Litjslokheia

Bolig 5, Ura

LEVE

Et kompakt og praktisk hus over to etasjer med god
utsikt utover Fillfjorden og Fillan sentrum

Litjslokheia

Velkommen til

Litjslokheia

Prospekt Bolig 5, Ura

Innholdsfortegnelse
Bolig 5, Ura				
s. 6-7
Prospekt				s. 8-12
Plantegning / Plankart		
s. 13-19
Tek-energimerking		 s. 20-22
Byggebeskrivelse			
s. 23-34
Leveransebeskrivelse		 s. 35-39
Bestemmelser			 s. 40-50
Vedtak				s. 51-54
Kjøpetilbud				s. 56-57
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Tomtenavn: Ura

BRA: 		

Rom: 		

4-5 roms

Tomteareal: 732,7 m2

Soverom:

3 rom

Terrasse:

41,4 m2

Etasje:

2 etasjer

Parkering:

Carport

152,8 m2

7

Kort om eiendommen

Ki Eiendommer har gleden av å presentere huset URA i prosjektet Litjslokheia like ved Fillan
sentrum. Ura er et kompakt og praktisk hus over to etasjer som har et tydelig skille hva bruk
angår, med oppholdsrommene på hovedplanet og soverommene i sokkeletasjen. Boligen ligger
plassert i høyden i et sjarmerende område under utvikling. Her vil du ha sørvendt terrasse med
gode sol- utsiktsforhold. I tillegg vil du ha kort avstand til fasiliteter som Hjorten kjøpesenter,
Hitrahallen, restauranter og turområder i nærområdet.
Hovedplanet består av ett stort allrom. Stue, kjøkken og kontor er organisert i en åpen enhet
- et grep som gjør allrommet luftig og romslig. Kjøkkenet har god plass til spisestue i tillegg
til ei kjøkkenøy, her er det rom for både hverdagslige og festlige samlinger. Kontoret som er
plassert bak kjøkkenet er adskilt med en skillevegg. Dette rommet kan også gjøres om til ekstra
soverom eller gjesterom. De store glassflatene ut mot terrassen slipper inn mye lys og skaper
en utefølelse inne. Underetasjen rommer tre soverom, bad, vaskerom og bod. I bakkant av
carporten har du også en praktisk bod til oppbevaring av sykler, ski og annet utstyr.

Verdt å merke seg:
-

Nybygg med byggetid på ca. 8 mnd.
Stor- sørvendt terrasse
Utsikt mot sjøen
Nærhet til Fillan sentrum
Åpen stue- og kjøkkenløsning
Store vindusflater som sikrer godt med naturlig lysinnslipp.
Kjøkkeninnredning fra JKE
Carport og utvendig bod
Tre romslige soverom.
Muligheter for endringer med bistand fra arkitekt.
Flotte uteområder med grøntarealer og busker.

Beliggenhet

Hitra er Norges største øy sør for Lofoten, og ligger i Trøndelag Fylke ved utløpet til
Trondheimsfjorden. Øya har rundt 7000 vann og tjern og er omringet av mer enn 3200
øyer, holmer og skjær. Kommunen har mer enn 2000 registrerte feriehus og hytter, og er
sammen med Frøya og øyrekka den største reiselivsdestinasjonen på Trøndelagskysten.
Fillan er kommunesenteret på Hitra, bare et par hundre meter fra Litjslokheia. Her er alle
de kommunale tjenestene og et bredt utvalg av dagligvarer, spisesteder, butikker, hotell,
kino, idrettshall, treningssenter, svømmehall og bowlinghall. I tillegg til mye annet Øya har
et yrende miljø med aktiviteter for en hver smak. Vi kan blant annet nevne fotball på Hitra
idrettspark, håndball og masse andre idretter i Hitrahallen, Judo, Friidrett, riding og masse
andre aktiviteter.

Adresse og matrikkelenhet.

Adresse: Fillaunveien 44
Matrikkel: Gnr. 193, Bnr. 179 i Hitra kommune.
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Tomt

Pent opparbeidet flat tomt på 732,7 m2

Leveransebeskrivelse

Se vedlagt leveransebeskrivelse i salgsoppgaven.

Kjøpesbetingelser:
Omkostninger

- Kjøpesum:
		
- Dokumentavgift, 2,5 % av andel tomteverdi kr. 950 000,- Tinglysningsgebyr skjøte p.t.
		
- Tinglysningsgebyr pantedokument p.t.
		
Totalpris inkl. omkostninger
		

kr. 6 325 000,kr. 23 750,kr. 585,kr. 585,kr. 6 349 920,-

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

Det vil bli utstedt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før overtakelse av eiendommen.
Eiendommen kan ikke lovlig tas i bruk før dette foreligger jf. Plan og bygningsloven § 21-10.

Kommunale avgifter/ Formuesverdi

Da boligens selges som et nybygg, er formuesverdi/kommunale avgifter ikke enda beregnet.
Formuesverdi og kommunale avgifter/renovasjon fastsettes av skatteetaten og kommune etter
ferdigstillelse. Dersom kommunen innfører eiendomsskatt så baseres denne på markedsverdi
minus bunnfradrag multiplisert med den promillesats som til enhver tid gjelder for den enkelte
kommune (p.t 2-7 promille). Spørsmål om eiendomsskatt rettes til kommunen.

Reguleringsforhold

Eiendommen er omfattet av detaljreguleringsplan 201502. Eiendommen ligger i et område
regulert til boligbebyggelse, herunder frittliggende småhusbebyggelse. Øvrige områder er
regulert til blant annet blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Det må påberegnes
byggeaktivitet i området i tiden som kommer. Reguleringskart med tilhørende bestemmelser
ligger som vedlegg i salgsoppgaven.

Heftelser

1911/900169-1/63
UTSKIFTING
OVERFØRT FRA: KNR: 5056 GNR: 93 BNR: 1.
GJELDER DENNE REGISTERENHETENEN MED FLERE
1923/900169-1/63
UTSKIFTING
OVERFØRT FRA: KNR: 5056 GNR: 93 BNR: 1.
GJELDER DENNE REGISTERENHETENEN MED FLERE
19 25/901008-1/63 UTSKIFTING
OVERFØRT FRA: KNR: 5056 GNR: 93 BNR: 1.
GJELDER DENNE REGISTERENHETENEN MED FLERE
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1976/1575-1/63 JORDSKIFTE
OVERFØRT FRA: KNR: 5056 GNR: 93 BNR: 1.
GJELDER DENNE REGISTERENHETENEN MED FLERE
Pengeheftelser som ikke skal følge eiendommen, vil bli slettet for selgers regning.

Soverom: 3
Parkering: Egen carport.
Finansiering

Kjøper er innforstått med at en for selger, tilfredsstillende finansieringsbevis for hele
kjøpesummen skal forelegges selger når avtale om kjøp inngås iht. Bustadoppføringslovas
§46 2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videre formidlet til utbyggers byggelånsbank.
Finansieringsbevisets gyldighet må vare frem til overtakelse. Handelen er juridisk bindende for
begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende
finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som
vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving
og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Garantier

Selger plikter å stille nødvendige garantier ved henholdsvis kontraktsinngåelse etter
bustadoppføringsloven § 12, og forskuddsbetaling etter bustadoppføringsloven § 47. Garanti
etter § 12 er gjeldende i 5 år tilsvarende 5% av vederlaget.
Kopi av garantibevis vil blir oversendt til kjøper

Tilleggsvederlag

Segler har krav på vederlag for de tilleggs-/endringsarbeider som utføres på vegne av kjøper
etter bustadoppføringsloven § 42.

Avbestilling

Dersom har rett til å avbestille arbeidene. Dersom kjøper avbestiller, vil det påløpe et
avbestillingsgebyr etter bustadoppføringsloven §54. tilsvarende 10% av kjøpesummen

Forskuddsbetaling

Forskudd/Delinnbetaling: Delinnbetaling: 10% av kjøpesummen senest to uker etter
kontraktssignering.
Sluttinnbetaling: 90% av kjøpesummen + omk/ev. kundeendringer ved endelig overtakelse.
Delinnbetaling 10%: Det forutsettes at selger stiller garanti etter Bustadoppføringslovas § 47.
Klientkontonummer blir beskrevet i kjøpekontrakt.
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Videresalg og kontrakt

Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra utbygger, samt at a) ny kjøper
trer inn i de samme rettigheter og forpliktelser som følger av denne kontrakten og
eventuelle tilleggs- og endringskontrakter, b) ny kjøper fremlegger tilfredsstillende
finansieringsbekreftelse og c) at opprinnelig kjøper har innbetalt til advokats konto et
administrasjonsgebyr til utbygger på kr. 30.000,- inkl. mva. Videresalg før selgers forbehold er
avklart vil ikke bli akseptert. Utbygger kan uten begrunnelse velge å ikke godkjenne videresalg
av kontrakt.
Selger påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet,
herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell
i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke. Det opplyses om
at dersom boligen er kjøpt med henblikk på å ikke overta eller bebo denne, herunder som et
videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av Bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte
oppfylle vilkår i Bustadoppføringslova ved ev. videresalg som også medfører garantistillelse.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse
og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende
opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til utbygger. Kjøper har ingen rett til å
reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper
på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med
utbygger dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted
før bindende avtale om kjøp inngås.

Forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes erklæringer/heftelser som måtte bli
påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av
fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk/renovasjon m.m.
Det tas forbehold om eventuelle prisøkninger og tilgang på materialer.

Overtakelse

Beregnet ferdigstillelse er ca. 8 mnd. Etter igangsettelse. Dersom det oppstår forsinkelse som
berettiger dagmulkt, iht. bustadoppføringsloven § 18. Dersom det oppstår en forsinkelse som
berettiger dagmulkt, så skal denne beregnes fra det
nye overtakelsestidspunktet.
Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt vil ikke være avklart før utsendelse
av innkalling til overtagelsesforretning som sendes ut senest 14 dager før forretningen
skal avholdes. Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest / midlertidig
brukstillatelse, samt overtagelsesprotokoll signert av begge parter som bekrefter at
overtagelse har funnet sted. En forutsetning for at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt
oppgjør inkl. omkostninger er bekreftet mottatt på klientkonto hos advokat.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest / midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller
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ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest /midlertidig brukstillatelse
foreligger. Det gjøres oppmerksom på at oppgjørs- og overtagelsesdato vil kunne skje selv om
det fortsatt vil foregå byggearbeider i nærområdet.
Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/hjemmelsovergang ikke er
gjennomført. Kjøpesummen vil bli stående på meglers klientkonto inntil nødvendige
formaliteter er på plass, ev så kan utbetaling av oppgjør skje på bakgrunn av §47 garanti.
Boligen skal leveres i byggerengjort stand. Kjøper aksepterer at alle befaringer, overtakelser
og 1-års befaringer avholdes innenfor normal kontortid.

Energimerking

Det er selgers ansvar å innhente klassifisert energimerking, med skala fra A til Å.

Oppgjør

Oppgjøret foretas av advokatfirmaet Haaland DA v/ advokat Christian Kofoed-Steen når
leilighetene nærmer seg overtagelse. Selger dekker kostnaden ved oppgjør. Resterende
kjøpesum med eventuelle tilvalg fratrukket forskudd, innbetales til klientkonto 2-3 virkedager i
forkant av avtalt overtagelse.

Arealangivelse

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i bruksareal (BRA), og
er å betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende
vegger, inklusivt areal for ev. innvendig bod. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor,
eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealer i markedsføringen
er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle
vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.
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VEDLEGG D1

Tomtegrense

MERKNADER:

Byggegrense

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
Utnyttelse:
føringer. Arealer er beregnet ut fra2tegning og er oppgitt i hht. NS3940.
Tomtestørrelse:
732,7 m utførelse kan påvirke arealer i
Tekniske
forhold i bygningsmessig
mindre
Maks grad.
BYA: 40 %

Omriss bygg

o_N 3
Takflate

Krav til parkering: 2 plasser

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke
Krav til
MUA: 200
m2med vannbåren varme. Unntak for
dersom
boenheten
oppføres
skorstein forutsetter at vannbåren varme dekker minimum behov for
romoppvarming i stue eller tilsvarende rom. Det kan benyttes annen
oppvarming på baderom, soverom eller rom som skal holde lavere
innetemperatur.
Det er ikke
BYA bolig: 151,1
m2 krav til vannbårent varmebatteri for
ventilasjonen, og det omfatter heller ikke oppvarming av varmt
2 p-plasser dekkes i tilknytning til bolig.
tappevann.

Uteområde
Innkjørsel

N

BFS 1

o_K

j6

T14.1

R7.5
T5.
3

sjon

14,5

t 5:

732,

2,6

4,0 m

BRA TOTALT:

211,0 m ²

73,0 + 79,8 + 3,4 + 13,3 + 41,5 m²

93/54

T5.
1

GNR/BNR:

Hitra

POSTNR:

93/179

POSTSTED:

7240

Hitra

ADRESSE:

MOH:

Land

Fillaunveien
TEGNET AV:

KONTROLLERT AV:

DATO:

MLM

ESR

FORMAT:

01.07.20

PROSJEKT:

93/53

19-0482
TEGNING NR.:

TEGNINGEN VISER:

Situasjonsplan
93/55

ARK-2-0-01

STATUS:

MÅLESTOKK:

1:500

Byggemelding

6

A3

PROSJEKTNR.:

Ura, tomt 5

T5.
3

4 6

367 m ³

BRA U01 + H01 + OA + SB + Carport:

2

Kontr.

ENERGIMERKE

VOLUM:

151,1 m ²

BYGGEKOMMUNE:

T5.
2

m
20
4x

5
2 3.

Sign

BYA:

152,8 m ²

TILTAKSHAVER:

KI Eiendom
BYGGEFIRMA:

BFS 7

2.0 daa
%-BYA=35%

1:500

Situasjonsplan tomt 5

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

Eiendomsgrense

Kj

63,0 moh.

93/56
MERKNADER:

64,0 moh.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt i hht. NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i
mindre grad.

62,0 moh.

61,0 moh.

61,0 moh.

60,0 moh.

93/51

59,0 moh.

5.1 daa 58,0 moh.
57,0 moh.
%-BYA=35%

93/59

60,0 moh.
59,0 moh.

Ok. gulv H01 57,95 moh

58,0 moh.
57,0 moh.

56,0 moh.

56,0 moh.

55,0 moh.

55,0 moh.

54,0 moh.

54,0 moh.

1:200

93/57

93/107

T5.1 Terrengsnitt

93/60

Eksisterende terreng

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke
dersom boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for
skorstein forutsetter at vannbåren
varme
dekker minimum behov for
Bearbeidet
terreng
romoppvarming i stue eller tilsvarende rom. Det kan benyttes annen
oppvarming på baderom, soverom eller rom som skal holde lavere
Terreng i fall 1:50
m fra
innetemperatur.
Det ermin
ikke3krav
til bygnig.
vannbårent varmebatteri for
ventilasjonen, og det omfatter heller ikke oppvarming av varmt
tappevann.

93/69

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angitt
terrasser/uteplasser. Dette kan fravike fra perspektiver i huskatalogen
og det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke
vinduer/balkongdører dette gjelder.
Det må inn solskjerming på solutsatte fasader jfr. TEK17.

Eiendomsgrense

Eiendomsgrense
65,0 moh.

65,0 moh.

64,0 moh.

64,0 moh.

63,0 moh.

63,0 moh.

62,0 moh.

62,0 moh.

61,0 moh.

61,0 moh.

93/50

60,0 moh.

60,0 moh.

93/58

59,0 moh.
58,0 moh.

59,0 moh.
58,0 moh.

57,0 moh.

57,0 moh.

56,0 moh.

Opparbeidet vei.
Kote ved innkjørsel
er på 57,6 moh

55,0 moh.
54,0 moh.

1:200

VEDLEGG D2

65,0 moh.
63,0 moh.

62,0 moh.

BFS 4

93/66

T5.2 Terrengsnitt

56,0 moh.
55,0 moh.
54,0 moh.

Index Dato

Beskrivelse

Oppvarmet BRA:

152,8 m ²

BYA:

151,1 m ²

BRA U01 + H01 + OA + SB + Carport:

93/68

73,0 + 79,8 + 3,4 + 13,3 + 41,5 m²
BYGGEKOMMUNE:

Hitra

GNR/BNR:

93/179

Sign
367 m ³
BRA TOTALT:

211,0 m ²
POSTNR:

POSTSTED:

7240

Hitra

93/61

93/103

MOH:

Land

Fillaunveien

Eiendomsgrense

TEGNET AV:

Eiendomsgrense

ESR

KONTROLLERT AV:

MLM

PROSJEKT:

65,0 moh.

65,0 moh.

64,0 moh.

64,0 moh.

63,0 moh.

63,0 moh.

62,0 moh.

62,0 moh.

61,0 moh.

61,0 moh.

60,0 moh.

60,0 moh.

59,0 moh.

59,0 moh.

58,0 moh.

58,0 moh.

57,0 moh.

57,0 moh.

56,0 moh.

56,0 moh.

55,0 moh.

55,0 moh.

54,0 moh.

54,0 moh.

1:200

T5.3 Terrengsnitt

Kontr.

ENER G I MER K E

VOLUM:

ADRESSE:

f_Lek 3

.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Gesimshøyde 63,94 moh

64,0 moh.

5

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

Eiendomsgrense

65,0 moh.

REV.

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

H410_2

G3

1

Beskrivelse

Oppvarmet BRA:

4

0m

4x20m

H410_3
4.3 daa
%-BYA=min 20 - maks 40%
4

o_

5

BKS 1

Index Dato

7 m2

MUA: 88,0 m

10,2

6,8

m

0.7 daa
%-BYA=35%
1,7

4

MUA: 112,0 m2

Tom

Ura
B
ok.fg YA:128
. U01 ,4 m 2
57,9
5m
oh

Kote
g
57,8årdspla
mo ss:
h

Stig
ca 1:ning
30

T14.3

4,0

BFS 2

ova

in
ca 57 nkjørin
,6 m g:
oh

Kote

4x20m

m

m
11,3
m

T5.
2

93/52

f_Lek 2

14,3

6,0

T5.
1

R en

1.8 daa
%-BYA=35%

Det må inn solskjerming på solutsatte fasader jfr. TEK17.

6,0

4 4

4

3.3 daa
%-BYA=35%

BFS 3

4

BYA total: 151,1 m2

Det
er beregnet 151,1/737,2:
sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører
med
Utnyttelse:
20,5 %
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angitt
terrasser/uteplasser. Dette kan fravike fra perspektiver i huskatalogen
og det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke
vinduer/balkongdører dette gjelder.

Ura, tomt 5
TEGNINGEN VISER:

Terrengsnitt
STATUS:

Byggemelding

DATO:

FORMAT:

01.07.20

A3

PROSJEKTNR.:

19-0482
TEGNING NR.:

ARK-2-0-02
MÅLESTOKK:

1:200

TILTAKSHAVER:

KI Eiendom
BYGGEFIRMA:

90/51
93/67
INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

93/65

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.
TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

REV.

.
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VEDLEGG E1
MERKNADER:
Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt i hht. NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i
mindre grad.

A

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke
dersom boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for
skorstein forutsetter at vannbåren varme dekker minimum behov for
romoppvarming i stue eller tilsvarende rom. Det kan benyttes annen
oppvarming på baderom, soverom eller rom som skal holde lavere
innetemperatur. Det er ikke krav til vannbårent varmebatteri for
ventilasjonen, og det omfatter heller ikke oppvarming av varmt
tappevann.
Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angitt
terrasser/uteplasser. Dette kan fravike fra perspektiver i huskatalogen
og det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke
vinduer/balkongdører dette gjelder.

VASKEROM

08

A: 4,4 m2

BOD
Garasje/kryprom/kjeller delvis
over terreng som ikke har
mekanisk ventilasjon må ha
ventiler i yttervegger for
gjennomtrekk.

A: 4,9 m2

9 x 21
06

BAD

2 700

07

Det må inn solskjerming på solutsatte fasader jfr. TEK17.

EL-skap

A: 8,0 m2
9 x 21

9 x 21

09

SPORTSBOD
A: 13,3 m2

Eksostett

8 400
16 x 267 x 173

A: 7,3 m2

04

SOV

Bh. 900

A: 7,5 m2

Index Dato

Beskrivelse

Oppvarmet BRA:

9 x 21

V-2
12 x 12

Foreslått plassering
tilknytningsskap

9 x 21

SOV

14 700

Bh. 900

V-2
12 x 12

10 x 21
YD-2
05

BYA:

152,8 m ²

151,1 m ²

BRA U01 + H01 + OA + SB + Carport:

73,0 + 79,8 + 3,4 + 13,3 + 41,5 m²

02

Sign

Kontr.

ENERGIMERKE

VOLUM:

367 m ³
BRA TOTALT:

211,0 m ²

GANG/TRAPP
9 x 21

A: 15,3 m2

Radon

CARPORT

MLM

DATO:

19-0482
TEGNING NR.:

Plan U01

ARK-2-1-01

A

STATUS:

2 600

MÅLESTOKK:

1:100

Byggemelding

6 000
12 000

A3

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

12 x 12
V-2

FORMAT:

01.07.20

Ura, tomt 5

Bh. 900

3 400

Hitra
Land

KONTROLLERT AV:

ESR
PROSJEKT:

A: 4,7 m2

POSTSTED:

7240

MOH:

TEGNET AV:

1 800

V-2
12 x 12

POSTNR:

Fillaunveien

6 x 21
V-1

Bh. 900

10 x 21
YD-1

93/179

ADRESSE:

A: 41,5 m2

Bh. 0

GNR/BNR:

Hitra

B

1 800

SOV

B

BYGGEKOMMUNE:

A: 21,7 m2

03

TILTAKSHAVER:

KI Eiendom
1:100

BYGGEFIRMA:

U01

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

REV.

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV
NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

VEDLEGG E2
MERKNADER:
Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt i hht. NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i
mindre grad.

A

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke
dersom boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for
skorstein forutsetter at vannbåren varme dekker minimum behov for
romoppvarming i stue eller tilsvarende rom. Det kan benyttes annen
oppvarming på baderom, soverom eller rom som skal holde lavere
innetemperatur. Det er ikke krav til vannbårent varmebatteri for
ventilasjonen, og det omfatter heller ikke oppvarming av varmt
tappevann.

Bh. 300

14 x 20
V-5

Bh. 300

25 x 20
V-6

11

STUE/KJØKKEN

8 400
14 x 20
V-5

Bh. 300

A: 58,1 m2

14 700

A: 65,5 m2

16 x 267 x 173

Beskyttelse av
brennbart materiale
iht. valgt produkt.

Det må inn solskjerming på solutsatte fasader jfr. TEK17.

Bh. 900

V-4
29 x 12

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angitt
terrasser/uteplasser. Dette kan fravike fra perspektiver i huskatalogen
og det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke
vinduer/balkongdører dette gjelder.

2 700

Bh. 900

V-2
12 x 12

BD-01
29 x 21

Index Dato

Beskrivelse

Oppvarmet BRA:
1 600

151,1 m ²

73,0 + 79,8 + 3,4 + 13,3 + 41,5 m²

10 x 23
BD-2

2 700

BYA:

BRA U01 + H01 + OA + SB + Carport:

BYGGEKOMMUNE:

B

1 800

3 982

B

14 x 20
V-5

900

Bh. 300

152,8 m ²

Radon

Hitra

GNR/BNR:

93/179

1 800

V-2
12 x 12

Bh. 900

A: 13,3 m2
Bh. 300

MLM

Ura, tomt 5
TEGNINGEN VISER:

A

STATUS:

6 000

6 000
12 000

POSTSTED:

7240

Hitra
Land

KONTROLLERT AV:

Plan H01

20 x 20
V-3

211,0 m ²
POSTNR:

MOH:

PROSJEKT:
KONTOR

BRA TOTALT:

Fillaunveien
TEGNET AV:

Kontr.

E NE RGIME RK E

367 m ³

ADRESSE:

ESR

12

Sign
VOLUM:

Byggemelding

DATO:

FORMAT:

01.07.20

A3

PROSJEKTNR.:

19-0482
TEGNING NR.:

ARK-2-1-02
MÅLESTOKK:

1:100

TILTAKSHAVER:

KI Eiendom
1:100

14

H01

BYGGEFIRMA:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV
NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.
TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

REV.

.

VEDLEGG E3
MERKNADER:
Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt i hht. NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i
mindre grad.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angitt
terrasser/uteplasser. Dette kan fravike fra perspektiver i huskatalogen
og det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke
vinduer/balkongdører dette gjelder.

Romhøyde 2,4 m

900

Gj.snittlig gesimshøyde ca. 4,8 m

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke
dersom boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for
skorstein forutsetter at vannbåren varme dekker minimum behov for
romoppvarming i stue eller tilsvarende rom. Det kan benyttes annen
oppvarming på baderom, soverom eller rom som skal holde lavere
innetemperatur. Det er ikke krav til vannbårent varmebatteri for
ventilasjonen, og det omfatter heller ikke oppvarming av varmt
tappevann.

Det må inn solskjerming på solutsatte fasader jfr. TEK17.

2 110

Romhøyde 2,4 m

Fall i 1:50 min 3 m fra bygning

Ok. gulv U01: 57,95 moh

1:100

Snitt A

Index Dato

Beskrivelse

Oppvarmet BRA:

BYA:

152,8 m ²

151,1 m ²

BRA U01 + H01 + OA + SB + Carport:

73,0 + 79,8 + 3,4 + 13,3 + 41,5 m²
BYGGEKOMMUNE:

350mm iso kl. 38

Hitra

GNR/BNR:

93/179

Sign
367 m ³
BRA TOTALT:

211,0 m ²
POSTNR:

POSTSTED:

7240

Hitra

ADRESSE:

MOH:

Land

Fillaunveien
TEGNET AV:

2 310
1 000

KONTROLLERT AV:

MLM

ESR

Romhøyde 2,4 m

Gj.snittlig U-verdi 1,0 W/(m²K)

DATO:

FORMAT:

01.07.20

PROSJEKT:
YV 150+50mm min. ull kl. 34

19-0482

Ura, tomt 5

TEGNING NR.:

Snitt

ARK-2-2-01

STATUS:

MÅLESTOKK:

1:100

Byggemelding

2 110

Romhøyde 2,4 m

2 544

A3

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

3 920

Kontr.

E N E R G I M E R KE

VOLUM:

TILTAKSHAVER:

KI Eiendom
BYGGEFIRMA:

350mm iso kl. 38

1:100

Snitt B

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

REV.

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV
NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

VEDLEGG E4
MERKNADER:
Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt i hht. NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i
mindre grad.
Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke
dersom boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for
skorstein forutsetter at vannbåren varme dekker minimum behov for
romoppvarming i stue eller tilsvarende rom. Det kan benyttes annen
oppvarming på baderom, soverom eller rom som skal holde lavere
innetemperatur. Det er ikke krav til vannbårent varmebatteri for
ventilasjonen, og det omfatter heller ikke oppvarming av varmt
tappevann.
Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angitt
terrasser/uteplasser. Dette kan fravike fra perspektiver i huskatalogen
og det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke
vinduer/balkongdører dette gjelder.
Det må inn solskjerming på solutsatte fasader jfr. TEK17.

Fasade sør
800

1:100

Index Dato

Beskrivelse

Oppvarmet BRA:

152,8 m ²

BYA:

151,1 m ²

BRA U01 + H01 + OA + SB + Carport:

1:100

Fasade øst

73,0 + 79,8 + 3,4 + 13,3 + 41,5 m²
BYGGEKOMMUNE:

Hitra

GNR/BNR:

93/179

Sign
367 m ³
BRA TOTALT:

211,0 m ²
POSTNR:

POSTSTED:

7240

Hitra

ADRESSE:

MOH:

Land

Fillaunveien
TEGNET AV:

1:100

Fasade vest

ESR

Kontr.

E N E R G I M E R KE

VOLUM:

KONTROLLERT AV:

MLM

PROSJEKT:

Ura, tomt 5
TEGNINGEN VISER:

Fasader
STATUS:

Byggemelding

DATO:

FORMAT:

01.07.20

A3

PROSJEKTNR.:

19-0482
TEGNING NR.:

ARK-2-3-01
MÅLESTOKK:

1:100

TILTAKSHAVER:

KI Eiendom
BYGGEFIRMA:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

1:100

Fasade nord

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.
TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

REV.

.

15

16

17

18

19

Byggforskserien "TEK-Sjekk" v.191014

Boligen oppfyller kriteriene i TEK17 §14 fullstendig kontroll (alle bygg).

1: GENERELT

Beskrivelse av bygning:
Bygningskategori:
Type kontrollberegning:
Beregningen omfatter:
Antall boenheter i bygget:
Ev. matrikkelinfo:

Type beregning
Tilleggsinfo.
2: BYGNINGEN
Dimensjoner

Bygningskropp

Ventilasjon

Klimatisering
Belysning

19-Ura
Småhus: Enebolig
TEK17 §14 fullstendig kontroll (alle bygg)
Hele bygningen
1
Byggeår: 2020

Oppvarmet del av bruksareal, BRA
152,8
Oppvarmet luftvolum
367
Eksponert omkrets
39,8
Normalisert kuldebroverdi, ψ "
0,05
Lekkasjetall (lekkasjetest), n 50
1
Bygningens varmekapasitet
32
Ventilasjonsprinsipp
Mek. balansert
Luftmengde, dagtid
1,2
Luftmengde, natt / helg
som over
Varmegjenvinning, virkningsgrad
80 %
Varmegjenvinner, frostsikring
-10
Styring av tilluftstemperatur
18°C
Type kjøling (mekanisk eller lufting) Vinduslufting
Nattsenking (utenom driftstid)
Ja
Styring av belysning
Vanlig manuell
Ønsket lysstyrke
300

3: KONSTRUKSJONSTYPER
Konstruksjonstype
Yttervegg mot friluft
Golv på grunnen
Flatt tak mot friluft
Vegg under terreng
Vegg under terreng #2
Golv over friluft
4: TYPER VINDU / DØR
Vindus-/dørtype
Gj. Snitt u-verdi vindu/dør 1,0
Gj. Snitt u-verdi vindu/dør 0,8
5: FASADER / BYGNINGSKROPPEN
Beskrivelse
Konstruksjonstype
VeggØ
Yttervegg mot friluft
Vegg Ø u. terreng Vegg under terreng
VeggV
Yttervegg mot friluft
VeggS
Yttervegg mot friluft
VeggS u. terreng
Vegg under terreng
VeggN
Yttervegg mot friluft
Vegg N del u. terrengVegg under terreng #2
Golv
Golv på grunnen
Golv
Golv over friluft
Tak
Flatt tak mot friluft

Utførende

Ytre klima

m²
BRA for bygningskomplekset er
m³
m
W/(m²K)
Luftomsetninger / time, ved 50 Pa
Wh/(m²K)

Kunde / byggherre / referanse:
Beregningen utført av firma:
Beregningen utført av person:
Lokalt klima:
Vindeksponering:
Jordart:
188,7

Ole & Kari Norman, Oslo
Norgeshus AS
Tine Ingeborg Lien
Oslo
Landlig | Lave trær / boligstrøk / jordbruk
Sand og grus
Dokumentasjon / kommentar

m²

(m³/h)/m² = 183 m³/h.

°C

Spesifikk vifteeffekt (SFP), dagtid:
1,5
kW/(m³/s)
Spesifikk vifteeffekt (SFP), natt / helg:
som over
kW/(m³/s)
Oppgitt virkningsgrad gjelder for:
Varmeveksleren (EN 308)
Driftsdata (driftstid, internlast, settpunkter)
Arealandel vinduer som kan åpnes:

Lux

1,95

U-verdi
W/(m²K)
NH Yvegg 148+48mm iso. Proff 34 med asfaltplate og 36mm stenderverk
0,198
NH Plate på mark 350 Jackopor kl. 38
0,094
NH Kompakt tak 350 mm kl. 38
0,124
NH Jackon Thermomur 350 mm oppfylling 2,4 m
0,136
NH Jackon Thermomur 350 mm oppfylling 1,5 m
0,143
NH Golv mot det fri 300 mm Proff 34
0,132

Beskrivelse

U-verdi
W/(m²K)
1,000
0,800

Lysåpning
F, %
80 %
80 %

Himmelretning
(grader fra N.)
Ø (90°)
Ø (90°)
V (270°)
S (180°)
S (180°)
N (0°)
N (0°)
-

Bruttoareal
m²
15,5
13,4
29
66,4
6,4
58,8
14,3
73
4,68
79,8

standard
60 %

Ekstra motstand
+ΔR , (m²K)/W
(+jord)
(+jord)
(+jord)
-

Glass lystransmisjon / solfaktor Solskjerming Solskjerming
Te% / Re%
LT % / g %
type
59/51
Manuell (inne)
19/67
72/51
Manuell (ute)
07/47
Vindus-/dørtype
Gj. Snitt u-verdi vindu/dør 1,0
Gj. Snitt u-verdi vindu/dør 1,0
Gj. Snitt u-verdi vindu/dør 1,0
Gj. Snitt u-verdi vindu/dør 1,0
-

Vindu/dør
m²
6,00
8,80
15,70
10,70
-

6: ENERGIFORSYNING
Energivare
Systemtype (grunnforsyning øverst i listen, topplast-forsyning nederst)
Biobrensel
Vedovn, peisovn eller lukket peisinnsats (i bolig med balansert ventilasjon)
Elektrisitet
Helelektrisk bygning (termostatstyrte elektriske radiatorer, varmtvannsbereder, varmebatteri, forbruksstrøm)

Horisonten
grader
10°
10°
10°
10°
10°

W/m²
Type kledning
(hulrom, farge)
Ventilert, lys Glava
Jackon
Ventilert, midd. Glava
Jackon
Jackon
Glava
Vindussmyg
↕ [;↔ [;→]]
0.1/1;0.1/1
0.1/1;0.1/1
Utspring
↑ [;↔ [;→]]
0
0
0
0
0

Andel last
dekket
rest
100 %

Dokumentasjon / kommentar

Dokumentasjon / kommentar
Gjennomsnittlig U-verdi vindu/dør
(Verdiene endret. Rediger beskrivelse?)
Dokumentasjon / kommentar

Dokumentasjon / kommentarer
NS 3031 Tillegg B (ηv=0,63.)
SINTEF Byggforsk

Skrevet ut 09.09.2021, 12:51
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Byggforskserien "TEK-Sjekk" v.191014

Bygning / prosjekt:
Type beregning:

19-Ura . Kunde/ref: Ole & Kari Norman, Oslo.
TEK17 §14 fullstendig kontroll (alle bygg). Hele bygningen (småhus: enebolig) er beregnet.

NETTO ENERGIBEHOV (normalklima)
Energipost
Romoppvarming
Ventilasjonsvarme
Varmtvann
Vifter
Pumper
Belysning
Teknisk utstyr
Romkjøling
Ventilasjonskjøling
Sum denne bygning:
Krav i TEK17 §14-2(1) ≤

Energibehov Spesifikt behov
kWh/år
kWh/(m²år)
6371
411
4551
669
1740
2677
16419
-

ENERGIFORSYNING (normalklima)

SAMMENDRAG

Energi:

Miljø:
Inneklima:

Dagslys:

Varmetapspost

41,7
2,7
29,8
4,4
11,4
17,5
107
110
-

Levert energi Spesifikk levert
kWh/år
kWh/(m²år)
Direktevirkende el.
10158
66,0
El. til VP & solenergi
Olje
Gas
Fjernvarme
Biobrensel
10171
67,0
Annen fornybar
Sum denne bygning:
20329
133
Energivare

VARMETAPSBUDSJETT

Vegger
Tak
Gulv
Vinduer & dører
Kuldebro
Infiltrasjon
Ventilasjon

Dekningsgrad
varmebehov
43,8 %
56,2 %
100,0 %
-

Netto areal
m²

U-verdi [W/m²K]
TEK17
TEK17
§14–2(2)
§14–3(1a)
energitiltak minstekrav
0,183
0,18
0,22
0,124
0,13
0,18
0,087
0,10
0,18
1,000
0,80
1,20
ψ"=0,05
ψ"=0,05
n50=1,5
n50=1
n50=0,6
ηår≈79,9%
ηår=80%
Denne
bygning

162,6
79,8
77,7
41,2
152,8
Bygningens varmetapstall, H" [(W/K)/m²]:

Varmetap [(W/K)/m²]
TEK17
Denne
§14–2(2)
bygning
krav
0,195
0,195
0,065
0,068
0,044
0,051
0,270
0,200
0,050
0,050
0,055
0,033
0,079
0,079
0,760
0,680
-

Tilleggsinfo, dekningsgrad pr energisystem (normalklima)
Energisystem

Romoppv.
Biobrensel
6371
Elektrisitet
0
Total behov:
6371

Dekning av netto energibehov, kWh/år
Vent.varme Varmtvann Romkjøling Vent.kjøl.
411
4551
411
4551
-

Dekningsgrad
El.spesifikt av egen last
100 %
5086
61 %
5086 -

Systemvirkningsgrad
0,63
0,99
-

Boligen må ha skorstein, ettersom den mangler vannbåren oppvarming (romoppvarming/ventilasjonsvarme), og 44 Wh/m²år oppvarming overskrider passivhus-kravet på ≤ 20 Wh/m²år; jf. TEK17 §14-4(4).
► Boligen oppfyller kriteriene i TEK17 §14 fullstendig kontroll (alle bygg).
CO2 utslipp cirka 27 kg/m² pr år ved lokalklima.
Boligen kan periodevis få stort solvarmetilskudd på fasader mot Øst/Sør/Vest. Dette kan løses med bedre/mer solskjerming.
Innetemperatur overskrider komfortgrensen 63 timer i brukstiden i løpet av året, selv med vinduslufting (Inneklimakategori II i EN 15251:2007 §A.2) *
- Høyeste operativ innetemperatur i brukstiden i løpet av året er 30,2°C (ved utetemperatur 29,6°C, kl.17.00 i juli), med vinduslufting. *
*) Det antas en væravhengig komfort-innetemperatur (ref. EN 15251:2007 §A.2) ved vinduslufting.
Estimert arealmidlet dagslysfaktor i randsone Nord=3,2%; Øst=3,2%; Sør=3,2%; Vest=3,2%; Kjerne=0%; dvs. cirka 90% av BRA har en dagslysfaktor på minst 2%.
- Total glassareal (ekskl. karm) utgjør 21,6% av BRA.
Skrevet ut 09.09.2021, 12:51
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Byggforskserien "TEK-Sjekk" v.191014

Dokumentasjon av kontrollberegning i henhold til NS 3031:2014
Bygningsbeskrivelse, adresse:
Lokalt klima:
Type kontrollberegning:
Beregning utført av:

19-Ura
Oslo
TEK17 §14 fullstendig kontroll (alle bygg)
Norgeshus AS

SENTRALE INNDATA FOR ENERGIBEREGNINGEN, dokumentert iht. NS 3031:2014 Tillegg J:

Størrelser

Bygningskategori

Inndata

Småhus

Arealer [m²]
Oppvarmet del av BRA (A fl) [m²]
Oppvarmet luftvolum (V ) [m³]
U-verdi for bygningsdeler [W/(m²·K)]

Yttervegger

163 m²

Tak
Gulv
Vinduer, dører, og glassfelt

80 m²
78 m²
41 m²
153 m²
367 m³
0,18 W/(m²K)
0,12 W/(m²K)
0,09 W/(m²K)
1 W/(m²K)
27 %
0,05
32
1
80,0 %
79,9 %
1,5
1,2
74 %
41,2
21 (19 om natten)
16 / 24 / 24 timer/døgn
1,95
1,95
3,00
1,80
5,10
0,00
1,50
0,333
0,20
0,75

Yttervegger
Tak
Gulv
Vinduer, dører, og glassfelt

Arealandel for vinduer, dører og glassfelt, som % av BRA (γsol)
Normalisert kuldebroverdi (Ψ ″) [W/(m²·K)]
Normalisert varmekapasitet (C ″) [Wh/(m²·K)]
Lekkasjetall (n 50) [/h]
Temperaturvirkningsgrad (η T) for varmeveklser
Årsmiddel temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner pga. frostsikring (men ikke tillufttemperaturSpesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder, i driftstiden [kW/(m³/s)]
Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder, utenom driftstiden [kW/(m³/s)]
Gjennomsnittlig spesifikk mekanisk ventilasjonsluftmengde i driftstiden (V on/A fl) [(m³/h)/m²]
Gjennomsnittlig spesifikk mekanisk ventilasjonsluftmengde utenom driftstiden (V on/A fl) [(m³/h)/m²]
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for oppvarmingssystemet
Installert effekt for romoppvarming og ventilasjonsvarme (varmebatteri) [W/m²]
Settpunkt-temperaturer for romoppvarming [°C]
Årsgjennomsnittlig effektfaktor for kjølesystemet
Installert effekt for romkjøling og ventilasjonskjøling [W/m²]
Settpunkt-temperaturer for kjøling [°C]
Spesifikk pumpeeffekt (SPP) [kW/(ℓ/s)]
Driftstid for oppvarming, kjøling, lys, utstyr, varmtvann / ventilasjon / personer
Spesifikk effektbehov for belysning i driftstiden [W/m²]
Spesifikk varmetilskudd fra belysning i driftstiden (q ″lys) [W/m²]
Spesifikk effektbehov for utstyr i driftstiden [W/m²]
Spesifikk varmetilskudd fra utstyr i driftstiden (q ″uts) [W/m²]
Spesifikk effektbehov for varmtvann i driftstiden (q ″w) [W/m²]
Spesifikk varmetilskudd fra varmtvann i driftstiden [W/m²]
Spesifikk varmetilskudd fra personer i driftstiden (q ″pers) [W/m²]
Total solfaktor (g T) for vindu og solavskjerming (N/Ø/S/V/Tak)
Gjennomsnittlig karmfaktor (F F)
Solskjermingsfaktor pga. horisont, nære bygninger, vegetasjon, og eventuelle bygningsutspring

Byggeår 2020. Kunde/ref: Ole & Kari Norman, Oslo
(Landlig | Lave trær / boligstrøk / jordbruk)
Hele bygningen er beregnet
v/ Tine Ingeborg Lien

Dokumentasjon

Enebolig (1 boenhet)
bl.a. NH Yvegg 148+48mm iso. Proff 34 med asfaltplate og 36mm
stenderverk
NH Kompakt tak 350 mm kl. 38
bl.a. NH Plate på mark 350 Jackopor kl. 38
Gj. Snitt u-verdi vindu/dør 1,0
bl.a. Glava
Glava
bl.a. Jackon
Gjennomsnittlig U-verdi vindu/dør
Avkast>-10°C, Tilluft=18°C.
Mek. balansert ventilasjon
Luftlekkasjer (dvs. infiltrasjon) utgjør ca. 0,17 (m³/h)/m² i tillegg
med nattsenking
Ventilasjonsluft settpunkt: 18/18°C sommer/vinter
ingen pumper
Hhv. 7 døgn/uke og & 52 uker/år, jf. NS 3031
J.fr. NS 3031 Tillegg A
J.fr. NS 3031 Tillegg A
J.fr. NS 3031 Tillegg A
J.fr. NS 3031 Tillegg A
J.fr. NS 3031 Tillegg A
J.fr. NS 3031 Tillegg A
J.fr. NS 3031 Tillegg A
Beregnet iht. EN 13363-1. Manuell (inne) solskjerming.
-

KONKLUSJON FRA KONTROLLBEREGNINGEN:
► Boligen oppfyller kriteriene i TEK17 §14 fullstendig kontroll (alle bygg).
torsdag 9. september 2021
dato
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Innflyttingsklar
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Adr.:
Gnr.:
Bnr.:
Tlf.:
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Prosjektnr.:
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1
Innledning
Denne byggebeskrivelse redegjør for hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår i
leveransen fra Ki Eiendommer AS. Byggebeskrivelsen er et kontraktsdokument som
undertegnes av kjøper og selger. Foretas endringer, avtales disse på eget skjema som
tilleggsavtale. Byggebeskrivelsen med evt. tilleggsdokumenter vil sammen med tegninger og
kontrakt gi en fullstendig dokumentasjon på hva leveransen omfatter.
Boliger fra Norgeshus prosjekteres og bygges i henhold til forskrift av 19. juni 2017 nr. 840
om tekniske krav til byggverk (TEK17) med tilhørende veiledning (VTEK17), med siste
endringer av 11. juni 2018 nr. 854.
Hvor annet ikke framgår av byggebeskrivelsen, av tegningene eller detaljene, gjelder Norsk
Standard (NS) 3420 med normale toleransekrav for utførelsen.
Når Ki Eiendommer AS disponerer tomten reguleres kontrakten av «bustadsoppføringslova»
og byggblankett 3429.
Ved salg av boliger som er ferdig oppført på det tidspunkt kontrakt skrives, reguleres denne
etter «avhendingslova» og byggblankett 3428.
Lokale tilpasninger og variasjoner
Byggebeskrivelsen gjelder for alle våre boliger. For noen typer kan det imidlertid være
overflater, løsninger og/eller detaljer som i noen grad avviker fra eller ikke er omhandlet i
denne beskrivelsen. I disse tilfeller gjelder byggetegninger og deres bilag.
Ki Eiendommer AS forbeholder seg retten til å kunne foreta mindre endringer av
konstruksjoner og/eller i materialvalg. Det forutsettes at disse endringene ikke medfører
pristillegg eller forringer kvaliteten i noen grad.
Tegninger
Illustrerte tegninger illustrerer hvordan boligen kan møbleres og innredes. Innredning i
planløsning ikke inngår i boligen sin listepris.
Leveranseomfang
Denne byggebeskrivelsen omfatter en innflyttingsklart bolig.
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Hovedposter i byggebeskrivelsen

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

GRUNN OG FUNDAMENTER BETONG-, MUR- OG PUSSARBEIDER
BÆRESYSTEMER
YTTERVEGGER
INNVENDIGE VEGGER
DEKKER
YTTERTAK
FAST INNVENTAR
TRAPPER, BALKONGER
DIVERSE
VVS INSTALLASJONER
ELEKTRISKE INSTALLASJONER
TELE
ANDRE INSTALLASJONER
UTENDØRS
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2.1
Grunn- og fundamenter, betong-, mur og pussarbeider
Grunnarbeider og gravearbeider samt opparbeiding av utomhusarealer inngår i standard
leveranse. Tomten leveres ferdig opparbeidet med P-plass til 2-3 biler, maskin planert
uteområde. Vei og gårdsplass leveres med grus.
Betongarbeider i forbindelse med fundamenter, grunnmurer, støpt plate, pilarer etc. med
tilhørende materialer omfattes av standard leveranse.
Murerarbeider til blant annet piper, brannmurer, fliser etc. inngår i standard leveranse.
Når det leveres murpipe leveres denne montert og ferdig pusset inklusiv ovn, tilsvarende
type Duo 5 i sort.
For de arbeider som ikke er inklusiv kan leveranseomfang avtales nærmere.
2.2
Bæresystem
Våre boliger utføres i tradisjonelt bindingsverk med stendere i konstruksjonsvirke med
senteravstand c/c 600mm. Bjelkelag utføres i trekonstruksjoner, dimensjonert jfr.
spennvidder og nyttelast. Takkonstruksjon utføres i trekonstruksjoner, enten av taksperrer
eller prefabrikkerte takstoler. Takkonstruksjon samt nødvendige søyler og dragere av limtre
eller stål dimensjoneres jfr. stedlig krav til snølast. Innvendig leveres søyler og dragere av
limtre i ubehandlet gran, type malingskvalitet og stålkonstruksjoner kles/kasses inn.
Utvendige trekonstruksjoner til balkonger og annen bæring leveres impregnert såframt disse
er eksponert for fuktighet.
2.3
Yttervegger
Yttervegger bygges opp av tradisjonelt bindingsverk i konstruksjonsvirke og isoleres i
henhold til krav i gjeldende Teknisk forskrift. Som grunnlag for energieffektivitet benyttes
energirammer i TEK jfr. §14-2, og den enkelte bolig energiberegnes jfr. krav til totalt netto
energibehov.
Yttervegger leveres på avrettet plate på mark/murkrone med tetting og svillemembran.
Ytterveggen monteres forskriftsmessig til betongen.
Til avstiving og vindtetting benyttes vindtettplate med klemte skjøter, og i hjørner og
overganger benyttes vindsperrerims, tettebånd og tape.
Yttervegg varmeisoleres med mineralull og tykkelsen bestemmes av krav gitt i forskrift ved
energiberegning. Denne vil i noen grad variere fra hustype til hustype, men generelt er det
200mm isolasjon i ytterveggen.
Kledning på yttervegg er enten liggende- eller stående dobbeltfals i 19x148mm gran.
Kledningen levers grunnet. Noen hustyper har felter av fasadeplater og disse er medtatt i
standard leveranse. Noen hustyper er vist med natursteinsforblending eller annen
trekledning enn beskrevet over. Dette inngår ikke i standard leveranse.
Utvendig kledning som leveres grunnet bør overmales etter få måneder for å forlenge
levetiden.
Det er krav fra Hitra Kommune at feltet skal ha en helhetlig fargesetting. Det er lagt opp til
disse kombinasjonene.
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Kombinasjon 1:

-

Sotgrå 0683 (trestruktur)
Grå Skifer 1462 (tett maling)

Kombinasjon 2:

-

Kastanje 0682 (trestruktur)
Frostrøyk 1376 (Tett maling)

Kombinasjon 3:

-

Skigardsgrå 0659 (trestruktur)
Skodde 8025 (tett maling)

Kombinasjon 4:

-

Sotgrå 0683 (trestruktur)
Kastanje 0682 (trestruktur)

Innvendig på ytterveggen monteres dampsperre samt platekledning, enten av sparklet og
malt gips eller hvite MDF plater.
Vegger til sportsbod og garasjer leveres uisolert.
Vinduer og dører
Vinduer og balkongdører leveres med fabrikkmalt hvit overflate, som 2- eller 3-lags
energiglass. U-verdi på vindusleveransen beregnes for den enkelte bolig og er minimum 1,2
(2- lags glass). Det vil variere fra hustype til hustype hvilken U-verdi som er nødvendig og det
kan derfor variere mellom 2- og 3-lags glass på de ulike hustypene. Sprosser, slik de er vist på
fasadetegninger, er medtatt i leveransen og leveres utenpåliggende.
For vinduer med bedre U-verdi (3-lags glass) må man forvente utvendig kondens /dugg.
Dette skjer på dager etter kalde og klare netter med høy luftfuktighet.
Gode vinduer og dører med lav U-verdi slipper gjennom mindre varme og glasset blir
varmere på innsiden og kaldere på utsiden. Da oppstår dugg på glassets utside. Dette skjer
særlig på høsten og tidlig vinter. Noen vindusleverandører har tilvalg på antidugg.
Ytterdører leveres i utgangspunktet som på tegning med fabrikkmalt hvit overflate fra
standard sortimentet fra kjente merkevarer. U-verdi på minimum 1,2.
For boliger der krav om tilgjengelig boenhet inntreffer (alle hovedfunksjoner på
inngangsplan og trinnfri gangadkomst) vil det være krav til at inngangsparti og
hovedinngangsdør er synlig i forhold til omliggende flater. Kravet oppfylles ved at
belysningsstyrken tilpasses material- og fargebruken slik at inngangspartiet og
hovedinngangsdøren blir synlig i forhold til omliggende flater med luminanskontrast
minimum 0,4. For å oppfylle kravet vil man eksempelvis ikke kunne levere hvit dør til hvitt
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hus. Våre arkitekter kan ved ønske og behov gjøre vurderinger rundt fargevalg for å finne
løsninger som tilfredsstiller nevnte krav.
Dør til garasje leveres som på tegning, fabrikkmalt hvit overflate fra standard sortimentet fra
kjente merkevarer. Garasjevindu leveres med 2-lags glass og i fabrikkmalt hvit overflate.
Garasjeport er leddport i stål med motor.
Foringer og listverk levers jfr. kategori beskrevet i kapittel 1.
Vinduslufting i form av gjennomlufting er lagt til grunn som tiltak for å unngå
overtemperatur. For boliger med stort vindusareal i solbelastet fasade kan det være
nødvendig å gjøre en vurdering av behov for utvendig solskjerming for å sikre
tilfredsstillende inneklima. Vurderingen bør gjøres under planleggingen slik at evt. screens
kan integreres i fasaden. Kostnader forbundet med solskjerming inngår ikke i standard
leveranse.

2.4
Innvendige vegger
Innvendige vegger bygges opp av konstruksjonsvirke og isoleres med min. 70mm mineralull.
Vegger kles med hvite MDF plater. Tykkelse på vegger kan variere, avhengig om de er
bærende eller om de omfatter føringer for tekniske anlegg.
Våtrom
For vegger i våtrom er det tilsvarende oppbygning, men standard plater erstattes av
baderomsplater/baderomspanel.

2.5
Dekker og bjelkelag
Det er medtatt plate på mark av betong samt isolasjon og radonsperre i standard
beskrivelse.
Bjelkelag mellom rom bygges opp av trekonstruksjoner dimensjonert for spennvidder og
nyttelast/egenlast i henhold til Norsk Standard. Bjelkelag Isoleres med minimum 150mm lett
mineralull samt at det full isoleres i randsone. Det benyttes undergulv av sponplater. Som
overflater på gulv er det medtatt parkett av Eik type Boen Eik Casa på stue og soverom. På
våtrom er det membran og flis.
Nødvendig nedlekting for tekniske føringer samt himlingsplater/panel.
Bjelkelaget isoleres med min. 150mm lett mineralull og til himling benyttes lydbøyler og
lekter samt doble platelag av gipsplater og/eller MDF plater.
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2.6
Takkonstruksjon
Takkonstruksjonen oppføres av prefabrikkerte takstoler eller taksperrer. Takkonstruksjoner
med tilhørende dragere og bærebjelker dimensjoneres etter gjeldende forskrifter og stedlige
krav til snølast.
Inklusiv i leveransen er nødvendige limtredragere og søyler i gran. For utvendig bæresystem
til takkonstruksjoner leveres limtre, impregnert etter behov. Innvendig vil synlige ståldragere
og søyler kasses inn.
I himling under takoverbygg og lignende legges det lekter samt grunnet kledningsbord,
tilsvarende som på vegg.
Betongtakstein, dubbelkrum i sort, er beregnet for boliger vist med takstein, selv om
illustrasjoner kan vise andre materialer. For boliger med listetekking/stålplatetak er det
Clickfalsplater som er medregnet. Takrenner og taknedløp med tilbehør leveres i sort stål.
Pipehatter og beslag for lufting etc. er medtatt.
For flate tak er det kompakttak med tekning av asfaltbelegg eller takfolie med sveisede
skjøter.
Oppbygging for skråtak med taksperrer og A-takstoler
➢ Takstein
➢ Steinlekter
➢ Sløyfelekter
➢ Vindsperre av forenklet undertak av folie inklusive skråband/T-stag.
➢ Taksperrer av konstruksjonsvirke/limtre/I-bjelker eller prefabrikkerte takstoler
dimensjonert jfr. spennvidde og stedlig snølast
➢ Takkonstruksjonen varmeisoleres med mineralull i henhold til energiberegning
➢ Dampsperre
➢ Sløyfelekter
➢ Himling av fabrikkmalte MDF produkt.

Oppbygging for skråtak med takstoler for kaldt loft og W-takstoler
➢ Takstein
➢ Steinlekter
➢ Sløyfelekter
➢ Vindsperre av forenklet undertak av folie inklusive skråband/T-stag.
➢ Prefabrikkerte takstoler dimensjonert jfr. stedlig snølast
➢ Undergurt i takkonstruksjonen varmeisoleres med mineralull i henhold til
energiberegning.
➢ Dampsperre
➢ Sløyfelekter
➢ Himling av fabrikkmalte MDF produkt.
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Oppbygging for flate tak – kompakttak
➢ Nødvendig parapet
➢ Taktekning av asfaltbelegg eller takfolie med sveisede skjøter med fall til sluk
➢ Takkonstruksjonen varmeisoleres med isolasjon av EPS/mineralull i henhold til
energiberegning. Typisk vil være at isolasjonstykkelse er ca. 300mm i snitt
➢ Dampsperre
➢ Taktro av plater
➢ Taksperrer av konstruksjonsvirke/limtre/I-bjelker dimensjonert jfr. stedlig snølast
➢ Himling av fabrikkmalte MDF produkt
På boliger med Clikfals/stålplatetak er det tilsvarende oppbygningen, men det er i tillegg et
undertak av plater.
Takutstikk kles med kledning tilsvarende veggkledning inklusiv nødvendig lufting med
fluenetting i luftespalte. Vindskier med imp. toppbord.
Det leveres stigetrinn fra raft opp til pipe samt feieplatå. Det monteres nødvendige
snøfangere ved behov (større takfall enn 35°). Feieplattform eller stige ut over dette er ikke
medtatt i standard leveranse.

2.7
Fast inventar
For alle våre husmodeller er det tegnet og priset forslag til både baderoms- og
kjøkkeninnredning fra vår leverandør. Kjøkken- og baderomsinnredning kommer fra
anerkjent leverandør, og det er valgt løsninger med god kvalitet. Hvitevarer er ikke inkludert.
Veiledning om priser og mulighetene for oppgradering fås hos den enkelte
Norgeshusforhandler eller til kjøkkenleverandøren.
Garderobeskap og innredning til disse er ikke medtatt i standard leveranse.
I standard leveranse er det medtatt murpipe eller stålpipe samt peisovn, type Duo 5.
Nødvendige brannmurer eller tilsvarende er medtatt.
Det leveres 1 stk. 6 kg. godkjent brannslokningsapparat pr. boenhet.

2.8
Trapper/balkong/terrasse
Balkonger leveres der dette er vist på tegning. Nødvendige søyler og dragere er medregnet
og dimensjonert etter stedlige krav til snølast. Alt trevirke til balkonger leveres i ubehandlet
trykkimpregnert furu. Tette balkonger har i tillegg taktroplate, tett takbelegg og utvendig
taknedløp. Fundamenter, betongsøyler og innstøpte søylesko inngår i standard leveranse.
Terrasser på bakkenivå er medtatt i standard leveranse når de er under takoverbygg.
Terrasser ut over dette er ikke medtatt selv om det kan være tegnet inn på flere av våre
hustyper. Terrasser og størrelser på disse bør planlegges etter terreng og tomteforhold og
Norgeshusforhandler kan bistå med planlegging og prissetting av dette.

www.norgeshus.no
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Tremmegulv ved inngangsparti og utenfor vaskeromsdør er medtatt.
Trapper leveres etter mål tatt på stedet. Alle trapper er åpne (uten stusstrinn) og leveres
uten for- og bakkantlist. Trappene produseres iht. gjeldene byggeforskrifter med hensyn til
barnesikring, stigningsforhold, trinnstørrelse og høyde. Returgelender leveres som enkelt
spilegelender. Trapper leveres i fabrikkmalt hvit utførelse, type Fauna fra Stryntrappa med
beisede trinn av furu.
Loftsluke til uinnredet loft er ikke med i standard leveranse.
2.9 Diverse.
Følgende inngår ikke i standard leveranse, selv om disse i noen tilfeller kan være inntegnet
eller vist på illustrasjoner:
➢ Badstueinnredning som ovn og benker
➢ Garderobeskap og skyvedørsgarderober med innredninger
➢ Spilehimling
➢ Hvitevarer
➢ Badekar
➢ Stiplede vegger
➢ Utvendige trapper
➢ Murte ildsteder
➢ Natursteinforblending av yttervegg og piper
➢ Villmarkspanel
➢ Parapet og fasadekledning i båndtekking
➢ Torvtak
➢ Skifertak
➢ Tretak
➢ Båndtekking
➢ Sentralstøvsuger
➢ Gulv på uinnredet loft

Følgende kan spesielt nevnes vedrørende kostnader som må påregnes og som ikke inngår i
standard leveranse:
➢ Avgifter til offentlige myndigheter, nettselskaper, energiverk, fiber- og kabelselskaper
etc. samt for permanent strømtilkobling
➢ Overflatebehandling på utvendige materialer
➢ Søppeldunk, søppelstativ, postkasse, feieplattform og evt. stig opp på pipe
➢ Innvendig eller utvendig solavskjerming for å redusere faren for overoppheting
➢ Nummerskilt
➢ Blomsterbrett og blomsterkasser
➢ Antenner
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3.0 VVS - INSTALLASJONER
Avløpsledningene i bunn legges fra 1 meter ut fra grunnmur og fram til inntegnet utstyr i
kjeller/sokkel/hovedplan. Vanninntaket legges fra 1 meter ut for grunnmur og fram til
innvendig stoppekran. Sanitærutstyr leveres i hvit farge. Ett-greps blandebatteri og
tappekraner er forkrommet. Alle skjulte vannledninger legges heltrukket, rør i rør. Åpne
installasjoner legges av stive kobberrør. Avløpsrørene er i plast. Jordingsmuffe er medtatt.
For rom med vanninstallasjoner der det ikke er sluk leveres installasjonene med automatisk
vannavstenging. Reduksjonsventil og vannmåler er ikke medtatt i standard leveranse.
Utvendig:
➢ 1 stk. 1/2” tappekran frostfri.
Kjøkken:
➢ 1 stk. ett-greps blandebatteri på oppvaskbenk med kran for avstenging av
oppvaskmaskin
➢ Automatisk vannavstenging monteres i kjøkkenbenk

Bad:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dusj på vegg med ett-greps blandebatteri
Servant med ett-greps blandebatteri og vannlås
Sluk i gulv medtatt
WC veggheng toalett hvis ikke annet framkommer av tegning
Ved kombinert bad/vaskerom leveres kran og avløpstrakt for vaskemaskin
Dusjhjørne

WC:
➢ Servant med ett-greps blandebatteri og vannlås
➢ WC veggheng toalett hvis ikke annet framkommer av tegning
➢ Automatisk vannavstenging monteres på WC, så framt det ikke er montert sluk

Vaskerom:
➢ Vaskekar med blandebatteri
➢ Kran og avløpstrakt for vaskemaskin
➢ Varmtvannsbereder 200 l montert på vaskerom/bod/teknisk rom hvis ikke annet blir
avtalt
➢ På vaskerom leveres 1 stk. gulvsluk i plast
➢ Fordelerskap for varmt og kaldt vann
➢ Ved kombinert bad/vaskerom inngår dusj, dusjkabinett og WC hvis inntegne
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Ventilasjon
Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner leveres og monteres både i
hovedleilighet og bileilighet. Synlige kanaler innkasses. Himling fores ned der dette er
inntegnet på plantegning. På rom der det er nødvendig å sikre tilstrekkelig frisklufttilførsel
monteres det veggventiler.
Følgende inngår ikke i leveransen:
➢ Drensledninger og avløpsledninger for takvann
➢ Reduksjonsventil dersom dette er nødvendig
➢ Stiplede badekar og innredninger med tilhørende armaturer og garnityr
➢ Vannmåler
➢ Sentralstøvsuger
4.0
ELEKTRISKE INSTALLASJONER.
Gjeldende NEK 400 legges til grunn ved prosjektering og utførelse av all installasjon
Norgeshus sine boliger.
Det skal etter NEK 399 etableres tilknytningsskap på utside av bolig. Dette vil
være tilknytningspunktet fra nettselskap og eventuelt leverandør kablet tv/ data o.l.

Installasjonen inkluderer:
➢ Tilknytningsskap for inntak fra nettselskap og leverandør av tv/data
➢ Inntakskabel fra tilknytningsskap til sikringsskap
➢ Røropplegg for svakstrøm (tv/data) fra tilknytningsskap
➢ Røropplegg for TV-antenne fra teknisk rom til stue
➢ Røropplegg (32mm) fra sikringsskap til carport/garasje for klargjøring fremtidig
ladeuttak for elbil
➢ Ringjord (hovedjording), utjevningsforbindelser og tilkobling av «tjømemuffe»
➢ Sikringsskap komplett med nødvendig antall kurser og jordfeilautomater
➢ Astronomisk ut for styring av utelys
➢ Branndetektorer seriekoblet og tilkoblet nettspenning. Antall framkommer av
romskjema
➢ Standard installasjon med antall stikkontakter, brytere og lyspunkt i henhold til
anbefalinger i gjeldende normer.
➢ Ringeanlegg, komplett
Den elektriske installasjonen utføres så langt som mulig som skjult røranlegg.
Lysutstyr og varmeutstyr inngår i standard leveranse. Alle lysarmaturer har LED lyskilde.
Varmeutstyr er klargjort for nattsenking.
Utarbeidet romskjema/punktbeskrivelse for den enkelte bolig er tilgjengelig og kan
innhentes hos lokal Norgeshusforhandler.
www.norgeshus.no
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5.0
TELE
Avsnittet omfatter tele og automatisering men er ikke medtatt i standard leveranse. Typiske
arbeider som inngår er tilrettelegging for alarm, lys og bilde samt annen smartteknologi.
6.0
Andre installasjoner
Avsnittet omfatter andre konstruksjoner som ikke er beskrevet over og inngår derfor ikke i
standard leveranse. Dette kan eksempelvis være anlegg i forbindelse med avfall og
renovering, heiser og løfteplattformer og typiske prefabrikkerte rom som kjølerom, vinrom
samt infrarøde badstuer. Jacuzzi, badestamper og tilsvarende omfattes ikke av standard
leveranse. Norgeshus har avtaleleverandører på flere av ovennevnte
konstruksjoner/produkter og kan levere på forespørsel.
7.0
Utendørs
Utendørsarbeider omfattes ikke av standard leveranse. Norgeshus sine forhandlere har
kompetanse og utstyr samt underentreprenører som utføer nødvendige utvendige arbeider
og kan gi pris på forespørsler på blant annet veier, terrengarbeid, støttemurer, plenarbeid,
gjerder samt andre utvendige konstruksjoner.
ARKITEKT- OG KONSULENTHJELP
I samråd med tiltakshavers (byggherres) ønsker og behov, bidrar vi med faglig hjelp til blant
annet:
➢ Tomtebefaring
➢ Valg av type bolig
➢ Arkitekttegning av ditt eget Norgeshus
➢ Utfylling av søknader for byggesaksbehandling
➢ Kontroll og oppfølging i byggeperioden
➢ Nødvendig prosjektering og produksjonsunderlag
➢ Energimerking
Ovennevnte arbeid avtales spesifikt eller om det skal inngå som en del av kontrakten.
Garantier
Som garanti for leveransen skal Norgeshusforhandler stille sikkerhet fra bank eller annen
finansinstitusjon i henhold til bustadoppføringslova.

Forsikring
Norgeshusforandler tegner komplett byggeforsikring. Denne gjelder fram til bygget overtas
av tiltakshaver og omfatter skader i byggeperioden.

www.norgeshus.no
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Forbehold med leveransen
Overflatebehandling på produkter som er hvite, eksempelvis listverk, dører og vinduer samt
trapp leveres «fabrikkmalte». I byggeprosessen kan det oppstå mindre riss og
bevegelsessprekker som ikke er reklamasjonsberettiget. Sår og mindre skader flikk- males på
stedet og listverk leveres med synlig spikring.
I en bolig er det mye trebaserte produkter som påvirkes av temperatur og fuktighet. I disse
vil det oppstå bevegelse og det kan medføre knirk i blant annet parkett og trapper. Det vil
det oppstå tørkesprekker i byggets første leveår på grunn av at trematerialene tørker, dette
er en naturlig konsekvens og må påregnes.
Noe innkassing av ventilasjonskanaler kan være nødvendig selv om dette ikke er vist på
kontraktsunderlag/tegninger.
Dersom det etter overtagelse utføres arbeider med hulltaking i damp- og/eller
vindsperresjiktet vil Norgeshusforhandleren sin garanti med hensyn på tetthet og videre
følgeskader bortfalle.

www.norgeshus.no
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LEVERANSEBESKRIVELSE
ENEBOLIG TOMT 19
LITJSLOKHEIA

HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
Sentrumsgata 6, 7240 Hitra
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Byggesøknad:

Utarbeidelse av 1- trinns byggesøknad.

Utvendig fasade:

Kledning: Stående dobbelfaslkledning, grunnet fra fabrikk. Endeved/kuttet kledning leveres
ubehandlet. Søyler/dragere leveres ubehandlet.
Beslag: aluminiumsbelagt i sort farge over/under vinduer og dører

Utvendig tak:

Kompakttak med Sveisebelegg, gesimsbeslag i sort stål.

Vinduer:

Vinduer leveres fra Nordan iht tegninger. Farge grå.

Verandadører:

Vinduer leveres fra Nordan iht tegninger. Farge grå.

Terrasse:

Inngangsparti: markterrasse i impregnert materiale med std impregnerte terrassebord i dim
28x120mm.
Takterrasse over carport/bod: Tett løsning med sveisebelegg, impregnerte, rekkverk i std
impregnert.

Utvendig bod:

Leveres med tredekke og uisolerte vegger/himling uten platekledning.

Ytterdør:

Dør leveres fra Nordan iht tegninger. Farge grå.

Boddører:

Dør leveres fra Nordan iht tegninger. Farge grå.

Innerdører:

Bad: Hvit slett kompakt inkludert standard karm og flat eiketerskel, NCS S0502-Y
Resterende rom: Hvit slett lett inkludert standard karm og flat eiketerskel, NCS S0502-Y

Peisovn:

Nordpeis Duo 5
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Pipe:
Sort ventilert stålpipe.

Trapp:

Stryntrappa Fauna åpen rettløpstrapp, hvite vanger og gelender, hvitbeisede trinn i furu

Listverk:

Gulv: 12x58mm hvit glatt med synlig innfesting
Dør/vindu: 12x58mm hvit glatt med synlig innfesting
Tak: 21x34mm hvitmalt skyggelist med synlig innfesting
Utforinger: Hvitmalt furu, NCS S0502-Y

Vindfang 3,0m2:

Vegger: Focus veggplate i mdf, skyggeprofil. Farge Bomull
Gulv: Storm anthracite 30x30, farge grå.
Tak: Takess i hvit farge.

Gang/trapp 18,4m2:

vegger: Focus veggplate i mdf, skyggeprofil. Farge Bomull
Gulv: Alloc laminat, valgfritt til kr 350,- pr m2
Tak: Takess i hvit farge.

Soverom 1, 15,3m2:

vegger: Focus veggplate i mdf, skyggeprofil. Farge Bomull
Gulv: Alloc laminat, valgfritt til kr 350,- pr m2
Tak: Takess i hvit farge.

Soverom 2, 7,5m2:

vegger: Focus veggplate i mdf, skyggeprofil. Farge Bomull
Gulv: Alloc laminat, valgfritt til kr 350,- pr m2
Tak: Takess i hvit farge.

Soverom 3, 7,4m2:

vegger: Focus veggplate i mdf, skyggeprofil. Farge Bomull
Gulv: Alloc laminat, valgfritt til kr 350,- pr m2
Tak: Takess i hvit farge.
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Bad 6,0m2:

vegger: Fibo Trespo baderomsplater, 5746s grey sand.
Gulv: Storm anthracite, 20x20cm inkludert sokkelkant, mosaikk i nedsenket dusjsone.
Tak: Takess i hvit farge.
Innredning: 120cm innredning inkl speil fra Foss Bad, hvit glatt HG med skuffer og enkel servant
Wc: vegghengt wc med innbyggingsramme og V&B O. Novo wc skål med hardplastsete med soft
close og cuick release
Betjeningsplate wc: Geberitt Sigma 10, hvit med blanke detaljer
Dusjløsning: Vikingbad Liam dusjhjørne rett sølv/klart, herdet glass, 90x90cm
Servantbatteri: Oras Safira 1010F
Dusjbatteri: Oras Nova 7460
Dusjsett: Oras Apollo 520

Vaskerom 4,5m2:

Vegger: Fibo Trespo baderomsplater, 5746s grey sand.
Gulv: Storm anthracite, 20x20cm inkludert sokkelkant
Tak: Takess i hvit farge.
Bereder: 200L Oso Saga
Utslagsvask: Intra GUB 1, veggmontert
Veggmontert batteri for utslagsvask: Alterna med svingbar tut

Bod 4,9m2:

Vegger: Focus veggplate i mdf, skyggeprofil. Farge Bomull
Gulv: Alloc laminat, valgfritt til kr 350,- pr m2
Tak: Takess i hvit farge.

Stue/kjøkken 65,6m2:

Vegger: Focus veggplate i mdf, skyggeprofil. Farge Bomull
Gulv: Alloc laminat, valgfritt til kr 350,- pr m2
Tak: Takess i hvit farge.

Kontor 13,3m2:

Vegger: Focus veggplate i mdf, skyggeprofil. Farge Bomull
Gulv: Alloc laminat, valgfritt til kr 350,- pr m2
Tak: Takess i hvit farge.

Elektrisk installasjon:

Se egen vedlagte beskrivelse

Rørinstallasjon:

se egen vedlagte beskrivelse
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Teknisk installasjon:

Ventilasjon: Leveres som Balansert ventilasjonsanlegg med rotorveksler. Veggmontert aggregat.

Inngår ikke i standard beskrivelse:
• Sentralstøvsuger
• Garderobeskap
• Uavhengig kontroll
• Kommunale gebyrer og avgifter

Boligen leveres bygg rengjort:

Dette innebærer at boligen er støvsuget og grovrengjort klar for overlevering.
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Plan, Landbruk, Miljø og Brann

Kystplan AS
Torget 3
7239 HITRA

Dato
24.08.2020

Utvalg:
Delegertnr.:

Deres ref.

Vår ref. / Arkivkode
2020/4105-3 / 0093/0179

Saksbehandler
Audun Norbotten

Delegert fra Utvalg plan, landbruk og miljø
324/20 D

Melding om delegert vedtak - Tillatelse til oppføring av bolig Fillaunveien, gnr 93 bnr 179
Utvalg plan, landbruk og miljø v/kommunalsjefen har på delegert myndighet gjort vedtak i
ovennevnte sak.
Administrativt vedtak:
Søknad om tillatelse til tiltak godkjennes som omsøkt på følgende vilkår:
1. Tillatelsen gjelder i tråd med reviderte snitt mottatt av Hitra kommune 11.08.2020.
2. Eiendommen tilknyttes offentlig vannforsyning etter at tilknytningsavgift er betalt. Skjema
for tilknytning er vedlagt.
Det skal monteres vannmåler.
3. Eiendommen knyttes til kommunalt avløpsanlegg med felles kommunal slamavskiller.
4. Skjema for tilknytning til kommunalt avløpsledningsnett er vedlagt.
5. Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) og forskrift om byggesak (SAK10) må følges.
6. Endelig gjennomføringsplan sendes kommunen sammen med søknad om ferdigattest.
7. Tiltaket kan ikke tas i bruk før det er utstedt ferdigattest.
Vedtaket er fattet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-3 og forurensningsforskriften
kapittel 12.
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år, jf. pbl § 21-9.
Dag Robert Bjørshol
Kommunalsjef

Audun Norbotten
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
Postadresse:
Rådhusveien 1
7240 Hitra

Org.nr.: 938 772 924
Bankkonto: 4223 59 80139
Skattekonto: 6345.06.16178

Telefon: 72 44 17 00
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Internett: www.hitra.kommune.no
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Klagerett: Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 29. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er
mottatt. Eventuell klage sendes til Hitra kommune.
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Saksopplysninger
Ansvarlig søker:
Tiltakshaver:
Søknad mottatt/komplett søknad mottatt:
Tiltakets gnr/bnr – adresse:
Tiltakets art:
Areal:
Antall rom:
Planstatus:
Tiltak i tråd med planen:
Nabovarsel:
Erklæring om ansvar:

Kystplan AS v/Grethe Rostad
KI Eiendommer AS v/Frode Riiber
30.07.2020 / 11.08.2020
93/179, Fillaunveien (husnummer tildeles senere)
Nybygg enebolig
BYA: 169,1 m2 (23,08%), BRA: 211 m2
3 (4) soverom.
Reguleringsplan for Litjslokheia
Ja
Ok. Ingen merknader.
Det vises til innsendte erklæringer om ansvar og
gjennomføringsplan datert 30.07.2020

Vannmåler utleveres av rørlegger, og er betalt av kommunen.
Vurdering
Det søkes om å bygge enebolig i to etasjer (U01 + H01).
Reguleringsplanens § 4.1 Rekkefølgebestemmelser sier at «Før det kan gis rammetillatelse til byggeog anleggstiltak innenfor den enkelte tomt innenfor BFS 1 – BFS 7 skal det foreligge godkjent
situasjonsplan for den enkelte tomt.»
Byggeområdet BFS 2 består av kun én tomt.
Kravet anses derfor som oppfylt med innsendte
tomtesnitt.
I opprinnelig søknad var det inntegnet
oppfylling utenfor eiendomsgrense i snitt T5.2.
dette ble ansett å kunne medføre privatisering
av friområdet øst for eiendommen 93/197.
I revidert tegning mottatt av Hitra kommune
11.08.2020 er dette rettet opp og er nå i tråd
med reguleringsplanen

Figur 1: Utsnitt av byggeområdet. Vei vist nord for tomt er ihht
reguleringsplan under behandling (Fillaunet 2)

Figur 2: Revidert terrengsnitt T5.2, sett fra nord mot sør.

Reguleringsplanens § 4.3 Utforming sier at:
Det skal tillegges betydelig vekt på estetisk kvalitet ved utforming av ny bebyggelse og utomhusanlegg.
Ny bebyggelse skal når det gjelder volumer, takform, stiluttrykk, materialbruk og fargesetting,
utformes slik at området samlet fremstår med et godt helhetlig preg.
Side 3 av 4
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Valg av sterke eller kontrasterende farger på fasadematerialer skal være begrunnet ut fra et helhetlig
estetisk designgrep.
Tak: Flate tak, pulttak og saltak tillates. Det tillates ikke blanke takflater. Det tillates takterrasser på
flate tak. Der disse kan være til sjenanse for nærliggende naboer bør takterrasse trekkes tilbake fra
gesims.
Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Valg av utforming
og plassering skal medføre så lite behov for tilpasninger av terrenget med skjæringer, fyllinger, murer
osv. som mulig.

Reguleringsplanen § 5.3 Boligbebyggelse – frittliggende enebolig (BFS 2 –6) sier følgende om
bebyggelsen på tomten:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

Innenfor områdene BFS 1 til BFS 6 tillates det oppført frittliggende bolighus med tilhørende
garasje.
Det tillates bygget sekundærleilighet tilknyttet boenhet.
Utplassering av bygget på tomta gjøres av tiltakshaver og godkjennes av Hitra kommune. Punkt
merket på reguleringskartet på hver tomt skal tilstrebes å være midtpunktet på bygningsvolum.
Utnytting: Maksimum bebygd areal %-BYA er 40 %. I dette skal inkluderes hus, garasje, terrasser
og parkeringsareal for biloppstillingsplasser etter krav, regnet med 18m2 pr. stk.),
Byggehøyder:
Bebyggelse kan innenfor området kan ha inntil 2 etasjer, samt innredet loft.
Det skal benyttes underetasje der terrenget faller minst 3,0 meter i bygningens bredde.
Alternativt kan bygningskroppen gjøres smalere og/eller deles opp i mindre enheter.
Alle høyder skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget.
Maksimum gesimshøyde er 7,5m
For pulttak er maksimum gesimshøyde 10,0 meter.
For saltak er maksimum mønehøyde er 10,0 meter.
For flate tak er maksimum gesimshøyde 7,5m
Enkeltelementer som pipe og luftelyre kan stikke inntil 1,0 meter over fastsatte byggehøyder.
Frittstående garasje skal ha 1 etasje.
Høydebegrensninger for tak skal måles ut fra gjennomsnittlig eksisterende terreng.
Maksimal gesimshøyde for saltak er 4,0 meter og mønehøyde er 6 meter.
Maksimal gesimshøyde for pulttak er 6 meter.
For flatt tak er maksimum gesimshøyde 4,0 meter.
Garasje: For garasje er maksimal grunnflate 60 m2.
Garasjen kan være både frittliggende og sammenbygd med bolig. Garasjen skal tilpasses
bolighuset i utforming og materialvalg/farge. Garasjen kan oppføres i 1 etasje. Garasjen kan
innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene oppføres inntil 1,0 meter fra nabogrensen. Plassering
av garasjen skal være vist på situasjonsplan som er vedlagt byggesøknad på hovedhuset, selv om
garasjen ikke skal oppføres samtidig som dette.

Tomten har fallende terreng på ca 2m og det er lagt opp til sokkel-/underetasje i tråd med planen.
Tegningene anfører gesimshøyde på 4,8 m målt ut ifra gjennomsnittlig planert terreng og er innenfor
reguleringsplanens bestemmelser.
Takterrasse over carport anses å ikke komme i konflikt med eksisterende eller fremtidige naboer.
Tiltaket er i tråd med reguleringsplanen.

Gebyr på kr 16 792,- blir ettersendt til tiltakshaver.
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Bindende kjøpetilbud- Litjslokheia enebolig 5
Bindende kjøpetilbud for Fillaunveien 44, Gnr. 93, Bnr. 179, i Hitra kommune.

Kjøpesum kr.________________________+ omkostninger iht. prisliste.

Eventuelle forbehold:_____________________________________
Finansieringsplan:
Lån i____________________ tlf/epost kontaktperson____________________ kr.________________________
Lån i_____________________ tlf/epost kontaktperson ____________________kr._______________________
Egenkapital i _____________________ til kr.______________________________

Undertegnede gir med dette et bindende kjøpetilbud på kjøp av ovennenvnte eiendom. Undertegnende har gjort
seg kjent med komplett salgsinformasjon, og bindende kjøpsbekreftelse er avgitt i iht. til dette. Kjøper er
inneforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal fremlegges
selger, og at selger gis en rett til å innhente bekreftelse på dette fra kjøpers bank. I tillegg skal det skal
forelegges et endelig skriftlig finansieringsbevis fra kjøpers bank for selger senest 14 dager etter signert
kjøpekontrakt. Kjøper er også kjent med at tilbudet ikke kan tilbakekalles når tilbudet er kommer til selgers
kunnskap. Vilkårene for bindendne kjøpetilbud reguleres av Lov om avtaler av 31.mai 1918.
Opplysninger om budgivere:
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Budgiver 1:

Budgiver 2:

Navn:

Navn:

Personnummer:

Personnummer:

Tlf:

Tlf:

E-post:

E-post:

Postadresse:

Postadresse:

Postnr/sted:

Postnr/sted:

Sted/dato:

Sted/dato:

Underskrift:

Underskrift:

Kopi av gyldig legitimasjon budgiver 1:

Kopi av gyldig legitimasjon budgiver 2:
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Litjslokheia

- Din boligtilbyder i øyriket

Kristian Sørensen

ks@kiinvesteringsselskap.no
92 69 75 56

LEVE

Vår Salgsrepresentant
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