
BYVILLA
VINDMØLLEBAKKEN

BYVILLA 125,9– 131,7 m2    ØSTRE BYDEL, STAVANGER



HVORDAN ER DET Å BO I EN VILLA?

Ser du for deg den store hagen med de høye gamle  
trærne? Eller et stort hus som kanskje ikke har fått  
den pleien det trenger. Faktisk har det ikke fått det på 
mange år. Det er ikke til å komme forbi at gleden 
med et stort hus også må veies opp med forpliktelsene 
det fører med seg. Da kan det være lurt å vurdere en 
byvilla i stedet. 
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HVORDAN ER DET Å BO I ØSTRE BYDEL?

Vi tror ikke at Stavanger Øst passer for alle. Dette er en 
bydel som appellerer til dem som liker omveltninger. 
Som elsker å bli overrasket. Som ser verdien av nye 
strømninger – enten det gjelder kultur, mat, boformer 
eller byutvikling. Dersom du er en av disse, er en byvilla 
i Vindmøllebakken midt i blinken.  

BYVILLA
VINDMØLLEBAKKEN
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BYVILLA
VINDMØLLEBAKKEN

DEN MEST VITALE DELEN AV STAVANGER

Stavanger Øst gjennomgår en rivende utvikling og 
er blitt et svært spennende område. Det er kort vei til 
Stavanger sentrum og alle mulighetene som byen 
byr på. 

Samtidig kommer du til å bo i et område med et 
rikt kulturtilbud like om hjørnet. Tou Scene byr på 
spennende konserter, forestillinger, arrangementer 
og kunstutstillinger. 

Galleri Opdahl utfordrer våre holdninger med kunst  
av høy internasjonal standard.

Bydelspuben Øst har et rikholdig utvalg av ølsorter du 
kanskje ikke har smakt før og Fortou byr på street-food 
av ypperste klasse. 

Ostehuset Øst har du like om hjørnet. Det samme 
gjelder et godt utvalg av kafeer og spisesteder. Enjoy!
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STAVANGER ØST – EN SÆRPREGET BYDEL 
MED ET UTROLIG FLOTT NABOLAG 

Her kan du bo svært urbant, men likevel i et område 
der du kan bli kjent naboen. Mellom husene blir det 
mange små steder hvor man kan sette seg ned og 
treffe folk. Selv om utbyggingen er tett, er skalaen 
menneskelig. 
 Vi har jobbet mye med gjenbruk av eksisterende 
strukturer på tomta. For eksempel er parkerings-
anlegget en gjenbrukt lagerhall fra Nordkronen, 
og lekearealene er på et nytt dekke over den gamle 
hermetikkfabrikken Union Canning. 
 Nå planlegges det en restaurant i den gamle  
sokkeletasjen til Union Canning, noe som øker 
attraktiviteten til området ytterligere.

KARAKTERISTISK FOR VINDMØLLEBAKKEN ER AT 
VOLUMENE HAR EN TRAPPET OPPDELING 

Hovedfokus har vært å videreføre Stavangers 
småhusskala i en tett, moderne og urban versjon. 
 Hvert enkelt hus har sin rektangulære hovedform  
og grønt skrått tak. Hovedmaterialet i fasadene er 
tre, og med sin hvite hovedfarge innordner de  
seg i trehusbyen Stavanger. 
 Det har likevel vært viktig å legge inn fargede 
partier særlig rundt oppholdssoner og inngangs-
partier. Dette framhever og gir liv og varme til flatene. 
 For visuelt å samle bebyggelsen i et helhetlig  
uttrykk er fasadedetaljeringen i hovedsak lik for  
hele kvartalet.  

INDIVIDUELLE BYGG MED 
EGEN IDENTITET 

Byvillaene er en del av en større, helhetlig utbygging. 
Byggene er plassert og trappet for å følge og tilpasse 
seg tomtas topologi. 
 Bebyggelsen trappes ned i hver ende av feltet for  
å tilpasse seg gateløp og nabobebyggelse.
 Vi har jobbet mye med mellomrommene på  
bakkeplan og snarveier på tvers av kvartalet. Her vil 
du passere både frukttrær og bærbusker på vei 
gjennom kvartalet. 
 De grønne takene vil jeg spesielt fremheve som et  
viktig grep – ikke bare rent miljømessig, men også 
fordi hvert tak er endel av noen andres utsikt.  
Fin er også amfitrappingen fra hver byvilla ned til 
stien som går gjennom bebyggelsen. 

HELEN & HARD KJENNER STAVANGER ØST
 
Arkitektene som utformer prosjektene, kan best beskrive dem. 
Her er tankene til sivilarkitekt Ane Skarpnes Dahl i Helen & Hard 
arkitekter. Hun er en av dem som har tegnet Byvillaene. 

Ane Skarpnes Dahl 
i Helen & Hard arkitekter. 

Forklaring av tomteplanen på venstre side:
R  = BYVILLA
B  = Vindmøllebakken bofellesskap
L  =  Fremtidige leiligheter (parkering 
  for Byvillaene i underetasjen).

PEDERSGATA
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PEDERSGATA
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KVALITET PÅ KVALITET OVER TRE PLAN

Byvillaene blir over tre plan – en etasje med stue og 
kjøkkenløsning. En etasje med tre soverom og en  
toppetasje med en ekstra stue og takterrasse. Alle vil få 
en plass i et lukket parkeringsanlegg. 

GRØNNE TAK MYKER OPP

Byvillaene får fasader i trepanel. På taket blir det 
Sedum. Det vil si matter med sukkulente planter som 
trives i skrinne og tørre områder. Dermed får vi boliger 
med flotte og grønne tak – noe som er med på å myke 
opp både totaluttrykket til villaene, men også området 
som sådan.

Denne 3D-en ble opprinnelig laget til Vindmøllebakken 
bofellesskap. Byvillaene er endret noe etter at illustrasjonen ble 
laget, men gir likevel en indikasjon på hvordan området vil bli.
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DET ER KORT VEI FRA GODE NABOER 
TIL GODE VENNER. ILLUSTRASJONEN 
VISER HAGESIDEN AV BOLIGENE.
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BYVILLAENE PREGES AV SIN 
DISKRET ELEGANSE. HER FRA 
INNGANGSPARTIENE.
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LYST OG LUFTIG – SOSIALT OG PRIVAT

Dette er fra stua og kjøkkenet i R1. Her har du dobbel dør ut på en hyggelig

terrasse som vender mot Vindmøllebakken bofellesskap.
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FIRE BYVILLAER LØST PÅ FIRE MÅTER 

På de neste sidene kan du gå plantegningene 
nærmere i sømmene.

I en av boligene er soverommene plassert i andre 
etasje. I de andre er soverommene samlet i første 
etasje. To har sportsboden integrert i boligen, mens 
de to andre har den i forbindelse med parkeringen.

Alle har ulike preferanser. Velg den byvillaen som 
passer deg best!

 

PLANTEGNINGER
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BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R1

1. ETASJE 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 mBYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R1

FAKTA R1
• Flott hjørnebolig i 3 etasjer
• BRA 129,9 m2. P-rom 122,8 m2

• Stor kjøkken- og stueløsning i 1. etasje
• Praktisk garderobe
• 3 soverom i 2. etasje
• Mulighet for ekstra soverom på loft
• 2 bad 
• Loftsstue
• Takterrasse med utsikt
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2. ETASJE

BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R1 BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R1

LOFT0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

NORDNORD

BOD
3,7 m2

BAD
3,9 m2

TEKN.
1,2 m2

GANG
8,1 m2

SOV
7,4 m2

SOV
7,4 m2

SOV
10,1 m2

GARD.
2,2 m2

BRA – LOFT – 25,5 m2BRA – 2. ETASJE – 52,2 m2

STUE
21,1 m2

TAKTERRASSE
25,2 m2
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BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R2

BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R2

1. ETASJE 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

FAKTA R2
• 3 etasjer
• BRA131,7 m2. P-rom 121,7 m2

• 3 soverom i 1. etasje
• Mulighet for ekstra soverom på loft
• Praktisk sportsbod med egen inngang
• Stort kjøkken/allrom i 2. etasje
• 2 bad 
• Loftsstue
• Takterrasse med utsikt
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2. ETASJE

BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R2 BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R2

LOFT0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

BRA – LOFT – 25,9 m2BRA – 2. ETASJE – 52,9 m2

NORDNORD

BOD 
3,9 m2

BAD
3,9 m2

SJAKT
1,2 m2

KJØKKEN/ALLROM
33,6 m2

STUE
21,9 m2

TAKTERRASSE
24,4 m2
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1. ETASJE 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 mBYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R3

FAKTA R3
• 3 etasjer
• BRA131,4 m2. P-rom 121,3 m2

• 3 soverom i 1. etasje
• Mulighet for ekstra soverom på loft
• Praktisk sportsbod ved inngangen
• Stort kjøkken/allrom i 2. etasje
• 2 bad 
• Loftsstue
• Takterrasse med utsikt

SOVEROM
12,6 m2

SOVEROM
6,5 m2

SOVEROM
6,4 m2

GANG
13,9 m2

TEKN.
1,2 m2

BAD
3,9 m2

SPORTSBOD
4,9 m2PEDERSGATA

VI
ND

M
ØL

LE
BA

KK
EN

R4

R3
R2

Inngang:
KOTE 14,15

Inngang:
KOTE 13,1

Inngang:
KOTE 15,1

Inngang:
KOTE 14,15

PEDERSGATA

V
IN
D
M
Ø
LL

EB
A
KK

EN

R3

BRA – 1. ETASJE – 52,9 m2

NORD

BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R3

BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN  |  Side 31 



2. ETASJE

BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R3 BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R3

LOFT0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

NORDNORD

BOD 
4,0 m2BAD

3,9 m2
SJAKT.
1,2 m2

KJØKKEN/ALLROM
33,2 m2

TAKTERRASSE
24,7 m2

STUE
21,8 m2

BRA – LOFT – 25,6 m2BRA – 2. ETASJE – 52,9 m2
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1. ETASJE 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 mBYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R4

FAKTA R4
• 3 etasjer
• BRA125,9 m2. P-rom 120,9 m
• 3 soverom i 1. etasje
• Mulighet for ekstra soverom på loft
• Stort kjøkken/allrom i 2. etasje
• 2 bad 
• Loftsstue
• Takterrasse med utsikt
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SOVEROM
13,2 m2

SOVEROM
6,9 m2

SOVEROM
6,9 m2
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3,9 m2

TEKN.
1,2 m2

GANG
15,0 m2

BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN  |  Side 35 



2. ETASJE

BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R4 BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN R4

LOFT0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

NORDNORD

BRA – LOFT – 25,9 m2BRA – 2. ETASJE – 50,0 m2

KJØKKEN/ALLROM
30,6 m2

BOD 
3,8 m2BAD

3,9 m2
SJAKT.
1,2 m2

STUE
21,6 m2

TAKTERRASSE
22,9 m2
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DEN GODE VILLAFØLELSEN
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BOMULL NCS S2005–B20G KLASSISK HVIT LYS SAND

Dersom du ønsker flere fargeendringer enn dette, vil det komme en tilleggskostnad.  

EN LEK MED FARGER

Farger og fargevalg er svært personlig.  
Og det er viktig for det handler om trivsel.  
Det er mulig å velge ulike farger til alle rom. 
Du kan velge fargene som er vist her, uten 
tilleggskostnad. 
 
Hvilke farger frister deg?
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KJØKKENET – ÅPENT OG INVITERENDE

Kjøkkenet blir ofte et sosialt samlingspunkt. Ikke bare 
i hverdagen, men også til fest. Her samles folk for å lage 
mat sammen, eller bare slå av en prat. Ganske enkelt 
fordi kjøkkenet kommer med trivselsfaktor.  
Byvillaene i Vindmøllebakken leveres med kjøkken 
fra Norema. Velg mellom Aspekt hvit, Kvadrat lys alm 
eller Pluss mørk grå.

EN PERFEKT KOMBO: STILIG OG PRAKTISK

Illustrasjonsfoto fra Norema – type: Pluss mørk grå

Illustrasjonsfoto fra Norema – type: Kvadrat lys alm
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON ANNET

GENERELT Parkett type eik, 
kalket lakkert 
3-stavs.

Eikelister.

Lister i dør-
åpninger skal 
leveres med «små» 
terskellister, f.eks. 
i metall, ikke flat 
terskel.

Bindingsverksvegg 
med isolasjon og 
gipsplater.

Malt og slett 
fiberduk.

Sparklet og 
malt hvit.

NEK 399/400: 2014  
Røykvarsling iht. krav.

Det vil bli montert stikkontakter langs 
veggene for tilkobling av lys i tak. 
Generelt ett lyspunkt i hvert rom. 
I stue vil det bli montert 2 punkt.

Lamper leveres kun der dette er 
beskrevet konkret til hvert enkelt rom.
Jordfeilbryter på alle kurser.

 Inspeksjonsluker til 
tekniske installasjoner, 
300 x 300 mm monteres i 
vegger der dette er krav iht. 
gjeldende regelverk.

Reguleringsbryter for 
gulvvarme skal plasseres 
ved lysbryter, enten i høyde 
med eller under lysbryteren, 
og være i tilsvarende 
størrelse som en elektrisk 
bryter i ett pkt.

Balansert ventilasjons-
anlegg med separate 
aggregat i hver enhet, 
avtrekk fra kjøkken til 
over tak, behovsstyrt.

Inspeksjonsluker til 
tekniske installasjoner, 
300 x 300 mm, monteres 
i vegger der dette er krav 
iht. gjeldende regelverk.

Det lages egen teknisk tegning som viser plasseringer 
for installasjoner.

HALL/ENTRÉ/ 
GANG

Parkett type eik, 
kalket lakkert 
3-stavs.

Malt og slett 
fiberduk.

Sparklet og 
malt hvit.

Utv. ringeknapp v /inngangsdør.
Det monteres én dobbelt stikkontakt ved 
gulv pr. påbegynt 6 m2 gulvareal. 

STUE/
KJØKKEN

Parkett type eik, 
kalket lakkert 
3-stavs.

Malt og slett 
fiberduk.

Sparklet og 
malt hvit.

KJØKKEN
Det leveres én dobbel stikkontakt pr. 
2 meter kjøkkenbenk, dog ikke mindre 
enn 2 stikkontakter, for tilkobling av 
kjøkkenmaskiner mv.
I tillegg leveres 4 uttak ved gulv i 
forbindelse med spiseplass.
1 stikkontakt for komfyr.
1 stikkontakt for komfyrtopp.
Lys under kjøkkenskap. 
NB! Ved tilvalg/utvidelse av kjøkken/
ekstra kjøkkenskap må det bestilles 
ekstra stikkontakter som tilvalg.

STUE
Det leveres én dobbel stikkontakt ved 
gulv pr. påbegynt 4 m2 gulvareal.
I tillegg leveres det en plass for PC- 
utstyr/hjemmekino/TV/musikkanlegg 
med 6 uttak. Inntil fire av disse 
uttakene kan være beregnet for 
tilkobling kun av europlugger. 

Ett-greps benkebatteri, 
svingbart, med avstengning 
for oppvaskmaskin.
Avløp for oppvaskmaskin i 
kjøkkenbenk.

Kjøkkenavtrekk med 
kullfilter og med komfyr-
vakt.

Kjøkken leveres iht. tegninger fra Norema.

Det leveres ikke kjøleskap, oppvaskmaskin eller komfyr.

I enheter som har trapp, leveres denne iht. tegning med 
ev. rekkverk laget av stående trespiler og håndløpere i tre.

Det skal leveres skjørt over alle overskap som ikke  
monteres helt opp til himlingen. Avslutning av kasser over 
overskapene skal trekkes 5 mm innenfor skapsiden. 

Skapsiden på overskap og underskap samt ev. fliser mellom 
over-/underskap skal monteres vertikalt over hverandre. 
Benkeplate kan avsluttes 20 mm utenfor skapsider.

LOFTSTUE Parkett type eik, 
kalket lakkert 
3-stavs.

Malt og slett 
fiberduk

Sparklet og 
malt hvit.

Det skal installeres minst én dobbel 
stikkontakt ved gulv pr. påbegynt 4 m2 
gulvareal.

I yttervegg leveres dobbelfløyet terrassedør med glass  
eller skyvedør etter tegning.

SOVEROM Parkett type eik, 
kalket lakkert 
3-stavs.

Malt og slett  
fiberduk.

Sparklet og 
malt hvit.

Det skal installeres minst én dobbel 
stikkontakt ved gulv pr. påbegynt 4 m2 
gulvareal. 1 uttak for svakstrøm, cat. 6, på 
hovedsoverom.

NB!
Dersom det skal brukes PC-utstyr/hjemme-
kino/TV/musikkanlegg i soverom må det 
bestilles 6 uttak for dette, der inntil fire av 
disse uttakene kan være beregnet for 
tilkobling kun av europlugger. Dette tilvalget 
bestilles ekstra i kundebehandlingen.

Garderobeskap leveres der disse er vist med heltrukken 
strek. (Stiplede skap leveres ikke.)

NB! For spesifikk leveranse se tegning.
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON ANNET

BAD
(Leveres som 
prefabrikkerte 
badekabiner)

Flis 10 x 10 cm       
(flere fargevalg).

Flis type 20 x 40 cm    
(flere fargevalg).

Hvitmalt slett 
tak. 
(Fuge i 
plateskjøt kan 
være mulig.)

Det skal monteres en 
stikkontakt med to uttak. 
Speil, m.lys. 
Stikkontakt for barbermaskin. 
Innfelte led-downlights i tak.

Ett-greps servantbatteri.
Dusj iht. planløsning med profiler og 
herdet glass. Der rullestorkrav krever 
svingbare vegger leveres dette.
Termostat dusjbatteri.
Vegghengt toalett.
Skjult avløp og vannuttak for tilkobling 
av vaskemaskin. 
1 stk. gulvsluk (+ 1 hjelpesluk under 
vaskemaskin hvis nødvendig).
Vannbåren varm i gulv.

Innredning, for eksempel knagger og såpedispensere 
leveres ikke. 
Vaskemaskin og tørketrommel leveres ikke.
Speil med lys leveres. 

Innredning fra Strai.

BOD INNTIL 
BAD/TEKNISK 
ROM

El-skap plasseres i eller ved bod
som vist på arkitekttegning.

Her plasseres tekniske installasjoner 
for boenheten, som f.eks. fordelerskap 
for vannledninger, energimåler for 
varmt forbruksvann og oppvarming 
som måler for forbruk av kaldt tappe-
vann til hver boenhet.

Brannslukningsutstyr 6 kg. pulverapparat.

BOD I ENHET Parkett type eik, 
kalket lakkert 
3-stavs.

Malt og slett fiberduk. Sparklet og 
malt hvit.

Det skal installeres minst én 
dobbel stikkontakt ved gulv pr 
påbegynt 6 m2  gulvareal.

El-skap kan også plasseres i 
denne boden.

Lyspunkt i tak.

BOD I P.ANLEGG
(R1 og R4)

Støvbundet 
betonggolv.

Sprøytemalt betong/gips til 
full dekk.
Bodvegger: Tette vegger opp  
til 2,1 meter. Over dette 
nettingvegger opp til høyde 
ca. 2,4 meter, eller opp under 
tekniske installasjoner. (Dvs. 
at det kan være åpninger i 
toppen.) Galvanisert utførelse 
hvis veggene utføres i stål.

Sprøytemalt 
betong til full 
dekk.

Det leveres fellesbelysning 
for boder i P-anlegg, en 
lysarmatur over hver bod.

Innredning leveres ikke.

NB! Denne boden leveres som sportsbod for oppbevaring 
av utstyr som må tåle fuktighet.

BOD I BYVILLA
(R2 og R3)

Støvbundet 
betonggolv

Kryssfinérplater. Takbelysning. Innredning leveres ikke.

NB! Denne boden leveres som sportsbod for 
oppbevaring av utstyr som må tåle fuktighet.

P.ANLEGG OG 
INNVENDIG 
SYKKEL-
PARKERING

Vanntett, 
støvbundet 
betong.

Sprøytemalt betong hvit 
farge til full dekk.
Opp til kt. 3,0 vanntett 
utførelse, ev. søknad om disp. 
siden vi nå bruker eksist. 
bygning.

Sprøytemalt 
betong. 

Takbelysning på 
bevegelsesdetektor.

Slukkeutstyr iht. forskrifter. Iht. krav.

TERRASSE Terrassebord av 
trematerialer.

Vannuttak.
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BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN – GENERELLE OPPLYSNINGER

 
Regelverk: Leveransen er i henhold til TEK10.
 
Regulering: Prosjektet er planlagt iht. reguleringsplan for “Kvartal vest for Vindmøllebakken – Storhaug bydel”  
 plan nr. 2475P i Stavanger kommune. I tillegg til ovennevnte reguleringsplan vises det til  
 reguleringsplaner for naboeiendommene som viser tilgjengelig informasjon om hva som er  
 planlagt for disse. Det er kjøpers plikt å sette seg inn i disse planene og hvordan de påvirker de  
 aktuelle enhetene i prosjektet.
 
Byggetillatelse: Det foreligger ikke igangsettingstillatelse på tidspunktet prosjektet legges ut for salg.  
 Det tas derfor forbehold om endringer som følge av krav fra offentlige myndigheter.
 
Utførelse: Alle arbeider/leveranser skal være iht. NS 3420 normal utførelse.
 
Toleranser: Alle arbeider/leveranser skal tilfredsstille NS 3420-1: 2014, tabell 1.
 
Tegninger: Utstyr og innredninger som er stiplet, leveres ikke.
 
Betong: Alle synlige flater som ikke er beskrevet med spesifikk behandling støvbindes.
 
Himlingshøyder: I entré/hall, gang, soverom, bod, bad og wc min. 2,2 meter. Takhøyde min. 2,4 meter i stue/kjøkken  
 som standard.
 
Ringeanlegg: Vanlig ringeklokke ved inngangsdør.
 
Energi: Energimerke B (energiattest fremlegges når dette foreligger).
 
Oppvarming: Energi til produksjon av varmt vann til forbruk og oppvarming hentes fra energibrønner. For å  
 dekke toppbelastninger brukes i tillegg el-kjel. Varmen leveres til enhetene som vannbåren  
 gulvvarme i bad og vannbåren varme i stue (ikke gulvvarme). I soverom leveres ikke oppvarming. 
 
Varmtvann: Fellesanlegg. Måler i hver enhet. 
 
Ventilasjonsanlegg:  Eget balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Luftinntak og avkast i fasade.  
 Kjøkkenventilator med kullfilter.  
 
Kledning: Liggende kledning, dobbelfals med fuge 19 x 148. For farge se fasadetegnigner. 
 
TV/tele/bredbånd: 3 uttak pr. enhet cat 6. Tilrettelagt for for TV/fiber.  Tilknytningsavgift og abonnementsavgift må  
 kjøper betale. Utbygger inngår en avtale med leverandør på leveranse.
 
Listverk og foringer: Dører og vinduer leveres ferdig malt hvitt fra fabrikk. Spikerhull blir kittet. Overgang mellom vegg  
 og tak fuges. Det brukes ikke taklister. NB! Fugemasse som brukes, er ikke overmalbar og kan ha litt  
 fargenyanser i forhold til vegg-/taklmaling. Noe gulning kan forekomme over tid. Eikelister ved gulv.
 
Vinduer: Trevinduer med beslagslist dekklist under vindu. Hvitmalte karmer, foringer og listverk  
 innvendig. Spikerhull kittes. 
 
Vindusvask,  
fasadevedlikehold/  
rengjøring: Lukkevinduer plasseres slik at de gir adkomst for vindusvask fra hver enkelt enhet, innenfra.  
 Øvrig vedlikehold må utføres med stillas eller mobilkran.
 
Solskjerming: Solreflekterende glass mot sør og vest.  
 
Ytterdører: Dører til boenhetene leveres iht. brannkonsept og i treutførelse. Takutstikk medtas over  
 ytterdører som ikke har annet overbygg.
 
Innvendige dører: Leveres som malte tredører med malt karm/listverk. Farge i standard RAL som tas ut av arkitekt.  
 Alle dører skal leveres med pakning og dørstoppere. Dersom planløsningen har adkomst fra  
 stue til soverom eller bad/wc, skal dørene leveres som lyddører. 
 
Terrassedører: Til terrasser og balkonger leveres lukkedører med glass iht. tegning fra arkitekt. 
 
Fargevalg: Det kan velges mellom 4 farger i hver enhet.

 
Tørketrommel: Kun kondenstrommel kan brukes.
 
Fasader: I henhold til fasadetegninger /prinsipptegninger av detaljering rundt inngangsparti.  
 
Fasadebelysning: Det leveres utvendig belysning på fasader ref. prinsipptegning av inngangsparti.
 
Utvendige vannuttak: Det leveres vannuttak for vedlikehold av utearealer og hageanlegg og til takterrasser. Det leveres  
 ikke vannuttak for vasking av biler, og det leveres ikke vannuttak i garasjeanlegg.
 
Heiser:  Båreheis med hastighet 1,0 m/sek. Belegg på golv tilsv. fellesarealer. 
 
Søppelhåndtering: Nedfelte søppelcontainere medtas iht. krav fra Stavanger kommune.
 
Utendørsanlegg/lek: Utføres iht. utendørsplan. Nødvendig vanning må utføres av beboerne fra og med overlevering.
 
Parkeringsanlegg: Multiparkingssystem eller tilsvarende. Det må påregnes vannansamling på gulv i perioder med regn  
 og snø som dras inn av biler.
 
Sykkelparkering: Det medtas 3 stativplasser pr. boenhet. 
 
Postkasser: Plasseres sentralt i hovednivåer. Nøkkel som til enhet.
 
Nøkler: 3 stk. nøkler til hver enhet som passer til fellesarealer, inngangsdør til enhet, postkasse og bod. 
 
Skilting: Det skal leveres skilt på alle bygg med adresse over hovedinngang, H-nr.-merking av parkeringsplass  
 for bil og sykkel. På hoveddør og postkasser skal det leveres en lik skiltholder der H-nr.-merking  
 plasseres sammen med navn på kjøpere. Etasjemerking utenfor heis leveres, og dører til fellesrom/ 
 tekniske rom skal merkes. Alle skilt skal ha en enhetlig utforming. 
 

 
I nye bygg vil det normalt oppstå sprekker ved skjøter og sammenføyninger pga. setninger og uttørking av materialer. Det 
påpekes spesielt at slike sprekker i overganger mellom ulike materialer, i overganger mellom tak/vegg, i hjørner og i skjøter/
fuger mellom elementer av tre i vegger og tak er en naturlig følge av materialenes egenskaper og ikke kan kreves utbedret.

Enheten blir rengjort før overlevering, men kjøper må allikevel rengjøre enheten ved innflytting.  

Enhetene leveres i en normalt god standard som beskrevet i denne beskrivelsen. Erfaringer fra tidligere prosjekter viser  
at en del kjøpere ønsker å endre enheten sin noe, og kjøper bør derfor, hvis ønskelig, planlegge /hensynta dette når  
finanisering avtales med bank/finansinstitusjon. Det vil bli mulighet for mindre endringer/tilvalg på kjøkken, garderobe, 
farger på innvendige vegger, parkett m/fotlist, fliser og elektro. Endringer som medfører at tekniske installasjoner/anlegg/
føringer må endres, tillates ikke. Utbyggers entreprenør innkaller hver enkelt kjøper til en gjennomgang av enheten. 
Dersom kjøper, etter denne gjennomgang ønsker å iverksette prosesser for å endre deler av enhetens utforming/kvaliteter, 
må det betales et påslag til entreprenør på 20 % av kostnadene for endringene. Utbygger krever ikke påslag. Endringer som 
blir bestilt, vil i tillegg medføre tilleggskostnader som må betales til de aktuelle prosjekterende med samme påslag til 
entreprenør. Etter utløpt frist for denne gjennomgangen med kundebehandler vil det ikke være anledning å gjøre endringer.

Det vil ikke bli mulighet for egeninnsats, verken eget arbeid eller bruk av egne leverandører/håndverkere.

Dersom vaskemaskinen er vist stiplet, i andre rom enn bad, er dette en tilvalgsmulighet som også, om det velges, må  
omfatte oppgradering av rommet til våtrom eller etablering av vannsikring ved eventuell lekkasje. 

Mindre endringer som følge av avklaringer i detaljprosjekteringen kan bli nødvendig. Dette gjelder også inne i boenhetene. 
Dette gjelder spesielt behov for innkassing av tekniske installasjoner i form av utforinger av vegger og sjakter, samt  
nedforede himlinger i deler av enheten. Som følge av dette kan det forekomme mindre arealavvik fra de oppgitte arealer. 
Avvik som endrer enhetens areal med mer enn 2,0 m2 gjøres opp iht. samme m2-pris som det er betalt for den aktuelle 
enheten. Dette gjelder både om arealet blir større eller mindre. I forbindelse med skjulte tekniske anlegg må det monteres 
inspeksjonsluker. Dette vil være synlige luker med en størrelse på ca. 30 x 30 cm2 som kan bli plassert i vegger og himlinger.

NB! Produkter som er spesifikt beskrevet, kan bli endret dersom det i detaljprosjekteringen avdekkes behov for endring, for 
eksempel at arkitekt ber om endring for å ivareta det komplette arkitektoniske uttrykk, produktene utgår eller at leverandør 
skifter navn på produkter underveis. Eventuelle endringer vil i tilfelle gjøres med produkter som har tilsvarende kvalitet.

15.11.18 CSO

 Side 48  |  BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN  |  Side 49 



BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN – NØKKELOPPLYSNINGER

BESKRIVELSE
4 stk Byvilla. Parkering i parkerings-
kjelleren tilknyttet prosjektet.  

AREALER
Arealer fra 125,9 til 131,7 BRA. 
Se prislisten for areal på hver enkelt 
leilighet. Arealene i tegningsvedlegg og 
prisliste er angitt i bruksareal (BRA). 
BRA-arealet avgrenses av ytterveggenes  
innside. Arealene er avrundet til 
nærmeste hele tall. Det blir også 
opplyst om andel av fellesarealer som 
inngår i hver enhet.

SELGER
Vindmøllebakken Utbygging AS eller 
den de utpeker. Org.nr. 919 579 897

BELIGGENHET
Byvillaene vil ha beliggenhet i Østre 
Bydel, med kort avstand til alt i den 
pulserende bydelen og en liten gåtur 
fra Stavanger sentrum.

TOMT/MATRIKKELNUMMER
Tomtens areal er under oppmåling. 
Det vil bli foretatt grensejusteringer 
og eventuell sammenslåing/deling av 
tomtearealer i forbindelse med  
utbygging. Nåværende tomte- 
betegnelse er: Gnr.52_ Bnr. 540 ,611 
m/flere i Stavanger kommune.
 
Det tas forbehold om at parkerings-
kjelleren kan komme på eget gnr/
bnr under bakken eller som egen 
næringsseksjon. Bruksnummer for 
eiendommen vil kunne bli endret. 
Parkeringskjeller seksjoneres slik 
selger selv finner mest hensiktsmessig. 

PARKERING/BOD/HEIS
1 p-plass i multiparkeringssystem 
pr. Byvilla. 

Sportsbod for R1 og R4 i parkerings-
anlegget. R2 og R3 i bolig. 

Gjesteparkering i henhold til  
kommunens bestemmelser. 
Selger forbeholder seg retten til å  
forestå fordelingen av sportsboder. 

VEI/VANN/KLOAKK
Eiendommen vil være tilknyttet  
offentlig vei, vann og avløp via  
stikkledninger.

REGULERINGSPLANER/BESTEMMELSER
Reguleringsplan 2745P Kvartal vest for 
Vindmøllebakken Storhaug bydel.

Kjøper må i tillegg sette seg inn i øvrige 
planer for nærområdene.

Utbygger tar forbehold om at det kan 
bli søkt om endringer/dispensasjoner 
fra reguleringsplanen som blir nød-
vendige ifm. detaljprosjekteringen og 
søknadsprosess mot off. myndigheter. 
Det er planer om videre utvikling 
av området og endringer kan i slike 
tilfeller forekomme. 

ØKONOMI

PRISLISTE
Det er utarbeidet en separat prisliste 
som viser bruksareal i hver Byvilla 
(BRA) inkludert eventuell innvendig 
bod. 

BETALINGSBETINGELSER
Det forutsettes at det inngås et for-
skudd på kr 100 000,- ved kontrakts- 
inngåelse til meglers klientkonto for 
prosjektet. Selger stiller nødvendige 
garantier etter bestemmelser i 
bustadoppføringslova. 

Hovedoppgjør og omkostninger skal 
innbetales til meglers klientkonto 
innen overtagelse minimum 5 dager 
før. Eventuelle tilvalg faktureres den  
enkelte kjøper og betales sammen 
med oppgjøret før overtakelsen. 

OMKOSTNINGER
Se prisliste. Det tas forbehold om  
endring av satsene for offentlige 
gebyrer og avgifter i tiden frem til 
hjemmelsovergang finner sted. 

LIKNINGSVERDI
Ikke fastsatt, men normalt utgjør 
denne ca. 30 – 40 % av boligens verdi. 

KOMMUNALE AVGIFTER
Endelige kommunale avgifter og 
eiendomsskatt vil tilkomme. Beløpene 
kan ikke opplyses ennå da de beror på 
forbruk og type abonnement, samt at 
beregningsgrunnlaget for eiendoms- 
skatt foreløpig ikke er endelig fastsatt 
av kommunen. 

GEBYR VED VIDERESALG
Dersom kontrakten/seksjonen ønskes 
videresolgt før overtagelse vil det 
påløpe et gebyr fra selger på kr 35.000 
inkl. mva for merarbeid i forbindelse 
med salget. Videresalg kan ikke gjøres 
uten selgers samtykke. Selger kan 
nekte uten å måtte begrunne 
sin avgjørelse. 

ØVRIGE KJØPSFORBEHOLD

OVERTAGELSE 
9 mnd. fra igangsettingstillatelse.
Se prisliste. Selger forbeholder seg 
retten til å fremskynde overtagelsen 
dersom dette er mulig. Kjøper varsles 
skriftlig 2 måneder før overtagelsen.  
Kjøper aksepterer at endelig 
overtagelsesdato med klokkeslett vil 
bli varslet kjøperne senest 4 uker før 
overlevering. 

HEFTELSER
Kopi av grunnbokutskrifter kan fås  
ved henvendelse megler.
 
På hovedeiendommen som eiendom-
men er fradelt fra, kan det være tinglyst 
servitutter i form av erklæringer/ 
avtaler som ikke fremkommer av  
grunnboken for denne eiendommen. 
Selger forbeholder seg retten til å selge 
sine rettigheter og forpliktelser overfor 
kjøpere til 3.mann. 

ENDRINGSARBEIDER
Det bli gitt mulighet for å gjøre enkelte 
individuelle tilpasninger. Selger vil 
i god tid før innredningsarbeidene 
starter, utarbeide en tilvalgs meny 
hvor priser og frister for beslutning vil 
fremkomme. Det er i utgangspunktet 
ikke anledning til å flytte på elektriske 
installasjoner eller avløp og vanntil-
førsel. Det beregnes opptil 20 % påslag 
på tilvalg.
 
Endringsarbeider kan kun kreves  
for en verdi av inntil 15 % av kjøpe- 
summen. 

FORBEHOLD OM REALISERING
Selger tar følgende forbehold for  
realisering av prosjektet:
• Minimum 3 av 4 byvillaer må  
 forhåndsselges innen 31.05.19.
• Igangsettingstillatelse fra  
 kommunen må være gitt innen  
 31.05.19

Etter 31.05.19 kan kjøper skriftlig  
trekke seg fra avtalen dersom selger  
ikke har avklart sine forbehold.  
Dersom kjøper avbestiller sin bolig før 
igangsettingstillatelse er gitt belastes 
et avbestillingsgebyr på 5 % av total 
kjøpesum. Dersom kjøper avbestiller 
boligen etter igangsetting så vil selger 
gjennomføre et dekningssalg med 
mulig krav om erstatning for kjøper.  
Jfr. bustadoppføringslova § 52.

ØVRIGE FORBEHOLD
Det kan forekomme avvik mellom 
byggebeskrivelse og tegninger. I slike 
tilfeller går byggebeskrivelsen foran. 
Dersom det er avvik mellom prospekt/
internettside og leveransebeskrivelse, 
er det den endelige leveranse- 
beskrivelsen i kontrakten som gjelder. 
Omfanget av leveransen er begrenset 
til denne. Det tas forbehold om  
trykkfeil i leveransebeskrivelse,  
prospekt og vedlegg. 

Alle opplysningene i denne salgs- 
oppgave er gitt med forbehold om rett 
til endringer som er hensiktsmessige 
og nødvendige, forutsatt at det ikke 
reduserer den generelle standarden. 
Kjøper aksepterer uten prisjustering 
at utbygger har rett til å foreta slike 
endringer. 

Eksempel på slike endringer kan være 
innkassing av tekniske anlegg, mindre 
endringer av boligens areal eller 
lignende. Det gjøres oppmerksom  
på at det i noen tilfeller kan komme  
sjakter og/eller nedforinger/rørføringer 
som ikke er vist på tegninger. 

Utomhusplanen i prosjektet er av en 
slik karakter at det ikke kan anses som 
et kart, men en illustrasjonsskisse fra 
arkitekt. Utomhusplan er utarbeidet 

for å illustrere tomtens planlagte 
opparbeidelse. Selger tar forbehold 
om å foreta endringer av utformingen 
av utomhus arealene i forbindelse med 
videre utbygging av området. 

Kjøper må senest innen 14 dager 
etter signering av kontrakt fremlegge 
bekreftelse/garanti på finansiering av 
leilighetskjøpet. Skjema må bekreftes 
av kjøpers bank før dette anses som 
gyldig.

Det gjøres oppmerksom på at de  
plantegninger som er i prospektet 
kan inneholde mindre avvik i forhold 
til de mer detaljerte plantegningene. 
Endringer i fasadeuttrykk kan også 
forekomme. 
 
Alle perspektiver, modeller, illustra- 
sjoner og møblerte planskisser 
er ment å gi et inntrykk av ferdig 
bebyggelse. Avvik vil kunne 
forekomme. 

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST
Det vil foreligge midlertidig bruks-
tillatelse eller ferdigattest ved 
overtagelse. 

ENERGIMERKING 
Byvillaene vil minimum tilfredsstille 
energimerke B

GARANTIER/OPPGJØR VIA MEGLER
Det skal benyttes megler til å forestå 
oppgjør mellom partene. Byvillaene 
selges iht. lov om bustadoppføring, 
og selger plikter å stille garantier 
etter gjeldende bestemmelser i loven. 
Eventuell overføring av innbetalt 
forskuddsbeløp fra megler til selger er 
avhengig av at selger har stilt garanti 
iht. bustadoppføringslovas § 47.

LOVVERK
Boligen selges iht. bustadoppførings- 
lova av 13.juni 1997 nr. 43. 
Boligen hvor bindende avtale  
inngås etter ferdigstillelse selges etter 
avhendingslovens normalregler. 

BUDREGLER
Boligene selges til fast pris. 

VEDLEGG
• PRISLISTE

Andre vedlegg nevnt i kjøpekontrakt 
som grunnboksutskrift, regulerings- 
plan, budsjett felleskostnader kan fås 
ved henvendelse megler. 

04.10.18

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle illustrasjoner, oversiktstegninger i perspektiv, bilder og planer er foreløpig utformet for å illustrere prosjektet. 
Dette materiellet vil derfor inneholde detaljer – eksempelvis beplanting, innredning, møbler, tekst og andre ting – som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige 
leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøperens side.
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ALLTID NOE FOR ALLE

Ja, Stavanger Øst byr virkelig på noe for alle. Også de 
unge og de minste. Kjelvene har ikke bare sin ikoniske 
dampveivals som ”alle” husker fra barndommen.  
Her finner du også førsteklasses skateramper og  
basketballbaner og en splitter ny lekeplass.  

Badedammen er også en god nabo. Denne litt rare,  
grønne og koselige ”lungen” hvor unge og gamle soler  
seg og bader. 

Dessuten finner du svært attraktive rekreasjonsområder 
rundt deg. For eksempel kommer du deg kjapt og enkelt 
til badeplassene i både Rosenli og Godalen. 

BYVILLA
VINDMØLLEBAKKEN

PÅ HISTORISK GRUNN

Vindmøllebakken henter sitt navn fra tiden da det sto 
en vindmølle i Pedersgata. Den ble bygget i 1836 og 
stod helt fram til 1950-tallet. Mølla ble opprettet av 
kjøpmennene Hans G. B. Sundt og Ola Baade. 
De startet med kornmaling. Senere ble det barkemølle. 
Til slutt ble mølla brukt som vedskjæreri. 

 Side 52  |  BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN BYVILLA – VINDMØLLEBAKKEN  |  Side 53 



KJØPE NYTT – ELLER BRUKT?

Det er flere fordeler ved å kjøpe helt  
ny bolig. Her er noen av dem:
• Ingen oppussing nødvendig
• Mer arealeffektive løsninger
• Lav dokumentavgift
• Minimalt behov for vedlikehold
• Fem års reklamasjonsrett
• Kontrollbefaring etter ett år
• Mer energieffektiv bolig
• Tidsriktig standard
• Moderne ventilasjon
• Bedre inneklima
• Enklere renhold
• God tid til å selge din nåværende 
 bolig før innflytting – mindre stress er 
 bedre livskvalitet!
• Sist, men ikke minst: Fast pris – 
 du slipper stressende budrunder!
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INTERESSERT 
I BYVILLA?

KONTAKT 
MEG!

Fra idé til virkelighet er vår ledestjerne. Kruse Smith Eiendom identifiserer 
de gode ideene og prosjektene. Vi har også gjennomføringskraften til å sette 
dem ut i livet. Vi utnytter kreativiteten og kunnskapen i selskapet vårt for å 
bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. For alt begynner med gode ideer.

KRUSE-SMITH.NO/BYVILLA

JORUNN H. AUSTBØ
976 44 466 

jorunn.austbo@kruse-smith.no


