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1

Sandnes by



Hele byen for 
dine føtter

Sandnes er en dynamisk by full av muligheter. 
Vi kan alle dekke våre ønsker og behov 
med tanke på restauranter, butikker og 
kulturaktiviteter. Alt er med på å skape 
ditt gode liv i Ankeret.

Havnebyen. Industribyen. Sykkelbyen. 
Kulturbyen. Sandnes har vært gjennom 
så mange epoker. Har så mange fasetter. 
Her får du alt du trenger. Om så var, bare 
en liten pause i solskinnet.
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Lista er lagt. Rådhuset og Sandnes Sparebank 
markerer ambisjonsnivået for Havneparken. Målet 
er å skape regionens mest attraktive adresse for 
kultur, handel, opplevelser og ikke minst boliger.
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Den dynamiske 
havnen

Tenk deg å ta en tur langs kaien før 
byen våkner. En stille stund for deg 

selv på kaikanten. Blir det bedre? 

Sandnes er i forandring. Byens ansikt 
endrer karakter. Pakkhus erstattes 
av spennende arkitektur og boliger. 

Lagerplasser byttes ut med rådhus og 
næring. Velkommen til forandringen!

2322 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



2524 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



MENY

SPAR

SPAR

Ruten

Coffeberry

Bystasjonen

Vitenfabrikken

Delikatessen

Konditoriet

Galleri Normisjon

Gamlaværket

Opus legesenter

Hotel Sverre

Megleren øl & vinstue

Melkebaren

Banken pub 

Bakgården pub

AMFI Vågen

Quality hotel
Sandnes kulturhus

Sandnes bibliotek

SATS

KINOKINO

nOi restaurantSandnes kirke

Sabi Sushi
Øglændsparken

COOP Ekstra

Vinmonopolet

ODEON kino

Sparebank 1

Sandnes Sparebank

Rådhuset

Oalsgata

Gravarsveien
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Birger burger

Naviger 
deg rundt 
i sentrum
Et blikk på kartet gjør det tydelig hvor 
sentralt Ankeret ligger. Her går du til 
hele Sandnes og alt byen byr på. Eller 
foretrekker du sykkelen?
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Livet i Langgata.
Byer viser så tydelig 
hvordan vi mennesker 
er sosiale vesener. 
Hvordan vi samhandler 
og trives i hverandres 
nærhet. Vi trenger 
byen – og byen trenger 
oss. Byen er til for å 
brukes.
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I byen
Framtiden er kollektiv.

Ankeret ligger super-sentralt. Midt 
i sentrum og kun et steinkast fra 
Ruten som er regionens største 

kollektivknutepunkt.   

Pass på å nyte hverdagen.
De små pausene er så verdifulle! En pust 
i bakken over en god kopp kaffe – på kafé 

eller hjemme på balkongen.
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Naturbyen Sandnes. En rekke parker 
og turområder ligger i umiddelbar 
nærhet til Ankeret. Ønsker du mer 
utfordrende terreng er det lett å finne 
det. Mulighetene er mange. Ta deg en 
tur på stien og søk skogens ro.
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Om Havneparken



Havneparken forener sjøen, parken og sentrum. Den forener 
boliger og næring – og sist, men definitivt ikke minst, 
Havneparken skal forene mennesker. 

Som utbyggere forvalter vi et stort ansvar. Det vi bygger, setter 
sitt preg på en hel by i årtier. Kanskje for alltid. Derfor prøver vi å 
legge til rette for mangfold med tanke på typer boliger, aktiviteter, 
næring og næringstyper, kollektivtransport og alt annet som 
preger det urbane livet. 

Havneparken blir en dynamisk bydel som utvikler seg over tid. 
Som formes av sine beboere og får sin egen karakter. For å lykkes 
må vi planlegge for det organiske – det som ikke lar seg planlegge, 
det som vokser fram av seg selv. Derfor prøve vi å forutse hvilke 
behov og ønsker beboerne har ti-tjue år fram i tid. 

Målet er å skape en human bydel med en god blanding av mykt 
og hardt, organisk og konstruert. En bydel hvor bygningene 
harmonerer med sine innbyggere og gjør det godt å leve i sentrum. 

Et navn som 
forplikter

Havneparken er ikke bare et navn for en ny 
bydel. Det er også et løfte om hva bydelen 
skal blir og hvordan den skal oppleves. 

Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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En tur langs kaien. 
Spasere langs 
havnepromenaden. 
Ta turen innom den 
lokale kafeen og nyte 
en kopp kaffe. Eller 
sette seg ned og nyte 
utsikten på en av 
Havneparkens mange 
benker og friområder.
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Bylivet leves i byen. Her treffer du folk. 
Her kjenner du pulsen. Her hører du 
hjemme. Havneparken blir den del av 
byen.

Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Sjøplassen

Bussholdeplass

Sjøhagen

Bydelstorget

Lekeplassen

Sjøengen

Havnepromenaden

Sportsplassen

Transformasjon av det gamle havne-
området skaper ulike byrom med 
et innholdsrikt og variert tilbud av 
aktiviteter, rekreasjon, handel og 
service. Spennende rom gir deg en 
opplevelse av aldri å vite hva som 
skjuler seg rundt neste hjørne. 

Havneparken 
blir det nye 
sentrum i 
Sandnes

Sportsplassen
Sportsplassen er først og fremst tiltenkt 

barn fra ni år og oppover, ungdom, voksne 
og eldre. Plassen åpner for ulike typer 

bruk: basket ball, håndball, sprint, yoga, 
bordtennis, styrketrening, crossfit og så 

videre.

Bydelstorget
Dette blir en solrik møteplass – en 

sosial arena med plass til ulike typer 
arrangement så som markeder og 

minikonserter. Her er det plass til alle. 

Lekeplassen for de minste
Klar for mestring, klatring, balanse 
og koordinasjon. Alle skal med, og 

lekeplassen skal bli universelt utformet. 
Her blir det nok å finne på for barna! 

Her blir det også ulike oppholdssoner og 
møteplasser med benker og bord. 

Sjøhagen og Sjøengen
Trivelige parker med trær og annen 

beplantning skaper ly for vinden. 
Gangveier gjør det mulig å bevege seg 

diagonalt gjennom Havneparken. Det blir 
gode sittemøbler i grønne lommer langs 

gangveiene.

Havnepromenaden
En tur langs kaien er alltid en fin 

opplevelse. Uansett vær. Her blir det 
mulig for småbåter å legge til. Her blir det 
fine oppholdssoner ved vannkanten med 

sittemøbler og beplantning. 

Havneparken
Et område skapt på 60-tallet. 

Havneparken bygges på et kaiområde 
som ble dannet med støpte senkekasser 
som danner kaifronten. Her var skip og 

havnekraner lenge en del av bylandskapet 
i Sandnes.
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Unike kvaliteter 
Havneparken blir en helt ny bydel med 
kvaliteter som ikke finnes i Rogaland i 

dag: Tilgang til sjøen kombinert med et 
stort mangfold av hyggelige byrom og 
gateløp i tilnærmet bilfrie omgivelser. 

Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Ankeret



Ser du det nye bygget ovenfra, minner det om et anker. Det er 
en boligstruktur som skaper et trygt sted for sine beboere. 
Et skjermet uterom. Det er et anker som holder deg på plass. 
Et anker som gjør deg trygg. 

Unik er et stort ord, men i Ankeret stemmer det. Alle leilighetene 
er forskjellige. Målet har hele tiden vært å utnytte kvalitetene på 
tomten fullt ut.  Totalt inneholder ankeret 71 unike leiligheter.

Flest mulig leiligheter skulle både få utsikt til fjorden og solvendte 
uteplasser – de fleste er gjennomgående og får begge deler. 

God arkitektur forener velprøvd byggeskikk, solid og godt 
håndverk og vilje til å tenke nytt. Ankeret er trygt forankret i en 
arkitektonisk tradisjon, samtidig som det peker framover. Dette 
er arkitektur som blir et positivt bidrag til bymiljøet i årene som 
kommer.

Ankeret i 
Havneparken

Ankeret ligger i Havneparken – 
den nye bydelen i forlengelsen 
av dagens sentrumsområde 
langs havnefronten i Sandnes.

Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Boliger 
løst innenfra 
og ut

Ankeret tegnet av de anerkjente 
arkitektene SpaceGroup. De har preget 
havnefrontutvikling i en rekke byer. Nå 
er det Sandnes som løftes til nye høyder. 
Arkitekt og daglig leder i SpaceGroup, 
Floire Nathanael Daub, forklarer hvordan 
de har jobbet med løsningen av Ankeret. 

Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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– Arkitekturen i Ankeret et resultat av en 
innenifra og ut tanke. Altså at tomtens 
naturgitte kvaliteter som nærhet til sjøen 
og generøse uterom mot sør og vest i størst 
mulig grad tas inn i leilighetene. 

– Hver leilighet har en individuell utforming 
– noe som faktisk ikke er vanlig. Samtidig som 
de inngår i en større helhet som gir Ankeret 
en tydelig identitet.

– Målet har vært å gi flest mulig leiligheter 
både panoramautsikt og terrasse mot sjøen 
og gjennomlys til en lun balkong mot sørvest. 
Dette har vi løst ved at leilighetene ligger i 
45 graders vinkel i forhold til nord-sør aksen. 

Hvordan er Ankeret integrert med 
omgivelsene?
– Ankeret avgrenses av fire ulike uterom. 
Mot sør er det et generøst parkområde, mot 
øst blir det havnepromenade og mulighet 
for å sitte i vannkanten. Mot nord grenser 
bygget til Bydelstorget, og mot vest etableres 
Sportsplassen. 

– I forlengelsen av Sportsplassen leder en 
stor trapp opp til et felles uteområde på plan 
to. Dette blir hovedadkomsten til Ankeret. 
Uterommet gir mulighet for sosialt samvær 
mellom beboerne. Det er også mulig å komme 
inn i bygningen  fra gateplan, da gjennom 
parkeringsanlegget.  

– Det arkitektoniske grepet med trapper fra 
Ankerets egen hage ned til Sportsplassen, 
bidrar til å gjøre fasaden levende og spennende. 
Samtidig bidrar denne nedtrappingen til å 
gi mer sol, utsikt og bedre samspill med de 
omkringliggende plassene og parkene. 

Hvordan tror du det blir å bo i Ankeret?
– Det blir svært bra. Det blir sosialt – om man 
selv ønsker det. I tillegg til de rause, private 
uteområdene blir det felles takterrasser på 
plan fem, seks og åtte i tillegg til hagen på 
plan to. Dette gir fantastiske muligheter 
for flere, parallelle sammenkomster og 
arrangementer. Alt ligger egentlig til rette 
for å skape et svært sosialt fellesskap.  

Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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1 Ski Tårn av Reiulf Ramstad, Ski

2 Rundeskogen, Sandnes

3 Ullevål Tårn, Oslo

4 Sæter Terrasse, Nordstrand

Det er vanskelig å forklare, du bare 
merker det. Kvaliteten på materialene, 
på de tekniske løsningene og på selve 
arkitekturen. Noen av kvalitetene er 
beskrevet her i prospektet, men det 
er først når du trår over terskelen 
at du virkelig opplever dem.

Det
handler
om kvalitet
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Dette er Solon Eiendom
Det børsnoterte eiendomsselskapet Solon Eiendom har gjennom det 
siste tiåret markert seg med prosjekter av høy estetisk og bygningsmessig 
kvalitet. Flere av prosjektene har fått utmerkelser, blant annet Ullevål 
Tårn som ble tildelt Oslo bys arkitekturpris i 2016, Vindmøllebakken som 
vant Statens pris for Byggkvalitet 2020 og Sæter som mottok American 
Architecture Prize i 2017.

Profesjonalitet i alle ledd
Solon Eiendom utvikler prosjekter i tett samarbeid med enere innen sine 
fagfelt, enten det er arkitekter, landskapsarkitekter eller entreprenører. 
 
Vi har en svært kompetent prosjektorganisasjon som sikrer profesjonalitet 
i alle ledd – fra tegnebordet og helt frem til du som kjøper setter nøkkelen 
i døren.

Vi skal bygge kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid. Hvert 
enkelt prosjekt er unikt, og hver enkelt tomt har en verdi for lokalsamfunnet.

Vår ambisjon som eiendomsselskap er at vi skal lage boliger som gjør 
at du merker en forskjell. Vår visjon er at vi skal bygge den boligen du 
foretrekker.

V I N N E R  2 0 2 0

V I N N E R  2 0 1 4
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Leilighetene



Lys og luft
Vi mennesker er som planter: Vi må ha lys og luft for å trives. 
I Ankeret får du leiligheter med store vindusflater og flott utsikt. 
Rom hvor du kan trekke pusten dypt inn og kjenne at du lever. 

Fantastiske uteplasser
Ditt private uterom – perfekt når sola skinner. De fleste 
leilighetene får sjøutsikt. Og mange av leilighetene har flere 
uteplasser. Der kan du sitte med boken din og en kopp kaffe 
og bare ha det bra. Uteplassen skal kunne brukes året rundt.  

Essensielle detaljer
På gulvene bruker vi Maxwood Eik Unique. Et en-stavs gulv 
som løfter opplevelsen av leiligheten din. Ankeret har en 
gjennomgående høy kvalitet. Derfor har vi valgt kjøkken- og 
baderomsinnredning fra HTH. Godfølelsen får du på badet! 
Her bruker vi fliser i formatet 60x60 cm og med 5x5 cm 
i dusjnisjen.  

En overordnet plan
Se også på det store bildet – ikke bare detaljene; planløsningene 
som er tilrettelagt for optimal plassutnyttelse. Løsninger som er 
med og skaper trivsel.  

Størrelser etter behov
Hvor er vi i livet? Hvilke behov har vi? Hvor mye plass trenger 
vi i dag – og i morgen? Ankeret har 71 leiligheter fra 40 til 196 
kvadratmeter. Med andre ord; her finner du boligen du trenger. 
Den som passer akkurat til deg.

Tenk deg følelsen av å flytte inn i en helt ny 
bolig! Alt er nytt. Alt er på plass. Gjennomført 
kvalitet. Dette er følelsen av å flytte inn i en ny 
bolig i Havneparken – rett på bryggekanten.

En helt
ny følelse

Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Vi ønsker å hjelpe deg med å skape et 
helhetlig hjem som harmonerer med det 
livet du lever. Derfor har vi i utviklingen av 
Ankeret gitt deg som kjøper mange ulike 
valgmuligheter inkludert i kjøpesummen. 
Vi har i samarbeid med interiørarkitekter   
utarbeidet fire ulike interiørkonsepter som 
vi håper vil inspirere deg og dekke dine 
ønsker og behov. Se de ulike konseptene på 
de kommende åtte sidene.

Alle kjøpere vil få møte interiørarkitekten 
tidlig i prosessen,  for å gå igjennom de 
valgene som er gjort.

Det finnes også valgmuligheter utover det 
vi har nevnt, og du kan bestille ytterligere 
farger og materialer mot vederlag. 

Se leveransebeskrivelse og salgsoppgave 
for ytterligere og nærmere informasjon 
om standard og tilvalgsprosess. Lykke til i 
prosessen med å forme din nye bolig.

Du får det 
som du vil
I våre boliger vil vi at alle mennesker skal 
trives, og vi mennesker er forskjellige. 
Vi ønsker å bidra til at din bolig blir et sted 
der du kommer hjem til en god atmosfære, 
der du både trives alene, med venner og 
med familie. 

Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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East 1

1 
Hovedkulør «Space» 
på vegger i kjøkken og stue.

2 
Hovedkulør «Raw Canvas» 
på vegger i øvrige rom.

3 
Kontrastfarge «Antique Green» 
på soverom.

4
På gulvene leveres Maxwood, 
en-stavs gulv i «Ek Natur».

4

1 2 3

Havn: Yokohama
Steder: Tokyo og Skandinavia
Stilretning: JAPANDI
Passer til: En organisk og nøytralt stilretning for de 
som liker et naturlig og rolig interiør.

Inspirasjonen er hentet fra trend-
retningen JAPANDI. Japansk og 
Skandinavisk stilfusjon – det beste 
fra to verdener. Stilen kjennetegnes 
av rene og organiske linjer i orden 
og balanse med naturlige materialer 
og dempede toner.

Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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South 2

1 
Hovedkulør «Space»
på vegger i kjøkken og stue.

2 
Hovedkulør «Impression» 
på vegger i øvrige rom.

3 
Kontrastfarge «Vintage Brown» 
på soverom.

4
På gulvene leveres Maxwood, 
en-stavs gulv i «Ek Espresso».

4

1 2 3

4

Havn: El Jadida
Steder: Italia, Spania og Marrakesh
Stilretning: Luksuriøst og orientalsk
Passer til: En stilretning for de som har sansen for 
et luksuriøst interiør og italiensk design.

En jordtonet fargepalett som passer 
perfekt til mørke gulv. Inspirert av 
kulturen og naturen rundt Middelhavet 
med sand, stein og leire. Varme 
rustikke nyanser skaper et lunt 
og imøtekommende interiør.

Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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North 3

4

1 2 3

1 
Hovedkulør «Space»
på vegger i kjøkken og stue.

2 
Hovedkulør «Varm grå» 
på vegger i øvrige rom.

3 
Kontrastfarge «Byge» 
på soverom.

4
På gulvene leveres Maxwood, en-stavs 
gulv i «Ek Natur Elegant Grå».

Havn: Sandnes
Steder: Norge og Norden
Stilretning: Klassisk Skandinavisk
Passer til: En stilretning for de som liker det enkle 
og rene. Klassisk eller moderne – det er opp til deg.

Med det det nordiske kystlandskapet 
som inspirasjon, kjennetegnes denne 
stilretningen av farger fra himmel, sjø, 
skog og fjell. Et enkelt og rent utrykk 
med klassiske skandinaviske og lyse 
trematerialer. Paletten er frisk men 
fortsatt dempet.

Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.

8180 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



West 4

1 
Hovedkulør «Space» 
på vegger i kjøkken og stue.

2 
Hovedkulør «Silhouette» 
på vegger i øvrige rom.

3 
Kontrastfarge «Hipster Brown» 
på soverom.

4
På gulvene leveres Maxwood, 
en-stavs gulv i «Ek Natur Raw».

4

1 2 3

Havn: Manhattan
Steder: New York, og Berlin
Stilretning: Urban Berlin
Passer til: En stilretning for den søkende, reiseglade, 
kreative og vågale – en som liker å dyrke sin stil.

Det yrende bylivet og den industrielle 
byleiligheten er inspirasjon for denne 
stilretningen. Fargepaletten er 
avstemt, dempet og moderne. Bruk 
fargekontraster i innredningen og 
miks gjerne tresorter. Dette er et 
flott utgangspunkt om man liker et 
retroinspirert interiør.

Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.

8382 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.

8584 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.

9190 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Det er ikke bare 
arkitektur, fasader 
og fellesarealer 
vi har brukt tid 
og ressurser 
på. Mennesker 
oppholder seg jo for 
en stor del innendørs 
i landet vårt, og 
derfor har vi lagt 
minst like mye energi 
i å finne interiør og 
materialer som gir 
god bokvalitet.

Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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5

Plantegninger



0 1 2 3 4 5 m

A201
3-roms
BRA 77 m2

P-rom 77 m2

2. etasje
Uteareal 29,2 m2

5.0 m²
Bad

2.1 m²
Gjeste wc

13.4 m²
Soverom

34.7 m²
Stue/ kjøkken

5.9 m²
Entre

8.4 m²
Soverom

19.0 m²
Terrasse

10.2 m²
Balkong

overdekket areal

3.9 m²
Gang

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       77 m2
P-ROM:       77 m2

Uteareal:    28,2 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET A_H0201

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

5.0 m²
Bad

2.1 m²
Gjeste wc

13.4 m²
Soverom

34.7 m²
Stue/ kjøkken

5.9 m²
Entre

8.4 m²
Soverom

19.0 m²
Terrasse

10.2 m²
Balkong

overdekket areal

3.9 m²
Gang

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       77 m2
P-ROM:       77 m2

Uteareal:    28,2 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET A_H0201

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

103102 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



A202
2-roms
BRA 42 m2

P-rom 42 m2

2. etasje
Uteareal 28,6 m2

22.3 m²
Stue/ kjøkken

11.2 m²
Soverom

3.7 m²
Entre

4.1 m²
Bad

28.6 m²
Terrasse

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       42 m2
P-ROM:       42 m2

Uteareal:    28,6 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET A_H0202

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

22.3 m²
Stue/ kjøkken

11.2 m²
Soverom

3.7 m²
Entre

4.1 m²
Bad

28.6 m²
Terrasse

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       42 m2
P-ROM:       42 m2

Uteareal:    28,6 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET A_H0202

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

105104 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



A203
3-roms
BRA 85 m2

P-rom 76,2 m2

2. etasje
Uteareal 59,7 m2

21.7 m²
Kjøkken/ spiserom

6.0 m²
Bad

12.5 m²
Soverom

3.9 m²
Bad

8.0 m²
Soverom

4.9 m²
Entre

59.7 m²
Balkong

8.8 m²
Walk in closet

12.3 m²
Stue

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       85 m2
P-ROM:    76,2 m2

Uteareal:    59,7 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET A_H0203

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
12.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

21.7 m²
Kjøkken/ spiserom

6.0 m²
Bad

12.5 m²
Soverom

3.9 m²
Bad

8.0 m²
Soverom

4.9 m²
Entre

59.7 m²
Balkong

8.8 m²
Walk in closet

12.3 m²
Stue

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       85 m2
P-ROM:    76,2 m2

Uteareal:    59,7 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET A_H0203

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
12.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

107106 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



B201
3-roms
BRA 70 m2

P-rom 67 m2

2. etasje
Uteareal 25,9 m2

31.0 m²
Stue/ kjøkken

7.3 m²
Bad

12.3 m²
Soverom

8.0 m²
Soverom

6.0 m²
Entre

13.0 m²
Terrasse

12.9 m²
Terrasse

2.9 m²
Bod

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       70 m2
P-ROM:       67 m2

Uteareal:    26,4 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET B_H0201

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

31.0 m²
Stue/ kjøkken

7.3 m²
Bad

12.3 m²
Soverom

8.0 m²
Soverom

6.0 m²
Entre

13.0 m²
Terrasse

12.9 m²
Terrasse

2.9 m²
Bod

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       70 m2
P-ROM:       67 m2

Uteareal:    26,4 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET B_H0201

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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0 1 2 3 4 5 m

B202
3-roms
BRA 50 m2

P-rom 50 m2

2. etasje
Uteareal 22,7 m210.4 m²

Soverom

7.1 m²
Soverom

21.1 m²
Stue/ Kjøkken

4.6 m²
Bad

22.7 m²
Balkong

4.3 m²
Entre

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    50 m2
P-ROM:    50 m2

Uteareal:    22 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET B_H0202

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

10.4 m²
Soverom

7.1 m²
Soverom

21.1 m²
Stue/ Kjøkken

4.6 m²
Bad

22.7 m²
Balkong

4.3 m²
Entre

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    50 m2
P-ROM:    50 m2

Uteareal:    22 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET B_H0202

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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B203
4-roms
BRA 98 m2

P-rom 94,7 m2

2. etasje
Uteareal 41,8 m2

9.8 m²
TV stue

5.9 m²
Soverom

31.5 m²
Stue/ Kjøkken

3.3 m²
Bod

3.5 m²
Bad

5.4 m²
Bad

21.0 m²
Soverom

4.4 m²
Entre

7.5 m²
Gang

19.2 m²
Terrasse

22.6 m²
Balkong

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     98 m2
P-ROM:  94,7 m2

Uteareal:     40 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET B_H0203

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

9.8 m²
TV stue

5.9 m²
Soverom

31.5 m²
Stue/ Kjøkken

3.3 m²
Bod

3.5 m²
Bad

5.4 m²
Bad

21.0 m²
Soverom

4.4 m²
Entre

7.5 m²
Gang

19.2 m²
Terrasse

22.6 m²
Balkong

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     98 m2
P-ROM:  94,7 m2

Uteareal:     40 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET B_H0203

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

113112 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



C201
3-roms
BRA 112 m2

P-rom 108,6 m2

2. etasje
Uteareal 35,1 m2

9.0 m²
TV stue/sov11.0 m²

Soverom

9.0 m²
Bad

3.3 m²
Bad 8.2 m²

Gang

56.7 m²
Stue/kjøkken

5.9 m²
Entre

22.2 m²
Balkong

12.9 m²
Terrasse

3.4 m²
Bod

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     112 m2
P-ROM:  108,6 m2

Uteareal:    33,5 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET C_H0201

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

9.0 m²
TV stue/sov11.0 m²

Soverom

9.0 m²
Bad

3.3 m²
Bad 8.2 m²

Gang

56.7 m²
Stue/kjøkken

5.9 m²
Entre

22.2 m²
Balkong

12.9 m²
Terrasse

3.4 m²
Bod

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     112 m2
P-ROM:  108,6 m2

Uteareal:    33,5 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET C_H0201

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

115114 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



C202
4-roms
BRA 131 m2

P-rom 121 m2

2. etasje
Uteareal 64,4 m2

0 1 2 3 4 5 m

N

4.9 m²
Vaskerom

12.1 m²
Soverom

7.7 m²
Soverom

11.9 m²
Entre

5.8 m²
Bad

46.1 m²
Stue/ Kjøkken

13.2 m²
Soverom

6.3 m²
Walk in closet

4.9 m²
Bad

7.0 m²
Mulig tv stue

3.7 m²
Bod

64.4 m²
Balkong

SALGSTEGNING

BRA-s:     131 m2
P-ROM:     121 m2

Uteareal:    64,4 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET C_H0202

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

12.03.2021
13.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

N

4.9 m²
Vaskerom

12.1 m²
Soverom

7.7 m²
Soverom

11.9 m²
Entre

5.8 m²
Bad

46.1 m²
Stue/ Kjøkken

13.2 m²
Soverom

6.3 m²
Walk in closet

4.9 m²
Bad

7.0 m²
Mulig tv stue

3.7 m²
Bod

64.4 m²
Balkong

SALGSTEGNING

BRA-s:     131 m2
P-ROM:     121 m2

Uteareal:    64,4 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET C_H0202

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

12.03.2021
13.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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C203
3-roms
BRA 95 m2

P-rom 95 m2

2. etasje
Uteareal 23 m2

5.1 m²
Bad

14.5 m²
Soverom 6.8 m²

Bad

6.4 m²
Entre

46.2 m²
Stue/ Kjøkken

8.4 m²
Soverom

4.9 m²
Walk in closet

23.0 m²
Balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       95 m2
P-ROM:       95 m2

Uteareal:       23 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET C_H0203

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

5.1 m²
Bad

14.5 m²
Soverom 6.8 m²

Bad

6.4 m²
Entre

46.2 m²
Stue/ Kjøkken

8.4 m²
Soverom

4.9 m²
Walk in closet

23.0 m²
Balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       95 m2
P-ROM:       95 m2

Uteareal:       23 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET C_H0203

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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0 1 2 3 4 5 m

D201
Gjesteleilighet som 
disponeres av sameiet
2-roms
BRA 48 m2

P-rom 48 m2

2. etasje

Gjesteleilighet som disponeres av sameiet

6.2 m²
Bad

10.9 m²
Soverom

22.4 m²
Stue/ Kjøkken

6.1 m²
Entre

5.0 m²
Gang

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  48 m2
P-ROM:  48 m2

Uteareal:    -  m2

A4 - 1:100

LEILIGHET D_H0201

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

6.2 m²
Bad

10.9 m²
Soverom

22.4 m²
Stue/ Kjøkken

6.1 m²
Entre

5.0 m²
Gang

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  48 m2
P-ROM:  48 m2

Uteareal:    -  m2

A4 - 1:100

LEILIGHET D_H0201

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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D202
3-roms
BRA 104 m2

P-rom 104 m2

2. etasje
Uteareal 30 m2

7.1 m²
Bad

9.2 m²
Soverom

8.2 m²
Entre

19.1 m²
Soverom

6.3 m²
Bad

48.6 m²
Stue/ Kjøkken

30.0 m²
Terrasse

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:      104 m2
P-ROM:      104 m2

Uteareal:        30 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET D_H0202

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

12.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

7.1 m²
Bad

9.2 m²
Soverom

8.2 m²
Entre

19.1 m²
Soverom

6.3 m²
Bad

48.6 m²
Stue/ Kjøkken

30.0 m²
Terrasse

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:      104 m2
P-ROM:      104 m2

Uteareal:        30 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET D_H0202

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

12.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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D203
3-roms
BRA 131 m2

P-rom 123,2 m2

2. etasje
Uteareal 35,2 m2

12.7 m²
Soverom

6.2 m²
Entre

5.0 m²
Bad

68.1 m²
Stue/ Kjøkken

7.8 m²
Walk in closet

6.8 m²
Bad

22.7 m²
Balkong

12.5 m²
Terrasse

10.2 m²
Soverom

overdekket areal

7.6 m²
Gang

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     131 m2
P-ROM:  123,2 m2

Uteareal:    35,1 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET D_H0203

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

12.7 m²
Soverom

6.2 m²
Entre

5.0 m²
Bad

68.1 m²
Stue/ Kjøkken

7.8 m²
Walk in closet

6.8 m²
Bad

22.7 m²
Balkong

12.5 m²
Terrasse

10.2 m²
Soverom

overdekket areal

7.6 m²
Gang

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     131 m2
P-ROM:  123,2 m2

Uteareal:    35,1 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET D_H0203

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Obs! Plantegningen vises i 75 % størrelse.

125124 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



E201
3-roms
BRA 103 m2

P-rom 103 m2

2. etasje
Uteareal 41,4 m2

5.8 m²
Bad

6.7 m²
Soverom

11.5 m²
Soverom

51.1 m²
Stue/ Kjøkken

10.0 m²
Entre

5.6 m²
Bad

18.9 m²
Terrasse

6.1 m²
Walk in closet

22.5 m²
Balkong

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    103 m2
P-ROM:    103 m2

Uteareal:   41,5 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET E_H0201

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

5.8 m²
Bad

6.7 m²
Soverom

11.5 m²
Soverom

51.1 m²
Stue/ Kjøkken

10.0 m²
Entre

5.6 m²
Bad

18.9 m²
Terrasse

6.1 m²
Walk in closet

22.5 m²
Balkong

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    103 m2
P-ROM:    103 m2

Uteareal:   41,5 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET E_H0201

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Obs! Plantegningen vises i 75 % størrelse.

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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E202
2-roms
BRA 49 m2

P-rom 49 m2

2. etasje
Uteareal 22,7 m2

22.8 m²
Stue/ Kjøkken

6.2 m²
Entre

11.5 m²
Soverom

22.7 m²
Balkong

5.7 m²
Bad

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       49 m2
P-ROM:       49 m2

Uteareal:    22,6 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET E_H0202

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

22.8 m²
Stue/ Kjøkken

6.2 m²
Entre

11.5 m²
Soverom

22.7 m²
Balkong

5.7 m²
Bad

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       49 m2
P-ROM:       49 m2

Uteareal:    22,6 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET E_H0202

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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E203
4-roms
BRA 99 m2

P-rom 96,7 m2

2. etasje
Uteareal 36,1 m2

7.3 m²
Bad

13.4 m²
Soverom

6.3 m²
Soverom

8.7 m²
TV stue

5.1 m²
Entre

35.8 m²
Stue/ Kjøkken

3.8 m²
Bad

2.3 m²
Bod

6.8 m²
Gang

4.5 m²
Gang

12.9 m²
Terrasse

13.0 m²
Terrasse

10.2 m²
Balkong

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:        99 m2
P-ROM:     96,7 m2

Uteareal:     35,9 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET E_H0203

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

7.3 m²
Bad

13.4 m²
Soverom

6.3 m²
Soverom

8.7 m²
TV stue

5.1 m²
Entre

35.8 m²
Stue/ Kjøkken

3.8 m²
Bad

2.3 m²
Bod

6.8 m²
Gang

4.5 m²
Gang

12.9 m²
Terrasse

13.0 m²
Terrasse

10.2 m²
Balkong

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:        99 m2
P-ROM:     96,7 m2

Uteareal:     35,9 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET E_H0203

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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F201
3-roms
BRA 96 m2

P-rom 93,2 m2

2. etasje
Uteareal 41,7 m2

13.3 m²
Soverom

5.4 m²
Bad

12.3 m²
Entre

6.3 m²
Soverom

42.0 m²
Stue/ Kjøkken

5.2 m²
Bad

2.8 m²
Bod

4.0 m²
Gang

19.1 m²
Terrasse

22.6 m²
Balkong

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     96 m2
P-ROM:  93,2 m2

Uteareal:  42,3 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET F_H0201

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

13.3 m²
Soverom

5.4 m²
Bad

12.3 m²
Entre

6.3 m²
Soverom

42.0 m²
Stue/ Kjøkken

5.2 m²
Bad

2.8 m²
Bod

4.0 m²
Gang

19.1 m²
Terrasse

22.6 m²
Balkong

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     96 m2
P-ROM:  93,2 m2

Uteareal:  42,3 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET F_H0201

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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F202
2-roms
BRA 50 m2

P-rom 50 m2

2. etasje
Uteareal 33,3 m2

12.6 m²
Soverom

8.3 m²
Entre

24.6 m²
Stue/ Kjøkken

4.7 m²
Bad

33.3 m²
Balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  50 m2
P-ROM:  50 m2

Uteareal:    33,2 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET F_H0202

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

12.6 m²
Soverom

8.3 m²
Entre

24.6 m²
Stue/ Kjøkken

4.7 m²
Bad

33.3 m²
Balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  50 m2
P-ROM:  50 m2

Uteareal:    33,2 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET F_H0202

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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F203
3-roms
BRA 93 m2

P-rom 93 m2

2. etasje
Uteareal 43,2 m2

6.9 m²
Entre

13.6 m²
Soverom

4.5 m²
Bad

12.8 m²
Soverom

4.4 m²
Gang

34.1 m²
Balkong

9.1 m²
Terrasse

44.0 m²
Stue/ Kjøkken

4.7 m²
Bad

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       93 m2
P-ROM:       93 m2

Uteareal:    43,6 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET F_H0203

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

6.9 m²
Entre

13.6 m²
Soverom

4.5 m²
Bad

12.8 m²
Soverom

4.4 m²
Gang

34.1 m²
Balkong

9.1 m²
Terrasse

44.0 m²
Stue/ Kjøkken

4.7 m²
Bad

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       93 m2
P-ROM:       93 m2

Uteareal:    43,6 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET F_H0203

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

137136 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



A301
3-roms
BRA 83 m2

P-rom 83 m2

3. etasje
Uteareal 20 m2

2.
3 

m
²

G
je

st
e 

w
c

11.4 m²
Soverom

5.5 m²
Bad

46.2 m²
Stue/ Kjøkken

7.1 m²
Soverom

5.3 m²
Entre

11.8 m²
Terrasse

8.2 m²
Balkong

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  83 m2
P-ROM:  83 m2

Uteareal:    19,2 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET A_H0301

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

2.
3 

m
²

G
je

st
e 

w
c

11.4 m²
Soverom

5.5 m²
Bad

46.2 m²
Stue/ Kjøkken

7.1 m²
Soverom

5.3 m²
Entre

11.8 m²
Terrasse

8.2 m²
Balkong

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  83 m2
P-ROM:  83 m2

Uteareal:    19,2 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET A_H0301

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

139138 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



A302
3-roms
BRA 41 m2

P-rom 41 m2

3. etasje
Uteareal 7,9 m2

3.8 m²
Entre

17.9 m²
Stue/ kjøkken

4.1 m²
Bad

10.4 m²
Soverom

7.9 m²
Balkong

3.3 m²
Gang

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  41 m2
P-ROM:  41 m2

Uteareal:    8,3 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET A_H0302

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

3.8 m²
Entre

17.9 m²
Stue/ kjøkken

4.1 m²
Bad

10.4 m²
Soverom

7.9 m²
Balkong

3.3 m²
Gang

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  41 m2
P-ROM:  41 m2

Uteareal:    8,3 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET A_H0302

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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A303
3-roms
BRA 71 m2

P-rom 64 m2

3. etasje
Uteareal 11,3 m2

28.3 m²
Stue/ Kjøkken

3.0 m²
Bad

6.1 m²
Walk in closet

5.1 m²
Bad

6.3 m²
Soverom

12.4 m²
Soverom

5.2 m²
Entre

11.3 m²
Terrasse

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s: 71 m2
P-ROM:  64 m2

Uteareal:    11,3 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET A_H0303

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

28.3 m²
Stue/ Kjøkken

3.0 m²
Bad

6.1 m²
Walk in closet

5.1 m²
Bad

6.3 m²
Soverom

12.4 m²
Soverom

5.2 m²
Entre

11.3 m²
Terrasse

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s: 71 m2
P-ROM:  64 m2

Uteareal:    11,3 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET A_H0303

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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B301
3-roms
BRA 70 m2

P-rom 64,8 m2

3. etasje
Uteareal 8,3 m2

7.1 m²
Bad/ vask

10.1 m²
Soverom

7.4 m²
Soverom

7.4 m²
Entre

29.9 m²
Stue/ Kjøkken

8.3 m²
Balkong

4.8 m²
Bod

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  70 m2
P-ROM:  64,8 m2

Uteareal:    8,4 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET B_H0301

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
08.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

7.1 m²
Bad/ vask

10.1 m²
Soverom

7.4 m²
Soverom

7.4 m²
Entre

29.9 m²
Stue/ Kjøkken

8.3 m²
Balkong

4.8 m²
Bod

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  70 m2
P-ROM:  64,8 m2

Uteareal:    8,4 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET B_H0301

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
08.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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B302
2-roms
BRA 46 m2

P-rom 46 m2

3. etasje
Uteareal 6,1 m2

20.4 m²
Stue/kjøkken

13.4 m²
Soverom

5.1 m²
Bad

4.2 m²
Entre

6.1 m²
Terrasse

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s: 46 m2
P-ROM:  46 m2

Uteareal:    6,3 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET B_H0302

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

20.4 m²
Stue/kjøkken

13.4 m²
Soverom

5.1 m²
Bad

4.2 m²
Entre

6.1 m²
Terrasse

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s: 46 m2
P-ROM:  46 m2

Uteareal:    6,3 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET B_H0302

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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B303
4-roms
BRA 92 m2

P-rom 92 m2

3. etasje
Uteareal 19,6 m2

18.5 m²
Soverom 19.4 m²

Kjøkken

8.3 m²
Balkong

11.3 m²
Terrasse

overdekket areal

19.6 m²
Stue

5.4 m²
Entre

6.7 m²
Bad

13.3 m²
Soverom

4.7 m²
Bad

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  92 m2
P-ROM:  92 m2

Uteareal:    19,6 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET B_H0303

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

18.5 m²
Soverom 19.4 m²

Kjøkken

8.3 m²
Balkong

11.3 m²
Terrasse

overdekket areal

19.6 m²
Stue

5.4 m²
Entre

6.7 m²
Bad

13.3 m²
Soverom

4.7 m²
Bad

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  92 m2
P-ROM:  92 m2

Uteareal:    19,6 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET B_H0303

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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C301
3-roms
BRA 104 m2

P-rom 100,6 m2

3. etasje
Uteareal 19 m2

2.4 m²
Bod

9.0 m²
Soverom

8.9 m²
Bad

48.9 m²
Stue/ Kjøkken

3.4 m²
Bad

5.6 m²
Entre

8.0 m²
Gang

11.3 m²
Terrasse

7.7 m²
Balkong

overdekket areal

Skillevegg mot nabo balkong

11.9 m²
Soverom

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  104 m2
P-ROM:  100,6 m2

Uteareal:    18,4 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET C_H0301

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

2.4 m²
Bod

9.0 m²
Soverom

8.9 m²
Bad

48.9 m²
Stue/ Kjøkken

3.4 m²
Bad

5.6 m²
Entre

8.0 m²
Gang

11.3 m²
Terrasse

7.7 m²
Balkong

overdekket areal

Skillevegg mot nabo balkong

11.9 m²
Soverom

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  104 m2
P-ROM:  100,6 m2

Uteareal:    18,4 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET C_H0301

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

151150 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



C302
3-roms
BRA 109 m2

P-rom 103,6 m2

3. etasje
Uteareal 11,1 m2

6.7 m²
Soverom

13.1 m²
Soverom

6.5 m²
Bad

6.5 m²
Entre

4.8 m²
Bad

61.9 m²
Stue/ Kjøkken/ spiserom

2.4 m²
Bod

11.1 m²
Terrasse

overdekket areal

3.0 m²
Walk in closet

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     109 m2
P-ROM:  103,6 m2

Uteareal:       11 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET C_H0302

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
20.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

6.7 m²
Soverom

13.1 m²
Soverom

6.5 m²
Bad

6.5 m²
Entre

4.8 m²
Bad

61.9 m²
Stue/ Kjøkken/ spiserom

2.4 m²
Bod

11.1 m²
Terrasse

overdekket areal

3.0 m²
Walk in closet

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     109 m2
P-ROM:  103,6 m2

Uteareal:       11 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET C_H0302

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
20.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

153152 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



C303
3-roms
BRA 107 m2

P-rom 107 m2

3. etasje
Uteareal 20 m2

16.9 m²
Soverom

4.8 m²
Bad11.6 m²

Soverom

45.2 m²
Stue/ Kjøkken

4.5 m²
Bad

9.1 m²
Entre

3.4 m²
Vaskerom

7.7 m²
Balkong

12.3 m²
Terrasse

overdekket areal

Skillevegg mot nabo balkong

6.5 m²
Gang

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  107 m2
P-ROM:  107 m2

Uteareal:    20 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET C_H0303

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

16.9 m²
Soverom

4.8 m²
Bad11.6 m²

Soverom

45.2 m²
Stue/ Kjøkken

4.5 m²
Bad

9.1 m²
Entre

3.4 m²
Vaskerom

7.7 m²
Balkong

12.3 m²
Terrasse

overdekket areal

Skillevegg mot nabo balkong

6.5 m²
Gang

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  107 m2
P-ROM:  107 m2

Uteareal:    20 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET C_H0303

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

155154 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



D301
2-roms
BRA 63 m2

P-rom 63 m2

3. etasje
Uteareal 7,4 m2

11.7 m²
Entre

7.7 m²
Bad

13.0 m²
Soverom

27.9 m²
Stue/ Kjøkken

7.4 m²
Balkong

Skillevegg mot nabo balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  63 m2
P-ROM:  63 m2

Uteareal:    7,3 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET D_H0301

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

11.7 m²
Entre

7.7 m²
Bad

13.0 m²
Soverom

27.9 m²
Stue/ Kjøkken

7.4 m²
Balkong

Skillevegg mot nabo balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  63 m2
P-ROM:  63 m2

Uteareal:    7,3 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET D_H0301

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

157156 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



D302
3-roms
BRA 94 m2

P-rom 91,9 m2

3. etasje
Uteareal 12,7 m2

13.3 m²
Soverom5.0 m²

Bad

5.6 m²
Bad

4.8 m²
Entre

8.2 m²
Soverom

44.6 m²
Stue/ Kjøkken

12.7 m²
Terrasse

overdekket areal

7.5 m²
Gang

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       94 m2
P-ROM:    91,9 m2

Uteareal:    12,6 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET D_H0302

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

13.3 m²
Soverom5.0 m²

Bad

5.6 m²
Bad

4.8 m²
Entre

8.2 m²
Soverom

44.6 m²
Stue/ Kjøkken

12.7 m²
Terrasse

overdekket areal

7.5 m²
Gang

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       94 m2
P-ROM:    91,9 m2

Uteareal:    12,6 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET D_H0302

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

159158 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



D303
3-roms
BRA 118 m2

P-rom 112,2 m2

3. etasje
Uteareal 18,9 m2

11.6 m²
Soverom

10.2 m²
Soverom

6.6 m²
Bad

6.2 m²
Entre 5.0 m²

Bad

60.2 m²
Stue/ Kjøkken

5.8 m²
Walk in closet

7.4 m²
Gang

10.1 m²
Terrasse

8.8 m²
Balkong

overdekket areal

Skillevegg mot nabo balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     118 m2
P-ROM:  112,2 m2

Uteareal:    18,8 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET D_H0303

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

11.6 m²
Soverom

10.2 m²
Soverom

6.6 m²
Bad

6.2 m²
Entre 5.0 m²

Bad

60.2 m²
Stue/ Kjøkken

5.8 m²
Walk in closet

7.4 m²
Gang

10.1 m²
Terrasse

8.8 m²
Balkong

overdekket areal

Skillevegg mot nabo balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     118 m2
P-ROM:  112,2 m2

Uteareal:    18,8 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET D_H0303

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

161160 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



E301
3-roms
BRA 107 m2

P-rom 103,8 m2

3. etasje
Uteareal 19,3 m2

11.4 m²
Soverom

3.2 m²
Bod

5.1 m²
Bad

5.3 m²
Bad

44.3 m²
Stue/Kjøkken

16.8 m²
Soverom

8.1 m²
Balkong

11.2 m²
Terrasse

overdekket areal14.3 m²
Entre

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     107 m2
P-ROM:  103,8 m2

Uteareal:    19,3 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET E_H0301

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

11.4 m²
Soverom

3.2 m²
Bod

5.1 m²
Bad

5.3 m²
Bad

44.3 m²
Stue/Kjøkken

16.8 m²
Soverom

8.1 m²
Balkong

11.2 m²
Terrasse

overdekket areal14.3 m²
Entre

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     107 m2
P-ROM:  103,8 m2

Uteareal:    19,3 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET E_H0301

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

163162 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



E302
2-roms
BRA 40 m2

P-rom 40 m2

3. etasje
Uteareal 6,6 m2

9.2 m²
Soverom

18.4 m²
Stue/ Kjøkken

6.6 m²
Bad

3.3 m²
Entre

6.6 m²
Terrasse

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     40 m2
P-ROM:     40 m2

Uteareal:    6,6 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET E_H0302

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

9.2 m²
Soverom

18.4 m²
Stue/ Kjøkken

6.6 m²
Bad

3.3 m²
Entre

6.6 m²
Terrasse

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     40 m2
P-ROM:     40 m2

Uteareal:    6,6 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET E_H0302

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

165164 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



E303
3-roms
BRA 83 m2

P-rom 81,7 m2

3. etasje
Uteareal 19,4 m2

7.8 m²
Soverom

40.2 m²
Stue/Kjøkken

5.6 m²
Entre

12.2 m²
Soverom

3.8 m²
Bad

6.7 m²
Bad

1.3 m²
Bod

11.3 m²
Terrasse

8.1 m²
Balkong

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       83 m2
P-ROM:    81,7 m2

Uteareal:    19,5 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET E_H0303

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

7.8 m²
Soverom

40.2 m²
Stue/Kjøkken

5.6 m²
Entre

12.2 m²
Soverom

3.8 m²
Bad

6.7 m²
Bad

1.3 m²
Bod

11.3 m²
Terrasse

8.1 m²
Balkong

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       83 m2
P-ROM:    81,7 m2

Uteareal:    19,5 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET E_H0303

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

167166 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



F301
3-roms
BRA 86 m2

P-rom 86 m2

3. etasje
Uteareal 19,4 m2

13.2 m²
Soverom

39.0 m²
Stue/Kjøkken

9.4 m²
Bad

7.8 m²
Entre

4.4 m²
Bad

7.3 m²
Soverom

8.2 m²
Balkong

11.2 m²
Terrasse

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       86 m2
P-ROM:       86 m2

Uteareal:    18,7 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET F_H0301

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
12.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

13.2 m²
Soverom

39.0 m²
Stue/Kjøkken

9.4 m²
Bad

7.8 m²
Entre

4.4 m²
Bad

7.3 m²
Soverom

8.2 m²
Balkong

11.2 m²
Terrasse

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       86 m2
P-ROM:       86 m2

Uteareal:    18,7 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET F_H0301

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
12.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

169168 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



F302
2-roms
BRA 37 m2

P-rom 37 m2

3. etasje
Uteareal 7,1 m25.4 m²

Bad
10.2 m²

Soverom

15.2 m²
Stue/ Kjøkken

4.5 m²
Entre

7.1 m²
Terrasse

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     37 m2
P-ROM:     37 m2

Uteareal:    7,1 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET F_H0302

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

5.4 m²
Bad

10.2 m²
Soverom

15.2 m²
Stue/ Kjøkken

4.5 m²
Entre

7.1 m²
Terrasse

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     37 m2
P-ROM:     37 m2

Uteareal:    7,1 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET F_H0302

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

171170 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



F303
3-roms
BRA 99 m2

P-rom 99 m2

3. etasje
Uteareal 10 m2

43.1 m²
Stue/Kjøkken

8.4 m²
Bad

14.4 m²
Soverom

4.3 m²
Bad

7.2 m²
Entre

13.0 m²
Soverom

10.0 m²
Terrasse

overdekket areal

4.0 m²
Gang

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  99 m2
P-ROM:  99 m2

Uteareal:    10,3 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET F_H0303

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

43.1 m²
Stue/Kjøkken

8.4 m²
Bad

14.4 m²
Soverom

4.3 m²
Bad

7.2 m²
Entre

13.0 m²
Soverom

10.0 m²
Terrasse

overdekket areal

4.0 m²
Gang

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  99 m2
P-ROM:  99 m2

Uteareal:    10,3 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET F_H0303

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

23.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

173172 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



A401
4-roms
BRA 98 m2

P-rom 98 m2

4. etasje
Uteareal 19,7 m2

0 1 2 3 4 5 m

N

15.2 m²
Stue

6.2 m²
Bad

11.9 m²
Soverom

27.5 m²
Kjøkken/ spiserom

7.3 m²
Entre

17.8 m²
Soverom

5.4 m²
Bad

11.3 m²
Terrasse

8.4 m²
Balkong

SALGSTEGNING

BRA-s:    98 m2
P-ROM:    98 m2

Uteareal:    19 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET A_H0401

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

N

15.2 m²
Stue

6.2 m²
Bad

11.9 m²
Soverom

27.5 m²
Kjøkken/ spiserom

7.3 m²
Entre

17.8 m²
Soverom

5.4 m²
Bad

11.3 m²
Terrasse

8.4 m²
Balkong

SALGSTEGNING

BRA-s:    98 m2
P-ROM:    98 m2

Uteareal:    19 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET A_H0401

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

175174 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



A402
3-roms
BRA 86 m2

P-rom 86 m2

4. etasje
Uteareal 48,1 m2

5.6 m²
Entre

16.0 m²
Soverom

5.4 m²
Bad

7.2 m²
Soverom

41.5 m²
Stue/ Kjøkken

11.3 m²
Terrasse

36.8 m²
Terrasse

5.3 m²
Bad

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:      86 m2
P-ROM:      86 m2

Uteareal:   46,8 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET A_H0402

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
20.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

5.6 m²
Entre

16.0 m²
Soverom

5.4 m²
Bad

7.2 m²
Soverom

41.5 m²
Stue/ Kjøkken

11.3 m²
Terrasse

36.8 m²
Terrasse

5.3 m²
Bad

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:      86 m2
P-ROM:      86 m2

Uteareal:   46,8 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET A_H0402

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
20.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

177176 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



B401
3-roms
BRA 104 m2

P-rom 104 m2

4. etasje
Uteareal 20,4 m2

11.9 m²
Soverom

14.4 m²
Soverom

3.0 m²
Bad

47.3 m²
Stue/ Kjøkken

8.6 m²
Bad

12.7 m²
Entre

8.4 m²
Balkong

12.0 m²
Terrasse

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  104 m2
P-ROM:  104 m2

Uteareal:    19,6 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET B_H0401

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

11.9 m²
Soverom

14.4 m²
Soverom

3.0 m²
Bad

47.3 m²
Stue/ Kjøkken

8.6 m²
Bad

12.7 m²
Entre

8.4 m²
Balkong

12.0 m²
Terrasse

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  104 m2
P-ROM:  104 m2

Uteareal:    19,6 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET B_H0401

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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B402
3-roms
BRA 82 m2

P-rom 82 m2

4. etasje
Uteareal 19,7 m2

6.5 m²
Soverom

9.8 m²
Entre

4.1 m²
Gang

12.0 m²
Soverom

5.3 m²
Bad

11.3 m²
Terrasse

8.4 m²
Balkong

3.2 m²
Bod

36.8 m²
Stue/ kjøkken

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    82 m2
P-ROM:    82 m2

Uteareal:    19 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET B_H0402

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

6.5 m²
Soverom

9.8 m²
Entre

4.1 m²
Gang

12.0 m²
Soverom

5.3 m²
Bad

11.3 m²
Terrasse

8.4 m²
Balkong

3.2 m²
Bod

36.8 m²
Stue/ kjøkken

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    82 m2
P-ROM:    82 m2

Uteareal:    19 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET B_H0402

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

181180 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



C401
3-roms
BRA 92 m2

P-rom 92 m2

4. etasje
Uteareal 19,6 m2

6.1 m²
Bad

15.8 m²
Soverom

49.0 m²
Stue/ Kjøkken

6.8 m²
Entre

3.4 m²
Bad

6.4 m²
Soverom

11.3 m²
Terrasse

8.3 m²
Balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:      92 m2
P-ROM:      92 m2

Uteareal:   19,6 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET C_H0401

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

6.1 m²
Bad

15.8 m²
Soverom

49.0 m²
Stue/ Kjøkken

6.8 m²
Entre

3.4 m²
Bad

6.4 m²
Soverom

11.3 m²
Terrasse

8.3 m²
Balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:      92 m2
P-ROM:      92 m2

Uteareal:   19,6 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET C_H0401

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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0 1 2 3 4 5 m

C402
3-roms
BRA 84 m2

P-rom 84 m2

4. etasje
Uteareal 52,6 m2

0 1 2 3 4 5 m

N

36.0 m²
Stue/ Kjøkken

4.3 m²
Bad

5.8 m²
Bad

12.0 m²
Soverom

4.9 m²
Entre

9.8 m²
Terrasse

9.4 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

11.7 m²
Terrasse17.3 m²

Soverom

10.4 m²
Terrasse

SALGSTEGNING

BRA-s:       84 m2
P-ROM:       84 m2

Uteareal:    52,6 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET C_H0402

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
12.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

0 1 2 3 4 5 m

N

36.0 m²
Stue/ Kjøkken

4.3 m²
Bad

5.8 m²
Bad

12.0 m²
Soverom

4.9 m²
Entre

9.8 m²
Terrasse

9.4 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

11.7 m²
Terrasse17.3 m²

Soverom

10.4 m²
Terrasse

SALGSTEGNING

BRA-s:       84 m2
P-ROM:       84 m2

Uteareal:    52,6 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET C_H0402

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
12.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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C403
3-roms
BRA 139 m2

P-rom 136 m2

4. etasje
Uteareal 43,3 m2

62.5 m²
Stue/ spiserom

9.3 m²
Walk in closet

13.1 m²
Soverom

4.7 m²
Bad

5.3 m²
Bad

11.5 m²
Soverom

9.3 m²
Entre

3.0 m²
Bod

12.3 m²
Terrasse

12.4 m²
Terrasse

11.4 m²
Terrasse7.2 m²

Balkong

13.8 m²
Kjøkken

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     139 m2
P-ROM:     136 m2

Uteareal:    41,4 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET C_H0403

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
12.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

62.5 m²
Stue/ spiserom

9.3 m²
Walk in closet

13.1 m²
Soverom

4.7 m²
Bad

5.3 m²
Bad

11.5 m²
Soverom

9.3 m²
Entre

3.0 m²
Bod

12.3 m²
Terrasse

12.4 m²
Terrasse

11.4 m²
Terrasse7.2 m²

Balkong

13.8 m²
Kjøkken

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     139 m2
P-ROM:     136 m2

Uteareal:    41,4 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET C_H0403

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
12.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

0 1 2 3 4 5 m

Obs! Plantegningen vises i 75 % størrelse.

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

187186 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



D401
3-roms
BRA 64 m2

P-rom 64 m2

4. etasje
Uteareal 11,5 m2

0 1 2 3 4 5 m

N

26.2 m²
Stue/ Kjøkken10.7 m²

Soverom

5.2 m²
Entre

7.5 m²
Balkong

6.2 m²
Bad

4.0 m²
Balkong

6.1 m²
Bod

6.7 m²
Soverom

SALGSTEGNING

BRA-s:       64 m2
P-ROM:       64 m2

Uteareal:    11,4 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET D_H0401

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

0 1 2 3 4 5 m

N

26.2 m²
Stue/ Kjøkken10.7 m²

Soverom

5.2 m²
Entre

7.5 m²
Balkong

6.2 m²
Bad

4.0 m²
Balkong

6.1 m²
Bod

6.7 m²
Soverom

SALGSTEGNING

BRA-s:       64 m2
P-ROM:       64 m2

Uteareal:    11,4 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET D_H0401

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

189188 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



D402
4-roms
BRA 141 m2

P-rom 141 m2

4. etasje
Uteareal 52,7 m2

7.4 m²
Bad

3.8 m²
Bad

4.3 m²
Vaskerom

14.7 m²
Soverom4.1 m²

Bad

6.4 m²
Entre

6.5 m²
Gang

50.0 m²
Stue/ Kjøkken

15.1 m²
Soverom

21.4 m²
TV Stue

11.3 m²
Terrasse

10.1 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

8.7 m²
Balkong

Skillevegg mot nabo balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     141 m2
P-ROM:     141 m2

Uteareal:    52,6 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET D_H0402

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

7.4 m²
Bad

3.8 m²
Bad

4.3 m²
Vaskerom

14.7 m²
Soverom4.1 m²

Bad

6.4 m²
Entre

6.5 m²
Gang

50.0 m²
Stue/ Kjøkken

15.1 m²
Soverom

21.4 m²
TV Stue

11.3 m²
Terrasse

10.1 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

8.7 m²
Balkong

Skillevegg mot nabo balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     141 m2
P-ROM:     141 m2

Uteareal:    52,6 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET D_H0402

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

191190 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



E401
3-roms
BRA 88 m2

P-rom 85,5 m2

4. etasje
Uteareal 30,9 m2

0 1 2 3 4 5 m

N

4.3 m²
Bad

5.9 m²
Entre

13.8 m²
Soverom

34.7 m²
Stue/ Kjøkken11.1 m²

Soverom

4.2 m²
Bad

2.5 m²
Bod

8.3 m²
Balkong

11.3 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

4.9 m²
Walk in closet

SALGSTEGNING

BRA-s:       88 m2
P-ROM:    85,5 m2

Uteareal:    30,9 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET E_H0401

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
12.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

0 1 2 3 4 5 m

N

4.3 m²
Bad

5.9 m²
Entre

13.8 m²
Soverom

34.7 m²
Stue/ Kjøkken11.1 m²

Soverom

4.2 m²
Bad

2.5 m²
Bod

8.3 m²
Balkong

11.3 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

4.9 m²
Walk in closet

SALGSTEGNING

BRA-s:       88 m2
P-ROM:    85,5 m2

Uteareal:    30,9 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET E_H0401

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
12.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

193192 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



E402
3-roms
BRA 104 m2

P-rom 104 m2

4. etasje
Uteareal 30,9 m2

12.7 m²
Soverom

5.7 m²
Bad 6.2 m²

Entre

26.7 m²
Kjøkken/ spiserom 6.5 m²

Sov

4.6 m²
Bad

5.4 m²
Vaskerom

26.0 m²
Stue 4.0 m²

Walk in closet

11.3 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

8.3 m²
Balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  104 m2
P-ROM:  104 m2

Uteareal:    30,9 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET E_H0402

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

12.7 m²
Soverom

5.7 m²
Bad 6.2 m²

Entre

26.7 m²
Kjøkken/ spiserom 6.5 m²

Sov

4.6 m²
Bad

5.4 m²
Vaskerom

26.0 m²
Stue 4.0 m²

Walk in closet

11.3 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

8.3 m²
Balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  104 m2
P-ROM:  104 m2

Uteareal:    30,9 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET E_H0402

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

195194 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



F401
3-roms
BRA 88 m2

P-rom 84,7 m2

4. etasje
Uteareal 30,8 m2

0 1 2 3 4 5 m

N

13.9 m²
Soverom

3.3 m²
Bod

10.9 m²
Kjøkken

5.2 m²
Entre

4.7 m²
Bad

4.8 m²
Bad

8.4 m²
Sov

25.6 m²
Stue/ spiserom

8.3 m²
Balkong

11.3 m²
Terrasse

11.2 m²
Terrasse

SALGSTEGNING

BRA-s:       88 m2
P-ROM:    84,7 m2

Uteareal:    29,6 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET F_H0401

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

0 1 2 3 4 5 m

N

13.9 m²
Soverom

3.3 m²
Bod

10.9 m²
Kjøkken

5.2 m²
Entre

4.7 m²
Bad

4.8 m²
Bad

8.4 m²
Sov

25.6 m²
Stue/ spiserom

8.3 m²
Balkong

11.3 m²
Terrasse

11.2 m²
Terrasse

SALGSTEGNING

BRA-s:       88 m2
P-ROM:    84,7 m2

Uteareal:    29,6 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET F_H0401

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regnes ikke med arealet for P-rom.

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

197196 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



F402
3-roms
BRA 61 m2

P-rom 61 m2

4. etasje
Uteareal 68,4 m2

0 1 2 3 4 5 m

N

25.7 m²
Stue/Kjøkken

6.0 m²
Bad

12.0 m²
Soverom

8.1 m²
Soverom

5.9 m²
Entre

45.8 m²
Terrasse

11.1 m²
Terrasse

11.5 m²
Terrasse

SALGSTEGNING

BRA-s:     61 m2
P-ROM:     61 m2

Uteareal:  68,4 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET F_H0402

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

N

25.7 m²
Stue/Kjøkken

6.0 m²
Bad

12.0 m²
Soverom

8.1 m²
Soverom

5.9 m²
Entre

45.8 m²
Terrasse

11.1 m²
Terrasse

11.5 m²
Terrasse

SALGSTEGNING

BRA-s:     61 m2
P-ROM:     61 m2

Uteareal:  68,4 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET F_H0402

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

31.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

199198 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



A501
3-roms
BRA 60 m2

P-rom 60 m2

5. etasje
Uteareal 29,6 m2

10.6 m²
Soverom

8.1 m²
Soverom

4.9 m²
Bad

26.0 m²
Stue/ Kjøkken

6.8 m²
Entre

11.2 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

7.1 m²
Terrasse

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    60 m2
P-ROM:    60 m2

Uteareal:    29 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET A_H0501

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

10.6 m²
Soverom

8.1 m²
Soverom

4.9 m²
Bad

26.0 m²
Stue/ Kjøkken

6.8 m²
Entre

11.2 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

7.1 m²
Terrasse

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    60 m2
P-ROM:    60 m2

Uteareal:    29 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET A_H0501

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

201200 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



B501
3-roms
BRA 80 m2

P-rom 80 m2

5. etasje
Uteareal 55,7 m2

7.9 m²
Bad

12.3 m²
Soverom 7.3 m²

Soverom

40.7 m²
Stue/ Kjøkken

6.8 m²
Entre

11.3 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

10.6 m²
Terrasse

11.2 m²
Terrasse

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    80 m2
P-ROM:    80 m2

Uteareal:    54 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET B_H0501

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

7.9 m²
Bad

12.3 m²
Soverom 7.3 m²

Soverom

40.7 m²
Stue/ Kjøkken

6.8 m²
Entre

11.3 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

10.6 m²
Terrasse

11.2 m²
Terrasse

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    80 m2
P-ROM:    80 m2

Uteareal:    54 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET B_H0501

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

203202 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



B502
3-roms
BRA 78 m2

P-rom 78 m2

5. etasje
Uteareal 22,7 m2

34.0 m²
Stue/ Kjøkken

4.4 m²
Bad

9.6 m²
Entre

8.2 m²
Soverom

13.0 m²
Soverom

1.7 m²
WC gjest

11.5 m²
Terrasse 11.2 m²

Terrasse overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  78 m2
P-ROM:  78 m2

Uteareal:    22 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET B_H0502

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

34.0 m²
Stue/ Kjøkken

4.4 m²
Bad

9.6 m²
Entre

8.2 m²
Soverom

13.0 m²
Soverom

1.7 m²
WC gjest

11.5 m²
Terrasse 11.2 m²

Terrasse overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  78 m2
P-ROM:  78 m2

Uteareal:    22 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET B_H0502

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

205204 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



C501
3-roms
BRA 92 m2

P-rom 92 m2

5. etasje
Uteareal 18,6 m2

0 1 2 3 4 5 m

N

15.7 m²
Soverom

49.0 m²
Stue/ Kjøkken

6.4 m²
Soverom 3.4 m²

Bad

7.0 m²
Entre

6.0 m²
Bad

7.4 m²
Balkong

11.2 m²
Terrasse

overdekket areal

SALGSTEGNING

BRA-s:    92 m2
P-ROM:    92 m2

Uteareal:    18 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET C_H0501

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

N

15.7 m²
Soverom

49.0 m²
Stue/ Kjøkken

6.4 m²
Soverom 3.4 m²

Bad

7.0 m²
Entre

6.0 m²
Bad

7.4 m²
Balkong

11.2 m²
Terrasse

overdekket areal

SALGSTEGNING

BRA-s:    92 m2
P-ROM:    92 m2

Uteareal:    18 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET C_H0501

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

207206 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



C502
3-roms
BRA 80 m2

P-rom 80 m2

5. etasje
Uteareal 11,8 m2

35.7 m²
Stue/ Kjøkken

17.4 m²
Soverom

5.7 m²
Bad

3.0 m²
Bad

8.2 m²
Soverom

6.3 m²
Entre

11.8 m²
Terrasse

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    80 m2
P-ROM:    80 m2

Uteareal:    11 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET C_H0502

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

35.7 m²
Stue/ Kjøkken

17.4 m²
Soverom

5.7 m²
Bad

3.0 m²
Bad

8.2 m²
Soverom

6.3 m²
Entre

11.8 m²
Terrasse

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    80 m2
P-ROM:    80 m2

Uteareal:    11 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET C_H0502

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

209208 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



C503
3-roms
BRA 78 m2

P-rom 78 m2

5. etasje
Uteareal 20,6 m2

36.7 m²
Stue/ Kjøkken

10.2 m²
Soverom

14.4 m²
Soverom

5.3 m²
Bad

7.3 m²
Entre

8.3 m²
Balkong

12.3 m²
Terrasse

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  78 m2
P-ROM:  78 m2

Uteareal:    20 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET C_H0503

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

36.7 m²
Stue/ Kjøkken

10.2 m²
Soverom

14.4 m²
Soverom

5.3 m²
Bad

7.3 m²
Entre

8.3 m²
Balkong

12.3 m²
Terrasse

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  78 m2
P-ROM:  78 m2

Uteareal:    20 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET C_H0503

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

211210 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



D501
3-roms
BRA 95 m2

P-rom 95 m2

5. etasje
Uteareal 20 m2

6.6 m²
Bad

2.5 m²
Bad43.8 m²

Stue/ Kjøkken

12.8 m²
Soverom

6.6 m²
Entre

7.5 m²
Balkong

12.5 m²
Terrasse

overdekket areal

Skillevegg mot nabo balkong

6.0 m²
Walk in closet

11.1 m²
Soverom

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    95 m2
P-ROM:    95 m2

Uteareal:    20 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET D_H0501

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regns ikke med areal for P-rom

6.6 m²
Bad

2.5 m²
Bad43.8 m²

Stue/ Kjøkken

12.8 m²
Soverom

6.6 m²
Entre

7.5 m²
Balkong

12.5 m²
Terrasse

overdekket areal

Skillevegg mot nabo balkong

6.0 m²
Walk in closet

11.1 m²
Soverom

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    95 m2
P-ROM:    95 m2

Uteareal:    20 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET D_H0501

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regns ikke med areal for P-rom

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

213212 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



D502
5-roms
BRA 135 m2

P-rom 135 m2

5. etasje
Uteareal 20,1 m2

0 1 2 3 4 5 m

N

15.8 m²
Soverom

6.9 m²
Bad

45.3 m²
Stue/ kjøkken

11.1 m²
Soverom

13.0 m²
Stue

9.6 m²
Entre

5.5 m²
Vaskerom

11.4 m²
Terrasse

8.7 m²
Balkong

overdekket areal

Skillevegg mot nabo balkong

16.7 m²
Tv stue

5.1 m²
Bad

SALGSTEGNING

BRA-s:     135 m2
P-ROM:     135 m2

Uteareal:       20 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET D_H0502

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

N

15.8 m²
Soverom

6.9 m²
Bad

45.3 m²
Stue/ kjøkken

11.1 m²
Soverom

13.0 m²
Stue

9.6 m²
Entre

5.5 m²
Vaskerom

11.4 m²
Terrasse

8.7 m²
Balkong

overdekket areal

Skillevegg mot nabo balkong

16.7 m²
Tv stue

5.1 m²
Bad

SALGSTEGNING

BRA-s:     135 m2
P-ROM:     135 m2

Uteareal:       20 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET D_H0502

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

215214 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



E501
4-roms
BRA 75 m2

P-rom 71 m2

5. etasje
Uteareal 19,5 m2

8.5 m²
Soverom

32.9 m²
Stue/ Kjøkken

5.3 m²
Entre

12.5 m²
Soverom

6.7 m²
Bad

11.3 m²
Terrasse

8.2 m²
Balkong

4.3 m²
Bod

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    75 m2
P-ROM:    71 m2

Uteareal:    20 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET E_H0501

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regns ikke med areal for P-rom

8.5 m²
Soverom

32.9 m²
Stue/ Kjøkken

5.3 m²
Entre

12.5 m²
Soverom

6.7 m²
Bad

11.3 m²
Terrasse

8.2 m²
Balkong

4.3 m²
Bod

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    75 m2
P-ROM:    71 m2

Uteareal:    20 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET E_H0501

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Bod og walk-in closet regns ikke med areal for P-rom

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

217216 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



E502
4-roms
BRA 96 m2

P-rom 96 m2

5. etasje
Uteareal 13,7 m2

7.6 m²
Soverom

6.4 m²
Bad

6.5 m²
Entre

8.3 m²
Balkong

48.1 m²
Stue/ Kjøkken

5.4 m²
Terrasse

overdekket areal

14.2 m²
Soverom

7.0 m²
Bad

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    96 m2
P-ROM:  96 m2
Uteareal: 14 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET E_H0502

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

7.6 m²
Soverom

6.4 m²
Bad

6.5 m²
Entre

8.3 m²
Balkong

48.1 m²
Stue/ Kjøkken

5.4 m²
Terrasse

overdekket areal

14.2 m²
Soverom

7.0 m²
Bad

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    96 m2
P-ROM:  96 m2
Uteareal: 14 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET E_H0502

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

219218 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



F501
4-roms
BRA 73 m2

P-rom 73 m2

5. etasje
Uteareal 19,6 m2

34.5 m²
Stue/ Kjøkken

10.9 m²
Soverom

5.1 m²
Entre

7.1 m²
Bad

11.5 m²
Soverom

8.3 m²
Balkong

11.3 m²
Terrasse

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    73 m2
P-ROM:    73 m2

Uteareal:    19 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET F_H0501

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

34.5 m²
Stue/ Kjøkken

10.9 m²
Soverom

5.1 m²
Entre

7.1 m²
Bad

11.5 m²
Soverom

8.3 m²
Balkong

11.3 m²
Terrasse

overdekket areal

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    73 m2
P-ROM:    73 m2

Uteareal:    19 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET F_H0501

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

19.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

221220 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



B601
3-roms
BRA 61 m2

P-rom 61 m2

6. etasje
Uteareal 13,7 m2

9.6 m²
Soverom

21.0 m²
Stue/ Kjøkken

8.0 m²
Soverom

5.5 m²
Bad

9.7 m²
Entre

8.0 m²
Balkong

5.7 m²
Terrasse

3.9 m²
Gang

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:   61 m2
P-ROM:   61 m2

Uteareal:   13 m2

A4 - 1:100

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

LEILIGHET B_H0601

9.6 m²
Soverom

21.0 m²
Stue/ Kjøkken

8.0 m²
Soverom

5.5 m²
Bad

9.7 m²
Entre

8.0 m²
Balkong

5.7 m²
Terrasse

3.9 m²
Gang

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:   61 m2
P-ROM:   61 m2

Uteareal:   13 m2

A4 - 1:100

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

LEILIGHET B_H0601

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

223222 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



C601
3-roms
BRA 66 m2

P-rom 66 m2

6. etasje
Uteareal 45,1 m2

0 1 2 3 4 5 m

N

28.1 m²
Stue/ Kjøkken 7.9 m²

Soverom7.0 m²
Entre

5.7 m²
Bad

12.5 m²
Soverom

23.0 m²
Terrasse

11.1 m²
Terrasse

11.0 m²
Terrasse

SALGSTEGNING

BRA-s:    66 m2
P-ROM:    66 m2

Uteareal:    44 m2

A4 - 1:100

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

LEILIGHET C_H0601

0 1 2 3 4 5 m

N

28.1 m²
Stue/ Kjøkken 7.9 m²

Soverom7.0 m²
Entre

5.7 m²
Bad

12.5 m²
Soverom

23.0 m²
Terrasse

11.1 m²
Terrasse

11.0 m²
Terrasse

SALGSTEGNING

BRA-s:    66 m2
P-ROM:    66 m2

Uteareal:    44 m2

A4 - 1:100

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

LEILIGHET C_H0601

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

225224 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



C602
3-roms
BRA 82 m2

P-rom 82 m2

6. etasje
Uteareal 31,4 m2

38.4 m²
Stue/ Kjøkken

3.4 m²
Gjeste wc

5.8 m²
Bad

9.0 m²
Soverom

4.2 m²
Entre

16.0 m²
Soverom

11.8 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

8.3 m²
Balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  82 m2
P-ROM:  82 m2

Uteareal:  31 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET C_H0602

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

12.03.2021
12.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

38.4 m²
Stue/ Kjøkken

3.4 m²
Gjeste wc

5.8 m²
Bad

9.0 m²
Soverom

4.2 m²
Entre

16.0 m²
Soverom

11.8 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

8.3 m²
Balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:  82 m2
P-ROM:  82 m2

Uteareal:  31 m2

A4 - 1:100

LEILIGHET C_H0602

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

12.03.2021
12.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

227226 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



C603
3-roms
BRA 89 m2

P-rom 89 m2

6. etasje
Uteareal 18,8 m2

4.8 m²
Bad

15.7 m²
Soverom

7.0 m²
Soverom

11.0 m²
Entre

6.3 m²
Bad

7.6 m²
Balkong

11.2 m²
Terrasse

38.0 m²
Stue/ Kjøkken

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    89 m2
P-ROM:    89 m2

Uteareal: 18 m2

A4 - 1:100

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

LEILIGHET C_H0603

4.8 m²
Bad

15.7 m²
Soverom

7.0 m²
Soverom

11.0 m²
Entre

6.3 m²
Bad

7.6 m²
Balkong

11.2 m²
Terrasse

38.0 m²
Stue/ Kjøkken

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:    89 m2
P-ROM:    89 m2

Uteareal: 18 m2

A4 - 1:100

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

LEILIGHET C_H0603

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

229228 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



0 1 2 3 4 5 m

D601
3-roms
BRA 58 m2

P-rom 58 m2

6. etasje
Uteareal 21,7 m2

0 1 2 3 4 5 m

N

5.7 m²
Bad

20.7 m²
Stue/ Kjøkken

7.2 m²
Soverom

5.6 m²
Entre

10.7 m²
Soverom

9.1 m²
Balkong

12.6 m²
Terrasse

Skillevegg mot nabo balkong

4.4 m²
Gang

SALGSTEGNING

BRA-s:    58 m2
P-ROM:  58 m2
Uteareal: 21 m2

A4 - 1:100

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

LEILIGHET D_H0601

0 1 2 3 4 5 m

N

5.7 m²
Bad

20.7 m²
Stue/ Kjøkken

7.2 m²
Soverom

5.6 m²
Entre

10.7 m²
Soverom

9.1 m²
Balkong

12.6 m²
Terrasse

Skillevegg mot nabo balkong

4.4 m²
Gang

SALGSTEGNING

BRA-s:    58 m2
P-ROM:  58 m2
Uteareal: 21 m2

A4 - 1:100

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

LEILIGHET D_H0601

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

231230 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



D602
3-roms
BRA 92 m2

P-rom 92 m2

6. etasje
Uteareal 45,1 m2

0 1 2 3 4 5 m

N

7.0 m²
Bad

7.5 m²
Entre

15.0 m²
Soverom

7.6 m²
Soverom

5.3 m²
Bad

11.6 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

10.9 m²
Terrasse

11.3 m²
Balkong

Skillevegg mot nabo balkong

37.3 m²
Stue/ Kjøkken

6.3 m²
Gang

SALGSTEGNING

BRA-s:    92 m2
P-ROM:    92 m2

Uteareal:    45 m2

A4 - 1:100

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

LEILIGHET D_H0602

0 1 2 3 4 5 m

N

7.0 m²
Bad

7.5 m²
Entre

15.0 m²
Soverom

7.6 m²
Soverom

5.3 m²
Bad

11.6 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

10.9 m²
Terrasse

11.3 m²
Balkong

Skillevegg mot nabo balkong

37.3 m²
Stue/ Kjøkken

6.3 m²
Gang

SALGSTEGNING

BRA-s:    92 m2
P-ROM:    92 m2

Uteareal:    45 m2

A4 - 1:100

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

LEILIGHET D_H0602

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

233232 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



0 1 2 3 4 5 m

E601
3-roms
BRA 80 m2

P-rom 78 m2

6. etasje
Uteareal 31 m2

0 1 2 3 4 5 m

N

5.1 m²
Bad

11.5 m²
Soverom

34.0 m²
Stue/ Kjøkken

5.2 m²
Entre

12.0 m²
Soverom

2.0 m²
Bod

11.3 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

8.4 m²
Balkong

5.7 m²
Gang

SALGSTEGNING

BRA-s:    80 m2
P-ROM:    78 m2

Uteareal:    31 m2

A4 - 1:100

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

LEILIGHET E_H0601

0 1 2 3 4 5 m

N

5.1 m²
Bad

11.5 m²
Soverom

34.0 m²
Stue/ Kjøkken

5.2 m²
Entre

12.0 m²
Soverom

2.0 m²
Bod

11.3 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

8.4 m²
Balkong

5.7 m²
Gang

SALGSTEGNING

BRA-s:    80 m2
P-ROM:    78 m2

Uteareal:    31 m2

A4 - 1:100

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

LEILIGHET E_H0601

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

235234 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



C701
5-roms
BRA 141 m2

P-rom 141 m2

7. etasje
Uteareal 83,4 m2

3.5 m²
Vaskerom

67.5 m²
Stue/ Kjøkken

5.2 m²
Bad

11.3 m²
Soverom

7.9 m²
Soverom

11.2 m²
Entre

3.6 m²
Bad

41.5 m²
Terrasse 7.7 m²

Balkong

7.0 m²
Walk in closet

3.2 m²
Gang

11.8 m²
Terrasse

11.1 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

12.1 m²
Soverom

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       141 m2
P-ROM:       141 m2

Uteareal:      83,4 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET C_H0701

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
29.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

3.5 m²
Vaskerom

67.5 m²
Stue/ Kjøkken

5.2 m²
Bad

11.3 m²
Soverom

7.9 m²
Soverom

11.2 m²
Entre

3.6 m²
Bad

41.5 m²
Terrasse 7.7 m²

Balkong

7.0 m²
Walk in closet

3.2 m²
Gang

11.8 m²
Terrasse

11.1 m²
Terrasse

11.3 m²
Terrasse

12.1 m²
Soverom

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:       141 m2
P-ROM:       141 m2

Uteareal:      83,4 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET C_H0701

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
29.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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D701
5-roms
BRA 124 m2

P-rom 124 m2

7. etasje
Uteareal 31,9 m2

6.1 m²
Bad

20.8 m²
Soverom

12.8 m²
Entre

15.6 m²
Soverom

4.7 m²
Bad

13.1 m²
Terrasse

58.4 m²
Stue/ Kjøkken

11.3 m²
Terrasse

7.5 m²
Balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     124 m2
P-ROM:     124 m2

Uteareal:       31 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET D_H0701

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

6.1 m²
Bad

20.8 m²
Soverom

12.8 m²
Entre

15.6 m²
Soverom

4.7 m²
Bad

13.1 m²
Terrasse

58.4 m²
Stue/ Kjøkken

11.3 m²
Terrasse

7.5 m²
Balkong

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     124 m2
P-ROM:     124 m2

Uteareal:       31 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET D_H0701

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
09.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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D702
3-roms
BRA 141 m2

P-rom 141 m2

7. etasje
Uteareal 46,3 m2

17.2 m²
Soverom

13.5 m²
Soverom

8.1 m²
Entre

8.1 m²
Bad

7.4 m²
Soverom

76.0 m²
Stue/ Kjøkken

6.6 m²
Bad

34.9 m²
Terrasse

11.4 m²
Terrasse

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     141 m2
P-ROM:     141 m2

Uteareal:       46 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET D_H0702

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
12.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

17.2 m²
Soverom

13.5 m²
Soverom

8.1 m²
Entre

8.1 m²
Bad

7.4 m²
Soverom

76.0 m²
Stue/ Kjøkken

6.6 m²
Bad

34.9 m²
Terrasse

11.4 m²
Terrasse

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     141 m2
P-ROM:     141 m2

Uteareal:       46 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET D_H0702

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
12.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Obs! Plantegningen vises i 85 % størrelse.

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.
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C801
5-roms
BRA 196 m2

P-rom 196 m2

8. etasje
Uteareal 98,9 m2

30.3 m²
Entre

13.0 m²
Soverom

11.2 m²
TV Stue

10.2 m²
Bad

5.5 m²
Vaskerom

7.5 m²
Walk in closet

72.2 m²
Stue/Kjøkken

15.8 m²
Soverom

11.7 m²
Terrasse

10.5 m²
Gang

64.1 m²
Terrasse

11.5 m²
Terrasse

11.6 m²
Terrasse

4.0 m²
WC gjest

4.7 m²
Bad

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     196 m2
P-ROM:     196 m2

Uteareal:       99 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET C_H0801

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
27.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

Innredning på kjøkken og bad/WC inngår i 
leveransen fra HTH. Se egen tegning fra HTH 
for detaljert løsning. Garderober, vaskemaskin, 
tørketrommel og andre innredninger/møbler 
er ikke en del av leveransen.

BRA er lik boligens areal målt 
innenfor boligens omsluttende 
vegger. Angitte romstørrelser 

på tegning er eksludert vegger 
og avrundet.

30.3 m²
Entre

13.0 m²
Soverom

11.2 m²
TV Stue

10.2 m²
Bad

5.5 m²
Vaskerom

7.5 m²
Walk in closet

72.2 m²
Stue/Kjøkken

15.8 m²
Soverom

11.7 m²
Terrasse

10.5 m²
Gang

64.1 m²
Terrasse

11.5 m²
Terrasse

11.6 m²
Terrasse

4.0 m²
WC gjest

4.7 m²
Bad

0 1 2 3 4 5 m

N

SALGSTEGNING

BRA-s:     196 m2
P-ROM:     196 m2

Uteareal:       99 m2

A3 - 1:100

LEILIGHET C_H0801

PROSJEKT: 
ARKITEKT: SPACEGROUP
DATO OPPRETTET:
DATO REVIDERT:

24.03.2021
27.04.2021

REVISJON: A-TEGNING OPPRETTET
Kjøkken, Bad/WC og garderobeløsning er indikativ. Endelig løsning er vist 
på tegninger fra leverandør.

BFK2

BRA er lik boligens areal målt innenfor boligens omsluttend
vegger. Angitte romstørrelser på tegning er ekskludert vegger og avrundet.

0 1 2 3 4 5 m

Obs! Plantegningen vises i 60 % størrelse.
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6

Viktige 
opplysninger



Leveranse-
beskrivelse
Konstruksjon
Bygningen utføres med bærekonstruksjon i 
betong, tre og stål (enkelte ståldragere).
Yttervegger vil bli oppført med isolerte 
vegger med trestendere, kledt innvendig 
med gipsplater og utvendig med tegl. 

Innvendige vegger utføres med 
stenderverk, kledd med gipsplater. 
Innvendige vegger er ikke isolert. 
På balkonger, terrasser og platting ved 
inngangsparti leveres trykkimpregnerte 
terrassebord 28x120mm i henhold til 
tegning. Yttertak leveres med sedum. 

Konstruksjonssystem er ikke ferdig 
prosjektert og vil kunne avdekke behov 
for justeringer av sjakter, nye sjakter og 
påforinger. Innvendig takhøyde er 2,5 m, 
men kan være lavere enkelte steder som 
under terrasser og tekniske installasjoner 
som vil bli prosjektert senere, men vil være 
innenfor bestemmelsene i teknisk forskrift.
I forbindelse med tekniske installasjoner 
kan det forekomme nedforinger og inn-
kassinger.

I nye bygg vil det normalt oppstå sprekker 
i tapet, maling m.m., ved skjøter og 
sammenføyninger, pga. setninger og 
uttørking av materialer.  Det påpekes 
spesielt at sprekker i materialoverganger 
og i overganger mellom tak/vegg og i 
hjørner ikke kan kreves utbedret.

Standard innvendig behandling
Gulv: 
Alle rom med unntak av bad, bod, vaskerom 
og sportsbod leveres med Maxwood i 
fire valgfrie utførelser som standard 
uten tillegg i pris. (Forutsetter bytte i 
hele boligen iht. de fire stilartene som er 
utarbeidet for dette prosjektet og innen 
nærmere fastsatte frister.)

Bad og wc leveres med fliser i format 60x60 
cm. Standard flis er av typen Marazzi/
Modena i fire valgfrie utførelser uten 
tillegg i pris. I nedsenket sone i dusj leveres 
tilsvarende flis i størrelse 5x5cm. Selger 
tar forbehold om å kunne levere flis i 
tilsvarende kvalitet fra annen leverandør. 
(Forutsetter bytte i hele boligen iht. de 
fire stilartene som er utarbeidet for dette 
prosjektet og innen nærmere fastsatte 
frister.)

gulvvarme i bad og stue/kjøkken/entre. 
I soverom leveres ikke oppvarming.

Bygget leveres i energiklasse B for samlet 
bygg. Det vil medføre at leilighetens 
energiklasse vil variere. Endelige 
energiattester leveres pr. leilighet i DV-
dokumentasjonen (Boligmappa.no).

Brannsikring
Bygget leveres med vanntåkeanlegg og 
røykvarsling iht. krav.

Elektrisk
Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i 
boligen, bortsett fra enkelte fremføringer 
langs yttervegger og vegger med lyd og 
brannkrav. Det vil bli montert stikkontakt 
forberedt for vaskemaskin og tørketrommel 
i rom hvor vaskemaskin og tørketrommel er 
vist. Alle rom får stikkontakter og lampe-
punkter etter NEK400:2018. Utvendig vegg-
belysning på balkonger og terrasser leveres. 
Det er ikke medtatt innvendig belysning. 

TV/radio/telefon
Det er inngått Altibox avtale til boligene 
i Havneparken. Her får beboerne prøve 
ut Altibox innhold i 3 mnd. med en stor 
innholdspakke og superraskt internett.
Deretter velger den enkelte selv sitt 
innhold. Lyse vil sende ut informasjon 
og den enkelte går inn på en tilsendt link 
hvor en bestiller ønsket innhold etter 
utprøvingsperioden. I fiberaksessavtalen 
påløper det ikke felleskostnader for 
bredbånd. Alt velges og betales individuelt 
av den enkelte. Se vedlagt avtale på side 249.

Tegninger av tekniske anlegg
Alle tekniske anlegg og fremføringer til 
disse, blir ikke inntegnet på tegninger 
som omfattes av kjøpekontrakt, men 
det utarbeides punktplaner for elektro i 
forbindelse med tilvalgsprosessen. 
Det tas forbehold om mindre endringer på 
plantegninger for blant annet fremføring av 
sjakter for vann/avløp, ventilasjonskanaler 
og elektriske føringer. Slike endringer 
kan også medføre avvik fra de arealer som 
fremkommer av plantegningene i prospekt 
og kontraktstegning. I forbindelse med 
skjulte tekniske anlegg må det monteres 
inspeksjonsluker. Dette vil være synlige 
luker med en størrelse på ca. 60x60 cm2 
som kan bli plassert i vegg og himlinger.

Garderobe
Det leveres ikke garderobeskap. 

Bad
Moderne innredning type Base med 
heldekkende vask og speil med integrert lys 
leveres fra HTH. Ettgreps servantbatteri, 
termostatbatteri og dusjgarnityr med 
rainshower og hånddusj, hjørnesluk, 
dusjvegg i glass, vegghengt toalett, og 
opplegg for tilkobling av vaskemaskin og 
tørketrommel.

Vaskerom
Vaskerom og bod hvor det er vist vaske-
maskin og tørketrommel leveres med 
opplegg for disse.

Vinduer
Dører og vinduer i tre med lakkert alumin-
ium utvendig, malt overflate innvendig og 
med energiglass i henhold til forskriftskrav. 

Hovedinngangsdører til leiligheter
Hovedinngangsdør type Daloc T34/65 
Massivdør, med laminat. Eikeomramming i 
inngangspartiet.  

Innvendige dører
Innvendige kompakte dører med 
dempelist. Beslag/vridere i børstet stål. 
Leveres med dørstoppere. Dør leveres med 
glass mellom entre og kjøkken/stue.
Terskler med luftoverstrømning for 
ventilasjon.

Listverk
Fotlister leveres i hvitkalket eikelist.  
Innvendige dører leveres med ferdig 
malt listverk, klassisk hvit med kittede 
spikerhull. Overgang mellom vegg og tak 
leveres uten taklister. Dører og vinduer i 
yttervegger leveres listefrie.

Diverse utstyr
6 kg. pulverapparat med veggfeste (for 
plassering og montering av kjøper) 
og røykvarslere leveres i henhold til 
forskriftskrav. 

Ventilasjon og oppvarming
Balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning medfølger leveransen. 
På kjøkken leveres avtrekkshette med 
integrert komfyrvakt og kullfilter. 
Til oppvarming leveres det vannbåren 

Utomhusarbeider
Alle utendørsanlegg utenfor bygget 
prosjekteres og utføres av SIAS. SIAS er 
et eget selskap som er etablert for å bygge 
ut alle fellesarealer ifm. utbyggingen 
i Havneparken. Viste illustrasjoner 
kan derfor endres iht. de valg SIAS tar 
underveis i sin prosjektering. Dette gjelder 
også illustrerte lekeplasser og andre felles 
oppholdsarealer. 

Postkasser og avfallscontainere
Postkasser blir plassert i inngangspartiene 
i første etasje. Det blir lagt opp til nedgravd 
avfallssystem. 

Strømmåler
Måler plasseres i el-skap plassert i 
fellesarealene. I tillegg er det sikringsskap 
inne hver bolig. 

Tilvalgsmuligheter
Det vil, i en tidsbegrenset periode, være 
anledning til å gjøre tilvalg til boligene. 
Alle kjøpere vil bli innkalt til en gjennom- 
gang av boligen sammen med kunde-
behandler og interiørarkitekt. I møtet 
gjennomgås boligens innhold og kvaliteter 
samt de ulike valgmulighetene kjøper har. 

Dersom kjøper ønsker en individuell 
tilvalgsbehandling ut over dette første 
møte, der entreprenør skal hente inn tilbud 
på ulike endringer, avtales dette i første 
møtet, sammen med en tidsfrist for å ev. 
bestille endringene. Det vil være mulig å 
avtale videre hjelp av interiørarkitekten 
dersom det ønskes.

I utgangspunktet kan kjøper velge 
mellom 3–4 ulike stiler satt sammen av 
interiørarkitekten i prosjektet. Disse 
stilene kan velges uten kostnadsendring.

Adgang til tilvalg er oppad begrenset 
til 15 % av kjøpesum i henhold til 
bustadoppføringslova § 9. Alle tilvalg 
avtalefestes direkte mellom kjøper 
og selger i separat avtale. Eventuelle 
tilvalgsbestillinger faktureres fra 
entreprenør og må betales sammen med 
sluttoppgjør for leiligheten til meglers 
klientkonto.  Endringer ut over de som 
fremkommer i tilvalgs-dokumentasjonen 
må på fritt grunnlag vurderes av selger, 
entreprenør og dennes underleverandører. 

Vaskerom og bod leveres med vinylbellegg 
med oppbrett. Sportsbod leveres med 
uisolert støpt gulv.
 
Vegger: 
Alle innvendige vegger med unntak av 
bad leveres uisolert med gipsplater og 
slett fiberduk malt vaskbar maling type 
Jotaproff Aquatec 10 eller tilsvarende i 
fire valgfrie utførelser uten tillegg i pris. 
(Forutsetter bytte i hele boligen iht. de 
fire stilartene som er utarbeidet for dette 
prosjektet og innen nærmere fastsatte 
frister.)

Bad leveres med fliser i format 60x60 cm. 
Standard flis er av typen Marazzi/Modena 
i fire valgfrie utførelser uten tillegg i pris. 
Selger tar forbehold om å kunne levere flis i 
tilsvarende kvalitet fra annen leverandør. 
(Forutsetter bytte i hele boligen iht. de 
fire stilartene som er utarbeidet for dette 
prosjektet og innen nærmere fastsatte 
frister.)
 
Himlinger: 
Gipsplater i alle etasjer, klargjort for ev. 
montasje av innfelte downlights (som 
kan kjøpes i tilvalgsprosessen), sparkles 
og males i farge klassisk hvit NCS S0500. 
Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult i 
vegger og himlinger.

Kjøkken
Moderne kjøkkeninnredning fra HTH med 
fire valgfrie utførelser uten tillegg i pris. 
Kjøkken type Base i kombinasjon med 
Nordic Spirit. Benkeplate i laminat med 
rett forkant som standard, med underlimt 
vask. Det tilbys kostnadsfrie alternativer 
under forutsetning av at kjøkkenløsningen/
mengden ikke endres i tilvalgsprosessen. 
(forutsetter bytte i hele boligen iht. de 
fire stilartene som er utarbeidet for dette 
prosjektet og innen nærmere fastsatte 
frister). Egen kjøkkentegning med 
leveransebeskrivelse er utarbeidet for den 
enkelte bolig og vil bli overlevert senest i 
forbindelse med tilvalgsprosessen. 

Kjøkken leveres med designhette fra Røros 
Metall, type Mantica, med kullfilter og 
integrert trådløs komfyrvakt. Integrerte 
hvitevarer fra kvalitetsleverandøren Miele, 
stekeovn, platetopp, kjøle-/fryseskap og 
oppvaskmaskin.

Terrasser/balkonger
Leveres med sluk, gulv med impregnerte 
terrassebord 28x120 med riller i over-
flaten og luke for tilkomst til sluken, glass-
rekkverk, stikkontakt og veggbelysning.

Parkering/garasje
Det medfølger parkeringsplass i automat i 
byggets første etasje til de leilighetene som 
er vist i prislisten. Plassene klargjøres for 
elbillading. Dersom det ønskes lading,må 
ladeboks bestilles ifm tilvalgsprosessen.
Parkeringsautomaten leveres med følgende 
kapasitet pr. plass: bredde 2,5 m, maks 
billengde 5,1 m, maks høyde nedre nivå 2,0 
m, maks høyde øvre nivå 2,05 m, maks vekt 
3000 kg.

Malt betonggulv. Det må påregnes vann-
ansamling inntil 10 mm dybde på golv, som 
følge av regn og snø som dras inn av biler.

Boder i fellesarealer
Boder i / over garasjeanlegg leveres som 
sportsbod, med betonggulv, med tette 
vegger i stål/tre opp til høyde 2,10. Netting-
vegger over 2,10. Tette lettdører med 
samme lås som til leiligheten. Tekniske 
føringer kan forekomme gjennom bodene, 
men ikke lavere enn 1,9 m over gulv. 
Lagring i boder må hensynta spredning 
for spinkleranlegget. Dette vil bli skiltet 
i bodene. Bodene er ikke tilrettelagt for 
lagring av utstyr som er ømfintlig for høy 
luftfuktighet.

Fellesarealer, ganger og trapper
Hovedinnganger leveres med flis 60x60 
med sokkelflis, fotskrapermatte, gips-/
betongvegger med delfelt som har 
eiekespiler og hjørnebeskyttelse på 
nedre del av vegg, gipsplatehimling som 
har delfelt med eikespiler. I trapper, 
repos og etasjerepos leveres trinnlyd-
dempende belegg, gips-/betongvegger og 
himlingsplater i skinnesystem. Belysning 
på bevegelsessensor.

Felles leilighet
Det leveres en leilighet som disponeres av 
sameiet.

Sykkel
Det leveres sykkelstativer i to høyder, 
2 plasser til hver leilighet. Det leveres 
vaskerom for sykler.
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Leveranse-
beskrivelse

Fellesavtale:
Altibox Fiberaksess

Endringer som er i strid med ramme-
tillatelse eller vil kunne medføre forsinkelse 
i prosjektets fremdrift kan ikke gjøres. 
Typiske endringer som ikke tillates 
er endring av fasade, vindusform og 
plassering av vann og avløp.  

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av 
prosjektet, må interessent/kjøper være 
kjent med og akseptere at frister for tilvalg 
og endringer kan være utgått. Det må 
da tas forbehold i kjøpstilbudet dersom 
interessent/kjøper har ønske om tilvalg/
endring som denne mener skal være mulig 
å få levert av selger. Konferer megler for 
nærmere informasjon innen budgivning.
Alle kostnader forbundet med tilvalg skal 
være innbetalt før overtagelse.

Annet
Denne leveransebeskrivelsen 
er utarbeidet for å orientere om 
bygningenes viktigste bestanddeler 
og funksjoner. Det kan forekomme 
avvik mellom leveransebeskrivelsen 
og plantegningene. I slike tilfeller er 
det alltid denne leveransebeskrivelsen 
som er retningsgivende. Det foreligger 
ikke ramme-/igangsettingstillatelse på 
tidspunktet prosjektet legges ut for salg. 

Altibox M
499,- pr. md. 

√ Internett 100/100 Mbps

√ Tv med 10 poeng

√ 13 faste kanaler inkludert

√ 50 timer opptak

√ Start forfra

√ Programarkiv

Altibox L
699,- pr. md.

√ Internett 500/500 Mbps

√ Tv med 50 poeng

√ 13 faste kanaler inkludert

√ 500 timer opptak

√ Start forfra

√ Programarkiv

Altibox XL
899,- pr. md.

√ Internett 1000/1000 Mbps

√ Tv med 100 poeng

√ 13 faste kanaler inkludert

√ 1000 timer opptak

√ Start forfra

√ Programarkiv

Beboere etterspør i større grad valgfrihet, og derfor har Altibox lansert 
avtaleformen Fiberaksess. Fiberaksess gir lav felleskostnad, og hver enkelt 
husstand avgjør selv sitt behov for tv, bredbånd og fasttelefon. Alle beboere 
får frihet til selv å bestemme sine produkter og tjenester til gunstige priser.

Det svarer seg å bestille pakketilbud, men det er også

mulig å bestille kun internett eller tv fra Altibox:

Altibox Fiberbredbånd 100 (100/100 Mbps) – kr 349,– pr. md.

Altibox Fiberbredbånd 500 (500/500 Mbps) – kr 449,– pr. md.

Altibox Fiberbredbånd 1000 (1000/1000 Mbps) – kr 549,– pr. md.

Altibox TV med 10 poeng – kr 299,– pr. md.

Google Nest Wifi – fast lavpris kr 1404,–

Programarkiv – kr 99,– pr. md.

20 ekstra poeng – kr 59,– pr. md.

50 ekstra poeng – kr 99,– pr. md.

Fasttelefon – fra kr 64,– pr. md.

NB: Vi tar forbehold om endringer i faste kanaler.

det skal alltid være tilsvarende kvaliteter og 
fra anerkjente leverandører.

Boligene vil bli organisert som selveier-
boliger. Tiltakshaver er Solon Sørvest AS. 
Boligprosjektet bygges etter teknisk for-
skrift TEK 17.  Prosjektet gjennomføres iht. 
reguleringsplan 2015 113, Områderegul-
ering for midtre del av Havneparken, sen-
trum i Sandnes kommune med pågående 
reguleringsendring som er til behandling i 
kommunen. I tillegg til nevnte regulering-
splan vises det til offentlige dokumenter og 
reguleringsplaner for naboeiendommene 
som viser tilgjengelig informasjon om hva 
som er planlagt for disse. Det er kjøpers 
plikt å sette seg inn i disse planene og 
hvordan de påvirker prosjektet. 

Leiligheten blir rengjort før overlevering, 
men kjøper må likevel påregne rengjøring 
ved innflytting.  

Det vil ikke bli mulighet for egeninnsats i 
leiligheten før denne er overtatt, verken 
eget arbeid eller bruk av egne leverandører 
/ håndverkere.

Sandnes, 19.04.2021
Solon Eiendom AS - RØ

Selger har rett til å foreta endringer for 
å ivareta offentlige krav.

Illustrasjoner og tegningsmaterialet 
vil vise forhold som ikke er i samsvar 
med leveranse, så som møblering, 
kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobe-
løsninger, fargevalg, tepper, dør og 
vindusform, bygningsmessige detaljer, 
detaljer på fellesarealer, materialvalg, 
belysning, blomsterkasser, beplantning, 
solavskjerming/markiser, lekeutstyr etc. 

Det presiseres spesielt at kjøkken leveres 
iht. egen kjøkkentegning. Sjakter og VVS-
føringer er ikke endelig dimensjonert. 
Salgstegningene i prospektet er ikke 
egnet for måltaking, da det er de ferdig 
prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger 
det bygges etter. 

Videre kan vindusplasseringen i den 
enkelte bolig avvike noe fra de generelle 
planer, for eksempel som følge av blant 
annet den arkitektoniske utformingen av 
bygget, krav til bæring, isolasjonskrav og 
branntekniske krav.

Selger kan velge å levere andre typer/
merker/leverandører enn beskrevet, men 
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få parkeringsplass som tilleggsdel til 
leiligheten.  Parkeringsplassene blir levert i 
parkeringsautomat.

Reguleringsforhold
Eiendommen er regulert til byggeområde 
for boliger og næring. Reguleringskart og 
reguleringsbestemmelser utgjør en del av 
salgsoppgavens vedlegg. Det blir etablert 
en velforening på området med felles 
vedtekter.

Tomteareal
Tomtens areal er som følger:  3 121,3 m2.

Forpliktelser/rettigheter/erklæringer/
heftelser
Enheten overdras med de rettigheter 
og forpliktelser som grunnboken viser. 
Grunnboksutskrift følger som vedlegg til 
denne salgsoppgave og er før fradelingen 
av eiendommen. Enhetene vil være fri for 
rene økonomiske heftelser.  Selger kan også 
tinglyse bestemmelser som er nødvendige 
for å gjennomføre prosjektet, pålagt av 
offentlige myndigheter eller bestemmelser 
knyttet til naboforhold.

For det tilfellet at nødvendige erklæringer 
ikke er tinglyst før overtagelse, plikter 
kjøper å medvirke til tinglysning av slike 
erklæringer. Kontakt selger for nærmere 
informasjon.

Eiendommen har følgende tinglyste 
servitutter:
2018/404130-1/200
06/02-2018 Avtale om fjernkjøler

2020/1986693-1/200
15/01-2020 Rettighetshaver Solon Sørvest as

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter og eiendomsskatt 
vil tilkomme.  Beløpene kan ikke opplyses 
ennå da det beror på forbruk og type 
abonnement, samt at beregningsgrunnlaget 
for eiendomsskatt foreløpig ikke er fastsatt 
av kommunen.

Felleskostnader
Det må beregnes ca. 25 kr pr m2 pr 
måned i fellesutgifter.  Disse inkluderer 
bygningsforsikring, (ekskl. eiendomsskatt), 
driftskostnader, vedlikehold, noe 
vaktmestertjenester, felles strøm mm.  

Adgang til utleie
Eier får full råderett over egen enhet og kan 
fritt leie hele eller deler av leiligheten ut til 
boligformål. 

Arealangivelser
Arealene oppgitt i prospektet er angitt 
i bruksareal (BRA) som er boligens mål 
innvendig, innbefattet  innvendige boder, 
sjakter og vegger, men ikke medregnet 
yttervegg. Sportsbod er plassert i 
underetasjen.

Arealer påført i prospektets plantegninger 
er i noen tilfeller avrundet til nærmeste 
halve kvadratmeter. Arealer oppgitt 
på de enkelte rom på kontraktstegning 
kan bli justert i forbindelse med 
detaljprosjektering. 

Byggemåte/standard/utstyr 
Bygningen utføres med bærekonstruksjon 
i tre/stål/betong. Fasader/yttervegger 
utføres med tegl, bindingsverk og isolert 
med mineralull i henhold til TEK17. 
Balkonger og terrasser på mark får 
impregnert terrassebord. Innvendige 
vegger utføres med stenderverk i stål eller 
tre, kledd med gipsplater. 

For utfyllende informasjon vises til 
leveransebeskrivelsen som utgjør en del av 
denne salgsoppgaven.

Energimerking 
Energiattest pr enhet er ikke utarbeidet.  
Bygget vil minimum tilfredsstille 
energimerke B, men de enkelte leilighetene 
kan variere mellom A og C avhengig av 
plassering. Energiattesten vil for øvrig 
utgjøre en del av informasjonen kjøper 
får i en håndbok ved overtagelsen (FDV-
dokumentasjon).

Tilvalg og endringer
Det vil, i en tidsbegrenset periode, være 
anledning til å gjøre tilvalg til boligene. 
Alle kjøpere vil bli innkalt til en 
gjennomgang av boligen sammen med 
kundebehandler og interiørarkitekt. I 
møtet gjennomgås boligens innhold og 
kvaliteter samt de ulike valgmulighetene 
kjøper har. 

Dersom kjøper ønsker en individuell 
tilvalgsbehandling ut over dette første 

I tillegg kommer kostnader til eget 
strømforbruk og kostnad for TV/Bredbånd.

Avtalemessige forhold
Selger står fritt til å akseptere eller avslå 
ethvert kjøpetilbud, herunder bestemme 
om de vil akseptere salg til selskaper, samt 
om de vil akseptere salg av flere enheter til 
samme kjøper.

Selger vil benytte kjøpekontrakt utarbeidet 
av megler for alle salg i prosjektet. Det 
forutsettes at kjøpetilbud er lagt inn på 
grunnlag av denne kjøpekontrakten og en 
eventuell aksept av kjøpetilbud fra selger 
gis under samme forutsetning. 

Lovgrunnlag
Boligene selges i henhold til 
Bustadoppføringslova som regulerer 
kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter 
ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av 
fast eiendom der bygningen ikke er fullført 
når avtalen inngås.

Ved salg til aksjeselskap eller annen 
profesjonell part legges Avhendingslovens 
bestemmelser til grunn. 

Avbestilling
Kapittel VI i bustadoppføringslova gir 
kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik rett 
benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for 
selgers merkostnader og tap som følge av 
en eventuell avbestilling, herunder even-
tuell redusert salgspris på boligen ved et 
resalg. Bestilte tilvalg og endringer kjøper 
måtte ha gjort skal i slike tilfeller uansett 
betales av kjøper. Selger kan kreve utbetal-
ing av kjøpers delinnbetaling til dekning av 
avbestillingsgebyr eller vederlag. 

Fellesarealer
Fellesarealene innenfor Havneparken vil 
bli utbygd trinnvis, i sammenheng med de 
enkelte felt. Fremdrift i utbyggingen vil 
blant annet avhenge av etterspørselen etter 
boliger. Selger står fritt til å gjennomføre 
hele eller deler av de ulike salgstrinn/
byggetrinn. 

Utbyggerne i området har dannet et eget 
selskap, SIAS, som har ansvar for alle 
fellesområdene utenfor tomtegrense til det 
enkelte bygg. Utearealene prosjekteres og 
opparbeides av SIAS.

Salgsoppgave

Selger/hjemmelshaver
Sandnes Byutvikling Bolig as, org.
nr. 918 632 557 C/O Solon Sørvest AS, 
Postboks 7, sentrum , 4001  Stavanger. 
Hjemmelshaver er Sandnes kommune.  
Selger besitter generalfullmakt til å råde 
over eiendommen.

Eiendomsmegler/fullmektig
Eiendomsmegler Vest Nybygg

Nina Sandvik
Mobil: 93 40 47 20
E-post: nina.sandvik@emvest.no

Cecilie Grimsrud
Mobil: 958 93 290
E-post: cecilie.grimsrud@emvest.no

Oppgjørsmegler:
Eiendomsmegler Vest

Overtagelse og innflytting
Forbehold om salg av 67% av totalverdi i 
prosjektet innen andre kvartal 2022.
Forbehold om igangsettingstillatelse 
innen tredje kvartal 2022. Byggetid: 575  
kalenderdager etter frafalt forbehold

Hver kjøper vil ved overtagelse få 
tildelt dokumentasjon som viser hvilke 
materialer, produkter og fargevalg som er 
benyttet i boligen, og i tillegg adresselister 
med oversikt over kontaktpersoner/
firma som er ansvarlige for de 
forskjellige arbeider/produkter. Selger 
forbeholder seg retten til å fremskynde 
overtagelsen dersom dette er mulig.  
Kjøper varsles skriftlig 3 måneder før 
overtagelsen.  Kjøper aksepterer at 
endelig overtagelsesdato med klokkeslett 
vil bli varslet kjøper senest 4 uker før 
overlevering.  

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 
skal foreligge innen overtagelse av 
boligene. I motsatt fall anbefaler megler 
at overtagelse utsettes og at kjøper ikke 
overtar. Det er selgers ansvar å fremskaffe 
ferdigattest på boligen, selv etter at boligen 
er overlevert kjøper. Kjøper er gjort 
oppmerksom på at slik ferdigattest ofte kan 
foreligge lang tid etter overtagelse og blant 
annet avhenger av årstid for opparbeidelse 
av uteareal og endelig ferdigstillelse 

heve handelen og foreta dekningssalg av 
boligen. Selger vil holde kjøper ansvarlig 
for selgers eventuelle økonomiske tap som 
følge av kjøpers mislighold. Selger har rett 
til dekning av sitt tilgodehavende i kjøpers 
innbetalte delinnbetaling, herunder også 
for renter og andre omkostninger, som 
påløper på grunn av kjøpers mislighold.

Garantier
Boligene selges i henhold til 
bustadoppføringslova, og selger plikter 
å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesum i 
byggetiden og 5 % av kjøpesum i 5 år etter 
overlevering av boligen til kjøper.

Overføring av kjøpers delinnbetaling 
fra megler til selger er avhengig av at 
selger har stilt garanti i henhold til 
bustadoppføringslova § 47.

Kostnader ved eventuelle påkrevde 
endringer av garantier knyttet til videresalg 
eller transport av kjøpekontrakt bekostes 
ikke av selger.

Ligningsverdi og eiendomsskatt
Ligningsverdien er foreløpig ikke fastsatt. 
Ligningsverdien fastsettes av Skatteetaten 
etter en beregningsmodell som tar hensyn 
til om boligen er en såkalt «primærbolig» 
(der boligeieren er folkeregisteret bosatt) 
eller «sekundærbolig» (alle andre boliger 
man måtte eie). Interessenter oppfordres 
til å sjekke www.skatteetaten.no eller 
kontakte megler for nærmere informasjon 
om fastsettelse av ligningsverdi. Det 
tas forbehold om at regelendringer kan 
medføre endret ligningsverdi for boligene. 
Sandnes kommune har per tid ikke innført 
eiendomsskatt på bolig.

Forsikring
Bygg og eiendom vil være forsikret av 
selger frem til overtakelse. 

Matrikkel/adresse
Gnr. 111 Bnr. 1286 i Sandnes kommune.  
Adressen vil bli Karen Grude Kohts plass 1, 
4306 Sandnes.

Seksjonering/sameie/parkering
Eierseksjonen vil tilhøre et sameie.  
Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes 
i forbindelse med seksjoneringen.  
Leilighetene hvor parkering inngår vil 

av felles infrastruktur. Midlertidig 
brukstillatelse gir kjøper anledning til å ta 
boligen i bruk. Manglende ferdigattest skal 
ikke være til hinder for selgers oppgjør i 
forbindelse med overtagelsen. Boligene kan 
bli overlevert i etapper.

Priser
Priser på boligene fremgår av vedlagte 
prisliste. Selger står til enhver tid fritt 
til å endre prisen på usolgte boliger og 
parkeringsplasser. 

Kjøpsomkostninger
Dokumentavgift til staten: 2,5 % av 
andel tomteverdi, (se prisliste). Gebyr 
for tinglysning av skjøte, f.t. kr 585,-. 
Tinglysningsgebyr og attestgebyr for 
pantobligasjon i forbindelse med etablering 
av eventuelle lån, f.t. kr 785,- per obligasjon 
inkl. attest. Det tas forbehold om endring 
av satsene for offentlige gebyrer og avgifter 
i tiden frem til hjemmelsovergang finner 
sted.

Betalingsplan
Det forutsettes at kr 100 000,- av 
kjøpesummen innbetales ved 
kontraktinngåelse til meglers klientkonto. 
Skriftlig dokumentasjon på finansiering 
må fremlegges av kjøper. Kjøper plikter 
ikke å betale noen del av kjøpesum før 
selger har stilt lovpålagt garanti etter 
bustadoppføringslova § 12. Det kan ikke tas 
pant i kjøpt bolig for delinnbetalingen.

Alle renter på beløp innbetalt til meglers 
klientkonto tilfaller i sin helhet selger 
under forutsetning av at selger har stilt 
garanti i henhold til bustadoppføringslova 
§ 47. Stilles ikke slik garanti, tilfaller 
rentene på innbetalt beløp kjøper. 

Megler krever inn betaling for 
hovedoppgjør (rest kjøpesum, 
kjøpsomkostninger og evt. bestilte tilvalg, 
som faktureres til kjøper fra utbyggers 
entreprenør) som skal innbetales til 
meglers klientkonto senest én uke før 
overtagelse av eierseksjonen. 
Alt må være innbetalt til meglers 
klientkonto før overtakelse kan 
gjennomføres. Forsinkes betaling med mer 
enn 21 dager for beløpet som forfaller ved 
kontraktsinngåelsen og 30 dager for øvrige 
avtalte innbetalinger har selger rett til å 
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møte, der entreprenør skal hente inn tilbud 
på ulike endringer, avtales dette i første 
møtet, sammen med en tidsfrist for å ev. 
bestille endringene. Det vil være mulig å 
avtale videre hjelp av interiørarkitekten 
dersom det ønskes.

Alt arbeid entreprenør må gjøre etter 
første møte vil bli belastet med et 
administrasjonsgebyr, kr. 9 375,- inkl. mva., 
avhengig av omfang på arbeidet.
Vi gjør oppmerksom på at entreprenørs 
kostnader etter første møte vil bli belastet 
med netto kostnad (for prosjektering og 
utførelse) i tillegg til et påslag på 15% for 
endringene som kjøper ønsker å gjøre med 
boligen. Utbygger krever ikke påslag på 
endringer.

I utgangspunktet kan kjøper velge 
mellom 3-4 ulike stiler satt sammen av 
interiørarkitekten i prosjektet. Disse 
stilene kan velges uten kostnadsendring. 
Tilvalg/endringer av for eksempel gulv, 
veggfarger, fliser på bad, fronter på 
kjøkken- og baderoms-innredninger, vvs-
utstyr og endringer i elektroinstallasjoner 
kan gjøres sammen med kundebehandler i 
etterkant av første møtet.

Adgang til tilvalg er oppad begrenset 
til 15 % av kjøpesum i henhold til 
bustadoppføringslova § 9. Alle tilvalg 
avtalefestes direkte mellom kjøper 
og selger i separat avtale. Eventuelle 
tilvalgsbestillinger faktureres fra 
entreprenør og må betales sammen med 
sluttoppgjør for leiligheten til meglers 
klientkonto.  Endringer ut over de som 
fremkommer i tilvalgs-dokumentasjonen 
må på fritt grunnlag vurderes av selger, 
entreprenør og dennes underleverandører. 
Endringer som er i strid med 
rammetillatelse eller vil kunne medføre 
forsinkelse i prosjektets fremdrift kan 
ikke gjøres. Typiske endringer som ikke 
tillates er endring av fasade, vindusform og 
plassering av ventilasjon, vann og avløp.  

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av 
prosjektet, må interessent/kjøper være 
kjent med og akseptere at frister for tilvalg 
og endringer kan være utgått. Det må 
da tas forbehold i kjøpetilbudet dersom 
interessent/kjøper har ønske om tilvalg/
endring som denne mener skal være mulig 

på slike endringer kan være innkassing av 
teknisk anlegg, mindre endring av boligens 
areal eller liknende.

Hageanlegg i prospektet er utarbeidet for å 
illustrere tomtens planlagte opparbeidelse, 
men er ikke endelig fastsatt og kan endres i 
forbindelse med detaljprosjekteringen. 

Selger forbeholder seg retten til å akseptere 
eller forkaste et kjøpetilbud, herunder 
bestemme om de vil akseptere salg til 
selskaper samt om de vil akseptere salg av 
flere boliger til samme kjøper. 

Eventuelle bud forutsettes inngitt på 
selgers standard kjøpekontrakt og 
bindende kjøpetilbud som vil bli benyttet 
ved salg. Det forutsettes at skjøtet tinglyses 
i kjøpers navn. Hvis interessent mot 
formodning ikke ønsker tinglysning av 
skjøte, må det tas forbehold om dette i 
bindende kjøpetilbud. Eventuell transport 
av kontrakt tilkommer et gebyr på kr 35 
000,-. Eventuell endring krever selgers 
forutgående samtykke. Selger kan 
uten nærmere begrunnelse nekte slikt 
samtykke. Ervervet vil etter eventuelt 
samtykke kunne tinglyses direkte til 
tredjemann, men selger vil i forhold til 
oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun 
forholde seg til kjøper. Oppgjør etter salg 
vil skje gjennom megler eller meglers 
underleverandør. Selger forbeholder seg 
retten til å foreta kredittvurdering av 
kjøpere.

Det tas forbehold om trykkfeil i 
leveransebeskrivelse, prospekt og 
salgsoppgave.

Følgende dokumenter utgjør en del av 
denne salgsoppgave
• Leveransebeskrivelse
• Plan- og fasadetegninger
• Prisliste
• Bindende bud/forhåndskontrakt

å få levert av selger. Konferer megler for 
nærmere informasjon innen budgivning.
Alle kostnader forbundet med tilvalg skal 
være innbetalt før overtagelse.

Forbehold
Det tas generelt forbehold om 
myndighetenes godkjenning og 
saksbehandlingstid og eventuell justering 
i fremdriften for overtagelse/innflytting, 
hjemmelsoverføring med videre som 
følge av dette. Det kan forekomme 
avvik mellom leveransebeskrivelsen, 
plantegninger og salgsmateriell. I slike 
tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen 
som er retningsgivende. Dersom det er 
avvik mellom prospekt/internettside og 
leveransebeskrivelsen, er det den endelige 
leveransebeskrivelsen i kontrakten 
som gjelder. Omfanget av leveransen er 
begrenset til dette.

Alle illustrasjoner, 3D-perspektiver, 
skisser, møblerte plantegninger m.m. 
er kun ment å danne et inntrykk av den 
ferdige bebyggelsen, og kan således ikke 
anses som endelig leveranse. Inntegnet 
utstyr/inventar medfølger ikke, og 
det vil derfor fremkomme elementer i 
presentasjonsmaterialet som ikke inngår i 
leveransen.

Generelle beskrivelser av prosjektet 
i salgs- og markedsføringsmateriell 
vil ikke passe for alle boliger. 
Innvendige 3D-perspektiver er tatt 
fra arkitekttegninger av ulike boliger 
og gjenspeiler ikke en aktuell bolig. 
Interessenter oppfordres derfor 
særskilt til å vurdere dette (solforhold, 
utsikt, beliggenhet i forhold til terreng 
og omkringliggende bygnings-masse 
mv.) før budgivning. Det gjøres videre 
særskilt oppmerksom på at omfanget av 
murer og fyllinger, samt bebyggelse på 
nabotomter, ikke fremkommer korrekt av 
3D-perspektiver. 

Alle opplysninger i leveransebeskrivelse 
og salgsoppgave er gitt med forbehold 
om selgers rett til endringer som er 
hensiktsmessige og/eller nødvendige, 
forutsatt at det ikke reduserer den 
generelle standard vesentlig. Kjøper 
aksepterer uten prisjustering at selger har 
rett til å foreta slike endringer. Eksempler 

Salgsoppgave

Kun ment som illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Vedtekter

SAMEIEVEDTEKTER

for

Ankeret i Havneparken, 
Sandnes på delfelt BFK2

1. Sameiets navn
Sameiets navn er Sameiet Ankeret i 
Sandnes

2. Sameiets gjenstand
2.1 Eiendommen
Sameiet består av eiendommen gnr. 111 bnr. 
1286 i Sandnes kommune med påstående 
bygninger og installasjoner.

2.2 Eierseksjoner og sameiebrøk
Hver sameieandel består av enerett til 
bruk av en bruksenhet som utgjør en 
klart avgrenset og sammenhengende 
del av sameiets eiendom (heretter kalt 
eierseksjoner). Hver eierseksjon kan også 
ha én eller flere tilleggsdeler. 

Sameiet består av ca 75 eierseksjoner. 
For hver eierseksjon er det fastsatt en 
sameiebrøk basert på de enkelte seksjoners 
hoveddelers BRA. 

Det er 70 boligseksjoner og ca 5 nærings-
seksjoner i sameiet.

Av seksjoneringsbegjæringen fremgår 
eierseksjonenes nummerering, plassering, 
eventuelle tilleggsdeler og sameiebrøk.

2.3 Fellesareal
De deler av sameiets eiendom som ikke er 
eierseksjoner eller tilleggsdeler til disse, 
utgjør sameiets fellesareal.

Sameiets utvendige bygningskropp – det 
vil si tak, fasader og vinduer – er del av 
sameiets fellesareal.

Utbygger har saman med arkitekt lagt til 
rette for montasje av utvendig solskjerming 
med screens produsert av Warema. 
Systemet kan leveres av Espenes AS. 
Ønsker om andre løsninger må godkjennes 
av styret og off. myndigheter.

Vertikale og horisontale betongskiller mel-
lom boenhetene er fellesareal. Installas-
joner i vertikale og horisontale skillevegger 

skal være forsvarlig og forestås av 
sameierne i fellesskap, med mindre annet 
følger av disse vedtekter. De enkelte 
seksjonseieres terrasser/balkonger skal 
tillates benyttet for vindusvask. Dersom 
noen sameiere ønsker å vaske vinduer 
utenom sameiets ordinære rutiner for 
vindusvask, og dette ikke kan gjøres fra 
egen seksjon, kan det avtales tilkomst 
via naboseksjoners terrasser/balkonger. 
Naboseksjoner kan ikke nekte tilkomst 
uten saklig grunn. 

Sameiets vedlikehold av fellesarealer 
inkluderer felles rør, ledninger, kanaler og 
andre felles installasjoner som går gjennom 
seksjonene.

Utgiftene til drift, renhold og vedlike-
hold av fellesarealer er en del av felles-
kostnadene. I den utstrekning renhold 
og/eller utbedringer av fellesarealer 
nødvendiggjøres av én eller flere sameieres 
konkrete bruk av arealet, skal kostnadene 
dekkes av vedkommende sameier.

Hver enkelt næringsseksjon har ansvaret 
for renhold og alminnelig vedlikehold av 
fasade og vinduer direkte i tilknytning til sin 
seksjon, herunder utskiftning og 
reparasjon av skader påført fasade-ma-
terialer og vinduer.  Næringsseksjonene 
er fritatt for renhold og vedlikehold av 
øvrige deler av sameiets fasade og vinduer. 
Næringsseksjonene er også fritatt fra ren-
hold og vedlikehold av innendørs parker-
ingsanlegg, heiser og trappehus. Dersom 
næringsseksjonene misligholder nevnte 
plikter, og misligholdet er til vesentlig 
ulempe for andre sameiere, kan sameiet 
gjennomføre renholdet/vedlikeholdet, og 
slik at kostnadene fordeles forholdsmessig 
på den eller de nærings-seksjonene som 
står for misligholdet. Større vedlikehold av 
fasaden – som f.eks. maling/impregnering 
av kledning, utskiftning av samtlige vinduer 
o.l. – er sameiets felles ansvar.

Etablering av virksomhet som avgir lukt 
eller damp må bruke kullfilterløsning 
eller tilsvarende slik at dette ikke spres 
til omgivelsene og boligene i bygget, for 
eksempel avtrekkshetter over kokeplater / 
frityrkoker.

Eier, brukere av og leietagere til næring-

overdras, leies ut og pantsettes sammen 
med den tilhørende ideelle eierandel i 
sameiet. Eierandelen kan ikke overdras 
uten i forbindelse med seksjonen og kan 
heller ikke på annen måte skilles fra denne.

Ved salg eller bortleie av seksjoner, 
forplikter hver sameier seg til å melde 
skriftlig fra til styret eller sameiets 
forretningsfører med opplysning om hvem 
som er ny eier/leier. Videre påligger det 
den enkelte sameier, ved salg eller bortleie 
å gjøre nye eiere eller nye leietakere kjent 
med vedtekter og husordensregler. 

Sameierne har ikke forkjøps- eller 
innløsningsrett.

4. Bruk av eiendommen
Den enkelte sameier har enerett til bruk av 
sin bruksenhet med tilleggsdel(er), og har 
rett til å benytte fellesarealene til det de er 
beregnet eller vanligvis brukt til og til annet 
som er i samsvar med tiden og forholdene. 
Bruken av den enkelte eierseksjon eller 
fellesarealene må likevel ikke være til 
unødig eller urimelig ulempe for brukerne 
av de øvrige seksjonene.

Årsmøtet kan fastsette husordensregler.

Næringsseksjonene kan anbringe skilting 
og reklame på egen fasade i forbindelse 
med sin virksomhet. 
Skilt skal godkjennes av byggets arkitekt, 
Sandnes kommune og Sameiets styre.
Vareleveranser til næringsseksjonene skal 
ikke finne sted før kl. 07.00 på virkedager og 
kl. 08.00 på helgedager.

5. Drift, vedlikehold og forsikring
5.1 Drift, renhold, og vedlikehold 
av egen seksjon 
Seksjonseierne skal for egen regning 
holde sin seksjon med og eventuell(e) 
tilleggsdel(er) forsvarlig renholdt og 
vedlikeholdt slik at det ikke oppstår skade 
eller ulempe for de øvrige sameierne.

Seksjonseiere plikter å vedlikeholde 
overflate og tekniske installasjoner i 
vertikal skillevegg mellom eierseksjoner.  

5.2 Drift, renhold og vedlikehold av 
fellesareal
Drift, renhold og vedlikehold av fellesareal 

honorar mv., skal fordeles mellom samtlige 
sameiere etter størrelsen på sameiebrøken. 
Likevel skal næringsseksjonene selv be-
koste renhold og vedlikehold av egen fasade 
og vinduer som beskrevet i pkt. 5.2 ovenfor. 
Tilsvarende er næringsseksjonene fritatt 
for felleskostnader som gjelder renhold og 
vedlikehold av sameiets øvrige fasade og 
vinduer (bortsett fra større vedlikehold-
sprogram på fasaden), samt utgifter til 
drift, renhold og vedlikehold av innendørs 
parkeringsanlegg, heiser og trappehus. 
Næringsseksjonene betaler heller ikke 
fellesutgifter forbundet med kabel-TV.

Dersom næringsseksjonen(e) driver 
virksomhet som innebærer høyere 
forsikringspremie for huseierforsikringen 
enn boligbruk, betales den forhøyede 
premien av næringsseksjonen(e).

Styret eller forretningsfører utarbeider 
årlig budsjett for slike fellesutgifter 
som vedtas av styret. Budsjettet skal 
differensiere mellom felleskostnadene 
i slik grad at særfordelingen av enkelte 
kostnader i.h.t. forrige avsnitt lar seg 
etterleve. I budsjettet skal det avsettes 
nødvendige midler til fremtidig tyngre 
vedlikehold (vedlikeholdsfond). 

Utbygger har forut for etablering 
av sameiet, inngått avtale med 
forretningsfører, energileverandør, 
leverandør av telefoni og fibernett, 
leverandør av forsikringstjenester m.m. 
hvor sameiet vil være bundet innenfor 
avtalenes oppsigelsesbestemmelser. 
Kostnadene med nevnte avtaler utlignes på 
sameierne gjennom felleskostnadene. 

6.2 Betaling av felleskostnader
Den enkelte sameier skal innbetale for-
skuddsvis pr. måned et à-kontobeløp til 
dekning av sin andel av de årlige felleskost-
nader. Eventuelt overskudd skal ikke 
tilbakebetales, men overføres og hensyntas 
ved fastsettelse av à-kontobeløpet for neste 
år. Eventuelt underskudd skal innbetales 
av den enkelte sameier i.h.t. eierbrøk. 

À-kontobeløpet fastsettes årlig av styret. 

Unnlatelse av å betale fastsatt andel av 
fellesutgifter anses som mislighold fra 
sameiernes side.

mellom eierseksjonene som utelukkende 
betjener den enkelte eierseksjon tilhører 
eierseksjonen installasjonen skal betjene. 
Bil- og sykkelparkering

Hver boligseksjon har én parkeringsplass 
og bod hver lagt til seg som en tilleggsdel. 
Parkeringsplassene kan ikke selges eller 
leies ut til kjøpere/leietagere utenfor 
sameiet.

Noen parkeringsplasser er dimensjonerte 
og ment for bruk for forflytningshemmede. 
Dersom en seksjonseier, husstandsmedlem 
til seksjonseier eller leietager av en 
seksjon, har eller får behov for å benytte 
en slik parkeringsplass, kan styret anmode 
en eier av en slik plass til å midlertidig 
bytte med vedkommende som har 
behovet, så lenge behovet består. Behovet 
dokumenteres ved at vedkommende er 
tildelt særskilt parkeringsbevis etter 
forskrift av 15. mars. 1994 nr. 222 om 
parkering for forflytningshemmede. Denne 
vedtektsbestemmelse kan ikke endres uten 
at samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier 
seg enige. Kommunen har vetorett mot 
endringen.
 
Sykkelparkering finnes på egne anviste 
plasser i egne sykkelrom, som er deler 
av sameiets fellesareal. Arealer avsatt 
til sykkelparkering må ikke benyttes til 
oppbevaring av annet løsøre med mindre 
sameiets styre har gitt sitt skriftlige 
samtykke.

Infrastruktur for el-billading er installert 
i parkeringshallen. En seksjonseier 
kan med samtykke fra styret benytte 
dette og anlegge ladepunkt for el-bil og 
ladbare hybridbiler i tilknytning til den 
parkeringsplass som seksjonen disponerer, 
eller andre steder som styret anviser. 
Styret kan bare nekte samtykke dersom det 
foreligger saklig grunn. 
Kostnadene til etablering av ladepunkt, 
vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte 
sameier.
 
3. Rettslig råderett
Med de begrensninger som følger av 
disse vedtekter og gjeldende lovgivning, 
har seksjonseierne full rettslig rådighet 
over sine eierseksjoner og tilhørende 
tilleggsdeler. Den enkelte seksjon kan 

seksjonen(e) har rett til å søke etablert 
eksklusivt areal på offentlig grunn for 
uteservering. 

Dersom uteservering fører til gjentatte 
eller alvorlige støyplager eller andre 
ulemper for sameierne, kan sameiets 
styre – etter først å ha gitt eier av 
næringseiendommen advarsel – anmode 
seksjonseier og kommunen om at 
uteservering må opphøre. Anmodning om 
opphør treffes av et alminnelig flertall i 
styret, hvor en eventuell styrerepresentant 
fra næringsseksjonen er inhabil til å 
stemme. Advarselen som må gis før slikt 
anmodning sendes, skal gi drifter av 
uteserveringen en rimelig frist til å først 
iverksette avbøtende tiltak som skal 
forhåndsgodkjennes av sameiets styre.

5.3 Enhetlig preg m.v 
For at bygningsmassen med tilhørende 
utendørsareal skal fremstå med et enhetlig 
og harmonisk preg, fastsetter sameiermøte 
med alminnelig flertall: 

• om det skal være adgang til å bygge/ 
 gjennomføre takoverbygg/innglassing  
 av terrasse/balkong og lignende og i  
 tilfelle hvordan dette skal gjennomføres.
• om det skal være adgang til å endre  
 fasadene på bygningsmassen ved  
 innsetting/endring/fjerning av dører  
 og vinduer, og i tilfelle hvordan dette skal  
 gjennomføres.
• om det skal gjøres endringer i felles- 
 arealene, både inn- og utvendig.

5.4 Forsikring
Bygningsmassen skal forsikres samlet 
av sameiet. Utgiftene til dette er del av 
felleskostnadene.  

Innboforsikring og andre forsikringer 
tegnes og bæres av den enkelte sameier.

5.5 Pålegg
Styret kan gjennomføre pålegg gitt av 
offentlige myndigheter vedrørende 
eiendommen.

6. Felleskostnader
6.1 Fordeling av felleskostnader

Sameiets felleskostnader, som for eksempel 
felles forsikring, forretningsførsel og styre-
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fremtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i.

12. Styre
Styret skal ha fem medlemmer og to vara-
medlemmer som alle velges av årsmøtet. 
Styret bør ha minst ett medlem fra 
næringsseksjonene.

Styret skal ha en styreleder som velges 
særskilt blant styremedlemmene av 
årsmøtet.

Styremedlemmene og varamedlemmene 
tjenestegjør i to år, med mindre en kortere 
eller lengre tjenestetid blir bestemt av det 
årsmøtet som foretar valget. Tjenestetiden 
opphører ved avslutningen av det ordinære 
årsmøtet i det år tjenestetiden utløper.

Dersom et styremedlem trekker seg før 
utløpet av tjenesteperioden, rykker 1. 
varamedlem automatisk inn som fast 
styremedlem frem til neste ordinære 
årsmøte i sameiet.

Styremedlemmer/styreleder kan 
gjenvelges for en ny periode. Etter to 
perioder som styremedlem/styreleder 
må det være et opphold på minst ett år før 
vedkommende kan velges på nytt.

Styret skal sørge for drift av eiendommen 
og se til at sameierne vedlikeholder 
eiendommen i samsvar med disse ved-
tektene, og ellers sørge for forvaltningen 
av sameiets anliggender i samsvar med lov, 
vedtekter og vedtak på årsmøtet.

Styret skal føre protokoll over sine for- 
handlinger. Protokollen fra hvert enkelt 
styremøte skal underskrives av de frem-
møtte styremedlemmer senest på det 
etterfølgende styremøte. Når protokoll er 

Felleskostnader under byggeperioden

Ikke alle seksjoner i sameiet vil være 
ferdigstilte samtidig, da bygget kan føres 
opp over flere byggetrinn. Seksjoner som 
hverken er gitt midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest, er ikke pliktig å dekke 
felleskostnader til sameiet. 

Utbygger holder sine egne interesser 
forsikret under byggeperioden.

7. Årsmøtet
Årsmøtet er sameiets øverste organ. 
Samtlige sameiere er medlemmer av 
årsmøtet. Sameieren kan møte ved 
fullmektig. Fullmektigen skal legge frem 
skriftlig og datert fullmakt. 

Årsmøtets vedtak treffes av flertallet av 
stemmene. Seksjonenes stemmer vektes 
slik:

• snr. 2-70 (boligseksjonene):
 hver seksjon har én stemme
• snr. ca. 5 (næringsseksjoner):
 16 stemmer

Til sammen 86 stemmer

Ved reseksjonering (oppdeling i flere eller 
færre seksjoner) skal balansen mellom bol-
ig- og næringsseksjonene opprettholdes. 
Ved reseksjonering av næringsseksjonene 
skal totalt antall stemmer for næringsseks-
jonene fordeles forholdsmessig slik at det 
totale stemmeantall ikke øker, og stem-
mene slås sammen ved sammenslåing, slik 
at det totale stemmeantall ikke minker.

Styret og eventuell forretningsfører plikter 
å møte på årsmøtet, med mindre det er 
åpenbart unødvendig eller det foreligger 
gyldig forfall.  
  
Revisor har rett til å være til stede og til å 
uttale seg på sameiermøtet.

 Sameiermøtet skal ledes av styrelederen 
med mindre sameiermøtet velger en annen 
møteleder.

Det skal under møtelederens ansvar føres 
protokoll over alle saker som behandles 
og alle vedtak som treffes av årsmøtet. 
Protokollen underskrives av møtelederen 

at vesentlig mislighold gir styret rett til å 
kreve seksjonen solgt.

Hvis en seksjonseier til tross for advarsel 
og/eller gjentatte pålegg vesentlig 
misligholder sine plikter, kan styret pålegge 
vedkommende å selge seksjonen.

Medfører sameierens oppførsel 
umiddelbar fare for ødeleggelse eller 
vesentlig forringelse av eiendommen, eller 
er sameierens oppførsel til alvorlig plage 
eller sjenanse for eiendommens øvrige 
brukere, kan styret kreve fravikelse av 
seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven 
kapittel 13.

Endring av vedtektene
Disse vedtektene kan ikke endres uten 
tilslutning fra Sandnes Byutvikling Bolig 
AS før siste byggetrinn er ferdig oppført, 
og samtlige boligseksjoner i sameiet er 
overskjøtet til sluttbrukerne.

* * *

Disse vedtekter med vedlegg er fastsatt 
i forbindelse med seksjonering av gnr. 
111 bnr. 1286 i Sandnes kommune. 
Vedtektene er opprettet i ett eksemplar 
som oppbevares av sameierne ved styret, 
eventuelt forretningsfører dersom slik 
benyttes. Hver seksjonseier får en kopi av 
disse vedtekter.

Stavanger, den 

_________________________
 Sandnes Byutvikling Bolig AS

• samtykke til endring av formål for en  
 eller flere bruksenheter fra boligformål  
 til annet formål eller omvendt,
• samtykke til reseksjonering som nevnt  
 i eierseksjonsloven § 12 annet ledd annet  
 punktum,
• tiltak som har sammenheng med  
 sameiernes bo- eller bruksinteresser  
 og som går ut over vanlig forvaltning  
 og vedlikehold, når tiltaket fører med  
 seg økonomisk ansvar eller utlegg for  
 sameierne på mer enn 5 prosent av de  
 årlige fellesutgiftene.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller 
vesentlige deler av eiendommen, samt 
vedtak som innebærer vesentlige endringer 
av sameiets karakter, krever tilslutning fra 
samtlige sameiere.

Et flertall på årsmøtet kan ikke ta 
beslutninger som er egnet til å gi noen 
seksjonseiere eller utenforstående en 
urimelig fordel på andre seksjonseieres 
bekostning. Det samme gjelder for styret og 
forretningsfører.

10. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret 
finner det nødvendig eller når to eller flere 
sameiere som til sammen har minst en 
tiendedel av stemmene, fremsetter skriftlig 
krav om det og samtidig oppgir hvilke saker 
de ønsker behandlet. 

Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært 
årsmøte med minst tre og høyst 20 dagers 
varsel. Innkallingen skal skje på samme 
måte som for ordinært årsmøte.

11. Inhabilitet
Ingen kan som sameier, fullmektig eller 
ved fullmektig, delta i noen avstemning 
på årsmøtet om rettshandel overfor seg 
selv eller nærstående eller om eget eller 
nærståendes ansvar. Heller ikke kan noen 
delta i avstemning om rettshandel overfor 
tredjemann eller om tredjemanns ansvar 
dersom vedkommende eller nærstående 
har en fremtredende personlig eller 
økonomisk særinteresse i saken.

Styremedlem eller forretningsfører 
må heller ikke delta i behandlingen 
eller avgjørelsen av noe spørsmål som 
vedkommende eller nærstående har en 

signert skal den gjøres tilgjengelig for alle i 
sameiet.

Dersom årsmøtet beslutter at sameiet skal 
ha en forretningsfører, hører det i så fall 
under styret å ansette, si opp og avskjedige 
forretningsfører, gi vedkommende 
instruks, fastsette vederlag og føre tilsyn 
med at forretningsfører oppfyller sine 
plikter. Ved sameiets stiftelse har utbygger 
inngått avtale om forretningsførsel med 
samt Lyse-selskaper vedr. fjernvarme og 
fibernett. Avtalen forlenges årlig dersom 
ikke én av partene sier den opp.

Sameiet forpliktes ved underskrift av to 
styremedlemmer i fellesskap.

13. Regnskap og revisjon
Styret skal sørge for ordentlig og til-
strekkelig regnskapsførsel. Dersom års- 
møtet beslutter å utpeke en forretnings-
fører for sameiet, kan styret oppfylle sin 
plikt i henhold til denne bestemmelse 
ved å overlate regnskapsførselen til 
forretningsføreren ved skriftlig instruks.  

Regnskapet skal revideres av revisor, som 
velges og eventuelt byttes ut av årsmøtet 
ved simpelt flertallsvedtak.

14. Mislighold og fravikelse
Dersom en sameier misligholder sine 
forpliktelser i forhold til sameiet eller de 
øvrige seksjonseiere, kan sameiets styre 
pålegge vedkommende å rette forholdet 
innen en rimelig frist. Blir forholdet 
ikke rettet, kan styret foreta nødvendige 
tiltak for seksjonseierens regning. Består 
misligholdet av at en seksjonseier ikke 
har innrettet seg i samsvar med vedtekter 
eller regler fastsatt av årsmøtet, kan styret 
gi vedkommende en skriftlig advarsel. 
Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om 

og minst en av de tilstedeværende sameiere 
valgt av sameiermøtet. Protokollen skal 
holdes tilgjengelig for sameierne. 

8. Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte (årsmøte) holdes hvert 
år innen utgangen av april måned.

Styret innkaller til årsmøtet med skriftlig 
varsel på minst åtte og høyst 20 dager.  
Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, 
samt dagsorden, herunder forslag som skal 
behandles på møtet. Med innkallingen skal 
også følge styrets årsrapport med revidert 
regnskap og budsjett.

9. Årsmøtets kompetanse
Årsmøtet kan bare behandle saker som 
er nevnt i innkallingen. For at forslag som 
krever minst ⅔ flertall skal kunne 
behandles på årsmøtet, må hovedinn-
holdet i forslaget være beskrevet i møte-
innkallingen.

Uten hensyn til om sakene er nevnt i 
innkallingen, skal det ordinære årsmøtet 
behandle:

• styrets årsberetning
• styrets regnskap for foregående  
 kalenderår
• valg av styre
  
De ovennevnte beslutninger og vedtagelser 
kan fattes med simpelt flertall. Årsmøtet 
kan med simpelt flertall også avgjøre om 
sameiet skal ha forretningsfører.
 
Det kreves ⅔ flertall av de avgitte 
stemmene til vedtak om:
 
• ombygging, påbygging eller andre  
 endringer av bebyggelsen eller tomten  
 som etter forholdene i sameiet går ut  
 over vanlig forvaltning og vedlikehold,
• omgjøring av fellesarealer til nye  
 bruksenheter eller utvidelse av  
 eksisterende bruksenheter,
• salg, kjøp, bortleie eller leie av fast  
 eiendom, herunder seksjon i sameiet  
 som tilhører eller skal tilhøre sameierne i  
 fellesskap,
• andre rettslige disposisjoner over fast  
 eiendom som går ut over vanlig  
 forvaltning,

Vedtekter
257256 Ankeret — HavneparkenAnkeret — Havneparken havneparkensandnes.nohavneparkensandnes.no



soloneiendom.no

Konsept, art direction og design: Eberlin
3D-illustrasjoner: EVE Images
Områdefoto: Line Owren Fotografi og Elisabeth Tønnessen
Stockphoto: Unsplash
Satt med: Adrianna/Chronicle
Papir: Arctic Volume 130 g

Det tas forbehold om trykkfeil i
leveransebeskrivelse, prospekt og salgsoppgave.

Du er i 
trygge hender:

Nina Sandvik
M: 93 40 47 20

E: nina.sandvik@emvest.no

Cecilie Grimsrud
M: 958 93 290 

E: cecilie.grimsrud@emvest.no








