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Harpskaret 1

Nøkkelinformasjon

Harpskaret ligger i naturskjønne omgivelser med gode sol
og utsiktsforhold. Barnevennlig område med kort vei til
alt man har behov for. Nærhet til sjøen, Kvalvåg
småbåthavn, badestrender, ridesenter, oppkjørte skiløyper
og gode tur muligheter. Det tar 10 min å kjøre inn til
handelsparken på Løkkemyra og til flyplassen, 18min
kjøring inn til Kristiansund sentrum.

Boligtype: Enebolig
Soverom: 3
Bra: 132 m2
Bya: 93 m2
P-rom: 123 m3
Arkitekt: Boligpartner AS

Adkomst
Fra gamle Kvalvåg fergekai: Kjør i retning Frei Kirke,
forbi ridesenteret og fortsett opp Kvalvågbakken. På
toppen av Kvalvågbakken kommer du til et busstopp,
merket Harpskaret. Ta første til venstre etter busstoppet
og fortsett på veien merket gamle Kvalvågveien. Ta
deretter første til høyre, her vil du se et stort skilt med
informasjon om eiendommen!

Årlig oppvarmingsbehov: 6893
kWh
Tomt: 1031 m2
Gnr: 119
Bnr: 195
Prisantydning:
3.390.000 + omkostninger
Ta kontakt med
Boligsalghjelpen AS
ved interesse for eiendommen!

Om huset
Fagerberg har plass til de fleste
familier og leverer en praktisk
planløsning for store og små. På
hovedplanet er det valgt en
åpen stue- og kjøkkenløsning på
nesten 50 kvadratmeter, med
ildsted og utgang til uteplass.
Her finner du også et stort bad/
vaskerom, sportsbod med egen
inngang og en romslig entré. På
loftsplanet er det tre soverom,
bad, en romslig gang med
sitteplass i tillegg til en
innvendig bod for god
lagringsplass.
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Beskrivelse av eiendommen
Konstruksjon
Yttervegger i boligrom er bygget opp av 198
mm bindingsverk. På yttersiden monteres
vindtette plater, samt utlekting og utvendig
kledning iht. tegning. Hjørner og overganger
sikres med pappremser eller tilsvarende for å
oppnå ekstra vindtetting. Mellomrommet
mellom fylles med 200 mm mineralull.
Innvendig kles veggene med plastfolie og
plater. Grunnet hvit utvendig kledning iht.
tegning. Panelender, baksider samt synlige
spikerhoder forblir ubehandlet.
Som bærende takkonstruksjon benyttes
takstoler, eller sperrer og takstoler i
kombinasjon.
Disse dimensjoneres og lages etter gjeldende
standarder. Undertak legges av vindtett duk,
48 mm lufting, impregnerte sutaksplater, og
sløyfer og lekter. Det leveres stigetrinn og
godkjent innfestingstrinn til pipe.
Innhold
1.etg: Stue, kjøkken, gang, vindfang, bad og
bod
2.etg: 3 soverom, bad, tv-stue og bod
Standard
Vegger
Yttervegger i boligrom er bygget opp av 198
mm bindingsverk. På yttersiden monteres
vindtette plater, samt utlekting og utvendig
kledning iht. tegning. Hjørner og overganger
sikres med pappremser eller tilsvarende for å
oppnå ekstra vindtetting. Mellomrommet
mellom
stolpene fylles med 200 mm mineralull.
Innvendig kles veggene med plastfolie og
plater. Grunnet hvit utvendig kledning iht.
tegning. Panelender, baksider samt synlige
spikerhoder forblir ubehandlet.
Himlinger
Malte trefiberplater, 60 x120

Kjøkken
HTH kjøkken. Det er beregnet en fast sum
på kr 40.000,- inkl mva og montering. Tilvalg
er mulig i møte med leverandøren og betaling
av evetulet tillegg skjer direkte til
kjøkkenleverandøren. Det er ikke anleding
til å flytte på elektriske installasjoner eller
avløp og vanntilførsel. Flis over kjøkken benk
kan leveres som tilvalg.
Bad
Innreding med undersakp i h.h.t.
plantegninger. Standard innredning fra
rørlegger1. Helstøpt topplate med nedsenket
hvit servant og ett greps servantbatteri, speil
og lyslist med stikk. Bad i 1 etg. leveres med
nedsenket dusjhjørne ( 90X90 ) og ett-greps
dusjbatteri og dusjgarnityr. Vegghengt
klosett i hvit porselen. Toalett i 2.etg med
vegghengt toalett og servant. Tilvalg kan
avtales med leverandøren.
Innvendige dører
Dørene leveres med dørblad, karm, foring,
hardvedterskel, låskasse og dørvridere.
Tofløyede dører leveres med glass og evt.
sprosser, øvrige dører/skyvedører enkle og
doble leveres tette.
Hvite dørblad med 4 speil, hvitmalt karm og
utforinger. Boddør leveres isolert hvitmalt
dør med hvitmalt karm med tetnings-lister,
låskasse, sylin- der og håndtak, forkrommet
og matt.
Vinduer ( eventuellt skyve / løfte dører)
Karm og ramme hvitmalt, og utforinger MDF
foliert hvit.
Ytterdør
Dørene er spesialdesignet til hver husserie
for å harmonere med signaturen på boligen.
Hardved terskel, med 2-lags energiglass,
låskasse med sylinder og håndtak,
forkrommet og matt. Utenpåliggende
klipssprosser på vindu i dør. Karm og
utforing, hvitmalt.

Trapp
Trapp leveres med rekkverk eller håndrekke
på begge sider. Mellom trinnene monteres
barnesikring og rekkverk utføres med
vertikale spiler for å hindre klatring. Trapp,
rekkverk med vertikale spiler og håndrekke.
Spiler, håndrekke og vanger i fabrikkmalt
hvit. Trinn i lakkert laminert eik.
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Listverk
Til boligrom leveres profilerte tak-, gulv-, dørog vinduslister, i hvitmalt utførelse.
Terskellister til innvendige dører leveres i
lakkert eik.

Tomt og Areal

Oppvarming / ventilasjon
Hovedsaklig oppvarming med strøm
( varmekabler ) i vindfang, bad og vaskerom.
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med
høyeffektiv varmegjenvinning.

BRA: 132 m2
BYA:
93 m2
P-rom: 123 m2

Diverse utstyr
Boligen leveres med røykvarsler og
brannslokningapparat iht.forskriftene.
Elektrisk
Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i boligen.
Alle rom får stikkontakter og lampepunkter
som dekker normal behov etter norsk standard.
Lyslister med stikk monteres under oversakp
på kjøkken. Det vil bli montert 1 stk dobbel
stikkontakt forberedt for vaskemaskin og
tørketrommel. Som tilvalg kan det velges
ekstra punkt som kan bli trukket åpent.

Tomt: 1031 m2
Tomten blir delvis opparbeidet / planert.
Singlet/gruset innkjørsel/parkering.

Parkering
På egen tomt
Tilvalgsmuligheter
Det vil bli gitt mulighet for å gjøre enkelte
individuelle tilpasninger mot pristillegg. Dette
gjelder spesielt for elektrisk og sanitær hvor
den enkelte kjøper vil få muligheten for egne
møter med leverandørene i god tid før
innredningsarbeidene starter.

Vi tilbyr nøkkelferdige boliger i både
tradisjonell og moderne stil

Sanitær
Det er opplegg for oppvaskemaskin i
kjøkkenbenk og opplegg for vaskemaskin på
vaskerom. Varmtvannsbereder plasseres i
vaskerom / teknisk rom. på vaskerom leveres
vaskekum med ett greps servantbatteri.
Tv / radio / telefon
Det leveres 2 stk tv og radiouttak i boligen,
uten avtale med signalleverandør. Det gjøres
klart for et telefonuttak, kjøper bestiller selv
abonnement.

Vi gjør hele prosessen i sammarbeid med deg, vårt
mål er 100% fornøyde kunder. Dette målet når vi ved
å levere gode produkter, ved hjelp av dyktige
sammarbeidspartnere og god kommunikasjon med
kundene våre.

Brannmur
Brannmur i høyde ca 1.8 meter og bredde ca 1,2
meter.

Vår erfaring - din trygghet!
Vågeveien 10
6509 Kristiansund
Tel: 915 43 019
E-post: steinar@planas.no
Hjemmeside: www.planas.no

Vi er utbygger for boligen!
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Kjøkken

6

7

Stue

8

9

Bad

6,6 m2

10

Bad 2.etg

5,6 m2

11

Soverom

13,0 m2

12

8,1 m2
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Fasader
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Plantegninger

Stue/Kjøkken 46,3m2
Bad
6,6m2
Trapp/entre 7,2m2
Gang
5,9m2
Bod
5,0m2

Soverom 13,0m2
Soverom 8,1m2
Soverom 8,1m2
Bad
5,6m2
Tv-stue
15,3m2
Trapp
2,8m2
Bod
5,4m2
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Tomten

16

Tomtekart
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Nærområdet

Viken Gård er en plass med mange fasiliteter. Her finnes det klatrejungel, en lavvo med plass til 50 stk plassert på
badestranda, en 20 manns lavvo plassert inne i klatrejungelen. Storbåtnaustet har plass til over 60 til bords og 30
til overnatting. Det er 6 kanoer på gården som kan lånes ut samt en flott natursti med informerende skilt om
naturen rundt. På viken gård kan du nyte en lang sommerdag på stranden med stupebrygge og grilling, feire en
spesiell anledning, ta med barna på en eventyrlig opplevelse i klatreskogen eller nyte fred og ro i en kano på

Småbåthavnen på frei har også fine bademuligheter i flott natur. Tidligere brukt som fergekai.

Anlegget kalles for Nordmøre Hestesportsenter, og består av to staller. På anlegget finnes det utendørs ridebane
på 40 x 70 m og ridehall på 20 X 40 m. Det drives ukentlige treninger for ryttere med egen hest, der det undervises
i sprang og dressur. Her finnes det også rideskole.

Det er et stort løype nettverk med skiløyper på Freiøya. Løypene strekker seg fra Harpskaret - Brattåsen Hysåsen - Prestmyra. På Prestmyra er det egen lysløype og alpinanlegg. Her har du alle muligheter til å få en fin
naturopplevelse på vinterstid. Freikollen er det høyeste fjellet i Kristiansund kommune med 629 moh. Toppen har
mer enn 20000 besøkende hvert år. Selv om de fleste går til fots også om vinteren er det ved gode snøforhold en fin
skitur. Frei alpinsenter er et lite lokalt alpinanlegg drevet av Kristiansund Kommune. Her tilbys du en fin
mulighet til lære barna alpint eller å få deg en kveldstur. Tur muligheter på sommerstid: Freiøya har mange fine
turmuligheter, Freikollen, Setervannet, Drabovannet, Skarven, Kvalvik fort og Breilia er noen mål som anbefales
som turmål.
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Salg av din bolig privat
Vi i Boligsalghjelpen ordner hele
prosessen for deg, eneste du trenger
å gjøre er å holde visning å ta
budrunden selv. Vi er her for deg
gjennom hele salgsprosessen, slik at
du som kunde skal føle at det er
trygt å selge bolig privat
Kontakt oss eller gå inn på vår
hjemmeside for mere informasjon.

Vi selger og markedsfører ditt
prosjekt.
Skal du som utbygger selge og
markedsføre ditt boligprosjekt, men
vil gjøre dette så
kostnadsbesparende som mulig?
Boligsalghjelpen AS har løsninger
for å selge og markedsføre prosjekter
for ditt utbygger firma.
Vi skreddersyr en pakke som passer
best for ditt firma og prosjekt.

Kontakt Boligsalghjelpen AS:
Telefon: ( +47 ) 911 99 551 / 947 94 254
E-post: firmapost@boligsalghjelpen.no
Hjemmeside: www.boligsalghjelpen.no
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Viktig informasjon
Registerbetengnelser
Eiendommen har Gnr. 119 og Bnr 195 i
Kristiansund kommune.
Adresse: Harpskaret 1, 6523 Frei.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til
bolig. Ta kontakt for kopi av
reguleringsplan.
Eierform
Selveier
Eierskifteforsikring
Det er ikke tegnet eierskifte forsikring, da
dette ikke gis anleding for AS å tegne dette.
Lovverk
Salget reguleres av bustadoppføringslova.
For boliger solgt etter bustadoppføringslova
skal selger stille de nødvendige garantier i
samsvar med bustadoppføringslova § 12 og
evt. § 47. Garantien er gjeldene i
byggeperioden og frem til 5 år etter
overtakelsen av boligen jfr. § 12. Garantien
gjelder som sikkerhet både for selve boligen
og for boligens fellesarealer., utomhus areal,
herunder ferdigstillelsen av disse.
Farantien jfr. §12 vil bli rekvirert når
bindene kjøpebekreftelse er akseptert.
Oppdragsgiver
Nytt hus AS
Overtagelse
Etter avtale med selger/utbygger.
Eiendomme skal overleveres i ryddet stand
og skal være byggerengjort.

Tilbehør
Hvitevarer medfølger ikke
Ferdigattest/brukstillatelse
Det er ulovlig å ta boligen i bruk før
ferdigattest foreligger. Kjøper har heller
ingen plikt til å overta eller innbetale
oppgjør før brukstilatelse foreligger.
Bergent ferdigstillelse etter
kontraktsignering
Beregnet ferdigstillelse er 7mnd etter at
selgers forbehold er frafalt, uavhengi av
om at forbehold ikke er innfridd
Spesielt
Det tas forbehold om om trykkfeil i
prospektet. Plantegninger, illustrasjoner
og beskrivelser kan avike noe i forhold til
sluttleveransen, kjøper vil bli orientert om
evt. forandringer.
3D Bilder
Bildene kan avvike fra resultatet, 3D
bildene er laget utifra plantegning og er for
å illustrere hvordan huset kan se ut
innvendig etter ferdigstillelse.
Boligsalghjelpen AS rolle
Boligsalghjelpen AS driver ikke med
megling, men er oppdragsgivers (Nytt hus
AS) representant i forbindelse med salg av
prosjektert bolig. Boligsalghjelpen AS skal
søke og finne kjøpere og bringe disse til
oppdragsgiver for endelig
kontraktsignering.
Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent
av oppdragsgiver.

Tinglysing
Det forutsettes at boligen overkjøtes på
kjøper
Vei, vann og avløp
Offentlig. Allt arbeid er inkludert i
kjøpesummen.
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Økonomi
Omkostninger
Dokumentavgift til staten: 2,5% av tomteverdien ( kr. 400.000 )
Gebyr for tinglysning av skjøte kr. 1060,Gebyr til staten for grunnboksutskrift kr. 202,Tinglysingsgebyr for panteobligaskoner i forbindelse med etablering av lån kr. 1060.Den totale prisen ved kjøp beregnet prisantydning utgjør kr. 3.402.322,Prisantydning
3.390.000 + omkostninger
Faste løpende kostnader
Kommunale avgifter. Ikke stipulert.
Oppgjør
Oppgjør vil bli utført av Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS.
Vederlag
Oppdragstaker har avtale om fast pris på kr. 21.500 for salgsoppdraget, oppgjør på kr.
12.500 kommer i tillegg å bli trekt fra ved oppgjøret av Øverbø Gjørtz AS. Totalpris
for oppdragsgiver: kr. 34.000,-

Boligsalghjelpen AS
Vågeveien 10
6509 Kristiansund
Tel: 911 99 551 / 947 94 254
E-post: firmapost@boligsalghjelpen.no
Hjemmeside: www.boligsalghjelpen.no
Ta kontakt med oss for en hyggelig
boligprat vedrørende eiendommen!
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Prospektet er laget av
Boligsalghjelpen As

