
Soldalen

Moderne og frittliggende 
eneboliger med flott utsikt 

mot Karmsundet.

Lekre,
gjennomtenkte
og innholdsrike

eneboliger
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Rom for det gode liv
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Til Soldalen har vi håndplukket leverandører som 

gjennomgående sikrer deg kvaliteter fra “øverste 

hylle”. Vi er imidlertid opptatt av at dere skal få 

være med å forme og sett deres eget særpreg på 

huset, og har derfor lagt opp til godt med tilvalgs 

muligheter. 

 

I Soldalen vil barna få en trygg og god oppvekst, og 

hele familien har god plass i en bolig som krever lite 

vedlikehold. Alle terrasser og hager er vestvendte 

med gode sol og lysforhold. Feltet er allerede 

godt etablert og vil dermed allerede ha mange 

kje kke naboer. Fellesområder med lekeplasser og 

sittegrupper er også ferdig opparbeidet.

Her vil familien bo solrikt og fritt - tett på naturen 

og med flott utsikt mot Karmsundet. Og med 

gangavstand til butikk, post, skole, barnehage, frisør, 

treningssenter og mange flotte turområder har dere 

alt dere trenger i umiddelbar nærhet - alt som en del 

av nabolaget.

Boligene på BRA 243 kvm og strekker seg over 3 

plan. Inneholder to gode bad, to romslige stuer 

(med opp mot 3,6 meters takhøyde i toppetasjen), 

åpen kjøkkenløsning, 5 gode soverom, hall med 

egen garerobeplass, romslig vaskerom med plass til 

innredning/garderobe, bod, VW og romslig dobbel 

garasje intigrert i husets underetasje. Utgang 

til store og solrike terrasser både på hovedplan 

og i toppetasjen. Utvendig leveres boligene med 

opparbeidet hage og gårdsrom. Her blir det både 

asfalt, belegningsstein, utvendige granittrapper og 

plen. Det vil være plass til flere biler i egen innkjørsel. 

Alt tilrettelagt for en enkel hverdag i en romslig 

familiebolig. 

Boligene er myntet på familier med høye krav til standard, funksjonalitet og 
utforming. Her blir det høyt under taket i toppetasjen, og ekstra store vindusflater, 
som gjør at utsikten virkelig kommer til sin rett.

Med panoramavinduer og utsikt over Karmsundet

Innholdsrike boliger på Vormedal 
Ventetiden er over! I 

Soldalen på Vormedal 
legger vi nå ut fem store, 
moderne og frittliggende 

eneboliger med flott 
utsikt mot Karmsundet.

Benytt deg av denne helt unike muligheten, og bli en del av dette 
fantastiske nyetablerte nabolaget på Vormedal
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Flott kulturlandskap i maritime omgivelser

Rom for det frie
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57

Situasjonsplan 57 59 61 63 65

Store og solrike terrasser 
både på hovedplan og i 

toppetasjen

Romslige stuer med opp 
mot 3,9 meters takhøyde i 

toppetasjen

Snikspynten 61, 63 & 65

Snikspynten 57 & 59
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Håndplukket leverandører som 
gjennomgående sikrer deg 

kvaliteter fra “øverste hylle”. 

Boligene går over to etasjer og byr på følgende:

Underetasjen har entre /hall med avgrenset 

garderoberom. Vaskerom med god plass til både 

innredning. Bod, og WC. Mulighet for ekstra bod 

under trapp som tilvalg. Dobbel garasje. 

1.etasje består av romslig åpen stue-/

kjøkkenløsning med store vindusflater og høy 

takhøyde. Fra stuen har man utgang til solrik 

terrasse på ca 15 kvm samt hage. Videre finner man 

bad, samt 2 soverom.

2.etasje: Stue med store panoramavinduer mot 

karmsundet i vest. Fra stuen er det utgang til luftig 

altan med glassrekkverk. Videre finner man 3 gode 

soverom, samt bad. 

Boligens innhold
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Romslig lekeplass plassert like ved

Rom for lek
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Snikspynten 57 & 59

Underetasje 35.5 m2 BRA      1 etasje 88 m2 BRA      2 etasje 80 m2 BRA      Garasje 39 m2 BRA       5 soverom      3 bad      
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Plantegninger Underetasje
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Snikspynten 61, 63 & 65

Underetasje 35.5 m2 BRA      1 etasje 88 m2 BRA      2 etasje 80 m2 BRA      Garasje 39 m2 BRA       5 soverom      3 bad  
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Kjøper du en Berge Sag bolig, kan du være trygg på 

at all prosjektutvikling, salg og bygging utføres på 

en skikkelig måte etter forskriftskrav og vel- prøvde 

metoder.

Soldalen må betraktes som et særdeles 

familievennlig prosjekt. Her bor du midt i smørøyet 

av det nylig renoverte veinettet på Haugalandet, 

landlig, maritimt og naturskjønt, men med kort vei 

til alt

Mykje skole er en av regionens nyeste og flotteste 

barneskoler. Fra soldalen er skoleveien kort og 

trygg på under en halv kilometer, og skolen er 

virkelig rigget og klar for å ta imot nye elever i årene 

fremover. 

“Jungelen”, en klatrepark bestående av tau og 

bildekk, som ligger like bak skolen er ett naturlig 

samlingspunkt. Men også skogen på oppsiden av 

skolen blir flittig brukt til koselige familie utflukter. 

Her er det laget til med benker og lekeområder.

Den flotte skolen er allerede et naturlig 

samlingspunkt i nabolaget, og flere folk skaper 

mer aktivitet. Vi ser fram til å få følge med - og se 

det nye nabolaget vi bygger blomstre i årene som 

kommer.

Boligfeltet har flere lekeplasser i tillegg er det 

opparbeidet stort fellesområde i direkte tilknytning 

til disse eneboligene.

At fastlandsdelen av Karmøy er i rivende utvikling 

er hevet over enhver pris. Vi i Berge Sag har de 

siste årene vært den største aktøren til å virkelig 

satse i dette området, og vi har utelukkende gode 

erfaringer. 

Boligene i Soldalen kommer i flere varianter, både leiligheter, og frittliggende 
eneboliger i forskjellige størrelser - og gir slik et mangfoldig bomiljø. Her kommer 
det til å bo mennesker i flere livsfaser, noe som gir et godt og variert nabolag. 

Slik blir ditt nye 
nabolag på Soldalen

Soldalen må betraktes 
som et særdeles 

familievennlig prosjekt. 
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Nøkkelferdig! 

Mulige tilvalg: Hvis du kommer tidlig inn i prosessen 

kan du gjøre tilvalg på din bolig. Av mulige tilvalg kan 

nevnes:

•  Endre innredning på kjøkken og bad

•  Endre på farger og flistyper

•   Velge andre typer parkett eller laminat fra våre 

leverandører

•   Velge andre typer innerdører, listverk, dørvridere og 

trappetrinn

•    Endre blandebatteri, servanter, toalett eller dusj/

badekar

•  Velge farger på innvendige vegger

•   Velge downligts, lyskilder, eller tilføre elektriske 

punkter

Mulighetene er mange, og vi vil gjøre vårt ytterste for 

at du får være med å forme og sett ditt eget særpreg 

på huset. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å 

diskutere tilvalgs muligheter

Kvalitetsparkett: Varmt, vakkert og helt naturlig: 

gulvet er et sentralt element i en gjennomtenkt og 

konsistent interiørstil. Ditt nye hjem kommer med 

hvitpigmentert Boen-parkett i alle boligrom. 

Kvalitetstrapp: Trappen fra trapperingen kommer 

med stålspiler og hvitmalte vanger med trinn i 

hvitpigmentert eik.

Peisovn fra Nordpeis: I stua i 1.etg andre finner 

du en moderne peisovn med stålpipe av type Duo 

5. Her er det lagt til rette for lun innekos på kalde 

dager.

Smart vannstoppsystem: Med vannstoppesystem 

stenges vannet automatisk ved lekkasje eller fukt. 

Innvendige vannledninger legges som rør-i-rør, 

en ytterligere sikkerhet for at du aldri skal oppleve 

vannlekkasjer. 

Fabrikkmalt materialer: Alle dører og 

vindusrammer, leveres ferdig fabrikkmalt. Dette gir 

økt holdbarhet på malingen som igjen betyr at det 

tar lenger tid før du må finne frem malingskosten. 

Kvalitetskjøkken fra Designa: Vi vet at et 

moderne liv krever et kjøkken med god kvalitet 

og gjennomarbeidede detaljer. Derfor har vi valgt 

Designa som vår kjøkkenleverandør. Designa er 

dansk håndverkstradisjon på sitt beste. Med et 

kjøkken fra Designa får du solide løsninger som 

forener funksjon og spennende design. Ditt nye 

Designa kjøkken leveres med mange skap som 

gir god lagringsplass. NB: Hvitevarer er tilvalg, og 

kjøpes hos Designa kjøkken. 

Flotte baderom: Ditt nye bad er flislagt på vegger 

og gulv i første etasje. På bad i 2. etasje leveres 

fliser på gulv, samt på vegger i dusj.  På begge 

bad leveres flott baderomsmøbel i hvit utførelse. 

Skuffeseksjonen har nedfelt vask, samt speil med 

innfelt lys. Rørlegger leverer også øvrig VVS-utstyr 

som blandebatterier, dusj og wc.

Kjøkken og bad er boligens viktigste rom. Sikkert like 

greit da, at vi har satset på kvalitetsinnredninger 

i disse rommene med kjøkken fra Designa og 

baderomsmøbler levert av rørlegger Karsten 

Bjelland / Teqva. 

Av andre smarte løsninger kan vi nevne balansert 

ventilasjon med varmegjenvinning. Boligen leveres 

naturligvis også med fiberoptisk kabel levert av 

Altibox for nett, tv og telefon 

Nøkkelferdig! Smak på ordet. Kjenn på forventningen og drømmen om blanke ark. 
Vi har lagt alt til rette for at du skal kunne skape huset om fra en bolig til et hjem. 
Å flytte inn i en nøkkelferdig bolig fra Berge Sag fremkaller følelsen av noe som er 
gjennomtenkt, av solid kvalitet og god standard. 

I en ny bolig fra Berge Sag får du blant annet: 

Slik blir din nye  
bolig på Soldalen
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De inneholder blant annet:

•  Impregnert kledning som er grunnet fra fabrikk

•  Alle gulv i tørre rom leveres med hvitpigmentert Boen eikeparkett

•  Hvitmalte innerdører

•  Designa-kjøkken med flotte detaljer

•  Baderoms innredninger (100 cm) levert av rørlegger Teqva / Karsten Bjelland

•  Fliser på gulv og vegger på bad i 1. etasje

•  Fliser på gulv og i dusj sone på bad i 2. etasje. Ellers malte vegger med Jotun våtromssystem

•  Fliser (30x60) på gulv i entre/hall, vaskerom, bod, WC og garderobe i underetasjen

•  Termostatstyrte varmekabler på gulv i entre, gang, vaskerom, bod og begge bad

•  Vegghengt toalett og dusjvegger i herdet glass

•  Opplegg for badekar på bad i 1. etasje

•  Trapp trapperingen med hvitmalte vanger, stålspiler og heltre hvitpigmenterte eiketrinn

•  Røropplegg for sentralstøvsuger

•  Komplett vedovn type Duo 5 med stålpipe

•  Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

•  Glassrekkverk på altan i 2. etasje 

•  Ferdig opparbeidet gårdsrom / hage med asfalt, plen og belegningsstein

•  Markterrasse utført med belegningsstein på hagesiden (ca 15 kvm)

•  OZO 200l varmtvannsbereder

•  Utvendig frostfri tappekran

•  Ferdig sparklet og malte innervegger

•  Listfrie overganger mellom vegg og tak

•  Hvit ferdig malt listverk fra fabrikk

•  Utvendig frostfri utekran

•  Stålport i garasjen med fjernstyr portåpner

Boligene har gjennomtenkte, praktiske planløsninger. 
Alle leveres nøkkelferdige, med god standard og 
miljøvennlig oppvarming.

Kvaliteter

Lang erfaring, og solid produktkunnskap gir oss de 

aller beste forutsetningene til å sette en sammen en 

solid leveranse for prosjektet. Vår kunnskap benytter 

vi aktivt til å forme grunnlaget for vår standard 

leveranse her på Lyngtunet. Kjøper du bolig fra 

Berge Sag bolig, så skal du være trygg på at du får 

en solid bygget bolig med gode og gjennomtenkte 

løsninger. Vi har plukket leverandører som gir deg 

kvaliteter fra “øverste hylle”. Du oppnår dermed et 

fantastisk utgangspunkt for å skape ett moderne og 

personlig hjem tilpasset deg og dine behov.

Vi har lagt alt til rette 
for at du skal kunne 

skape huset om fra en 
bolig til et hjem. 
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Noen av de andre fordelene med å kjøpe ny bolig fra 

Berge Sag er: 

Bolig til fastpris: Nye boliger fra Berge Sag 

selges til fastpris. Du unngår dermed fordyrende 

budrunder.

Gunstig finansiering: Berge Sag samarbeider 

med både Sparebank 1 og Haugesund Sparebank. 

Kjøper du bolig av oss, gir de gunstige betingelser 

på boliglån, og andre tjenester tilknyttet kjøp og salg 

av bolig.

Dokumentavgift kun på tomteverdien: På nye 

boliger er det kun dokumentavgift på tomteverdien. 

Fordi tomteverdien er langt lavere enn verdien av 

både tomt og hus, sparer du lett flere titalls tusen 

kroner ved å kjøpe nytt. I dette tilfellet er totale 

omkostninger kun Kr 45 000,-

Fem års reklamasjonsrett: Kjøper du nytt, har du 

inntil fem års reklamasjons rett på feil eller mangler 

på boligen. 

Lavere driftsutgifter fra dag én: Nye boliger har 

lavere driftsutgifter til energi og strøm som følge av 

strenge krav til isolasjon og varmegjenvinning. 

Ingen utgifter til oppussing og rehabilitering: 

Glem evigvarende og kostbare oppussings- og 

rehabiliteringsprosjekter på mange år. 

Økt trygghet: Våre boliger bygges etter strenge 

standarder og forskriftskrav for våtrom, teknisk 

anlegg, brannsikring, materialvalg og miljø. Dette 

betyr mindre bekymringer for deg.

Berge Sag har vært på marked i 130 år. Kjøper du ny bolig fra Berge Sag, kjøper  
du av en aktør som var der i går og som også er der i morgen. På Soldalen er 
dessuten boligene nye – Helt nye!! Dermed kan du være trygg på at alt fungerer. 
Ingenting er skjult. En ny bolig er uberørt, det er du og dine som setter sporene - 
 og lager deres historie. 

Bolig fra Berge Sag

Du blir en del
av et helt nytt

boligmiljø
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Utbygger Berge Sag og Trelast AS, org nr: 984 046 
022. Utbygger har salgsansvaret for prosjektet og vil 
forestå prosjektledelse og engasjere entreprenører.

GENERELT/FORBEHOLD
Dette prospektet er ment som en orientering 
om byggeprosjektet og er ikke bindende for den 
detaljerte utformingen av bebyggelsen og de 
enkelte enheter. Alle opplysningene er derfor
gitt med forbehold for utbygger til å gjøre 
nødvendige eller ønskelige endringer. Fallsikringer/
gjerder plasseres der det kreves eller finnes 
hensiktsmessig av utbygger.

Dette er ikke nødvendigvis vist på områdeplanen 
og må tilpasses under bygging. Kjøper kan ikke 
motsette seg ovennevnte. Generelle beskrivelser av 
prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell
vil ikke alltid passe for alle boligene. Kjøper 
oppfordres derfor særskilt til å vurdere 
solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng 
og omkringliggende eksisterende og fremtidig 
bygningsmasse m.v. før en bindende kjøpsavtale 
signeres. Selger forbeholder seg retten til uten 
varsel å kunne endre priser og betingelser for
usolgte boliger. Selger tar forbehold om å foreta 
endringer/omregulering av omkringliggende 
bebyggelse og endringer av utomhusarealer
i forhold til det som er presentert for kjøper.

Salgsprospektet er utarbeidet for å orientere om 
prosjektets generelle bestanddeler og funksjoner, 
og er således ikke en komplett beskrivelse av 
leveransen. Det vises til kundetegninger
og kjøpekontrakt med vedlegg. Enkelte illustrasjoner 
og tegninger i salgsprospektet kan vise forhold 
som ikke omfattes av selgers leveranse, så som 
møblering, kjøkkenløsning, garderobeinnredning,
fargevalg, tepper, markiser, hekker og beplantning. 
Dersom det er avvik mellom prospekt og kontrakt, er 
det kontrakten som gjelder.

Stiplede vegger, møbler, hvitevarer etc. er ikke med 
i leveransen. Dør og vindusform, bygningsmessige 
detaljer, for eksempel fasadedetaljer, detaljer 
på fellesarealer, materialvalg, beplantning etc. 
kan avvike fra illustrasjonene. Områdeplanen i 
salgsprospektet er foreløpig og kun ment som 
illustrerende, idet den detaljerte prosjekteringen ikke 
er ferdigstilt.

Det tas derfor forbehold om endringer av planen, 
som vil bli opparbeidet i henhold til tegning godkjent 
av Karmøy kommune. Sjakter og VVS føringer er ikke 
endelig inntegnet. Vindusplasseringen
i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle 
planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske 
utforming av bygget. Utbygger forbeholder seg 
retten til å foreta endringeri materialvalg og/
eller i konstruksjoner uten forhåndsvarsel.

Eventuelle endringer skal ikke redusere byggets 
tilsiktede kvalitet. Det foreligger godkjent 
reguleringsplan for området. Selger tar forbehold om 
endelig offentlige godkjenninger av prosjektet,
herunder ramme- og igangsettingstillatelse.

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal 
foreligge før overtagelse kan finne sted.

GARANTIER
Selger stiller sikkerhet for oppfyllelse av kontrakten 
i samsvar med buofl. §12. Sikkerheten tilsvarer 3% 
av vederlaget frem til Overtagelsestidspunktet. Fra 
overtagelsestidspunktet skal sikkerheten økes til 5% 
og gjelde i fem år etter overtagelse. Selger stiller
sikkerhet for forskuddsbetaling på 10% av 
vederlaget, jfr. Buofl. §47.

LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi blir først fastsatt etter at boligen 
er tinglyst. Ligningsverdien fastsettes av 
Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som 

tar hensyn til om boligen er en såkalt ”primærbolig” (der 
boligeieren er folkeregistret bosatt) eller ”sekundærbolig”
(alle andre boliger man måtte eie). Se www.skatteetaten.no for 
nærmere informasjon.

TILVALG
Selger eller dennes representant vil gå igjennom 
tilvalgsmuligheter. Tilvalg avtales særskilt mellom selger og 
kjøper. Prosjektet er basert på serieproduksjon, og det kan ikke
påregnes tilvalgsmuligheter utover tilvalgsmenyen. Det vil ikke
være mulig med tilvalg som krever endring av opplegg 
for strøm, ventilasjon, sprinkling, vann og/eller avløp. Alle 
tilleggsbestillinger skal være selgers representant i hende 
senest ved de tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning 
til prosjektets fremdriftsplan.Tilleggsbestillinger faktureres 
av selger og innbetales til oppgjørsmegler samtidig med 
hovedoppgjør ved overtagelse/ferdigstillelse for leiligheten. 
Kjøper har under ingen omstendighet rett til å kreve utført 
endrings- eller tilleggsarbeid som endrer selgers vederlag med 
mer enn 15%, arbeider som vil føre til ulemper for selger som 
ikke står i forhold til kjøpers interesse i å få utført arbeidene, 
arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som 
berører rammetillatelsen. Det vises for øvrig til bufl. §9.

AREALANGIVELSE
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet 
innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, På 
tegningene kan det også være angitt et romareal som er 
nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold 
om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er 
foretatt på tegninger. Angitte arealer på plantegning er basert 
på foreløpig beregninger forut fordetaljprosjektering. Selger 
forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet 
internt i boligen. Ved angivelse av boligens BRA er arealene 
avrundet til nærmeste kvadratmeter basert på alminnelig 
avrundingsprinsipper.

OMKOSTNINGER
Ved kjøp av ny bolig betaler en ikke dokumentavgift av hele
kjøpesummen. Samlet omkostninger inkludert dokumentavgift
og tinglysning av skjøte utgjør ca. kr. 45.000,- Det tas 
forbehold om endringer av offentlige satser/avgifter.

ORIENTERING OM BOLIG KJØPT ETTER
BUSTADOPPFØRINGSLOVA
Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlig bekreftet, 
og skal oversendes signert til prosjektselger. Skjemaet skal 
fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn til finansiering, 
finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital.

Dersom forbruker/kjøper avbestiller kjøpetilbudet/ kontrakten/
leiligheten før det er gitt igangsettelsestillatelse, betaler 
forbrukeren avbestillingsgebyr, jmf bustadoppførigslova §54. 
Avbestillingsgebyret fastsettes til 5% av kontraktssummen 
inkludert merverdiavgift. Dersom forbruker avbestiller etter at 
igangsettelsestillatelse er gitt, fastsettes entreprenørens krav 
på vederlag og erstatning i samsvar med bustadoppføringslova 
§§52 og 53.

Punktet over inngår i kontrakten ”BYGGBLANKETT 3427” 
(standard kontrakt om rett til grunn med selveierbolig som ikke 
er fullført.) Orientering om kjøpetilbudet (siste side i prospekt).
Dersom forbruker avbestiller tilbudskontrakten (kjøpetilbudet)

før ”BYGGBLANKETT 3427” (standard kontrakt om rett til grunn
med selveierbolig som ikke er fullført) er underskrevet påløper
et avbestillingsgebyr på kr 35.000,- Dersom avbestilling skjer
etter at BYGGBLANKETT 3427 er underskrevet gjelder punktet
over (”Orientering om bolig kjøpt etter Bustadoppføringslova”).
Kjøper er klar over at når han/ hun signerer kjøpetilbudet 
på siste side er han/hun bundet av kjøpetilbudet. (Til 
sammenligning er dette kjøpetilbudet like bindende som et bud 
på en brukt bolig.)

Med vennlig hilsen
Berge Sag og Trelast AS

Praktisk info selger



Nils Terje Soberg
982 29 321

nilsts@bergesag.no

bergesag.no/soldalen

Stian Tønnesen
93 04 38 57

stiant@bergesag.no

Ta kontakt for en 
hyggelig boligprat!


