
Tomter fra 356 til 601 m2

Flotte tomter uten 
byggeklausul i Lauvåsen

Lauvåsen ligger midt mellom Hamresanden og Dyreparken
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Unik mulighet!
Nå selger vi tomter uten byggeklausul. 

Flere av tomtene har flott utsikt!

Et spennende bolig-
område i rivende 
utvikling. Sporty 
Lauvåsen er klar til  
å ta imot nye beboere!

Lauvåsen bygges ut 
og selges av Konsmo 
Hus, HSH, Kruse Smith 
Eiendom, Byggmo 
Holding og Sanita 
Invest.
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Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse

Samferdselsanlegg og teknisk infrastrukur (PBL § 12-5, nr. 2)

Kjøreveg
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Gang-/ sykkelveg

Annen veggrunn - grøntareal

Kollektivholdeplass

Parkeringsplasser

Energinett

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)

Turdrag

Friområde
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Punktsymbol

Avkjørsel-både inn og utkjøring 0 10m 20m 30m 40m

ADRESSE OMRÅDE GNR./BNR. TOMT

Moneheia 19 Felt B12.1 Gnr. 63, bnr. 1180 Ca. 601 kvm

Moneheia 30 Felt B12.4 Gnr. 63, bnr. 1190 Ca. 591 kvm

Moneheia 35 Felt B12.1 Gnr. 63, bnr. 1184 Ca. 568 kvm

MONEHEIA

KVARTSVEIEN

ADRESSE OMRÅDE GNR./BNR. TOMT

Kvartsveien 41 Felt B13.2F Gnr. 63, bnr. 1227 Ca. 432 kvm

Kvartsveien 42 Felt B13.2C Gnr. 63, bnr. 1221 Ca. 393 kvm

Kvartsveien 58 Felt B13.2G Gnr. 63, bnr. 1233 Ca. 356 kvm

Moneheia

Kvartsveien
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Tomter – Moneheia 

Tomter – Kvartsveien
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Tomter uten 
byggeklausul.

Tomtestørrelse: 
356 – 601 m2

Fra Sporty Lauvåsen Family-race
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Lauvåsen fra oven
På toppen troner krem-tomter  
uten byggeklausul – men med  
en upåklagelig utsikt. Det eneste  
du må gjøre, er å velge tomt. 

Ser du hva  
som mangler? 
Nettopp! Du og din 
familie. Velkommen 
til et svært sporty og 
barnevennlig område. 
Her blir det lett å finne 
nye venner. Her blir  
det gøy å bo!
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1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
(PBL § 12-5 NR. 1)

1.1 BEBYGGELSESTYPE 
Innenfor alle delfelt i B9, B10, B12 og 
B13.2 skal det oppføres eneboliger. 
Innenfor B13.1 skal det oppføres  
rekkehus. Innenfor B13.3 skal det  
oppføres leilighetsbebyggelse. 

Innenfor B9.1, B9.2, B10.1a, B10.1b, 
B10.2b, B10.2c, B10.3a, B12.1, B12.2, 
B13.2c, B13.2d og 13.2g tillates 
enebolig med sekundærleilighet 
med BRA maks 60 m². Boliger innen 
delfelt B10.1a, B10.1b, B10.2.b, B10.2c, 
B12.1, B12.2, B13.2c, og B13.2d skal 
ha underetasje. Boligene innen delfelt 
B9.1, B12.1, B12.2 og B13.2f kan ha 
underetasje. Ved oppføring av bolig 
innen alle delfelt innen B9 og B12 kan 
det sendes egen byggesøknad for 
hver tomt. 

Ved oppføring av bolig innen alle 
delfelt tilknyttet B10 og B13, skal det 
sendes felles byggesøknad for hvert 
delfelt. 

1.2 UNIVERSELL UTFORMING 
Alle nye primære boenheter skal 
tilfredsstille forskriftens krav til  
tilgjengelig boenhet. 

1.3 KRAV TIL UTEOPPHOLDSAREAL 
For hver enebolig og rekkehusbolig 
skal det avsettes minimum 80 m² u 
teoppholdsareal og for hver leilighet  
(sekundærleilighet eller terrasse- 
leiligheter) minimum 50 m² ute- 
oppholdsareal. 

Minimum 50 % av uteoppholdsareal 
skal være på terreng. Areal brattere 
enn 1:3 tas ikke med i beregningen  

av uteoppholdsareal. Minimum 40 m² 
av uteoppholdsarealet pr boenhet skal 
tilfredsstille kravet om tilfredsstillende 
støynivå (LDEN < 55 dB). 

1.4 GARASJER 
Garasjer kan ha maks møne- eller 
gesimshøyde = 4,5 m over regulert 
høyde på atkomstvei ved innkjøring til 
tomten. Arker og kvister er ikke tillatt. 

Garasjer tillates oppført utenfor 
angitt byggegrense mot vei så fremt 
garasjen plasseres iht. Kristiansand 
kommunes veinormal. 

1.5 UTNYTTELSE 
Felt B13.1 kan bebygges med inntil 
1.000 m² BRA og felt B13.3 med BRA 
= 5.600 m². Felt B9.1, B9.2, B12.1 og 
B12.2 kan bebygges med inntil 300 m² 
BRA pr tomt. Øvrige delfelt kan  
bebygges med inntil 250 m² BRA pr 
tomt. 
 
Bruksareal som har himling lavere 
enn 1,5 m over gjennomsnittlig 
planert terreng, regnes med i grad av 
utnytting med 50 % av planets areal. 
Bruksareal som har himling lavere enn 
0,5 m over gjennomsnittlig planert 
terreng, inngår ikke i beregning av 
grad av utnytting. 

Påkrevde parkeringsplasser på terreng 
skal inngå i beregningen av grad av 
utnytting med 18 m² per plass.  

1.6 HØYDER 
Bygningenes maksimale gesimshøyde 
(GH) eller mønehøyde (MH) fremgår av 
plankartet. 

Bebyggelse på tomter med angitt 
gesimshøyde (GH) skal ha pulttak eller 

flatt tak. Bebyggelse på tomter med 
angitt mønehøyde (MH) skal ha saltak. 
Bebyggelse på tomter med angitt 
underetasje (UE) skal etableres med 
etasje under hovedinngangsplanet. 

1.7 TERRENGTILPASNINGER 
Ved byggesøknad skal det fremlegges 
snitt som viser forhold til nabotomt / 
nabobebyggelse og tilstøtende vei. 
Tomter der bebyggelsen skal ta opp 
terrengsprang er angitt med karv om 
underetasje (UE) eller maksimal høyde 
for planering (PH) innenfor bygge-
grensen. 

Murer og terrengsprang over 2,5m 
skal dokumenteres og illustreres 
spesielt. 

1.8 ESTETISKE FORHOLD 
Takflater skal ha ikke-reflekterende 
farge. 

1.9 TEKNISKE INSTALLASJONER 
Tekniske installasjoner skal inne- 
bygges og inngå i byggets volum og 
takform. Innen felt B13.3 kan heistårn 
tillates inntil 1,5 m over tillatt  
maksimal gesimshøyde. 

1.10 PARKERING 
Det skal avsettes 2 biloppstillings- 
plasser pr boenhet på egen tomt eller 
1,5 biloppstillingsplass på felles par-
keringsplass. Det skal avsettes 1 ekstra 
biloppstillingsplass på egen tomt ved 
bygging av bolig med ekstraboenhet. 
Minimum 5% av p-plassene pr felles/
offentlig parkeringsplass skal være 
hc-plasser med bredde minst lik  
4,5 m. Disse skal ligge i tilknytning  
til inngangspartier eller ved heis  
i parkeringskjeller. 

Plan nr. 1352   
Reguleringsbestemmelser for 

DETALJREGULERING – Lauvåsen felt B9-B10 og B12-B13. 
Sist revidert 25.02.2014. 

1.10 SYKKELPARKERING 
Det avsettes 2 oppstillingsplasser for 
sykkel pr boenhet på egen tomt. 

1.11 AVKJØRSEL 
Det tillates 1 avkjørsel pr enebolig-
tomt med maksimal bredde = 7,0 
meter. 

Avkjørsel til private eiendommer skal 
ha frisikt i henhold til Kristiansand 
kommunes veinormal. Maksimal  
stigning i avkjørsel skal være 2,5 %  
de første 5 m fra veikant. Stigning/ 
fall videre skal ikke være brattere  
enn 1:10.

1.12 GRØNN AREALFAKTOR (GAF) 
Grønn arealfaktor skal brukes som 
verktøy for dimensjonering av grønne 
flater/vegetasjon og skal sikre grønne 
flater/arealer utenom regulerte fri- 
områder/grønnstruktur. For bygge- 
områder regulert til boligformål skal 
grønn arealfaktor være minimum 0,3. 

Grønn arealfaktor, beregnet iht.  
metode som beskrevet i plan- 
beskrivelsen, skal dokumenteres  
ved innsending av byggesøknad. 

2 SAMFERDSELSANLEGG OG  
TEKNISK INFRASTRUKTUR  
(PBL § 12-5 NR 2) 

2.1 TEKNISK PLAN 
Det skal utarbeides teknisk plan for 
alle arealer regulert til samferdsels- 
anlegg og teknisk infrastruktur.  
Tekniske planer for vann, avløp og 
overvann skal omfatte hele plan- 
området med nødvendige  
tilknytninger til eksisterende nett. 

Tekniske planer skal også omfatte  
ras- og fallsikring. 

Samferdselsanlegg og teknisk infra-
struktur skal anlegges som vist på  
plan og i samsvar med gjeldende  
kommunale normaler. 

2.2 BRUK AV VEIGRUNN, JF. PBL  
§ 12-7 NR. 14. 
Alle regulerte vegarealer skal være 
offentlige med unntak av f_V12.2 som 
er felles adkomstvei for boligene i felt 
B12.4. 

2.3 ENERGINETT 
Innen område EL1 – EL4 tillates opp- 
føring av nettstasjon, plassert mini-
mum 1,5 m fra angitt formålsgrense. 

3 GRØNNSTRUKTUR  
(PBL § 12-5 NR 3) 

3.1 UNIVERSELL UTFORMING 
Alle regulerte lekeplasser skal være 
universelt tilgjengelige. Det stilles ikke 
krav om universell utforming av sti- 
forbindelser/snarveier innen regulerte 
friområder. 

3.2 FRIOMRÅDE 
Det skal utarbeides utomhusplan for 
alle arealer regulert til friområde.  
Planen skal godkjennes av kommunen  
og være utarbeidet i tråd med  
”Normaler for utomhusanlegg  
i Kristiansand kommune”. 
Utomhusplanen skal bl.a. vise:
–  Vegetasjon, terreng og andre  

elementer som skal bevares
–  Terrengbearbeiding og overganger 

mot tilstøtende områder
–  Utforming og møblering  

av lekeplasser
– Utforming av turveier
– Ras- og fallsikring

Eksisterende vegetasjon og markflater 
på regulerte friområder skal bevares 
og beskyttes, inntil godkjent utom- 
husplan foreligger. 

Regulerte friområder skal ikke  
benyttes til lager eller rigg, uten at 
dette er godkjent av kommunen. 
o_Lek 1 og deler av o_Kvartalslek 
opparbeides som sandlek for felt B9 
og B10. 
o_Lek 2 opparbeides som sandlek  
for felt B12. 

o_Lek 3 opparbeides som sandlek  
for felt B13. 

Oppfylling av lekeplasser iht. regulerte 
høyder skal skje med gode, stabile 
masser. Innen regulerte friområder 
skal eksisterende terreng og  
vegetasjon bevares. Bearbeiding av 
terreng for å tilrettelegge for bruk 
av områdene som rekreasjonsareal, 
etablering av stiforbindelser/snarveier, 
samt terrengtilpasning i overgangs- 
sone mot byggeområder, samferdsels- 
anlegg og mot tilgrensende leke-
plasser tillates. Sprengningsarbeider 
i friområdene tillates kun der dette er 
avklart i utomhusplanen. 

Område o_F3 tillates fylt opp med 
stedegne masser. Fyllingen skal  
revegeteres og tilpasses og under-
ordnes eksisterende hovedformer i 
terrenget. Overflaten kan gjerne være 
kupert, men skal ikke overstige nivået 
på regulert samlevei o_V01 og skal ha 
en naturlig avtrapping mot område 
o_F4. 

Innenfor områdene o_Ft1 og o_Ft2 
tillates etablert grusa snarvei med 
stigning maks 1:10. 

Innenfor områdene o_F05 og/eller 
o_F06 skal det etableres stiforbindelse 
til opparbeidet gangforbindelse til 
Hamresanden/Rv41. 

4 HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 
4.1 SIKRINGSSONE – FRISIKT (H140) 
Innenfor frisiktarealet tillates ikke 
murer, gjerder eller vegetasjon høyere 
enn 0,5 m over tilstøtende veiers nivå. 
Terreng skal ikke planeres høyere enn 
tilstøtende veiers nivå. 

4.2 SIKRINGSSONE TUNELL (H190) 
Innen sikringssonen H190_1 kan 
boring i grunnen eller tiltak under 
kjellernivå på bygg ikke foretas uten 
at Statens vegvesen har uttalt seg til 
planlagte tiltak. 
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4.3 SIKRINGSSONE KRISTIANSAND 
LUFTHAVN, KJEVIK (H190) 
For oppføring av nybygg innen  
sikringssonen H190_2 skal det 
foreligge radioteknisk vurdering av 
leilighetsbygg og bruk av tårnkraner. 
Vurderingen skal godkjennes av  
Avinor før tillatelse kan gis.

 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  
(PBL § 12-7 NR 10) 
5.1 RAMMETILLATELSE 
Før det gis rammetillatelse for  
samferdselsanlegg o_V01, o_V10.1 
og o_P10.2 skal det være gjennomført 
skredanalyse / modellering av påpekte 
skråninger til anleggene iht. utført 
rassikringsanalyse i planarbeidet, med 
angivelse av krav til sikringstiltak. 

Før det gis rammetillatelse til tiltak 
innen felt B10.3b, B13.2b, B13.2c og 
B13.3 skal det være gjennomført 
skredanalyse / modellering av påpekte 
skråninger iht. utført rassikrings- 
analyse i planarbeidet, med angivelse 
av krav til sikringstiltak. 

Før det gis rammetillatelse til  
bebyggelse og anlegg skal det 
foreligge godkjente tekniske planer 
for samlevei o_V01 med tilhørende 
teknisk infrastruktur 

Før det gis rammetillatelse til  
bebyggelse skal det foreligge god-
kjent utomhusplan for o_Kvartalslek 
og godkjent igangsettingstillatelse  
for samlevei o_V01. 

Før det gis rammetillatelse til  
bebyggelse innen hvert delfelt skal 
det foreligge godkjente tekniske 
planer for adkomstvei og tilhørende 
offentlig besøksparkering, samt god-
kjent utomhusplan for tilgrensende 
friområder og tilhørende sandleke-
plass. 

Før det gis rammetillatelse til  
bebyggelse innen delfelt B10.1a, 
B10.1b, B13.2b, B13.2c og B13.3 skal 
det dokumenteres at forskriftenes krav 

til tilfredsstillende støynivå ute  
og inne er ivaretatt. 

5.2 IGANGSETTINGSTILLATELSE 
Før det gis igangsettingstillatelse til 
bebyggelse og anlegg innen B12 skal 
kjørevei o_V01, med tilhørende fortau,  
busslommer, gang- og sykkelvei være 
ferdigstilt. Tilhørende VA anlegg skal 
være opparbeidet og øvre bærelag/1. 
slitelag på kjørevei o_V01 skal være 
lagt. Areal inkl. sikkerhetssone rundt 
sirkelhuske og klatrestativ på  
eksisterende kvartalslekeplass på 
Moneheia skal oppgraderes med 
universelt utforma fallunderlag, type 
«gummibark». Tiltaket skal gjøres  
i samråd med Parkvesenet og  
velforeningen i området. 

Før det gis igangsettingstillatelse 
til bebyggelse innen delfelt B10.1a, 
B10.1b, B13.2b og B13.2c skal det 
være avklart med Statens vegvesen at 
tiltaket ikke vil komme i konflikt med 
planlagt ny hovedveiforbindelse til 
Kjevik. 

5.3 BRUKSTILLATELSE 
Før det gis brukstillatelse til be-
byggelse skal o_Kvartalslek være 
opparbeidet i henhold til godkjent 
utomhusplan og kjørevei o_V01, med 
tilhørende fortau, busslommer, gang- 
og sykkelvei skal være ferdigstilt. 
Tilhørende VA anlegg skal være oppar-
beidet og øvre bærelag/1. slitelag på 
kjørevei o_V01 skal være lagt. Ras-  
og fallsikring innenfor tilgrensende/ 
tilhørende offentlige områder skal 
være gjennomført. 

Før det gis brukstillatelse skal  
stiforbindelser/snarveier til  
o_Kvartalslek være opparbeidet  
i henhold til godkjent utomhusplan. 

Før det gis brukstillatelse til bebyggel-
se innen B9 og B10 skal sandlek o_Lek 
1 være opparbeidet i henhold til god-
kjent utomhusplan. Øvre bærelag/1. 
slitelag på samferdselsanleggene 
o_V10.1, o_V10.2, o_P10.1, o_P10.2 og 

o_P10.3 skal være lagt og tilhørende 
VA-anlegg skal være opparbeidet. 

Før det gis brukstillatelse til bebyg-
gelse innen B12 skal sandlek o_Lek 2 
og snarvei o_Ft2 være opparbeidet 
i henhold til godkjent utomhusplan. 
Øvre bærelag/1. slitelag på samferds- 
elsanleggene o_V12.1, o_P12.1 og 
o_P12.2 skal være lagt og tilhørende 
VA- anlegg skal være opparbeidet. 

Før det gis brukstillatelse til bebyg-
gelse innen B13 skal sandlek o_Lek 3 
være opparbeidet i henhold til god-
kjent utomhusplan. Øvre bære- 
lag/1. slitelag på samferdsels- 
anleggene o_V13.1 og o_P13.1 skal 
være lagt og tilhørende VA- anlegg 
skal være opparbeidet. 

Godkjent av Bystyret i Kristiansand 
den 09.04.2014 som sak nr. 62. 

Plan- og bygningssjefen.
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Pull up

Tårnet

Vegghinder

Stokkhinder

Over under

Cargonett

Pull up RingsklieRørhinder

Apegang       

Over & under

Tauhinder

Stokkhinder

Ringer

Dekkgate

Tau over & under

I Lauvåsen har vi 
bygget Norges  
lengste hinderløype!
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Stål i bein  
og armer
Et attraktivt bomiljø 
hvor alt ligger til rette 
for fysisk aktivitet 
og glede. Tuftepark 
og hinderløype 
er på plass. Aktivt 
idrettsmiljø og glade 
naboer like så. 
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Informasjon om eiendommen

BESKRIVELSE
Tomter uten byggeklausul. 

SELGER
Kruse Smith Boligutvikling AS, Org.nr. 
992 669 039.

TOMT/MATRIKKEL
Eiendommen har eiet tomt.  
Matrikkelbrev og informasjon om 
størrelse vil bli ettersendt. Tomtene 
kan selges samlet eller hver for seg. 
Tomtene leveres med tekniske anlegg 
fremført tomtegrense. Kjøper må selv 
bekoste opparbeidelse av tomten. 

VEI/VANN/KLOAKK
Tilknyttet offentlig nettverk.

BYGGEMELDING
Kjøperen er selv ansvarlig for å  
byggeanmelde samt å fremskaffe  
bygningsmyndighetenes  
godkjennelse for den bebyggelse  
som er tenkt oppført på eiendommen 
før eventuelle byggearbeider  
igangsettes. Kostnader i forbindelse 
med byggeanmeldelse, tilknytnings-
gebyr, grunnundersøkelser,  
geoteknisk rapport m.m. påhviler 
kjøperen.

BOLIGKJØPERFORSIKRING
EiendomsMegler 1 formidler  
Boligkjøperforsikring fra HELP  
Forsikring AS. Det er en rettshjelps-
forsikring som gir trygghet og 
profesjonell juridisk hjelp dersom det 
oppdages uventede feil eller mangler 
de neste fem årene. Du kan ta kontakt 
med megler for å få informasjon om 
boligkjøperforsikring eller lese mer 
på help.no. Forsikringen tilbys kun til 
privatpersoner som kjøper eiendom til 
eget eller nærmeste families bruk, og 
det er en forutsetning at kjøpsavtalen 
reguleres av avhendingsloven. Ved 
kjøp av landbrukseiendom/småbruk, 

er det kun forhold tilknyttet til  
våningshuset som omfattes av  
forsikringen. For nærmere detaljer 
henvises det til forsikringsvilkårene. 
Megler mottar tegningsprovisjon  
fra HELP.

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en 
annen (såkalt hovedbøl) er det mulig 
at det er tinglyst rettigheter eller 
forpliktelser knyttet til eiendommen 
i form av erklæringer og/eller avtaler 
(såkalte servitutter) som ikke  
fremgår av grunnboken for denne 
eiendommen.

KONSESJON
Kjøper må signere egenerklæring om 
konsesjonsfrihet og plikter å bebygge 
eiendommen innen 2 år.

ØKONOMI
Tomteprisene fremgår av vedlagt 
prisliste. Selger står til enhver tid fritt 
til å endre prisen på tomter som ikke 
er solgt. 

BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesum og omkostninger skal 
innbetales til meglers klientkonto for 
prosjektet innen overtakelse.  

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. 

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. 

HEFTELSER
Kopi av grunnboksutskrift kan fås ved 
henvendelse til Eiendomsmegler1. 
Tomten overdras med de rettigheter 
og forpliktelser som grunnboken viser. 
Selger kan tinglyse bestemmelser som 
er nødvendige for å gjennomføre  
prosjektet, pålagt av offentlig  
myndighet eller naboforhold. 

ØVRIGE FORBEHOLD
Det gjøres oppmerksom på at alle 
perspektiver, modeller, illustrasjoner  
er ment å gi et inntrykk av ferdig  
bebyggelse. Avvik vil kunne 
forekomme. 

VEDLEGG
Vedlegg: Før innleggelse av bud må 
følgende vedlegg gjennomgåes:
• Kommunale opplysninger,  
 reguleringsplaner m.m
• Evt. Servitutter og heftelser
• Reguleringsbestemmelser for 
 Lauvåsen
• Prisliste
• Evt. Andre vedlegg

Andre vedlegg nevnt i kjøpekontrakt 
som grunnboksutskrift, regulerings-
plan kan fås ved henvendelse til 
Eiendomsmegler1

AVTALEBETINGELSER
Salgsoppgaven er basert på de  
opplysningene selger har gitt til  
takstmann og megler, samt  
opplysninger innhentet fra  
kommunen, Statens kartverk og  
andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen selges i den stand og 
stilling som den er i ved besiktigelsen 
jfr. Lov om avhending av fast eigedom 
(avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan 

Lauvåsen, midt 
mellom Hamresanden 
og Dyreparken, skal 
være et godt sted  
å bo. Målet er også  
å bli den mest sporty 
bydelen i Norge. 
Gir det litt ekstra 
hjertebank? I så fall 
passer du godt inn her! 
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derfor ikke påberope seg noen andre 
av bestemmelsene i lovens kapittel 3 
enn de som er ufravikelige ved  
forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). 
Selgers ansvar etter avhendingslova 
blir med dette redusert for eventuelt 
mindre vesentlige skjulte feil og  
mangler. Ved salg til profesjonelle  
kjøpere gjelder ikke Avhendings- 
lovens kapittel 3 med unntak av  
§ 3-7 og 3-8. 

Har kjøperen før avtalen ble inngått 
undersøkt eiendommen eller uten 
rimelig grunn latt være å følge en 
oppfordring fra selger/megler om  
å undersøke eiendommen, kan  
kjøperen etter avhendingsloven ikke 
gjøre gjeldende som mangel, noe  
han burde blitt kjent med ved  
undersøkelsen. Dette betyr at kjøper 
ikke kan reklamere på forhold som 
han kunne ha oppdaget dersom  
kjøper hadde besiktiget eiendommen 
før bindende avtale ble inngått.

REGISTERBETEGNELSE
Lauvåsen B12.1, B12.2, B12.4, B13.2c, 
B13.2c, B13.2d, B13.2f og B13.2g

TOMTEAREAL OG EIERFORM
Eiendommen har eiet tomt.  
Matrikkelbrev og informasjon om 
størrelse vil bli ettersendt. Tomtene 
kan selges samlet eller hver for seg. 
Tomtene leveres med tekniske anlegg 
fremført tomtegrense. Kjøper må selv 
bekoste opparbeidelse av tomten. 

REGULERINGSPLANER/ 
BESTEMMELSER 
Detaljplan nr.1352, sist revidert 
25.02.2014 og godkjent 09.04.2014.

En forutsetning for salget er at  
skjøtet for eiendommen tinglyses  
på kjøper. Kjøper aksepterer at 
EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre 

kjøpesum i egen markedsføring.  
Interessenter og kjøper må godta at 
selger og megler bruker elektronisk 
kommunikasjon i salgsprosessen.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE 
GJENNOMFØRING AV EN HANDEL
I henhold til Lov om tiltak mot 
hvitvasking og terrorfinansiering 
(Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å 
gjennomføre legitimasjonskontroll.

Dette innebærer blant annet plikt  
for meglerforetaket til å foreta  
kundekontroll av begge parter i 
handelen, herunder plikt til å foreta 
kontroll av reelle rettighetshavere der 
kjøper (budgiver) opptrer på vegne  
av andre enn seg selv. Endelig  
kundekontroll av kjøper skjer senest 
på kontraktsmøtet. Dersom  
kundekontroll ikke kan gjennomføres 
kan ikke meglerforetaket bistå med 
gjennomføring av handelen, herunder 
ikke foreta oppgjør.

Meglerforetaket er videre forpliktet  
til å rapportere ”mistenkelige  
transaksjoner” til Økokrim. Med 
”mistenkelig transaksjon” menes 
transaksjon som mistenkes å involvere 
utbytte fra straffbar handling eller som 
skjer som ledd i terrorfinansiering. 
Manglende mulighet for kunde- 
kontroll kan også være et forhold som 
gjør transaksjonen mistenkelig.

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende 
mot meglerforetaket som følge av 
at meglerforetaket overholder sine 
plikter etter Hvitvaskingsloven.

Informasjon om eiendommen (forts.)

Informasjon om nabolaget
Skole, Barnehager Nivå Klasser/avd Elever/barn Distanse

Hånes skole avd. Brattbakken 4-7 kl. 12 klasser 253 elever 2.9 km

Hånes skole avd. Heståsen 1-3 kl. - - elever 4 km

Ve skole 1-10 kl. 20 klasser 422 elever 4.2 km

Oasen skole Strømme 1-6 kl. - 20 elever 5.8 km

Vigvoll skole 8-10 kl. 8 klasser 189 elever 3.9 km

Kristiansand katedralskole/Gimle - - - elever 10.4 km

Kvadraturen Skolesenter - - 1200 elever 11.3 km

Varer/tjenester

Sørlandssenteret 3.4 km
Slotts Quartalet 11.4 km

Vitusapotek Lauvåsen 2 km
Vitusapotek Sørlandssenteret 3.4 km

Sørlandssenteret Vinmonopol 3.4 km

Kiwi Hamresanden 1.7 km
Kiwi Hånes 2.8 km

Sport

Solvika kunstgress 3.1 km
Nye Mester'n fritidssenter 4 km

Fitness 24/7 1.9 km
Randesund Fysioterapi og Tr.senter 4.4 km

Transport

Kristiansand Kjevik 6.4 km

Kristiansand stasjon 12.1 km

Granittveien 1.3 km

Demografi

34% er gift

43% er barnefamilier

43% har høyskoleutdanning

39% har inntekt over 400.000

87% eier sin egen bolig

58% har bolig på over 120 kvm

98% av boligene er nyere enn 20 år

87% bor i enebolig

87% av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei
(*Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS avd. Kristiansand kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
dataene.

Nabolaget
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Sporty Lauvåsen – Norges mest sporty bydel!

Lauvåsen, midt mellom Hamresanden og dyreparken, skal være et godt sted å bo. Målet er også å bli den mest sporty  
bydelen i Norge. Vi ønsker å inspirere til en aktiv livsstil ved å ta i bruk boområdet og omgivelsene rundt. I tillegg til 
rekkehus, eneboliger og leiligheter skal vi bygge Norges lengste hinderløype. Løypa skal stå ferdig i 2017, og er et tilbud 
for alle, uansett alder og form. I 2016 fikk vi på plass byens første Tuftepark og arrangerer ukentlige treninger som er gratis 
for alle som har lyst til å holde seg i form. Stikkordet er lavterskel og alt handler om livsglede. Det kan også holde lenge 
med en fin tur i skogen en frisk høstdag…

Byggetrinn 1 på Lauvåsen er allerede et godt og levende bomiljø med en aktiv velforening og eget idrettslag.  Det er kort 
vei til Dyreparken, Sørlandssenteret, Hamresanden og Kristiansand sentrum. I tillegg er det nærhet til Kjevik, golfbaner, 
rideanlegg, alpinbakke mm

Formingsveilederen er et verktøy for å ivareta en helhetlig og gjennomført tankegang. Veilederen gir retningslinjer og skal 
definere et begrenset utvalg prinsipper for valg av materialer og utforming for å sikre utviklingen av et godt bomiljø og 
samtidig ivareta helheten i området. 

Veilederen skal bidra til at Lauvåsen i framtida fremstår med identitet og positivt særpreg. Lauvåsen skal bli godt å se på 
og en god plass å bo. 

Kristiansand 2017

1. PLANER MED BESTEMMELSER FOR BYGGETRINN 2
1.1 Reguleringsplan med bestemmelser

2.1 FELLES RETNINGSLINJER
2.1 Generelle retningslinjer for utbyggere
1. Utbygger forplikter å planlegge å gjennomføre utbygging i henhold til reguleringsplan med bestemmelser  
 og formingsveileder.
2. For å sikre estetisk kvalitet skal boligene og utearealene planlegges og utføres av kvalifiserte fagfolk.
3. Hovedutbygger, Randesund Tomteutviklings AS vil etablere velforening for området som alle utbyggere/
 boligkjøpere plikter å være medlem av. Vedtekter for velforeningen finnes i denne formingsveilederen.
4. Utbyggere/boligkjøpere plikter å etterkomme denne formingsveilederen på alle punkter. Brudd på noe i 
 formingsveilederen vil kunne medføre krav om ombygging/utbedring og dekning av påløpte kostnader.
5. Utbyggere/boligkjøpere oppfordres til å bygge boliger med dobbel sportsbod for dermed å legge til rette 
 for aktive familier i Sporty Lauvåsen.

2.2 Innsending av byggemeldingstegninger til Randesund Tomteutvikling AS
1. Tegningene skal omfatte planer, snitt og fasader i målestokk 1:100. I tillegg skal det lages utenomhusplan som 
 viser tomt med ferdig opparbeidet terreng med høydeangivelse, levegger, terrasser, belegg og beplantning 
 inntegnet.
3. Tegninger skal omfatte tegninger av carport/garasje og boder som eventuelt bygges senere.
4. Utvendig materialer og fargebruk skal beskrives.

Formingsveileder for B9, B10, B12 og B13
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3.9 Postkassestativ
 Utbygger står for oppsetting av felles postkassestativ som skal benyttes av alle beboerne.

4. VEDTEKTER FOR VELFORENING
FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR VELFORENING LAUVÅSEN  B9, B10 og B13
Vedtatt på konstituerende møte (xx.zz.cc)

1. Definisjon:
1.1 Velforeningen er en forening hvor alle huseiere/leilighetseiere og andre på del felt B9, B10 og B13 på Lauvåsen har 
 rett og plikt til å være medlem, og slik at hvert gårds- og bruksnummer samt seksjonsnummer representerer ett 
 medlem med en stemme på Generalforsamlingen. Velforeningen skal være en juridisk enhet. Feltet står fritt i å 
 etablere nødvendig samarbeide om vedlikehold av et område

2. Formål:
2.1. Velforeningen skal ivareta felles interesser ved å stå for organisering av tiltak til bevaring og bedring av bomiljøet og 
 boligsituasjonen i sin alminnelighet. Jfr. Også pkt 6.

2.2 De deler av feltet som er regulert til private fellesarealer, lekeplasser, private veier, støyskjerm, biloppstillingsplasser 
(felles) og plass for avfallsholder, bestyres og forvaltes av velforeningen eventuelt i samarbeid med nabo felt. Det samme 
gjelder all felles beplantning utenfor de respektive tomtegrenser, som ikke overdras og vedlikeholdes av kommunen.
Velforeningen har til formål å stå for drift og vedlikehold av disse anleggene. De omtalte fellesarealer og private anlegg er 
spesielt avmerket på kart fra utbyggerne på enkelte delfelt.

3. Organer:
A Generalforsamlingen
 1. Generalforsamlingen er velforeningens høyeste organ og avholdes årlig innen utgangen av mars måned. Saker  
  skal opp på generalforsamlingen må være styret i hende innen 15. januar. Generalforsamlingen innkalles med 
  3 ukers varsel.
 
 2. Generalforsamlingen behandler:
 i. Styrets beretning
 ii. Styrets reviderte regnskap
 iii. Ansvarsfrihet for styret
 iv. Medlemskontigent og budsjett
 v. Andre innsendte saker
 vi. Valg av
  A. Leder
  B. Styremedlemmer og varamedlemmer
  C. Revisor
  D. Valgkomite

 3. Valgregler
 i. Generalforsamlingen er velforeningens høyeste organ og avholdes årlig innen utgangen av mars måned. 
  Saker som skal opp på generalforsamlingen må være styret i hende innen 15. januar. Generalforsamlingen 
  innkalles  med 3 ukers varsel.
 ii. Revisor velges for 2 år.
 iii. Valgkomite skal bestå av 2 medlemmer og velges for 1 år
 iv. Valgkomiteen forbereder og administrerer alle valg. Valgkomiteen skal fremskaffe minst det nødvendige 
  antall kandidater til alle verv og legge fram de forslag som kommer inn fra medlemmene.

 

2.3  Generelle retningslinjer for beboere
1. Beboerne er pliktige medlemmer av velforeningen. Velforeningen foreslår vedtekter og medlemsavgift. 
 Velforeningen skal ha ansvar for drift og vedlikehold av fellesareal og fellesanlegg.
2. Bolig skal ferdigstilles.
3. Beplantning og opparbeiding av terrasser og utearealer skal være opparbeidet senest 18 måneder etter 
 Innflytting.
4. Ved levering av ferdigstilt bolig skal selger sikre at kjøper er inneforstått med at kjøper ferdigstiller bolig i 
 overensstemmelse med godkjente tegninger og i overensstemmelse med formingsveilederen.
5. Oppføring av carport/garasje og tilleggsboder kan utsettes, kjøper må da forplikte seg til å nytte utarbeidede   
 tegninger godkjent ved rammesøknad.
6. Det tillates ikke parabolantenner eller andre utenomhus installasjoner som kan forstyrre helhetsinntrykket av 
 boligfeltet.

3. ESTISKE FORPLIKTELSER
3.1 Uteareal
 Lauvåsen boligområde skal være et godt sted å bo allerede fra dag en, derfor er det ønskelig å bevare terrenget i den  
 grad det er mulig. Kvaliteter ved området som kan brukes til samlingspunkter bør ivaretas. Ved utbygging skal det   
 vektlegges at bolig, fellesområder og utearealer skal ha en funksjonell utforming for alle befolkningsgrupper.

3.2 Kompost
 Kompost er hver enkelt beboers plikt. Vellet oppfordres til å finne felles løsninger på hvordan kompost kan håndteres 
 (f. eks arrangere felles containere ved vår rydding). 

3.3 Utvendig støttemurer
 Utvendige murer skal i hovedsak bestå av naturstein. Betong kan være et alternativ, men da ved bruk av stående 
 bordforskaling.

3.4 Bolig/garasje/carport/bod
 Lauvåsen boligområde skal ha et moderne uttrykk. Boligene skal preges av store vindusflater og mye lys. Fasadetrekk  
 skal ikke være ensartet over lengre enn 20 meter.
 Uteområdet skal preges av natur og natur elementer. Store flater med svart asfalt bør ikke forekomme.
 Nye boliger i Sporty Lauvåsen skal bygges med dobbel sportsbod på minimum 10 m2. Dette for å ivareta behovet for  
 å lagre og gjøre utstyr lett tilgjengelig. Det være seg sykler, ski, barnevogner, baller etc. 

3.5 Materialvalg
 Boligene skal ha moderne materialvalg som mur, betong, stein, stål og glass i kombinasjon med tre. Materialvalget  
 skal baseres på naturmaterialer.

3.6 Tak
 Takform og takvinkel skal samsvare og harmonere for bebyggelsen innenfor hvert felt og gruppe.

3.7 Fargevalg
 Boligene skal preges av dempet fargebruk. 
 Fasade og tak materialer skal ikke gi sjenerende lysrefleksjon

3.8 Terrasser/levegger
 Det tas hensyn til solforhold og skjerming. Levegger skal ha samme materialvalg og uttrykk som boligen eller naturlig  
 sammenfalle med denne. Terrassen bør bestå av naturmaterialer som stein, eller tre. Ved takterrasser skal inngjerding  
 være i samme utførelse som boligen eller naturlig sammenfalle med denne. Ved endringer av levegger og terrasser  
 skal naboer i hvert felt få anledning til å uttale seg. Opprettholdelse av et pent estetisk totalinntrykk skal vektlegges.
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 H. Økonomiske utellinger
  Forslag til nyinvesteringer som krever økonomiske uttellinger av den enkelte utover kontingenten skal 
  distribueres minst 6 uker før vedtak fattes.
 I. Møteledelse
  Møtene ledes av styrets leder om vedkommende ønsker det. Ellers velges møteleder av forsamlingen.

 6. ØKONOMI OG REGNSKAP:
 6.1. Kontingentens størrelse fastsettes på velforeningens generalforsamling for ett år av gangen. Kontingenten 
  innkreves med betalingsfrist 1.3 og 1.9.
 6.2. Regnskapsåret følger kalenderåret. Vellet fører regnskap og avholder egen kasse. Kontanter skal settes på 
  bankkonto som disponeres av kasserer og leder.
 6.3. Styret utarbeider og legger frem for generalforsamlingen forslag til budsjett for drift av vellet.
 6.4. Kostnader til fellestiltak som vedtas av generalforsamlingen og som ikke dekkes av kontingenter, fordeles likt på  
  medlemmene. Styret kan disponere inntil 20 % av et års kontingent til tiltak som ikke spesielt budsjettert, uten  
  forutgående samtykke av fellesmøte.
 6.5. Prokura! opptak av lån: 
  Velforeningen forplikter seg utad ved underskrift av styrets leder eller nestleder sammen med ett styremedlem.  
  Opptak av lån krever 2/3 flertall i fellesmøte og i styret.
 6.6. Godtgjørelse til formann, sekretær og kasserer fastsettes årlig av årsmøtet

7 GENERELLE BESTEMMELSER
A. Ivaretakelse av bomiljøet:
 1. Grøntanlegg m.v.: Enhver beboer skal bidra til al fellesarealene (inkl. kommunale områder) og all felles beplanting  
  i området ikke beskadiges eller på annen måte forringes. Vesentlig beskjæring eller felling av trær (også på privat  
  grunn som var en del av leveransen fra utbygger) tas opp med vellet styre på forhånd.
 2. Parkering:
  Alle plikter å vise aktsomhet ved parkering innenfor området. Gjesteparkeringsplasser skal primært benyttes av  
  gjester eller annen nødvendig korttidsparkering innen de enkelte delfelt. Egne og leieboeres biler (inkl. 
  firmabiler), tilhengere, campingvogner, båter etc. skal parkeres/oppbevares på egen tomt. Det må reguleres med  
  offentlige skilt om det blir et problem.

B. Ordensregler for Lauvåsen 
 1. Ordensreglene er ment å være retningsgivende for hvordan beboerne skal forholde seg i spørsmål som har 
  betydning for etablering av gode naboforhold og utvikling av Lauvåsen som et godt sted å bo.
 2. Bruk av sunn fornuft, samt de regler som er nedfelt i politivedtektene for Kristiansand, er grunnlaget for 
  regelverket. Tvister bør søkes løst mellom berørte beboere før de tas opp med vellet.
 3. Den enkelte beboer bør og skal tenke over om aktiviteter som igangsettes på egen eiendom kan være til sjenanse  
  for naboer.
 4. Ved arbeid på egen eller annens eiendom er huseiere forpliktet til å forvisse seg om at arbeidet ikke beskadiger  
  nabo eiendommer, beplanting, ledninger, kabler eller lignende.
 5. Det anbefales at helgefreden overholdes og at støyende maskiner, plenklippere, elektroverktøy etc. ikke benyttes  
  utendørs søn- og helligdager.
 6. Husdyr kan være en berikelse for bomiljøet under forutsetning av at eierne følger gjeldende regelverk for 
  husdyrhold i Kristiansand kommune. Dette gjelder særlig bruk av pose og at hunder holdes i bånd.
 7. Det er et felles ansvar å bidra til at området holdes rent og ryddig, samt å rettlede barn og unge som ikke  
  fullt ut ser og forstår hva ordensreglene innebærer.
 8. Regulerte frisiktsoner må opprettholdes.

Kristiansand den 09.01.2017

B. Velforeningens styre
 1. Styret står for den daglige ledelse og drift i henhold il gjeldende vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.
 2. Styret har 4 medlemmer inkludert styreleder (se pkt 3i). Styret velger nestleder, kasserer og sekretær og 
  konstituerer for øvrig seg selv.
 3. Det føres protokoll over styremøtene. Referat fra styremøtene sendes medlemmene.
 4. Styrets oppgaver:
  Valgforeningens styre skal bl.a.
 i. Ta opp saker av felles interesse for medlemmene, etter ønske fra medlemmene eller på eget initiativ.
 ii. Ta initiativ til og støtte opp om velferdstiltak.
 iii. Besørge vedlikehold av vellets eiendommer, gjennom vedlikeholdsavtaler og dugnader.
 iv. Behandle saker vedrørende bomiljøet.
 v. Arrangere generalforsamling minst en gang i året, inkl. forberedelse av saker, regnskap og årsmelding.
 vi. Holde medlemmene informert om vellets virksomhet

 5. Bestemmelser som gjelder fellesmøter
 A. Adgang til fellesmøter:
  Alle beboere innen vellet har adgang til generalforsamling og andre fellesmøter. (Om stemmerett, se 1. 
  Definisjon)
 B. Fullmakt:
  t medlem som selv ikke møter kan gi skriftlig fullmakt til en annen beboer innen vellet.
 C. Tillitsverv
  Hvert medlem er forpliktet til å motta valg til et tillitsverv med mindre vedkommende har hatt tillitsverv
  i foregående periode.
 D. Krav om fellesmøte:
  Fellesmøter holdes så ofte vedtektene krever det eller når minst 20 % av medlemmene krever det. 
  Slike krav fremsettes skriftlig og må være undertegnet av tilstrekkelig antall medlemmer.
 E. Innkalling:
  Fellesmøter skal innkalles med 8 – 21 dagers skriftlig varsel til hvert medlem. (3 uker for generalforsamlingen.)  
  Innkallingen skal opplyse om møtets saksliste. Det kan ikke fattes beslutninger om andre saker enn de som står  
  på møtets saksliste. Styret plikter å legge frem alle innkomne saker.
 F. Beslutningsdyktighet
  1. Fellesmøtene er beslutningsdyktige når minst 25 % av medlemmene er representert. En fullmakt teller som  
   et medlem. Er fellesmøte konstituert med det tilstrekkelige antall fremmøtte, er det vedtaksført selv om   
   antallet stemmeberettigede synker under 25 % - grensen senere i møtet.
  2. Dersom det ved konstituering av fellesmøte hvor det skal fattes vedtak ikke oppnås tilstrekkelig antall   
   stemmeberettigede, innkalles det med to ukers varsel til nytt medlemsmøte med samme dagsorden. Dette  
   fellesmøtet er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.
  3. Alle ordinære beslutninger skjer ved simpelt flertall av de tilstedeværende medlemmer. Beslutninger utover  
   den alminnelige formålsparagraf og følgende beslutninger fattes med 2/3 flertall:
 i. Vedtektsendringer
 ii. Kjøp og salg av tomtegrunn
 iii. Omfattende bruksendringer av fellesarealer
 iv. Økonomiske uttellinger som er større enn 10 % av års kontingent
 v. Mistillit til styret
 G. Vedtektsendringer
  Forslag til vedtektsendringer skal distribueres 6 uker før vedtak skal fattes. Vedtektsendringer skal stadfestes av  
  generalforsamlingen dersom endringer er foretatt i perioden.
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Vi ønsker 
å inspirere 
til en aktiv 
livsstil
Hvordan? Ved å ta i bruk boområdet og 
omgivelsene rundt. I tillegg til å bygge 
rekkehus, eneboliger og leiligheter har 
vi for eksempel laget Norges lengste 
hinderløype. 

Løypa stod ferdig våren 2017, og er 
et tilbud til alle – både de ”proffe” og 
mosjonister. Høsten 2016 ble det også 
bygget en Tuftepark til glede for store og 
små. Høsten 2016 ble det også bygget en 
Tuftepark til glede for store og små.  



Kjøpsbekreftelse
BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE PÅ EIENDOMMEN

Adresse Lauvåsen tomter, 4656 HAMRESANDEN

Adresse                                                                                            Matrikkel gnr.                         , bnr.                      i KRISTIANSAND kommune

Oppdragsnr 2603195009

Kjøpesum ihht prisliste kr

Skriver kroner 00/100

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven. Ev. andel fellesgjeld kommer i tillegg til budet.)

Eventuelle forbehold

FINANSIERINGSPLAN

Lån i v/  tlf kr

Lån i v/  tlf kr

Egenkapital i v/  tlf kr

Jeg/vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank1 ja nei

Jeg/vi ønsker verdivurdering fra EiendomsMegler1 ja nei

Undertegnede bekrefter med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er
inneforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse
på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918

BUDGIVER 1 BUDGIVER 2

Navn Navn

Personnr. Personnr.

Tlf. Mobil. Tlf. Mobil.

E‐post E‐post

Adresse Adresse

Postadr. Postadr.

Sted Dato Sted Dato

Underskrift Underskrift

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)  Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)
 

 

 

EiendomsMegler 1, Postboks 196 4662 KRISTIANSAND S, tlf. 915 02 070



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.

For mer informasjon, kontakt:

Line Ericha Strandli, telefon 48 11 33 38, mail: line.e.strandli@em1sr.no

Ole Kr. Kristiansen, telefon 40 40 86 10, mail: okk@em1sr.no

sportylauvåsen.no

OLE KR. KRISTIANSEN
EIENDOMSMEGLER 1

LINE ERICHA STRANDLI
EIENDOMSMEGLER 1


