Finn din drømmebolig

BYGGETRINN 2
Selveierboliger
i rekke
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Byggetrinn 1

Unde
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SALGET ER I GANG!
Nå kommer et nytt trivelig boligområde på Hov i Halden.
RISKOLLEN vil få mellom 60 og 70 boliger bestående av variert bebyggelse.
består av 6 moderne boliger i rekke fordelt på to rekker. Boligene er adskilt med carport,
har stor flott veranda og gangavstand til sentrum. Her er det stor sjanse for at du finner ditt
drømmehjem!

Byggetrinn 2

er utbygging
Under utbygging

Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.
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HØYT, SOLRIKT,
BARNEVENNLIG
OG SAMTIDIG:
NÆRT TIL SENTRUM
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HALDEN

Fredriksten festning
REMA 1000 Risum
KIWI Halden
Halden golfklubb
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Risum
ungdomsskole
Risum vgs
Risum kunstgress
Kongeveien
Folkvang barneskole
barneskole

Harekas
barnehage

ve i e n

Hovsveien

Idd skole

Hovsveien

IDDEFJORDEN

Hovsveien Fus
barnehage

Leter du etter en bolig i rolige omgivelser?
Med kort vei til både skoler, butikker,
Halden sentrum og turområder i skog og
mark?
Riskollen på Hov i Halden ligger i akkurat
passe avstand til meste. Området har blitt
et populært sted å bosette seg, og det er
ikke uten grunn! Her er det godt å leve for
familier i alle aldre og gode for forutsetninger for et aktivt liv.
Her bor du tett på skogen med flotte
tur- og skimuligheter, og til golf banen på
Fredriksten samt Fredriksten festning.
I gangavstand finner du de nybygde
barne- og ungdomsskolene Kongeveien
barneskole og Risum ungdomsskole. Ved
siden av ligger også Risum videregående
skole og kunstgressbane.
Gangavstand er det også til Rema 1000 og
KIWI på Risum, og det bare 2 km til Halden sentrum med samtlige fasiliteter.
Om du ikke tar beina eller sykkelen fatt,
stopper bussen på Hovsveien.
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6 BOLIGER I REKKE

Selveierboliger over to plan med carport
BRA 135,6 kvm
6
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Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.
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Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.
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Boligen er utformet med arealeffektiv og moderne planløsning med god plass for familieliv.
I første etasje finner man tre soverom samt bad og separat vaskerom. Det er utgang til
hagen fra ett av sovereommene samt inngang til gangen via vaskerom fra carporten.
Andre etasje byr på en generøs stue- og kjøkkenløsning som innbyr til familiesammenkomster og vennemiddager.
Andre etasje rommer i tillegg praktisk wc.
Store vinduer gir godt med lysinnslipp og flott utsyn. Stua har utgang
til stor terrasse på 37 kvm. Dette er boligen å invitere hjem til!
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Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.
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Fargene på veggene er holdt i en nøytral lys tone slik at det er
lett for deg å sette ditt personlige preg på møbler og interiør.
Både kjøkken og bad får innredning med slette hvite fronter.
Det er mulighet for tilvalg på innredninger og overflater.
Hver boligenhet er avdelt med carport og sportsbod.
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Situasjonskart og fasader

Bygninger
Nye bygg
Heller/Betong
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ROMSKJEMA
ROM

GULV

VEGG

ENTRÉ

Fliser, type Star 30x60/60x60 cm.
(3 valgfrie farger; Antrasitt, lys
grå og brun.)

Gips, sparklet og malt.
(2 valgfrie farger. Ekstra
kostnad for ytterligere
farger.)

Sparklet og malt.
Listefritt mot himling
og rundt vinduer.

GANG

Lys, eikefarget laminat eller lignende (type Opus.). Enkle gulvlister. Lister i samme ørelse som
gulv.

Gips, sparklet og malt.
(2 valgfrie farger. Ekstra
kostnad for ytterligere
farger.)

Sparklet og malt.
Listefritt mot himling
og rundt vinduer.

STUE

Lys, eikefarget laminat eller lignende (type Opus.). Enkle gulvlister. Lister i samme ørelse som
gulv.

Gips, sparklet og malt.
(2 valgfrie farger. Ekstra
kostnad for ytterligere
farger.)

Sparklet og malt.
Listefritt mot himling
og rundt vinduer.

KJØKKEN

Lys, eikefarget laminat eller lignende (type Opus.) Enkle gulvlister. Lister i samme ørelse som
gulv.

Gips, sparklet og malt.
(2 valgfrie farger. Ekstra
kostnad for ytterligere
farger.)

Sparklet og malt.
Listefritt mot himling
og rundt vinduer.

SOVEROM
(ALLE)

Lys, eikefarget laminat eller lignende (type Opus.). Enkle gulvlister. Lister i samme ørelse som
gulv.

Gips, sparklet og malt.
(2 valgfrie farger. Ekstra
kostnad for ytterligere
farger.)

Sparklet og malt.
Listefritt mot himling
og rundt vinduer.

BAD

Fliser, type Star 20x20cm,
mosaikk i dusjsone.
3 valgfrie farger.

Fliser, Cotto 20x40cm
(hvit - matt/gloss)

Sparklet og malt.
Listefritt mot himling
og rundt vinduer.

TOALETTROM

Fliser, type Star 20x20cm,
3 valgfrie farger.

Gips, sparklet og malt.

Sparklet og malt.
Listefritt mot himling
og rundt vinduer.

VASKEROM

Fliser, type Star 20x20cm,
3 valgfrie farger.

Gips, sparklet og malt.

Sparklet og malt.
Listefritt mot himling
og rundt vinduer.

Laminat

Gips, sparklet og malt.

Sparklet og malt.
Listefritt mot himling
og rundt vinduer.

TEKNISK
ROM
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HIMLING

SPORTSBOD

Betong

-

-

GARASJE

Betong

-

-

VERANDA

Terrassebord

Rekkverk med stolper og
glass mellom. Kledning.

-
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ELEKTRO/TEKNISK
Downlights

VENTILASJON/VARME

INNREDNING

Varmekabler

-

-

-

Klargjort for vedovn (pipegjennomføring). (Vedovn
er tilvalg.)

-

Lampe

-

Kjøkkeninnredning i hvit utførelse. Hvitevarer av
merke Whirlpool eller tilsvarende. (Komfyr, platetopp, oppvaskmaskin, avtrekksvifte og kjøleskap/
frys). Kjøkkentegning på leveranse følger som en
del av avtalen. Det kan ikke velges kjøkken fra en
annen leverandør enn den som velges av utbygger.

Lampe

-

-

Downlights

Lampe

Downlights

Varmekabler

Hvit baderominnredning med skuffer og heldekkende servant.
Speilsskap, vegghengt toalett og dusjvegger i
glass.

Lampe

Varmekabler

Servant med skap, vegghengt toalett.

Lampe

Varmekabler

Sikringsskap, rørskap.

Lampe

-

Lampe

-

-

-

-

-

Ventilasjonsanlegg

-

Klargjøring for elbil-lading (trekkpunkt).
-
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EIENDOMSFAKTA
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste
bestanddeler og funksjoner.
Tegninger er å anse som foreløpige, og det må påregnes optimalisering/mindre
tilpasninger ved detaljprosjektering. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet
kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering,
fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer, fasadedetaljer, detaljer
på fellesarealer, materialvalg, etc.

Hovedoppdragsnummer:
290-21-9011
UNDEROPPDRAG:

1
2
3
4
5
6
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290-21-0062
290-21-0063
290-21-0064
290-21-0065
290-21-0066
290-21-0067
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ANSVARLIG MEGLER
Navn: Linda Torp Skogli
Tittel: Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 41 42 41 89
E-mail: linda.torp.skogli@dnb-eiendom.no
HALDEN BOLIGSENTER AS
Postadresse: Niels Stubs gate 6, 1776 Halden.
Besøksadresse: Busterudgata 31, 1776 Halden
Org.nr. 990 451 613
SELGER
Navn: Ø-Bo Prosjekt AS
Adresse: Niels Stubs gate 6, 1776 Halden
Org.nr.: 923392556

EIENDOMMEN FRA A TIL Å
- BOLIG UNDER OPPFØRING
KORT FORTA LT

ADKOMST
For veibeskrivelse henvises det til kart på finn-annonse.

DNB Eiendom Halden har gleden av å presentere et
nytt, spennende prosjekt – 6 selveierboliger i rekke
på et helt nytt boligfelt– velkommen til fantastiske
Riskollen.

BELIGGENHET
Solrikt og landlig beliggende i rolige omgivelser på
Riskollen, Hov med skogen tett på og flott turterreng ligger rett utenfor døren.

I dette prosjektet tilbys moderne boliger som er
utformet med arealeffektive planløsninger og med
god standard og plass for familieliv.

Kort vei er det også til barnehage, barneskole og
ungdomsskole og med bil er det kort kjørevei til
blant annet Kiwi og Rema matbutikk på Risum,
golfbane og Fredriksten festning med flotte rekreasjonsmuligheter.

Boligene er over 2 plan og adskilt med carport
mellom hver bolig.
1. etasje inneholder entré, gang, 3 soverom, bad og
vaskerom. Vaskerom har utgang til carport. Fra
carport er det også adkomst til utvendig sportsbod.
2. etasje inneholder toalettrom, teknisk rom og stor
stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til romslig, solrik veranda.
Boligene har et helhetlig moderne preg med mulighet for tilvalg og individuell tilpasning. Det er godt
med lysinnslipp og flott utsyn.
Her er du sikret gode turmuligheter. Det er kort
vei til skog og mark med flotte tur, trenings- og
rekreasjonsområder via stier og veier gjennom
skogen.
Velkommen til Riskollen – ditt nye hjem!

EIEND OMMEN
Gnr. 166 bnr.107 i Halden kommune. (tomteområde)
Tomten hvor boligene skal oppføres vil bli skilt ut
og få eget matrikkelnummer.
Selger forbeholder seg retten til å seksjonere eller
sammenslå matrikkelenheter. Adresse på boligene
vil foreligger før overtagelse.

Fra boligen er det ca. 2 km. ned til sydsiden av
Halden sentrum med alle fasiliteter. Her finner
du blant annet byens havneområde og gjestehavn
med diverse restauranter, puber, butikker, hoteller,
kultursal, handletorg, jernbanestasjon, kjøpesenter
og mye mer.

BYG GEM ÅTE
Bygningene blir oppført med støpt plate på mark,
såle og ringmur av Jackon. Boligene blir oppført i
trebindingsverk med 20-25 cm isolasjon. Utvendig
kledning i Møre Royal. Vinduer m/ 3-lags glass fra
Natre. Utvendig rekkverk med glass på terrasse.
Tak blir tekket med betongtakstein.
Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med
forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis offentlige
pålegg, uten at den generelle standarden forringes.
Prosjektet er planlagt å bestå av totalt 6 boliger
fordelt på 3 bygg (antallet boliger kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen).

EIERFORHOLD
Selveiet.
TOMTEN
Tomten vil bli utskilt med egen matrikkelenhet og
vil totalt sett utgjøre ca. 2 100 kvm. Tomten vil bli
seksjonert opp med tilhørende del til hver seksjon/
bolig (se oversiktskart).
Tomten blir opparbeidet med asfaltert gårdsplass
og parkeringsplass. Tilsådd plen.
Illustrasjonstegninger viser beplantning på utearealer. Dette leveres ikke i prosjektet, men viser
en mulighet for opparbeidelse for kjøper/sameiet i
etterkant til å bekoste selv.
R ISKOLLEN SA LGSTR INN 2
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INNHOLD
Prosjektet vil bestå av 6 boliger i rekke fordelt på 2
bygg. Boligene er delt med carport imellom. Boligene vil ha en praktisk løsning med god og moderne
standard.
Boligene går over 2 plan og inneholder
1.etg.: Entré, gang, 3 soverom (hvorav ett har utgang
til uteplass), bad, vaskerom med adkomst til integrert
garasje sportsbod.
2.etg.: gang, toalettrom, teknisk rom og stor stue
med åpen kjøkkenløsning og utgang til terrasse stor,
solrik veranda.
P-rom 1. etg.: 62,8 kvm
P-rom 2. etg.: 63,7 kvm
P-rom totalt: 126,5 kvm.
BRA 1. etg.: 70,9 kvm
BRA 2. etg.: 64,7 kvm
BRA totalt: 135,6 kvm.
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er
arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt.
boder. P-ROM vil være BRA fratrukket innvendig
bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være
angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik
for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt
på tegninger.

STA NDA R D
Moderne og stilfulle boliger med god planløsning
med mulighet for tilvalg og individuell tilpasning. Det
er lagt vekt på kvalitet og funksjonelle løsninger.
GULV:
Gulvoverflater i entré, på bad, vaskerom og toalett
rom med fliser. 3 valgfrie farger på flisvalg i standardleveranse. Gulvoverflater i gang, teknisk rom,
soverom, kjøkken og stue med lys eikefarget laminat
eller lignende av typen Opus. Betonggulv i sportsbod
og garasje. Varmekabler i gulv i entré, bad, vaskerom
og toalettrom.
INNVENDIG VEGGER
I tørre rom leveres det gips sparklet og malt.
Fliser På bad.
Det kan velges 2 valgfrie fargevalg (ytterligere fargevalg er ekstrakostnad)
HIMLINGER:
Gipshimling leveres sparklet og malt i alle boligrom.
Det leveres våtromsmaling der dette er påkrevd.
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GULV- OG TAKLISTER
Enkle gulvlister i samme utførelse som gulv. Listefritt
mot himling og rundt vinduer.
LYS/LAMPER
Downlights i tak i entré, gang og bad. Lampe i tak i
resterende rom.
GARDEROBE
Garderobeskap kan leveres som tilvalg.
TRAPP: Type Fauna fra stryntrappa. Hvit med lys
eikefarget trinn.
ENTRÉ/GANG:
I entré leveres fliser med varmekabler i gulv. Lys eikefarger laminat eller lignende av typen Opus i gang.
Vegger vil ha malte slette flater i gips med enkel
gulvlist. Himlinger med malte slette flater og downlights i tak.
Listefritt rundt vindu og ytterdør. God plass til garderobeløsning (tilvalg).
BAD:
På bad leveres det som standard hvit baderominnredning med skuffer og heldekkende servant. Speilskap, vegghengt toalett og dusjvegger i glass.
VASKEROM:
Flislagt gulv med varmekabler. Malte slette flater i
gips på vegger og himling.
Varmtvannstank, sikringsskap, rørskap og opplegg
for vaskemaskin.
TOALETTROM:
Flislagt gulv med varmekabler. Malte slette flater i
gips på vegger og himling.
Vegghengt wc og servant med skap.
TEKNISK ROM:
Flislagt gulv med varmekabler. Malte slette flater i
gips på vegger og himling.
Ventilasjonsanlegg.
KJØKKEN:
Kjøkkeninnredning i hvit utførelse. Hvitevarer av
merke Whirlpool eller tilsvarende. (Komfyr, platetopp, oppvaskmaskin, avtrekksvifte og kjøleskap/
frys). Kjøkkentegning på leveranse følger som en del
av avtalen. Det kan ikke velges kjøkken fra en annen
leverandør enn den som velges av utbygger.
BALANSERT VENTILASJON
Boligene leveres med balansert ventilasjon.
Automatsikringer. Hovedsikring og målere i eget
sikringsskap.

Alle opplysninger i denne beskrivelsen er gitt med
forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis offentlig pålegg,
uten at den generelle standarden forringes.
OPPVARMING
Elektrisk oppvarming. Varmekabler i gulv i entré,
gang, bad, vaskerom og toalettrom. Panelovner medfølger ikke.
PARKERING
Det medfølger carport med tilknyttet sportsbod til
hver bolig. vil bli tilrettelagt for EL-bil lading.
VEI, VANN OG AVLØP
Eiendommen blir tilknyttet offentlig vei vann og
avløp.
KONSESJON, ODEL OG BOPLIKT
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, det foreligger
ikke odel og eiendommen har ikke boplikt.
SAMEIE
Sameiet er planlagt å bestå av ett boligselskap med 6
boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i
forbindelse med utbyggingen).
Den daglige driften vil bli organisert som eierseksjonssameie iht. lov av 16. juni 2017 nr 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med
tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett
til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt
å erverve mer enn 2 seksjoner i sameiet. Sameiet er
pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges.
Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Hver seksjon har en stemme i
sameiermøtet.
Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig
med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så
snart årstiden tillater det. Seksjonering kan ta tid
som følge av kommunal saksbehandlingstid.

ØKONOMI
PRISER:
Pris (Bolig 1,3,4 og 6): Kr 5 190 000,- + omk.
Pris (Bolig 2 og 5): Kr 4 990 000,- + omk.
KOMMUNALE AVGIFTER/ EIENDOMSSKATT:
Det er kommunale avgifter og eiendomsskatt på
boligene. Disse fastsettes etter ferdigstillelse av
boligen.

Avvik kan forekomme og tilleggskostnader kan tilkomme.
FORMUEVERDI
Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien
fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt
”primærbolig” (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller ”sekundærbolig” (andre boliger man eier).
Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25%
av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert
med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere
informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside,
www.skatteetaten.no.
OMKOSTNINGER
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Kr 172,- (Panteattest kjøper)
Kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
Kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
Kr 15 000,- (Dokumentavgift 2,5% beregnet av tomteverdi kr 600 000,- pr. enhet)
--------------------------------------------------Kr 16 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------NB: Det tas forbehold om økning i gebyrer.
BETALINGSPLAN
Kjøpesummen + omkostninger betales inn til meglers
klientkonto til overtagelse.
STIPULERT OVERTAGELSE
Fra igangsetting er det beregnet byggetid på ca. 8-10
måneder. Dette gjelder ikke som en bindende frist
for å ha boligen klar for overtagelse. Prosjektet har
planlagt oppstart sommer 2021 med overtagelse 1.
og 2. kvartal 2021. Det er en forutsetning at krav til
forhåndssalgs, byggetillatelse og nødvendige godkjenninger samt nødvendige godkjenninger i selgers
styre foreligger før byggestart
UTLEIE
Boligen har ikke egen utleiedel.
Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon
med de begrensingene som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Utleie av seksjon kan være
begrenset jfr. sameiets vedtekter/ styregodkjenning.
HEFTELSER
Det vil bli pliktig medlemskap i velforening som skal
dekke drift og vedlikehold av fellesområder, så som
lys, strøm, vedlikehold, snømåking/strøing osv. Det
er stipulert en kostnad på kr 500,- pr. boenhet pr. år.
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Panterett: Vi gjør oppmerksom på at sameiet har
legalpant for eventuelle forfalte felleskostnader.
Pantet er begrenset oppad til 1G (G er Folketrygdens
Grunnbeløp)

felt og er ikke relevant for dette prosjektet.
Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører
tomten, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

TINGLYSTE FORPLIKTELSER
Følgende erklæringer ligger på tomtefeltet og vil
medfølge over ved utskillelse av borettslagets eiendom:

REGULERINGSFORHOLD
Eiendommen er regulert til boligbebyggelse/småhusbebyggelsee iht. reguleringsbestemmelser vedtatt 21.06.2018 «Rishaughøgda» (G-695).

• Bestemmelse om veg, tinglyst 04.10.1899. Dagboknr.
900061. Overført fra gnr. 166, bnr. 1.
• Bestemmelse om veg iflg. Skylddeling, tinglyst
05.12.1900. Dagboknr. 900058. Overført fra gnr. 166,
bnr. 1.
• Elektriske kraftlinjer, tinglyst 30.03.1921.. Dagboknr.
900098. Overført fra gnr. 166, bnr. 1.
• Elektriske kraftlinjer, tinglyst 10.10.1934. Dagboknr.
900096. Overført fra gnr. 166, bnr. 1.
• Erklæring/avtale, tinglyst 07.11.1938. Dagboknr.
1328. Overført fra gnr. 166, bnr. 1.
Rettighetshaver: Televerket. Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
• Best. om vann/kloakkledn., tinglyst 09.12.1950.
Dagboknr. 2611. Overført fra gnr. 166, bnr. 1.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.
• Bestemmelse om kloakkledn, tinglyst 01.10.1968.
Dagbokn.r 2886. Overført fra gnr. 166, bnr. 1.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.
• Bestemmelse om bebyggelse, tinglyst 26.07.1978.
Dagboknr. 3076. Overført fra gnr. 166, bnr. 1.
• Best. om vann/kloakkledn., tinglyst 10.10.1984. Dagboknr. 4771. Overført fra gnr. 166, bnr. 1.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.
• Bestemmelse om kloakkledn.,tinglyst 07.04.1994.
Dagboknr. 1239. Overført fra gnr. 166, bnr. 1.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.
• Bestemmelse om vann/kloakkledn., tinglyst
24.3.1998. Dagboknr. 1187. Overført fra gnr. 166, bnr. 1.
Rettighetshaver Halden kommune.
• Bestemmelse om kloakkledn., tinglyst 14.02.2006.
Dagboknr. 790. Overført fra gnr. 166, bnr. 1.
• Best. om vann/kloakkledn., tinglyst 13.12.2002.
Dagboknr. 1063444. Overført fra gnr. 166, bnr. 1.
Rettighetshaver: Solid Prosjekt AS (Org.nr:
886700962). Bestemmelse om anlegg og vedlikehold
av ledninger m.m.
• Best. om adkomstrett, tinglyst 29.04.2014. Dagboknr. 339512. Overført fra gnr. 166, bnr. 1.
• Best. om adkomstrett, tinglyst 29.04.2014. Dagboknr. 339528. Overført fra gnr. 166, bnr. 1.

Feltet er under utvikling og er regulert til bolig/
blokk og småhusbebyggelse. På feltet er det også
avsatt grøntområder og lekeområder

De fleste av disse tinglyste erklæringene er overført
fra hovedbølet (gnr.16, bnr.1) ved utskillelse av tomte-
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Området for øvrig består hovedsakelig av småhusbebyggelse og bolig.
MEGLERS VEDERLAG
Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til kr
45.000,- inkl. mva. pr. enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr. 5.000,- inkl mva pr. enhet i tilretteleggingsgebyr og oppgjørsgebyr kr 10.000 pr. enhet.
KOSTNADER VED AVBESTILLINGER
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling.
Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike
tilfeller i sin helhet.
ENERGIMERKING
Selger er ansvarlig for at boligene har energiattest.
Selger informerer at boligene er energimerket B(oransje).
SELGERS FORBEHOLD
Det er en forutsetning om 60% forhåndssalg før det
besluttes igangsetting. Det er videre en forutsetning
at byggetillatelse, nødvendige godkjenninger og nødvendige godkjennelser i selgers styre foreligger.
Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg
som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette
gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Kjøper
aksepterer uten prisjusteringer at selger har rett til å
foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer
kan være innkassinger av teknisk anlegg, mindre
endringer av boligens areal e.l.
Det tas forbehold om justeringer og endringer av
fasader og utomhusplanen.
Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter
at den ikke anses som en arbeidstegning, men som
en illustrasjonsskisse fra arkitekten. Utomhusplan er
utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse, men er ikke endelig fastsatt og kan endres i

forbindelse med detaljprosjekteringen.
Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg
i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og
inneholder derfor detaljer som farger, innredninger,
møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer
m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/
innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment
som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i
prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at
sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli
endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av
gjeldende krav, lover og forskrifter.
Det kan forekomme avvik mellom leveranse-beskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid
leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt og leveranse-beskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen
i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen
er begrenset til dette. Alle illustrasjoner, skisser,
møblerte plantegninger, er kun ment for å danne et
inntrykk av den ferdige bebyggelsen/innredningen,
og kan således ikke anses som endelig leveranse.
Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan
transporteres uten etter samtykke av selger.
Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste
uten varsel på usolgte boliger.
Generell beskrivelse av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leilighetene. Interessenter oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til
terreng og omkringliggende bygningsmasse mm.) før
budgivning.
SALGSVILKÅR
Kjøp i prosjektet baseres på følgende dokumenter:
1) Prospekt datert 12.04.21
2) Prisliste datert 12.04.21
3) Reguleringsbestemmelser/Reguleringsplankart
4) Kartforslag seksjonering
4) Kjøpetilbud
Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i
den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle
vedlegg.
SALGSOPPGAVEDATO
Dette dokumentet er sist revidert dato: 12.04.21.
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VIKTIG INFORMASJON
LOVVERKET
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar
om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger
er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier
ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor
kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova,
dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan
selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.
LIKNINGSVERDI
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør.
Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en
kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger
(der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og
sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie)
fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info
på www.skatteetaten.no.
TILVALG OG ENDRINGER
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske
løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper
kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke
tidsrom disse arbeidene kan bestilles.
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med
ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/
eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av
byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet
til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil
føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til
kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.
Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre
endringer eller tilleggsarbeider som vil endre
vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.
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Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og
endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er
kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer
kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt,
og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper
forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/
selger.
MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV EN TRANSAKSJON
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak
mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll
av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for
medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til
legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar
handling eller forhold som rammes av straffeloven
§§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke
holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle
reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres
medkontrahent.
BEBYGGELSENS AREALER
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste.
Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er
arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt.
boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det
også være angitt et romareal som er nettoarealet
innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om
mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.
FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal
foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I
motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

FINANSIERING
Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB
Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til
finansiering av eiendommen. Våre meglere kan
opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver
i banken, og som kunde hos oss lover banken en
hurtig behandling av din låneforespørsel. DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank
ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun
personer som har samtykket til å bli formidlet til
banken. Provisjonen er en internavregning mellom
enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for
kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og
mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av
kontakt til DNB lånekonsulenter.
FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV
KJØPETILBUD:
Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning
til å formidle opplysninger om bud som ikke er
gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger
og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke
gjøres skriftlig.
Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser og motbud.
Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn
30 minutter fra budet inngis.
Bud skal inngis på DNB Eiendom sitt budskjema
som ligger vedlagt dette faktadokument og påført
din signatur eller via digital budlink.
Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg. Du legitimeres via BANK ID dersom du
benyttet budlink fra megler.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende
bud: Innlevere direkte til megler eller per e-post.
E-postadressen til det aktuelle kontoret finner du i
salgsoppgaven.
Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan
ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.
Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til
megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte
dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse,
bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt.
Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler,
som så videreformidler aksepten til den budgiver
som får aksept på budet, med informasjon til øvrige
budgivere og interessenter.
Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med
hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital.
Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.
Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et
hvert kjøpetilbud.
I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi
av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter
budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom
fullmektig.
Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.

Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe
sammen, må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg.
Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å
forhøye budet på vegne av hverandre. Dersom ikke
slik fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser
skriftlig.
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Halden kommune
REGULERINGSBESTEMMELSER
for

"RISHAUGHØGDA"
Detaljregulering
Bestemmelsene er datert:

15.09.2016

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

04.05.2018

Dato for Kommunestyrets vedtak:

21.06.2018

§1 Formål og rettsvirkning

Det regulerte planområdet er på kartet vist med reguleringsgrense.

§2 Reguleringsformål, jfr. Plan og bygningsloven § 12-5

Området er regulert til følgende formål ihht. plan – og bygningslovens § 12- 5
(SOSI - koder i parentes):
BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5, nr. 1)
- Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse (BF1-2)
- Boligbebyggelse - Konsentrert småhusbebyggelse (BK1-8)
- Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse (BB1)
- Lekeplass (f_L1-2)
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, nr. 2)
- Kjøreveg (o_KV1-2, f_KV4-8)
- Fortau (o_F1-3)
- Annen veggrunn – teknisk anlegg (o_VAT1-5, f_VAT6-9)
- Leskur (o_LS1)
- Kollektivholdeplass (o_KH1)
GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, nr. 3)
- Grønnstruktur (f_G1-3)
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LANDBRUK-, NATUR, OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (§12-5, nr 5)
- LNF-areal - Naturformål (LNA1-2)
HENSYNSSONER (§ 12-6, jf §§ 11-8, 11-10)
- Sikringssone – Frisikt (H140_1-4)
- Bevaring kulturmiljø (H570_1)
- Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1)

§3 Rekkefølgebestemmelser
3.1 Adkomstveg
Atkomstveger til de respektive delfelt for boligbebyggelse skal opparbeides samtidig med
tilhørende bebyggelse. Vegene innen planområdet skal ferdigstilles med slitelag før 50 % av
boligene er tildelt brukstillatelse.
Før første brukstillatelse kan tildeles innenfor delfelt BK1-3, BK5, BK8 og BB1, skal f_KV4
ferdigstilles frem til f_KV6. Resterende del av f_KV4 skal ferdigstilles før første
brukstillatelse kan tildeles innenfor delfelt BK4 og BK6-7.
Før første brukstillatelse innenfor delfelt BK2 og BK8 kan tildeles, skal f_KV5 ferdigstilles.
Før første brukstillatelse innenfor delfelt BB1 og BK3 kan tildeles, skal f_KV6 ferdigstilles.
Før første brukstillatelse innenfor delfelt BK4 kan tildeles, skal f_KV7 ferdigstilles.
3.2 Lekeareal
Lekearealet f_L1 skal opparbeides samtidig med tilstøtende bebyggelse og være ferdig
opparbeidet før første brukstillatelse innen BK1-8 og BB1 kan gis.
Lekearealet f_L2 skal opparbeides samtidig med tilstøtende delfelt. Ferdigstillelse skal skje
før første brukstillatelse innen BK4-7 kan gis.
3.3 Renovasjon
Før tiltak innenfor planområdet kan igangsettes, skal det fremlegges en renovasjonsteknisk
plan for planområdet.
3.4 Energi
Før tiltak kan igangsettes innenfor planområdet, skal energiforsyning, plasseringer av
eventuelle nettstasjoner og kabelpåvisning være avklart med nettleverandør.
3.5 Kollektivholdeplass
Kollektivholdeplass KH1 inkl. støyskjerming mot BF1 og BK1 skal ferdigstilles før første
brukstillatelse innenfor delfelt BK1-8 og BB1 kan gis.

§4 Generelle bestemmelser
4.1 Om støy
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442 skal gjelde. Grenser for tillatt
støy er tilsvarende anbefalte verdier i tabell 3 i T- 1442. Anbefalte tiltak j.fr. støyrapport
utarbeidet av Asplan Viak AS, datert 25.02.16, skal legges til grunn ved valg av løsninger.
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4.2 Om Radon
Bygninger skal utformes slik at en unngår forhøyede verdier av radongass innendørs, jf.
teknisk forskrift. I hver enkelt bolig skal det legges inn forebyggende tiltak mot radongass.
4.3 Om universell utforming
Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal uteoppholdsarealer sikres god tilgjengelighet
for alle ved vektlegging av prinsippene om universell utforming, jf. pbl § 12-7 nr.4. For
bebyggelsen legges gjeldende teknisk forskrift til grunn for ev. krav om tilgjengelig bolig.
4.4 Tiltak ved rør og kum
Takvann og overflatevann skal infiltreres i grunnen på egen tomt, og må ikke tilføres
kommunens ledninger uten samtykke fra kommunen. Behandlingen av overvann og
drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved
dimensjonerende regnintensitet. Naturlig avrenning til nærliggende amfibielokalitet øst for
planområdet skal opprettholdes. I anleggsfasen skal det sikres særskilt at lokaliteten ikke
tilføres partikkelholdig/forurenset overvann eller annen forurensning. Sikringstiltakene skal
dokumenteres sammen med søknad om tiltak innenfor planområdet.
4.5 Krav til utomhusplan
Utomhusplan i mål 1:200 skal inngå i en ett-trinns søknad/rammesøknad. Planen skal omfatte
både planområdet og områder som kan ses i naturlig sammenheng.
Ved ett-trinns søknad/rammesøknad kreves fremlagt dokumentasjon som viser:
• Bebyggelsens plassering, etasjetall, høyde, takform, farge og materialbruk. Høyde skal
være målsatt ved inngangspartier.
• Adkomst, sykkel- og biloppstillingsplass(er) og garasje/carport med angivelse av
høyde og adkomst til bolig.
• Nye terrenghøyder som viser arrondering av tomta og forholdet til nabotomter,
gjerder, forstøtningsmurer, eventuell støyskjerming.
• Profiler og snitt som viser eksisterende terreng og nytt terreng.
• Takvannshåndtering sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering.
• Renovasjonspunkt
• Eventuell plassering av nettstasjon
• Leke- og uteoppholdsarealer
Tiltakshaver skal gjøre greie for de arkitektoniske og estetiske sider ved tiltaket ved søknad
om rammetillatelse eller ett-trinns søknad.
4.6 Øvrige forhold
Hvis det innen planområdet ved igangsetting av tiltak, oppdages arter som står på rød- eller
svart liste skal miljøvernledelsen hos fylkesmannen og i kommunen varsles omgående og
arbeid som kan berøre artene stanses inntil videre arbeid er klarert. Nyplanting av giftige
planter og pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel skal unngås.
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4.2 Om Radon
Bygninger skal utformes slik at en unngår forhøyede verdier av radongass innendørs, jf.
teknisk forskrift. I hver enkelt bolig skal det legges inn forebyggende tiltak mot radongass.
4.3 Om universell utforming
Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal uteoppholdsarealer sikres god tilgjengelighet
for alle ved vektlegging av prinsippene om universell utforming, jf. pbl § 12-7 nr.4. For
bebyggelsen legges gjeldende teknisk forskrift til grunn for ev. krav om tilgjengelig bolig.
4.4 Tiltak ved rør og kum
Takvann og overflatevann skal infiltreres i grunnen på egen tomt, og må ikke tilføres
kommunens ledninger uten samtykke fra kommunen. Behandlingen av overvann og
drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved
dimensjonerende regnintensitet. Naturlig avrenning til nærliggende amfibielokalitet øst for
planområdet skal opprettholdes. I anleggsfasen skal det sikres særskilt at lokaliteten ikke
tilføres partikkelholdig/forurenset overvann eller annen forurensning. Sikringstiltakene skal
dokumenteres sammen med søknad om tiltak innenfor planområdet.
4.5 Krav til utomhusplan
Utomhusplan i mål 1:200 skal inngå i en ett-trinns søknad/rammesøknad. Planen skal omfatte
både planområdet og områder som kan ses i naturlig sammenheng.
Ved ett-trinns søknad/rammesøknad kreves fremlagt dokumentasjon som viser:
• Bebyggelsens plassering, etasjetall, høyde, takform, farge og materialbruk. Høyde skal
være målsatt ved inngangspartier.
• Adkomst, sykkel- og biloppstillingsplass(er) og garasje/carport med angivelse av
høyde og adkomst til bolig.
• Nye terrenghøyder som viser arrondering av tomta og forholdet til nabotomter,
gjerder, forstøtningsmurer, eventuell støyskjerming.
• Profiler og snitt som viser eksisterende terreng og nytt terreng.
• Takvannshåndtering sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering.
• Renovasjonspunkt
• Eventuell plassering av nettstasjon
• Leke- og uteoppholdsarealer
Tiltakshaver skal gjøre greie for de arkitektoniske og estetiske sider ved tiltaket ved søknad
om rammetillatelse eller ett-trinns søknad.
4.6 Øvrige forhold
Hvis det innen planområdet ved igangsetting av tiltak, oppdages arter som står på rød- eller
svart liste skal miljøvernledelsen hos fylkesmannen og i kommunen varsles omgående og
arbeid som kan berøre artene stanses inntil videre arbeid er klarert. Nyplanting av giftige
planter og pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel skal unngås.
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5.1.6 Fargesetting
Innenfor hvert delfelt skal fargesettingen være en del av prosjekteringen. En enhetlig
fargepalett skal danne grunnlaget for delfeltets uttrykk. Fargene skal begrenses til jordfarger.
Takfarger ved skråtak skal avstemmes på samme måte.
5.1.7 Renovasjonsanlegg
For hvert delfelt som byggesøkes skal det i tilknytning til en utomhusplan for delfeltet samlet
framgå hvordan renovasjon skal løses. Renovatør eller Halden kommune skal godkjenne
renovasjonsløsningen med tilhørende trafikale forhold.
5.2 Frittliggende småhusbebyggelse BF1 og BF2
5.2.1 Bygningsmasse
Eksisterende bygningsmasse tillates opprettholdt.
Felt BF1 er bebygd med enebolig.
Felt BF2 er bebygd med tomannsboliger.
5.2.2 Utnyttelse
Tillatt prosent bebygd areal for BF1 og BF2 er maks % BYA = 35 % inkl. parkering.
5.2.3 Bygningshøyde
Gesimshøyde kan tillates inntil 6 m, og maksimal mønehøyde kan tillates inntil 8 m målt fra
ferdig planert terrengs gjennomsnitts nivå. Evt. takterrasse skal ikke medtas i
høydeberegningen hvis rekkverk utføres i transparente materialer, glass eller plast.
Nødvendig oppfylling opp til denne høyde tillates.
Ved flatt tak kan gesimshøyden økes til 7,5 m.
For garasjer kan gesimshøyde tillates inntil 3,5 m og mønehøyde inntil 5,5 m.
5.3 Konsentrert småhusbebyggelse, BK1-8
5.3.1 Bygningsmasse
Feltene BK1-8 skal utvikles med konsentrert bebyggelse.
Bebyggelsen innenfor BK1-2 og BK4-7 tillates oppført i inntil 2 etasjer inkl. evt. sokkel.
Bebyggelsen innenfor BK3 tillates oppført i inntil 3 etasjer inkl. sokkel.
Bebyggelsen innenfor BK8 tillates oppført i inntil 4 etasjer inkl. evt. sokkel.
Tillatt takform er saltak, pulttak eller flate tak. Ev takterrasse tillates.
Innenfor delfelt BK1 tillates det oppført maks 4 boenheter.
Innenfor delfelt BK2 tillates det oppført maks 6 boenheter.
Innenfor delfelt BK3 tillates det oppført maks 6 boenheter.
Innenfor delfelt BK4 tillates det oppført maks 6 boenheter.
Innenfor delfelt BK5 tillates det oppført maks 6 boenheter.
Innenfor delfelt BK6 tillates det oppført maks 2 boenheter.
Innenfor delfelt BK7 tillates det oppført maks 2 boenheter.
Innenfor delfelt BK8 tillates det oppført maks 8 boenheter.
Bebyggelsen innenfor delfelt BK3, BK4, BK6, BK7 og BK8 kan oppføres med sokkeletasje.

34

R ISKOLLEN SA LGSTR INN 2

5.3.2 Utnyttelse
For BK1 er tillatt prosent bebygd areal maks % BYA = 35 %.
For BK2 er tillatt prosent bebygd areal maks % BYA = 35 %.
For BK3 er tillatt prosent bebygd areal maks % BYA = 45 %.
For BK4 er tillatt prosent bebygd areal maks % BYA = 40 %.
For BK5 er tillatt prosent bebygd areal maks % BYA = 40 %.
For BK6 er tillatt prosent bebygd areal maks % BYA = 25 %.
For BK7 er tillatt prosent bebygd areal maks % BYA = 45 %.
For BK8 er tillatt prosent bebygd areal maks % BYA = 30 %.
Biloppstillingsplasser skal medregnes i BYA.
5.3.3 Bygningshøyde
For BK1-7 kan gesimshøyde tillates inntil 6,5 m, og maksimal mønehøyde kan tillates inntil
8,5 m målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnitts nivå. Evt. takterrasse skal ikke medtas i
høydeberegningen hvis rekkverk utføres i transparente materialer, glass eller plast.
Nødvendig oppfylling opp til denne høyde tillates.
Ved flatt tak kan gesimshøyden økes til 7,5 m.
For garasjer kan gesimshøyde tillates inntil 3,5 m og mønehøyde inntil 5,5 m.
For BK8 er maks tillatte byggehøyde kote + 118,0. Evt. takterrasse skal ikke medtas i
høydeberegningen hvis rekkverk utføres i transparente materialer, glass eller plast.
5.4 Blokkbebyggelse, BB1
5.4.1 Bygningsmasse
Feltet BB1 skal utvikles med blokkbebyggelse. Bebyggelsen tillates oppført i inntil 4 etasjer
inkl. parkeringskjeller. Tillatt takform er flate tak. Evt. takterrasse tillates.
Bebyggelsen skal etableres med felles parkeringskjeller.
Innenfor delfelt BB1 tillates det oppført maks 20 boenheter.
5.4.2 Utnyttelse
Tillatt prosent bebygd areal maks % BYA = 45 %. Eventuelle utvendige biloppstillingsplasser
skal medregnes i BYA.
5.4.3 Bygningshøyde
For BB1 er maks tillatte byggehøyde kote + 111,5.
Nødvendige tekniske oppbygg tillates oppført inntil 2m over maks tillatte kotehøyde, det skal
utformes som en integrert del av bygget og ikke utgjøre mer enn 10% av takflaten.
Evt. takterrasse skal ikke medtas i høydeberegningen hvis rekkverk utføres i transparente
materialer, glass eller plast.
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§6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
6.1 Felles adkomstveg
Adkomstveg f_KV4 er felles for beboere innenfor delfelt BK1-8 og BB1.
Adkomstveg f_KV5 er felles for beboere innenfor delfelt BK2 og BK8
Adkomstveg f_KV6 er felles for beboere innenfor delfelt BB1 og BK3
Adkomstveg f_KV7 er felles for beboere innenfor delfelt BK4
Adkomstveg f_KV8 er felles for beboere innenfor delfelt BF2 og alle tilgrensende
eiendommer.
Asfaltert bredde på adkomstveg f_KV4-f_KV7 skal være min. 4m + grusskulder og grøft.
Asfaltert bredde på adkomstveg f_KV8 skal være min. 3,5m + grusskulder og grøft.
6.2 Offentlig veg
o_KV1-2 er deler av kommunal veg, benevnt Hovsvegen.
6.3 Fortau
Fortau er offentlige og benevnt o_F1-3. Arealene skal fungere som gangforbindelser
mellom kollektivholdeplassene og planområdet.
Bredde på fortau skal være min. 3m inkl. grusskulder + grøft.
6.4 Annen veggrunn
Feltene avsatt til annen veggrunn – tekniske anlegg er benevnt VAT1-9 og skal omfatte
grøfter, terrengutslag, støttemurer med mer. Arealene kan være gressdekte eller dekket
med naturlig vegetasjon. Tiltak som er knyttet til drift og vedlikehold er tillatt.
Nødvendige skjæringer og fyllinger dekkes ikke fullstendig av arealene. Disse kan
stedvis gå inn på byggeområdene.
6.5 Kollektivholdeplass og leskur
KH1 er areal avsatt til ny kollektivholdeplass/kantstopp og skal opparbeides med fast
dekke. Innenfor arealet LS1 skal det oppføres leskur.
Kollektivholdeplassen skal utformes i hht. Vegvesenets standard j.fr. håndbok
N100/V123.

§7 Grønnstruktur
7.1 Grønnstruktur
f_G1-3 er grønnstruktur. Det tillates begrenset vedlikehold og skjøtsel. Arealene f_G2-3
skal kunne brukes som gangforbindelse gjennom området.
f_G1 skal fungere som en grønn buffer mellom adkomstvei f_KV4 og tilstøtende
eiendom med gnr.166/bnr.26.
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§8 Landbruk, natur- og friluftsformål
8.1 Naturformål
Områdene benevnt LNA1 og LNA2 er arealer avsatt til naturformål.
Innenfor delfelt LNA1 skal bekkesigene ivaretas. Det kan tillates begrenset vedlikehold
og skjøtsel, men dette skal skje i samarbeid med en fagkyndig på salamandere og
kommunen, eventuelt også kulturminnemyndighetene om arealet innenfor sone
H570/H730 berøres.
Innenfor delfelt LNA2 tillates nødvendig skjøtsel og vedlikehold. Flatehogst er ikke
tillatt.

§9 Hensynssoner
9.1 Sikringssone - Frisikt
Innenfor sikkerhetssone for frisikt (H140_1-4) tillates ikke vegetasjon eller annet høyere
enn 0,5 m over tilstøtende vegers plan.
9.2 Sone med særlige hensyn - Bevaring kulturmiljø
H 570_1 omfatter bufferareal for fredete kulturminner i H730_1. Innenfor H570_1 er det
ikke lov å kjøre med tunge kjøretøy, lagre anleggsutstyr eller byggematerialer, påføre
masser eller gjøre inngrep i grunnen.
Nødvendig hogst/vedlikehold av vegetasjon innenfor bevaringsområdet skal avklares
med Fylkeskonservatoren. Eventuelle rotvelt innenfor lokalitetsområdet skal rapporteres
til Fylkeskonservatoren og kan ikke fjernes uten tillatelse fra Fylkeskonservatoren.
9.3 Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om kulturminner
Innenfor H730_1; må ingen, uten at det er lovlig etter kulturminnelovens § 8, sette i gang
tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på
annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for
at dette kan skje, jf. kulturminnelovens§ 3.
Arealet er definerte kulturminner og inngår i LNA1. Nødvendig hogst/vedlikehold av
vegetasjon innenfor båndleggingssonen skal avklares med Fylkeskonservatoren.
Eventuelle rotvelt innenfor lokalitetsområdet skal rapporteres til Fylkeskonservatoren og
kan ikke fjernes uten tillatelse fra Fylkeskonservatoren.

Halden kommune 15.09.2016
Rev.: 04.05.2018
Siste rev.:
Utarbeidet av: MjøsPlan AS
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KJØPETILBUD TIL FAST PRIS – RISKOLLEN:
Sendes til DNB Eiendom
mailadr: linda.torp.skogli@dnb-eiendom.no
Oppdragsnummer: 290-21-9011
Prosjekt: Riskollen , gnr. 166, bnr. 107 i Halden kommune
Bolig/ leilighetsnummer:
Oppdragsansvarlig: Linda Torp Skogli

Mobil: 41424189

Undertegnede 1:

Fødselsdato:

Undertegnede 2:

Fødselsdato:

Adresse:

Postnr./sted:

E-post 1:

E-post 2:

Tlf 1:

Tlf 2:

Hjem:

Jeg/vi gir med dette bindende bud på eiendommen til følgende fast pris:
Kr._______________________ - kroner _______________________00/100 med tillegg av omkostninger, jfr. Salgsoppgave.
Budet inngis ihht. salgsvilkår i salgsoppgaven.
Eiendommen fra A til Å med vedlegg, herunder tegninger, leveransebeskrivelse og prospekt.
Betalingsplan:
Kjøpesum samt alle omkostninger innbetales før overtagelse.

Långiver:

Referanseperson og tlf. nr.:

Kr

Långiver:

Kr

Egenkapital:

Kr

Eventuelle forbehold/forutsetninger:
Budet gjelder til og med den
kl.
Dersom ikke annet er oppgitt gjelder budet til kl 15.00 første virkedag etter at megler har mottatt budet.
Undertegnede bekrefter å ha lest opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgaven datert xx.04.21.
12.04.21. Undertegnede er
kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter,
dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet.
Bud som megler mottar etter kl.15.00 kan ikke forventes behandlet før neste arbeidsdag. Dersom undertegnede ikke blir kjøper av
eiendommen, vil kjøperen få opplysninger om min identitet.
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt.
Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side
samt informasjon om avslag eller aksept.

________________________
Sted/dato
Kopi av legitimasjon

_________________________
Budgiverens underskrift

________________________
Budgiverens underskrift
Kopi av legitimasjon

Illustrasjonstegninger. Avvik kan forekomme.
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SE LEDIGE BOLIGER PÅ:
www.riskollen.no

KONTAKT:

Linda Torp Skogli
Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF

Tlf. 414 24 189
linda.torp.skogli@dnb-eiendom.no

Busterudgata 31, 1776 Halden
www.dnbeiendom.no

Niels Stubsgate 6, 1776 Halden
www.habo.no

Kirkegata 8, 1767 Halden
www.norgeshus.no

Alle 3D-illlustrasjoner og planskisser er kun ment å gi et inntrykk av ferdig
bebyggelse. Prosjektet er ikke detaljprosjektert og den videre prosjektering
kan medføre endringer. Det tas forbehold om trykkfeil.
Salgsprospekt utabeidet av Suveren Kommunikasjon AS.
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135,6

135,6

135,6

135,6

135,6

135,6

BRA

5 190 000,-

4 990 000,-

5 190 000,-

5 190 000,-

4 990 000,-

NB: Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Kr 172,- (Panteattest kjøper)
Kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
Kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
Kr 15 000,- (Dokumentavgift 2,5% beregnet av tomteverdi kr 600 000,- pr. enhet)
-------------------------------------------------------Kr 16 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------

16 342,-

16 342,-

16 342,-

16 342,-

16 342,-

16 342,-

Pris Omkostninger*
5 190 000,-

*Omkostninger
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:

Etg

Bolignr.

PRISLISTE RISKOLLEN

RISKOLLEN

5 206 342,-

5 006 342,-

5 206 342,-

5 206 342,-

5 006 342,-

5 206 342,-

Totalpris

