialvalg og/eller i  konstruksjonen 
uten forvarsel, dersom dette er nødvendig eller 
hensiktsmessig f.eks. på grunn av forhold i 
offentlige vedtak eller detaljprosjekteringen. 
Endringene kan skal ikke medføre  vesentlig 
 endring i byggets tilsiktede kvalitet eller 
 funksjon. 
 
Boligene selges i henhold til Bustadoppførings- 
lova. 
 
0 kr i innskudd ved kontraktsignering. Hele 
kjøpesum inkl. omkostninger og eventuelle 
 endringsavtaler betales inn rett før overtagelse.

Matrikkelinformasjon
Kommunenr: 3035 
Gårdsnr: 96 
Bruksnr: 419
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SOLFARET – LEVERANSEBESKRIVELSE – REKKEHUS A

OMRÅDE LEVERANSE

Generelt Boligene bygges etter byggteknisk forskrift (TEK17) 

Yttervegger Det leveres utvendig kledningen som er grunnet far fabrikk med farger tilnærmet lik fasade- 
tegninger. Utlekting, vindtette plater, 198 mm bindingsverk, 200 mm isolasjon. 

Vinduer Alle vinduer leveres overflatebehandlet fra fabrikk i mørk grå utførelse. Hengslede vinduer kan 
være glidehengslet eller innadslående.  

Ytterdør Hovedinngangsdør leveres i en oransje utførelse med FG-godkjent låskasse og vrider. Terrassedør 
leveres overflatebehandlet som vinduer. 

Innerdører Innvendige dører leveres i hvit glatt utførelse med låsekasse og vridere. Karmer leveres hvite. 

Gulv, etasjeskillere Gulv på grunn utføres som plasstøpt konstruksjon med radonduk. Etasjeskille mellom innredet eta-
sje består av laminatgulv, 22 mm fuktbestandige gulvplater, gulvbjelker, lekter og hvite gipsplater. 

Tak Tak dimensjoneres for å tilfredsstille krav til snølast. Papptekking, isolasjon, plastfolie i hht. varme-
tapsberegning. Takutspring og ved raft og gavler utføres i hht. fasadetegning. 

Blikk, beslag, mm. Takrenner leveres i plastbelagte stålrenner, bordtakbeslag, renne-kroker og nedløp leveres i sort 
utførelse. 

Kjøkken Kjøkken leveres fra Sigdal inkludert montering, frakt og mva. Kjøkkentype Sand med laminat 
 benkeplate type 605 White Pine. Det leveres integrerte hvitevarer som platetopp, ovn, kjøl og opp-
vaskmaskin fra Electrolux. Se kjøkkentilbud fra Sigdal for fullstendig leveranseomfang.  

Baderomsmøbler Baderomsmøbler leveres ihht eget oppsett (sanitærutstyr).  

Garderobe Leveres ikke som standard, men kan velges som tilvalg fra Sigdal. 

Overflater våtrom Vegger på bad påføres smøremembran og hvite 25 x 40 cm fliser (Plain Color Block 25x40 Whi-
te Matt). Vegger på vaskerom leveres det malte gipsvegger. På gulv på bad og vaskerom legges 
 våtromsmembran og grå 19,7 x 19,7 cm fliser (Kinetic 19,7x19,7 Grey). 

Innvendige trapper Innvendig trapp fra Tretrapp modell Salvi. Leveres med hvite vanger, håndlist og rekkverk. 
 Rekkverk leveres med runde spiler. Trinn leveres i furu, beiset i farge Modern Grey Oak. 

Balkong/terrasse Balkong ut fra stue i 1. etasje og takterrasse ut fra stue i 2. etasje. Terrasseplatting ut fra soverom 
i 1. etasje. 

Overflater gulv, 
vegger og himling 

På gulv i tørre rom leveres Pergo enstavs moderne grå eik (laminatgulv). På gulv i deler av entreen 
leveres Zeus Cinza 30 x 60 cm lysegrå fliser. Innvendige vegger leveres i justert bindingsverk og 
med hvite gipsplater. Det leveres 70 mm mineralull i innvendige vegger rundt våtrom. Det leveres 
hvite gipsplater i himling. Det leveres listefri overgang mellom vegg og tak.  

Foringer, listverk og 
dragere 

Foringer og listverk leveres i hvitt fra fabrikk. Innvendige synlige dragere og søyler leveres 
 innkasset. Listeløst i overgang mellom himling og vegg. 

Sanitær Sanitærutstyr leveres ihht. eget oppsett. Rørleveransen er komplett. 

Ventilasjon Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med egen avtrekkshette på kjøkken.  

Elektrisk Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter, 400V anlegg (alle stikkontakter leveres 
 jordet). Installasjonene legges fortrinnsvis skjult i vegger og åpent i mur- og betongkonstruksjoner. 
Måler plasseres i utvendig målerskap. Tekniske lys og takpunkter leveres i hht. eget oppsett.  

Varmekabler med gulvføler leveres på våtrom (bad og vaskerom) og i entré. 

Garasje og utvendig 
bod 

Det leveres to biloppstillingsplasser i felles garasjeanlegg. Uinnredet bod som vist på tegning. 

Utomhus Internveier som stier/gangveier kan leveres gruset. Gangvei på tun mellom boligene leveres 
 asfaltert. Nedkjøring til garasje leveres asfaltert. Det leveres gressplen/tilsådd, samt at felles- 
området vil bli utformet ihht. reguleringsplan. 

Annet Det leveres seriekoblede røykvarslere og ett brannslukningsapparat. 
Det leveres stålpipe og ildsted fra Schiedel, type Sirius 1. 

Standardvilkår Se eget dokument for våre standardvilkår. 
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SOLFARET – LEVERANSEBESKRIVELSE – REKKEHUS CSOLFARET – LEVERANSEBESKRIVELSE – REKKEHUS B

OMRÅDE LEVERANSE

Generelt Boligene bygges etter byggteknisk forskrift (TEK17) 

Yttervegger Det leveres utvendig kledningen som er grunnet far fabrikk med farger tilnærmet lik fasade- 
tegninger. Utlekting, vindtette plater, 198 mm bindingsverk, 200 mm isolasjon. 

Vinduer Alle vinduer leveres overflatebehandlet fra fabrikk i mørk grå utførelse. Hengslede vinduer kan 
være glidehengslet eller innadslående. 

Ytterdør Hovedinngangsdør leveres i en oransje utførelse med FG-godkjent låskasse og vrider. Terrassedør 
leveres overflatebehandlet som vinduer. 

Innerdører Innvendige dører leveres i hvit glatt utførelse med låsekasse og vridere. Karmer leveres hvite.

Gulv, etasjeskillere Gulv på grunn utføres som plasstøpt konstruksjon med radonduk. Etasjeskille mellom innredet eta-
sje består av laminatgulv, 22 mm fuktbestandige gulvplater, gulvbjelker, lekter og hvite gipsplater.  

Tak Tak dimensjoneres for å tilfredsstille krav til snølast. Papptekking, isolasjon, plastfolie i hht. 
 varmetapsberegning. Takutspring og ved raft og gavler utføres i hht. fasadetegning. 

Blikk, beslag, mm. Takrenner leveres i plastbelagte stålrenner, bordtakbeslag, renne-kroker og nedløp leveres i sort 
utførelse. 

Kjøkken Kjøkken leveres fra Sigdal inkludert montering, frakt og mva. Kjøkkentype Sand med laminat 
 benkeplate type 605 White Pine. Det leveres integrerte hvitevarer som platetopp, ovn, kjøl og 
 oppvaskmaskin fra Electrolux. Se kjøkkentilbud fra Sigdal for fullstendig leveranseomfang. 

Baderomsmøbler Baderomsmøbler leveres ihht eget oppsett (sanitærutstyr). 

Garderobe Leveres ikke som standard, men kan velges som tilvalg fra Sigdal. 

Overflater våtrom Vegger på bad påføres smøremembran og hvite 25 x 40 cm fliser (Plain Color Block 25x40  White 
Matt). Vegger på vaskerom leveres det malte gipsvegger. På gulv på bad og vaskerom legges 
 våtromsmembran og grå 19,7 x 19,7 cm fliser (Kinetic 19,7x19,7 Grey). 

Innvendige trapper Innvendig trapp fra Tretrapp modell Salvi. Leveres med hvite vanger, håndlist og rekkverk. 
 Rekkverk leveres med runde spiler. Trinn leveres i furu, beiset i farge Modern Grey Oak. 

Balkong/terrasse Luftebalkong ut fra stue i 1. etasje. Terrasseplatting ut fra soverom i u.etasje. 

Overflater gulv, 
vegger og himling 

På gulv i tørre rom leveres Pergo enstavs moderne grå eik (laminatgulv). På gulv i entreen leveres 
Zeus Cinza 30 x 60 cm lysegrå fliser. Innvendige vegger leveres i justert bindingsverk og med hvite 
gipsplater. Det leveres 70 mm mineralull i innvendige vegger rundt våtrom. Det leveres hvite gips-
plater i himling. Det leveres listefri overgang mellom vegg og tak. 

Foringer, listverk 
og dragere 

Foringer og listverk leveres i hvitt fra fabrikk. Innvendige synlige dragere og søyler leveres 
 innkasset. Listeløst i overgang mellom himling og vegg. 

Sanitær Sanitærutstyr leveres ihht. eget oppsett. Rørleveransen er komplett. 

Ventilasjon Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med egen avtrekkshette på kjøkken.  

Elektrisk Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter, 400V anlegg (alle stikkontakter leveres 
 jordet). Installasjonene legges fortrinnsvis skjult i vegger og åpent i mur- og betongkonstruksjoner. 
Måler plasseres i utvendig målerskap. Tekniske lys og takpunkter leveres i hht. eget oppsett. 

Varmekabler med gulvføler leveres på våtrom (bad og vaskerom) og i entré. 

Garasje og utven-
dig bod 

Det leveres én biloppstillingsplass i felles garasjeanlegg. Uinnredet bod som vist på tegning. 

Utomhus Internveier som stier/gangveier kan leveres gruset. Gangvei på tun mellom boligene leveres 
 asfaltert. Nedkjøring til garasje leveres asfaltert. Det leveres gressplen/tilsådd, samt at felles- 
området vil bli utformet ihht. reguleringsplan. 

Annet Det leveres seriekoblede røykvarslere og ett brannslukningsapparat. 
Det leveres stålpipe og ildsted fra Schiedel, type Sirius 1. 

Standardvilkår Se eget dokument for våre standardvilkår.

OMRÅDE LEVERANSE

Generelt Boligene bygges etter byggteknisk forskrift (TEK17) 

Yttervegger Det leveres utvendig kledningen som er grunnet far fabrikk med farger tilnærmet lik fasade- 
tegninger. Utlekting, vindtette plater, 198 mm bindingsverk, 200 mm isolasjon. 

Vinduer Alle vinduer leveres overflatebehandlet fra fabrikk i mørk grå utførelse. Hengslede vinduer kan 
være glidehengslet eller innadslående.  

Ytterdør Hovedinngangsdør leveres i en oransje utførelse med FG-godkjent låskasse og vrider. Terrassedør 
leveres overflatebehandlet som vinduer. 

Innerdører Innvendige dører leveres i hvit glatt utførelse med låsekasse og vridere. Karmer leveres hvite. 

Gulv, etasjeskillere Gulv på grunn utføres som plasstøpt konstruksjon med radonduk. Etasjeskille mellom innredet eta-
sje består av laminatgulv, 22 mm fuktbestandige gulvplater, gulvbjelker, lekter og hvite gipsplater.

Tak Tak dimensjoneres for å tilfredsstille krav til snølast. Papptekking, isolasjon, plastfolie i hht. varme-
tapsberegning. Takutspring og ved raft og gavler utføres i hht. fasadetegning. 

Blikk, beslag, mm. Takrenner leveres i plastbelagte stålrenner, bordtakbeslag, renne-kroker og nedløp leveres i sort 
utførelse. 

Kjøkken Kjøkken leveres fra Sigdal inkludert montering, frakt og mva. Kjøkkentype Sand med laminat 
 benkeplate type 605 White Pine. Det leveres integrerte hvitevarer som platetopp, ovn, kjøl og 
 oppvaskmaskin fra Electrolux. Se kjøkkentilbud fra Sigdal for fullstendig leveranseomfang.  

Baderomsmøbler Baderomsmøbler leveres ihht eget oppsett (sanitærutstyr).

Garderobe Leveres ikke som standard, men kan velges som tilvalg fra Sigdal. 

Overflater våtrom Vegger på bad påføres smøremembran og hvite 25 x 40 cm fliser (Plain Color Block 25x40  White 
Matt). Vegger på vaskerom leveres det malte gipsvegger. På gulv på bad og vaskerom legges 
 våtromsmembran og grå 19,7 x 19,7 cm fliser (Kinetic 19,7x19,7 Grey). 

Innvendige trapper Innvendig trapp fra Tretrapp modell Salvi. Leveres med hvite vanger, håndlist og rekkverk. 
 Rekkverk leveres med runde spiler. Trinn leveres i furu, beiset i farge Modern Grey Oak. 

Balkong/terrasse Balkong ut fra stue i 1. etasje. Terrasseplatting ut fra soverom i u.etasje. 

Overflater gulv, 
vegger og himling 

På gulv i tørre rom leveres Pergo enstavs moderne grå eik (laminatgulv). På gulv i deler av entreen 
leveres Zeus Cinza 30 x 60 cm lysegrå fliser. Innvendige vegger leveres i justert bindingsverk og 
med hvite gipsplater. Det leveres 70 mm mineralull i innvendige vegger rundt våtrom. Det leveres 
hvite gipsplater i himling. Det leveres listefri overgang mellom vegg og tak.  

Foringer, listverk og 
dragere 

Foringer og listverk leveres i hvitt fra fabrikk. Innvendige synlige dragere og søyler leveres 
 innkasset. Listeløst i overgang mellom himling og vegg. 

Sanitær Sanitærutstyr leveres ihht. eget oppsett. Rørleveransen er komplett. 

Ventilasjon Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med egen avtrekkshette på kjøkken.  

Elektrisk Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter, 400V anlegg (alle stikkontakter leveres 
 jordet). Installasjonene legges fortrinnsvis skjult i vegger og åpent i mur- og betongkonstruksjoner. 
Måler plasseres i utvendig målerskap. Tekniske lys og takpunkter leveres i hht. eget oppsett.  

Varmekabler med gulvføler leveres på våtrom (bad og vaskerom) og i deler av entré. 

Garasje og utvendig 
bod 

Det leveres én biloppstillingsplass i felles garasjeanlegg. Uinnredet bod som vist på tegning. 

Utomhus Internveier som stier/gangveier kan leveres gruset. Gangvei på tun mellom boligene leveres 
 asfaltert. Nedkjøring til garasje leveres asfaltert. Det leveres gressplen/tilsådd, samt at felles- 
området vil bli utformet ihht. reguleringsplan. 

Annet Det leveres seriekoblede røykvarslere og ett brannslukningsapparat. 
Det leveres stålpipe og ildsted fra Schiedel, type Sirius 1. 

Standardvilkår Se eget dokument for våre standardvilkår. 
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1. Navn

1-1 Navn, formål og opprettelse

Sameiets navn er Solfaret Boligsameie. Sameiet er opprettet 
ved seksjoneringsbegjæring tinglyst xx.xx.xx. 

Sameiet består av 59 boligseksjoner fordelt på 59 rekkehus 
med tre garasjeanlegg under bakken, på gnr. 96, bnr. 419 på 
Råholt i Eidsvoll kommune. Felles lekeplass, interne stikkvei-
er og søppelanlegg på tomten. Det er 3 garasjeanlegg med 
løfteplattform for personer fra garasjeanlegget opp til bak-
keplan. Det er 6 gjesteparkeringsplasser i sameiet, 2 i hvert 
garasjeanlegg. 

Seksjonerte tilleggsdeler for rekkehusleilighetene omfatter 
private hageparseller. En garasjeplass med bod i bakkant er 
seksjonert som tilleggsdel til seksjonen. Denne plassen med-
følger ved salg og kan ikke omsettes. 

Garasjeplasser som er kjøpt i tillegg er organisert som en 
ideell andel i næringsseksjon, hver plass har en ideell andel på 
1/53 i snr. 60. 

Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt 
 eventuelle seksjonerte tilleggsdeler. Private balkonger/ 
terrasser/hager inngår i bruksenhetene for bolig. Hoveddelen 
består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en 
bygning, med egen inngang. 

Det er fastsatt en sameiebrøk for hver seksjon som uttrykker 
sameieandelens størrelse basert på den enkelte  bruksenhets 
bruksareal (dvs. eksklusiv balkonger). Sameiebrøkens 
 størrelse fremgår av seksjoneringsbegjæringen. 

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruk-
senheter, er fellesareal. Til fellesarealene hører således bl.a. 
hele bygningskroppen med vegger, dekker og konstruksjoner 
(også balkongkonstruksjon) samt inngangsdører, vinduer, 
trappehus, mm. Stamledningsnettet for vann og avløp fram 
til avgreiningspunktene til de enkelte bruksenhetene og 
 elektrisitet fram til bruksenhetens sikringsskap, er også felles-
anlegg. Det samme er andre innretninger og installasjoner som 
skal tjene sameiernes felles behov. 

Arealene mellom blokkene er regulert til friområde og skal ikke 
opparbeides i parkmessig stand. 

Sameiets formål er å ivareta sameiernes felles interesser og 
administrasjon av eiendommen og fellesanlegg av enhver art.

2. Rettslig disposisjonsrett 

2-1 Rettslig disposisjonsrett
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de 
begrensninger som følger av sameieforholdet og eierseksjons-
loven. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin 
egen seksjon. 

(2) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdrag- 
elser og leieforhold. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr 
til forretningsfører for sameiet. En sameier blir fullt ansvarlig 
for leietakers handlinger eller unnlatelser eller andre forhold til 
sameiet. 

(3) Ingen, ei heller juridiske personer, kan erverve mer enn 2 
seksjoner i sameiet.

2-2 P-plasser for bevegelseshemmede, HC plasser
Noen av plassene er tilpasset bevegelseshemmede (HC- 
plasser). Seksjonseierne, samt andre som bor fast sammen 
med dem i deres husstand og som har behov for HC-plass, har 
fortrinnsrett til bruk av denne plassen. 

Dersom noen har behov for HC-plass, skal dette behovet 
meldes til styret sammen med nødvendig dokumentasjon (som 
dokumentasjon regnes normalt at vedkommende har kommu-
nalt bevis for rett til å parkere på offentlige HC-plasser). 

Ved krav om bytte av plass må den som krever bytte stå for 
alle kostnader for demontering av el-bil lader eller andre in-
stallasjoner, samt montering av el-bil lader eller andre installa-
sjoner for den seksjonseier som stiller sin plass til disposisjon. 
Dette gjelder både ved flytting fra garasjeplassen og flytting 
tilbake til garasjeplassen. 

Ved bytte av plass plikter man å stille sin plass til disposisjon 
som gjesteparkeringsplass, hvis bytte gjelder HC- plass (nr. 
30, 68, 108) som er registrert som gjesteparkeringsplass i 
henhold til seksjoneringsbegjæringen. 

Ved bytte av parkerings plass plikter man å bytte parkerings-
plass uten bod i bak kant, hvis man disponerer 2 plasser. 

Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten at samt-
lige seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har 
vetorett mot endringen.

2-3 Ladepunkt for el-bil o.l.
(1) Det legges opp til felles enhetlig felles infrastruktur for el-
bil lading fra Smartly. 

(2) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge 
ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til den 
parkeringsplassen seksjonen disponerer. Det kan kun benyt-
tes ladere som er tilpasset fellesinfrastruktur. Ladepunkt må 
bestilles fra Smartly av de som vil ha el-billading tilknyttet sin 
parkeringsplass. Ladere må settes opp av godkjent installatør/
elektriker for valgt anlegg. Ta kontakt med styret for bestilling 
og informasjon. 

(3) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold, drift og 
strøm dekkes av den enkelte sameier. 

(4) Sameiet har inngått en 10 års avtale med Smartly for el-bil 
lading i sameiets garasjekjeller. All fakturering og avlesing av 
forbruk gjøres via Smartly-appen. Det er en fast mnd avgift for 
bruk av anlegget, samt en engangssum for etablering av lader 
på parkeringsplass eller flytting av lader på parkeringsplass. 3 

Utbygger forbeholder seg retten til å inngå langsiktige avtaler 
på vegne av sameiet.

2-4 Rettslig råderett over garasje
Det medfølger 1 garasjeplass med bakenforliggende bod ved 
salg av rekkehusene. Garasjen kan fritt leies ut til beboere i 
sameiet. 

Garasjeplasser uten bod i bakkant kan selges og leies ut fritt 
internt i sameiet. Disse garasjeplassene er tinglyst som en 
ideell andel 1/53 i snr. 60. 

Kjøper og selger må selv fylle ut skjøte og sende inn til Statens 
Kartverk, samt melde ifra til styret og forretningsfører. 

Styret i sameiet drifter og styrer næringsseksjonen. 

Utbygger tildeler plasser ved overtagelse av seksjonene, det er 
ikke bytterett på plassene, unntak § 2-2.

3. Bruken av boligen og fellesarealene 

3-1 Rett til bruk
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. 
Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til det 
de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som er i 
samsvar med tiden og forholdene. 

(2) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at 
andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig 
eller unødvendig måte. 

(3) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. 

(4) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som på-
virker/berører sameiets fellesarealer og fellesanlegg uten 
godkjenning fra styret/årsmøtet. Dette omfatter slikt som 
 installasjoner på fellesarealer, herunder oppsetting/montering 
av parabolantenne, varmepumpe, aircondition, markise, sol-
skjerming, levegger o.l. 

(5) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr 
nåværende eller tidligere seksjonseiere har montert, slik som 
nevnt i punkt 3-1(4), skal ved rehabilitering og andre felles 
tiltak belastes den seksjon installasjonen tilhører. 

(6) Det er ikke lov å beplante eller sette ned gjerdestolper 
på utearealene som ligger over garasjeanlegget. (Inngangs-
partiet) Membran til garasjeanlegg ligger under tillegg grunn, 
seksjonseier som forårsaker hull i membran vil bli ansvarlig for 
utbedring og skader. Beplantning på garasjedekket kan kun 
skje i plante kasser.

3-2 Ordensregler
Årsmøtet fastsetter ordensregler. Seksjonseierne plikter å 
følge de ordensregler som til enhver tid er fastsatt. Brudd på 
ordensreglene kan anses som brudd på seksjonseiernes for-
pliktelser overfor sameiet.

4. Vedlikehold

4-1 Seksjonseiers vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte seksjonseier skal holde seksjonen, og andre 
rom og annet areal som hører seksjonen til forsvarlig ved-
likeholdt, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de 
andre sameierne. Seksjonseierne skal vedlikeholde slikt som 
 vinduer, innvendige rør, sikringsskap fra og med første hoved-
sikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, 
 inventar, utstyr inklusive toalett, kraner og vask, apparater og 
 innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at 
lekkasjer unngås. 

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og 
utskifting av slikt som innvendige rør, sikringsskap fra og med 
første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, 
 varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som toalett, fjern-

varmeradiatorer/kraner og vasker, apparater, tapet, gulv- 
belegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, 
skap, benker og innvendige dører med karmer. 
(3) Seksjonseiere har vedlikeholdsansvar for eget ventilasjons-
anlegg og brannanlegg. 

(4) Seksjonseier har også ansvaret for oppstaking og rensing 
av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/
sluk og fram til sameiets felles-/hovedledning. Seksjonseier 
skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o. l. 
(5) Seksjonseier skal holde seksjonen fri for insekter og 
 skadedyr. 

(6) Seksjonseiere har ansvar for stell av tillegg grunn i henhold 
til seksjoneringsbegjæringen. 

(7) Oppdager seksjonseier skade i seksjonen som sameiet 
er ansvarlig for å utbedre, plikter sameieren straks å sende 
melding til sameiet. 

(8) Seksjonseier kan bli erstatningsansvarlig overfor sameiet 
og andre sameiere for tap som følger av forsømt vedlikehold.

4-2 Sameiets vedlikeholdsplikt
(1) Sameiet skal holde bygninger og eiendommen forøvrig i 
forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på sameierne. 

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjo-
ner som går gjennom seksjonen, skal sameiet holde ved like. 
 Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom sek-
sjonen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. 
Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold 
av vinduer, og sluk på utearealer, som er del av fellesarealer. 

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av 
vinduer, herunder nødvendig utskifting av isolerglass, og ytter-
dører til seksjonen eller reparasjon eller utskifting av utvendig 
tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør 
eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med 
unntak av varmekabler. 

(4) Seksjonseier skal gi adgang til seksjonen slik at sameiet 
kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon 
eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennom-
føres slik at det ikke er til unødig ulempe for seksjonseier eller 
annen bruker av seksjonen. 

(5) Seksjonseierne kan kreve erstatning fra sameiet for skader 
som følger av forsømt vedlikehold fra sameiet.

5. Felleskostnader, pantesikkerhet og 
heftelsesform 

5-1 Felleskostnader
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den 
enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom seksjonseierne etter 
sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele 
kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter 
forbruk. 

(2) Kostnader til bredbånd og kabel-tv fordeles likt pr seksjon. 

(3) Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned 
betale akontobeløp fastsatt av seksjonseierne på årsmøtet eller 
av styret. Á-konto beløpet kan også dekke avsetning av midler 
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til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre felles tiltak 
på eiendommen, dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning. 
Som felleskostnader gjelder bl.a. felles strøm, felles bygnings-
forsikring, vaktmesterkostnader, honorarer til forretningsfører, 
tv- internett/standardpakke, revisor, styrehonorarer, vedlike-
holdskostnader osv. 

(4) Strømforbruk i forbindelse med lading av el-bil vil bli 
 fakturert direkte til de seksjonseierne som har tilkoblet strøm 
til elbil i forbindelse med sin parkeringsplass. 

(5) Garasjeplass nr. 2 vil bli fakturert med et tilleggsbeløp 
fastsatt av styret.

5-2 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse
De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav 
mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet 
kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 
2 ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangs-
dekning besluttes gjennomført.

5-3 Heftelsesform
For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i 
forhold til sin sameiebrøk.

6. Pålegg om salg og fravikelse 

6-1 Mislighold
Sameiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør 
mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende 
betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig 
bruk og brudd på ordensregler.

6-2 Pålegg om salg
Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig  misligholder 
sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge 
 seksjonen, jfr. eierseksjonslovens §38 første ledd. Advarsel 
skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir 
 styret rett til å kreve seksjonen solgt.

6-3 Fravikelse
Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller 
vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens 
oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens 
øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter 
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

7. Styret og dets vedtak

7-1 Styret - sammensetning
(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder 
og to–fire (2–4) andre medlemmer med en-tre (1–3 ) vara-
medlemmer. Utbygger har rett til å konstituere sameiet og 
sitte i styret inntil alle seksjoner er solgt, men ingen plikt. 

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene 
er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og 
varamedlem kan gjenvelges. 

(3) Årsmøte skal velge styret med vanlig flertall av de  avgitte 
stemmene. Styrelederen skal velges særskilt. Styret skal 
velges av årsmøtet. Styret velger nestleder blant sine medlem-
mer. 

(4) Årsmøte skal fastsette eventuelt vederlag til styre- 
medlemmene for foregående styreperiode. Styret bestemmer 

 fordelingen av vederlaget.

7-2 Styremøter
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte som det 
trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at 
styret sammenkalles. 

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen 
til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge 
en møteleder. 

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle 
styremedlemmene er til stede. Beslutninger kan treffes med 
mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene 
likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer 
for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av 
stemmene. 

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de frem-
møtte styremedlemmene skal undertegne protokollen.

7-3 Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og 
 ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i sam-
svar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

7-4 Styrets beslutningsmyndighet
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller 
vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan tas 
med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om 
ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i 
det enkelte tilfelle. 
(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte 
som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående 
en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

7-5 Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen 
av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående 
har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

7-6 Representasjon og fullmakt
Styret representerer sameierne og forplikter dem med sin 
 underskrift av styreleder og ett styremedlem i saker som 
 gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder 
 vedtak som er truffet av årsmøtet eller styret. 7 

Styret kan gjøre gjeldende krav seksjonseierne har mot 
 utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved 
 fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.

8. Årsmøtet

8-1 Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern.
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet. 

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er 
 egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en 
 urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

8-2 Tidspunkt for årsmøtet
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av 
juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato 
for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes 
behandlet. 

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det 

nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen 
har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig 
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

8-3 Innkalling til årsmøte
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være 
på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig 
innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men 
varselet kan aldri være kortere enn tre dager. I begge tilfeller 
skal det gis skriftlig melding til forretningsføreren. 

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også 
 elektronisk kommunikasjon. 

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal 
behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter 
loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels 
 flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være 
angitt i innkallingen. 

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det  ordinære 
årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt 
krav om det før fristen i vedtektenes punkt 8-2 (1).

8-4 Saker årsmøtet skal behandle
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i 
 innkallingen til møtet. 

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det 
ordinære årsmøtet: 

• behandle styrets årsberetning 

•  behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for 
foregående kalenderår 

• velge styremedlemmer 

• behandle vederlag til styret 

(3) Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning 
skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle sam-
eiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være 
tilgjengelige i årsmøtet. 

(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært  årsmøte, 
kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som er angitt i 
innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stede på 
årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning 
i saker som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i 
innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å innkalle 
til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

8-5 Hvem kan delta i årsmøtet
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med 
forslags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet 
medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til 
å være til stede og uttale seg. 

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av 
boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og uttale 
seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede 
med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig 
forfall. 

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan 

når som helst tilbakekalles. Seksjonseieren har rett til å ta 
med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å ut-
tale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. Fullmakten 
kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme.

8-6 Møteledelse og protokoll
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger 
en annen møteleder. Møteleder behøver ikke å være seksjons-
eier. 

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle 
saker som behandles, og alle beslutninger som tas på års-
møtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av 
årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive proto-
kollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for 
seksjonseierne.

8-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på 
årsmøte 
I årsmøtet har hver boligseksjon én stemme, og flertallet 
 regnes etter antall stemmer. 

Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke 
avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

8-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de 
avgitte stemmene hvis ikke annet flertallskrav er fastsatt i 
eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet på 
forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes 
som valgt. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertalls- 
krav enn det som er fastsatt i loven. 

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte 
stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om 

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av 
 bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning 
og vedlikehold i det aktuelle sameiet 

b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller 
 utvidelse av eksisterende bruksenheter 

c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert  
seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjons- 
eierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over 
fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning 

d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter 
endres fra boligformål til annet formål eller omvendt 

e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjons- 
lovens § 20 annet ledd annet punktum 9 

g) endring av vedtektene.

8-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller 
bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, og som 
fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjons-
eierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige 
felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte 
stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk 
ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn 
fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall 
på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. 
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(2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet økonomisk 
ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halv-
parten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket 
besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjons-
eierne uttrykkelig sier seg enige.

8-10  Beslutninger som krever enighet fra alle 
seksjonseierne
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet 
tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta 
beslutning om 

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eien-
dommen 

b) oppløsning av sameiet 

c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets 
 karakter 

d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksin-
teresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden som tiltaket 
medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar 
eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.

8-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjons-
eiere det gjelder

Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere 
det gjelder: 

• at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av 
fellesarealet vedlike 

• innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den 
rettslige disposisjonsretten over seksjonen 

• innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling 
av felleskostnadene enn det som følger av pkt. 5.

8-12 Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om 

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående 

b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet 

c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet 
dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride 
mot sameiets interesser 

d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som 
er rettet mot en selv eller ens nærstående. 

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som full-
mektig.

9. Forholdet til eierseksjonsloven
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder regle-
ne i lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr. 65.

10. Bruk av bruksenheter og fellesarealer
Inntil sameiet er etablert vil utbygger ha rett til å forval-
te eiendommen og til å foreta nødvendige beslutninger av 
økonomisk og juridisk art for å få driftet eiendommen på en 
forsvarlig måte som å inngå samarbeidsavtale med forret-
ningsfører, forsikring, drift ol. Byggeaktivitet og byggestøy må 
påberegnes. 

Utbygger har krav på tilgang på og over denne eiendommen, 
inntil alle seksjoner er ferdigstilt.
   

SOLFARET BOLIGSAMEIE– VEDTEKTER



SOLFARET – 49

  RÅHOLT  

0 

o 

o 

          Råholt 19.04.22 

  

SOLFARET, EIDSVOLL KOMMUNE 
 

Standard sanitærutstyr for hustype A: 

 

Utvendig: 

1 stk. Oras vannutkaster (frostfri utekran ut fra vegg mellom Entre/Sov) 

1 stk. O. Berge Aqualarm sensor m/batteri for vannstoppeventil (i luke i vegg) 

1 stk. tilkobling til taksluk som leveres og monteres av andre 

 

Vask/Bod underetasje: 

1 stk. OSO Hotwater varmtvannsbereder type Saga Expansion 200 liter m/innebygd ekspansjonskar 

1 stk. Kuleventil m/hendel (innvendig hovedstoppekran) 

1 stk. Vanninntak med 3/4" Honeywell Habedo D06F reduksjonsventil 

1 stk. 3/4" Cimberio tilbakeslagsventil 

1 stk. Vannmålerkonsoll for montering av vannmåler levert av kommunen 

1 stk. O. Berge Aqualarm vannstoppeventil m/sensor og støpsel  

1 stk. Sanipex fordelerskap for "rør i rør-system" 

1 stk. Intra vaskekar VK-50 m/ventil, vannlås, plugg og kjede 

1 stk. Oras Safira ett-greps vaskbatteri m/fast tut 

1 stk. Vaskemaskinkran, avløpstrakt og vannlås for vaskemaskin 

1 stk. 75 mm. Purus Joti K-sluk m/klemring for belegg  

 

Bad underetasje: 

1 stk. Geberit Duofix innbygningssisterne for vegghengt WC (utenpåliggende kasse) 

1 stk. Geberit Sigma 01 betjeningsplate, krom, dobbel spyling 

1 stk. Porsgrund Pro vegghengt WC m/sete og lokk 

1 stk. Linn Bad Hilde hvit høyglans 120 cm. baderomsmøbel m/porselensservant, speil m/sidelys og 

kombivannlås 

1 stk. Oras Safira ett-greps servantbatteri m/kjedefeste 

1 stk. Oras Oramix dusjbatteri m/trykkstyring 

1 stk. Oras Apollo dusjgarnityr, krom 

1 stk. Element rett hev/senk dusjhjørne, 90 x 90 cm. 

1 stk. røropplegg til fremtidig badekar (plugget ved vegg) 

2 stk. 75 mm. Purus Joti K-sluk m/klemring for belegg  

 

Bad 1. etasje: 

1 stk. Geberit Duofix innbygningssisterne for vegghengt WC (utenpåliggende kasse) 

1 stk. Geberit Sigma 01 betjeningsplate, krom, dobbel spyling 

1 stk. Porsgrund Pro vegghengt WC m/sete og lokk 

1 stk. Linn Bad Hilde hvit høyglans 80 cm. baderomsmøbel m/porselensservant, speil m/sidelys og 

kombivannlås 

1 stk. Oras Safira ett-greps servantbatteri m/kjedefeste 

1 stk. Oras Oramix dusjbatteri m/trykkstyring 

1 stk. Oras Apollo dusjgarnityr, krom 

1 stk. Element rett hev/senk dusjhjørne, 90 x 90 cm. 

1 stk. 75 mm. Purus Joti K-sluk m/klemring for belegg  

0 

o 

o 

 

Kjøkken 1. etasje: 

1 stk. Oras Safira ett-greps benkebatteri m/ kran for oppvaskmaskin inkl. tilkobling av                                                             

          benk med kummer og vannlås som leveres og monteres av andre 

1 stk. O. Berge Pie FlowStop sensor m./ batteri for vannstoppeventil  
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Følgende sanitærutstyr er medregnet for hustype B: 

 

Utvendig: 

1 stk. Oras vannutkaster (frostfri utekran ut fra Entre, synlig rør i hjørnet) 

1 stk. tilkobling til taksluk som leveres og monteres av andre 

 

Vask/Bad underetasje: 

1 stk. OSO Hotwater varmtvannsbereder type Saga Expansion 200 liter m/innebygd ekspansjonskar 

1 stk. Kuleventil m/hendel (innvendig hoved stoppekran) 

1 stk. Vanninntak med 3/4" Honeywell Habedo D06F reduksjonsventil 

1 stk. 3/4" Cimberio tilbakeslagsventil 

1 stk. Vannmålerkonsoll for montering av vannmåler levert av kommunen 

1 stk. O. Berge Aqualarm vannstoppeventil m/sensor og støpsel  

1 stk. Sanipex fordelerskap for "rør i rør-system" 

1 stk. Intra vaskekar VK-50 m/ventil, vannlås, plugg og kjede 

1 stk. Oras Safira ett-greps vaskbatteri m./ fast tut 

1 stk. Oras forkr. vaskemaskinkran m./ mellomstykke 

1 stk. avløpstrakt og vannlås for vaskemaskin 

1 stk. Geberit Duofix innbygningssisterne for vegghengt WC (utenpåliggende kasse) 

1 stk. Geberit Sigma 01 betjeningsplate, krom, dobbel spyling 

1 stk. Porsgrund Pro vegghengt WC m/sete og lokk 

1 stk. Linn Bad Hilde hvit høyglans 80 cm. baderomsmøbel m/porselensservant,  

          speil m/alu.ramme, LED-belysning og kombivannlås 

1 stk. Oras Safira ett-greps servantbatteri m./ kjedefeste 

1 stk. Oras Oramix dusjbatteri m./ trykkstyring 

1 stk. Oras Apollo dusjgarnityr, krom 

1 stk. Element rett hev/senk dusjhjørne, 90 x 90 cm. 

1 stk. 75 mm. Purus Joti K-sluk m./ klemring for belegg  

 

Bad u. etg. : 

1 stk. Geberit Duofix innbygningssisterne for vegghengt WC (utenpåliggende kasse) 

1 stk. Geberit Sigma 01 betjeningsplate, krom, dobbel spyling 

1 stk. Porsgrund Pro vegghengt WC m./ sete og lokk 

1 stk. Linn Bad Hilde hvit høyglans 120 cm. baderomsmøbel m/porselensservant,  

          speil m./ alu.ramme , LED-belysning og kombivannlås 

1 stk. Oras Safira ett-greps servantbatteri m/kjedefeste 

1 stk. Oras Oramix dusjbatteri m./ trykkstyring 

1 stk. Oras Apollo dusjgarnityr, krom 

1 stk. Element rett hev/senk dusjhjørne, 90 x 90 cm. 

1 stk. røropplegg til fremtidig badekar (plugget ved vegg) 

1 stk. 75 mm. Purus Joti K-sluk m./ klemring for belegg  
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Standard sanitærutstyr for hustype C: 

 

Utvendig: 

1 stk. Oras vannutkaster (frostfri utekran ut fra Entre, synlig rør i hjørnet) 

1 stk. tilkobling til taksluk som leveres og monteres av andre 

 

Vask underetasje: 

1 stk. OSO Hotwater varmtvannsbereder type Saga Expansion 200 liter m/innebygd ekspansjonskar 

1 stk. Kuleventil m/hendel (innvendig hoved stoppekran) 

1 stk. Vanninntak med 3/4" Honeywell Habedo D06F reduksjonsventil 

1 stk. 3/4" Cimberio tilbakeslagsventil 

1 stk. Vannmålerkonsoll for montering av vannmåler levert av kommunen 

1 stk. O. Berge Aqualarm vannstoppeventil m/sensor og støpsel  

1 stk. Sanipex fordelerskap for "rør i rør-system" 

1 stk. Intra vaskekar VK-50 m/ventil, vannlås, plugg og kjede 

1 stk. Oras Safira ett-greps vaskbatteri m./ fast tut 

1 stk. Oras forkr. vaskemaskinkran m./ mellomstykke 

1 stk. avløpstrakt og vannlås for vaskemaskin 

1 stk. 75 mm. Purus Joti K-sluk m./ klemring for belegg  

 

Bad underetasje: 

1 stk. Geberit Duofix innbygningssisterne for vegghengt WC (utenpåliggende kasse) 

1 stk. Geberit Sigma 01 betjeningsplate, krom, dobbel spyling 

1 stk. Porsgrund Pro vegghengt WC m/sete og lokk 

1 stk. Linn Bad Hilde hvit høyglans 120 cm. baderomsmøbel m/porselensservant,  

          speil m/alu.ramme, LED-belysning og kombivannlås 

1 stk. Oras Safira ett-greps servantbatteri m/kjedefeste 

1 stk. Oras Oramix dusjbatteri m/trykkstyring 

1 stk. Oras Apollo dusjgarnityr, krom 

1 stk. Element rett hev/senk dusjhjørne, 90 x 90 cm. 

1 stk. røropplegg til fremtidig badekar (plugget ved vegg) 

2 stk. 75 mm. Purus Joti K-sluk m/klemring for belegg  

 

Bad 1. etasje: 

1 stk. Geberit Duofix innbygningssisterne for vegghengt WC (utenpåliggende kasse) 

1 stk. Geberit Sigma 01 betjeningsplate, krom, dobbel spyling 

1 stk. Porsgrund Pro vegghengt WC m/sete og lokk 

1 stk. Linn Bad Hilde hvit høyglans 80 cm. baderomsmøbel m/porselensservant,  

          speil m./ alu.ramme , LED-belysning og kombivannlås 

1 stk. Oras Safira ett-greps servantbatteri m/kjedefeste 

1 stk. Oras Oramix dusjbatteri m/trykkstyring 

1 stk. Oras Apollo dusjgarnityr, krom 

1 stk. Element rett hev/senk dusjhjørne, 90 x 90 cm. 

1 stk. 75 mm. Purus Joti K-sluk m/klemring for belegg  
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Kjøkken 1. etasje: 

1 stk. Oras Safira ett-greps benkebatteri m/kran for oppvaskmaskin inkl. tilkobling av                                                              

          benk med kummer og vannlås som leveres og monteres av andre 

1 stk. O. Berge Pie FlowStop sensor m/batteri for vannstoppeventil  

 

 

0 

o 

o 

 

Kjøkken 1. etasje: 

1 stk. Oras Safira ett-greps benkebatteri m/kran for oppvaskmaskin inkl. tilkobling av                                                                    

          benk med kummer og vannlås som leveres og monteres av andre 

1 stk. O. Berge Pie FlowStop sensor m/batteri for vannstoppeventil  
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Grunnpakke Antall stikk Antall brytere Lampepunkt Puntker

U.etasje

Entre 1.etg 28,9 5 2 3 10
Bad 9,9 1 1 1 3
Vask 5,4 1 1 1 3
Soverom 7,6 2 1 1 4
Soverom 7,6 2 1 1 4
Utvendig 1 1 1 3
1.etasje

Stue/Kjøkken 44,8 12 2 2 16
Kjøkkenbenk 0 2 0 0 2
Soverom 10,5 3 1 1 5
Bad/Vask 6,5 2 1 1 4
Utvendig 1 0 0 1
Plass for TV / Musikkanlegg 1 3 0 0 3
Pkt uttak tv-signal/data 1 0 0 0 1
2.etasje

Soverom 9,7 3 1 1 5
Soverom / kontor 7 3 1 1 5
Tv-stue 23,9 9 2 2 13
Utvendig 0 1 0 0 1
Plass for TV / Musikkanlegg 1 3 0 0 3

TEKNISK PAKKE : Puntker
Vaskemaskin 1
Tørketrommel 1

Det leveres også følgende teknisk pakke 

Elektro Solfaret boligtype A

Det leveres også varmekabel med termostat i følgende rom

Bad u.etg
Entre u.etg (del ved inngangsparti ca 7kvm)
Vask u.etg
Bad 1.etg

SOLFARET – SKJEMA ELEKTRIKER

Punkt aquastop 1
Punkt stekovn 1
Punkt kjøleskap 1
Punkt oppvaskmaskin 1
Punkt v.v.bereder 1
Ringeklokke med knapp 1
Komfyrvakt (platetopp) 1
Røykvarslere - Med i felles 0
Punkt ventilasjonsanlegg 1
Rør mellom vent og styringsenhet 1
Inntakskabel inntil 15m 1
Jordingsanlegg - Med i felles 1
Sikringsskap med svakstrømsfelt 1
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Grunnpakke Antall stikk Antall brytere Lampepunkt Puntker

U.etasje

Gang 8,7 2 1 1 4
Bad 8,8 1 1 2 4
Bad 7,1 1 1 2 4
Bod 5 1 1 1 3
Garderobe 6,3 2 1 1 4
Soverom 14,7 4 1 1 6
Soverom 7,7 2 1 1 4
Utvendig 1 1
1.etasje

Entrè 5,2 1 1 1 3
Stue/Kjøkken 46,6 12 4 2 18
Kjøkkenbenk 0 2 0 0 2
Soverom 8,2 3 1 1 5
Utvendig 2 0 0 2
Plass for TV / Musikkanlegg 1 3 0 0 3
Pkt uttak tv-signal/data 1 1

TEKNISK PAKKE : Puntker
Vaskemaskin 1
Tørketrommel 1
Punkt aquastop 1
Punkt stekovn 1
Punkt kjøleskap 1
Punkt oppvaskmaskin 1
Punkt v.v.bereder 1

Det leveres også følgende teknisk pakke 

Elektro Solfaret boligtype B

Det leveres også varmekabel med termostat i følgende rom

Bad 1 u.etg
Bad 2 u.etg
Entrè 1.etg

Grunnpakke Antall stikk Antall brytere Lampepunkt Puntker

U.etasje

Gang U.etg 31 6 1 2 9
Bad 8,4 1 1 2 4
Vask / bod 6,6 1 1 2 4
Soverom 15,8 4 1 1 6
Soverom 8,2 3 1 1 5
Soverom 8,1 3 1 1 5
Utvendig 1 1
1.etasje

Entrè 9,1 2 1 2 5
Bad 5,8 1 1 2 4
Stue/Kjøkken 52,6 14 4 2 20
Kjøkkenbenk 0 2 0 0 2
Soverom 11,2 3 1 1 5
Utvendig 2 1 1 4
Plass for TV / Musikkanlegg 1 3 0 0 3
Pkt uttak tv-signal/data 1 2

Varmekabel med termostat Vask/Bod u.etg
Varmekabel med termostat Bad u.etg
Varmekabel med termostat Bad 1 etg
Varmekabel med termostat Entrè 1,etg

TEKNISK PAKKE : Puntker
Vaskemaskin 1
Tørketrommel 1
Punkt aquastop 1
Punkt stekovn 1
Punkt kjøleskap 1
Punkt oppvaskmaskin 1

Elektro Solfaret hustype C

Det leveres også varmekabel med termostat i følgende rom

Det leveres også følgende teknisk pakke 

Ringeklokke med knapp 1
Komfyrvakt (platetopp) 1
Røykvarslere - Med i felles 0
Punkt ventilasjonsanlegg 1
Rør mellom vent og styringsenhet 1
Inntakskabel inntil 15m 1
Jordingsanlegg - Med i felles 1
Sikringsskap med svakstrømsfelt 1

Punkt v.v.bereder 1
Ringeklokke med knapp 1
Komfyrvakt (platetopp) 1
Røykvarslere - Med i felles 0
Punkt ventilasjonsanlegg 1
Rør mellom vent og styringsenhet 1
Inntakskabel inntil 15m 1
Jordingsanlegg - Med i felles 1
Sikringsskap med svakstrømsfelt 1
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Nord-Ladderudvegen 87E

Nord-Ladderudvegen 85E

Nord-Ladderudvegen 87A Nord-Ladderudvegen 81A

Nord-Ladderudvegen 81D

D

C
B

D
C B

Nord-Ladderudvegen 85A

Nord-Ladderudvegen 83A

B

C

D

Nord-Ladderudvegen 83E

B C
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Å kjøpe nybygg er ikke det samme som å kjøpe en brukt bolig. 
 
 
Vi i DNB her på Øvre Romerike skreddersyr finansiering tilpasset boligprosjektene til 
Hellvik Hus. Nå er vi klare for Solfaret-prosjektet.  
 
Vi vet at tid er avgjørende, derfor garanterer vi deg rask avklaring på finansiering og tett 
oppfølgning, sånn at du får akkurat den boligen du ønsker. 
 
Jo lenger det er til ferdigstillelse, jo mer usikkerhet. Vi vet at mye kan skje i din livssituasjon 
den neste tiden. Hos oss får du et finansieringsbevis som er gyldig frem til ferdigstillelse, 
så du slipper å søke igjen ved overtakelse. 
 
Vi kjenner til prosjektet og vil være behjelpelig med å finne gode, forutsigbare og 
konkurransedyktige løsninger som er tilpasset akkurat ditt behov. 
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede for økonomisk rådgivning og en hyggelig bankprat.  
 
Vi er her, for at du skal være i forkant. 
 
 

Erkan Boy  
Autorisert Finansiell Rådgiver 
  
E-post: erkan.boy@dnb.no 
Telefon: 464 50 495 
  
DNB Bank Øvre Romerike 
Gottaasalleen 7, 2050 JESSHEIM 
 

Bjørn Andre Andersen

Telefon: 907 92 875
E-post: bjorn.andre.andersen@dnb.no



hellvikhus.no

Prosjektselger

Jørgen Nordli
Tlf: 41365287

jorgen.nordli@hellvikhus.no

Prosjektselger

Annfinn Elvenes
Tlf: 48994125

annfinn.elvenes@hellvikhus.no

Hellvik Hus Øst Eiendomsutvikling AS
Energivegen 5  |  2069 Jessheim  |  Telefon 63 94 22 60

firmapost.romerike@hellvikhus.no


