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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 

den totale kostnaden. 

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, funk-

sjonelle og gode boligløsninger, og ikke minst godt bomiljø.

Vi ønsker deg velkommen 

til Askvegen 

– flotte boliger i rekke til  

i Faret i Kvinesdal

Prosjektet er under bygging og alle trinn er nå for salg. 

Askvegen er familievennlig og det er kort vei til alt som 

trengs for hele familien. Her er det godt å bo! Her har du 

naturen som nabo, boligene ligger rett i nærheten av flotte 

turområder.

Eneboligene blir oppført i et nytt felt som en fortsettelse på 

Faret II. Vi bygger med moderne prinsipper, men holder oss 

til en ensartet stil for å binde de to feltene sammen. Det er 

likevel gjort forskjell på de ulike boligtypene, både for å skille 

dem fra hverandre og for å sikre den mest optimale tilpas- 

ningen til terrenget og utnytte de mulighetene terrenget gir 

oss.
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ASKVEGEN

Nydelige omgivelser!

Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende

I Askvegen har du kort vei til alt. Både barnehage og barne- og ungdomskole ligger kun en kort spasertur 
unna. Det er i tillegg gåavstand til gode bussforbindelser og gode matvarebutikker.
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Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende
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Kort vei til Neset via Kvinabroen
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Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende. 

Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende
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Utsikt fra bolig 2 evt. Askvegen 1b
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Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende
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Idylliske Kvinaparken
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Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende

1C1B
1A

1D

ASKVEGEN 1
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Askvegen 1b

1. etasje 2. etasje

ASKVEGEN – PLANTEGNINGER
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ASKVEGEN – PLANTEGNINGER
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ASKVEGEN – PLANTEGNINGER

Askvegen 1c og 1d

1. etasje 2. etasje



ASKVEGEN – 27ASKVEGEN – 26

ASKVEGEN – PLANTEGNINGER
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Hver enebolig har egen innkjørsel med 
carport under balkong. Her finner man 
også en bod. 

I underetasjen er det vindfang, bod, 
gang, vaskerom, bad og to soverom. 

Det er varmekabler i gulv i entrè og på 
alle bad. 

I vindfanget har vi beregnet god plass  
til garderobe, det samme på sove 
rommene. Vi har bygget nisjer som får 
skapene ute av veien.

I andre etasje har vi åpen stue/kjøkken 
løsning som gir andre etasje et veldig 
luftig preg. Store vindusflater vil gi mye 
lys og gi en flott stemning. 

Hovedetasjen har skråhimling med 
hele 3 meter fra gulv til tak som gir en 
 fantastisk romfølelse. Kombinert med 
de store glassflatene, er boligene utrolig 
luftige.

Her har vi jobbet mot å få en perfekt 
balanse mellom vinduer og lys, og nok 
veggplass til kjøkkeninnredning, tv og 
andre ting man vil bruke veggplass til. 

I to av boligene er det også et soverom 
med et eget bad.
 

ASKVEGEN – BESKRIVELSE
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ASKVEGEN – PRISER ASKVEGEN – LEVERANSEBESKRIVELSE

Boligene leveres klare for overflatebehandling. 

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

Betalingsplan: 
25 % innen 4 uker etter kontraktsinngåelse. 

75 % ved overlevering av eiendommen, mot skjøte.

 

Det stilles bankgaranti som sikkerhet for disse inn- 
betalingene. 

Eventuelle avtalte tilleggsleveranser som ikke 
inngår i kontraktssum, faktureres når arbeidene/ 
leveransene er utført/levert.  

Selger kan overlevere boligen selv om utomhus, 
arbeider 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?

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  ¨ Ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven, samt HMS-ansvar.  
x ¨ Forsikringer i byggeperioden. 
x ¨ Grunnarbeider, tomteopparbeidelse, asfalt i trafikkområder.  
¨ x Beplantning/tilsåing, maskinutlagt jord i hageområder. 
x ¨ Betongarbeider. 
x ¨ Tømrer- og snekkerarbeider.  
x ¨ Ventilasjonsarbeider. 
x ¨ Rørleggerarbeider. 
x ¨ Elektrikerarbeider etter Nek 400. Varmekabler i bad og entré. 
x ¨ Røykvarslere og brannslokningsapparat. 
 x Utvendig behandling av boliger 
¨ x Våtromsarbeider inkl. gulvbelegg og vegger 
¨ x Stålpipe og ovn 
¨ x Innvendig malerarbeider og gulvbelegg/flisearbeider/parkett tørre rom.

Boligtype BRA Soverom Pris

1B 90m2 2 2 990 000

1C, 1D 122m2 3 3 190 000

PRISLISTE ASKVEGEN 1 KAP. 1.00 – KONTRAKT OMFATTER 
Se prisliste med oversikt over hva som inngår i 
 kontrakten. 
 
KAP. 2.00 – GENERELLE BESTEMMELSER 
For den tekniske utførelsen er det lagt til grunn 
 teknisk forskrift TEK 17. 

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 
 beskrivelse, 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 
 medregnet. Det samme gjelder framlegg av vann, 
avløp, strøm og lignende til stiplet utstyr.  

Hellvik Hus forbeholder seg retten til innboksing av 
søyler, rør og kanaler som av konstruksjonsmessige 
årsaker ikke kan skjules. 

Mindre skader /merker på overflatebehandlede 
 produkter kan utbedres med flikking når det dette 
ikke medfører vesentlig forringelse. 
 
KAP. 3.00 – GRUNNARBEIDER OG UTEN-
DØRS-ARBEIDER 
Grunnarbeidene omfatter byggegruber med led-
ningsanlegg for drenering, overvann og takvann, 
 stikkledninger for vann og kloakk, strøm og tele. Det 
legges inntaksrør for fiber. Kunde må selv bestille 
framføring av fiberkabel til bolig. 

Forstøtningsmurer oppføres i betong 

Grøntarealer leveres med grovplanert jord iht, 
 tegning. Såing og planting er ikke medregnet. 
Belegningsstein i grå miks på arealer iht. tegning. 
Atkomstveier asfalteres. 

Det er en parkeringsplass i carport og en parkerings-
plass i innkjørsel. 

KAP. 4.00 – FUNDAMENTER, GRUNNMUR, M.M. 
Ringmur, grunnmur, gulv på grunn leveres i betong. 
Radonsikring monteres. 

KAP. 5.00 – TØMMERMANNSARBEIDER 
Bygningene leveres i trekonstruksjon.  

Ytterkledning leveres som stående, grunnet buer-
kledning.  

Tak tekkes med Protan, farge grå.  

Takrenner leveres i aluzink. 

Takterrasser tekkes med protanbelegg med 
 tretremmer, luftebalkong leveres åpen. Terrasse-
bord leveres som impregnert 28x120. Rekkverk som 
angitt på tegning. 

Alle gulv leveres med sponplater, unntatt gulv på 
grunn som er av betong. 

Alle vegger leveres med gipsplater. 

Himlinger leveres med gipsplater 

Utvendige boder leveres uisolert. 

Listverk leveres i følgende format: 
Tak: Fabrikkmalt hvit, skygge, 21*34 
Karm:  Fabrikkmalt hvit, slett, 10*58 
Gulv:  Fabrikkmalt hvit, slett, 12*58 

KAP. 6.00 – TREVARELEVERANSER 
Vinduer og balkongdører leveres fra anerkjent 
 leverandør, farge hvit.  
 
Hovedinngangsdør leveres fra Bygg 1.  

Innvendige dører leveres som formpressede eller 
tilsvarende, Bygg 1. 

Kjøkken- og garderobe- og baderomsinnredninger er 
ikke medregnet i pris.  

Trapp leveres som typen Fauna, hvit med furutrinn i 
eiketoning. 

KAP. 7.00 – MILJØ OG SIKKERHET 
Hellvik Hus leverer balansert ventilasjonsanlegg med 
varmegjenvinner i alle boliger.  

Det leveres røkvarsler i hht. forskrifter. Det leveres 
også 1 stk. brannslukkingsapparat pr. leilighet. 
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KAP. 8.00 – RØRLEGGERARBEID 
Rørleggerarbeidet utføres i henhold til gjeldende 
 forskrifter og vedtekter. 
 
Standard kontrakt omfatter komplett rørleggerarbeid. 
Arbeidet omfatter de utstyrsenheter som er vist med 
heltrukket strek på tegningene, og fremføring av 
vann- og avløpsledninger til disse.  
 
Antall utstyrsenheter fremgår av tegningen.  Utstyret 
skal være av anerkjent fabrikat og av dagens 
 modeller. 

Utstyret leveres i følgende standard: 

På kjøkken leveres ett-greps 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 1 stk. varmtvannsbereder. 

Gulvmontert klosett i hvitt porselen med sete og lokk 
i hvit plast. 

Forkrommet termostat-batteri med slange, hånddusj 
og glidestang. 

Dusjkabinett eller skjermveggløsning leveres ikke. 

KAP. 9.00 – ELEKTRIKERARBEID 
Det elektriske anlegget utføres i henhold til gjeldende 
forskrifter og vedtekter (NEK 400). Det leveres skjult 
anlegg med innfelte brytere og innfelte doble, jorde-
de stikkontakter med barnesikring. 

Jordede kontakter for kjøkkenvifte, kjøleskap og 
varmtvannsbereder leveres enkle.  

Sikringsskap leveres med automatsikringer, 
 jordfeilbryter(e) og overbelastningsvern. Det leveres 
kombitavleskap tilrettelagt for innføring av svak-
strøms-anlegg/fiberkabel. 

Innvendige lysarmaturer er ikke medregnet i pris. 

Levering av lysarmaturer avtales nærmere med 
 elektriker og faktureres direkte fra elektriker. 
 Lysarmaturer skal monteres av elektriker, det er ikke 
tillat å montere disse selv 

Det leveres 1 stk utvendig lysarmatur ved inngangs-
dør og 1 stk for terrasse/balkong pr. leilighet. 
 
Det leveres skap for inntil 10 sikringskurser. 

Antall el-punkter er medregnet ihhf 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. 
 
KAP. 10.00 – OPPVARMING 
Det leveres varmekabler på bad og i entré.  

KAP. 11.00 – VÅTROM 
Våtrom leveres klar for membranarbeider på vegger 
og gulv.  
 
KAP. 12.00 – MALERARBEID 
Boligene leveres klar for overflatebehandling  
innvendig og utvendig.
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”Tryggheten for barna er suveren, 

og nabo skapet er godt! Det er lett å 

finne nye venner”.

Kvinesdal er en glad bygd som lever opp til mottoet Vill, 

Vennlig, Vågal. Her blir det lagt til rette for at det skal 

være godt å bo. 

De siste årene har det blitt tilrettelagt for aktivitet hos 

innbyggere i alle aldre med blant annet Kvinaparken, 

Kvinabadet og fritidskortet for unge mellom 6 og 18 år. 

I tillegg er det flotte private initiativ som for eksempel 

golfbanen på Skaren. 

Kvinaparken og Kvinabadet er bare et steinkast unna 

Askvegen. Det er også flotte merkede turløyper i korte 

avstander fra boligen innover mot Gullestad. 

Etter en aktiv dag er det godt å komme hjem. Da er det 

bra det er gåavstander til det meste fra Askvegen.



 hellvikhus.no

Boligkonsulent

Anette Oksnes

Tlf: 93 02 69 10

anette.oksnes@hellvikhus.no

Hellvik Hus Sør AS  
Drangeid 4  |  4405 Flekkefjord  |  Telefon 38 32 76 70

firmapost.flekkefjord@hellvikhus.no


