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GENERELT/BELIGGENHET 

Boligen er del av trippel hvor enhetene er 

forskjøvet ca 50 %. i horisontal- og 50 cm. i 

vertikalplanet. Utsikt fra øst mot sørvest med 

horisont over Midtheia mot Bortelid i øst, 

Ørnefjell med skitrekk og Farevassknuten i sør 

og sørvest. Solforholdene er særdeles gunstige 

også i den mørkeste årstida. 

 

Boligen er på to plan med en grunnflate på ca. 

73 m². Loftet har en gulvflate på ca. 44,5 kvm 

hvorav ca. 18 kvm har skråhimlinger. 

Underetasjen har stue/kjøkken med utgang til 

mulig terrasse, soverom, helfliset bad, 

entre/garderobe og oppvarmede 

boder/vaskerom. Loftsetasjen har soveplasser 

til 6 personer, loftsstue og dusjbad med toalett. 

 

Framstikket mot syd har åpen himling med 

vinduer fra gulv til møne.  

 

Det er få meter til oppkjørte løyper, kort vei til 

skianlegg og ypperlig utgangspunkt for bading, 

fisking, bærplukking eller høstturer innover på 

heia. 

Fritidsbolig, Grønlihøgda Byggeår 2011/2012 

Seksjon 1 av tre i kjede beliggende 758 m.o.h. 

på Ljosland vestside i Åseral Kommune. 

Boligens 1. etasje inneholder: Stue/kjøkken 

ca. 37 kvm, sov. ca. 9 kvm, bad ca. 7 kvm og 

entre/gang ca. 5 kvm. I tillegg kommer 

ytterbod og bod/vaskerom på hhv. ca. 7,9 og ca 

2.3 kvm. Alle rom, unntatt soverom i 1. etg. 

har fliser med varmekabler. Soverom har 

parkett. 

1. etg. er det montert Jøtul Ild 4 

(http://www.peisforum.no/peisovner/ild/ild-4-

ild-stoves-89) peisovn fra Lyngdal 

Fyringssentral AS. 

Boligens 2. etasje inneholder loftsstue ca. 20 

kvm og et soverom på over 13 kvm med 

soveplass til min. fire personer under 

skråhimling. I tillegg kommer adskilt rom på 

ca. 6 kvm med grei soveplass for to. Det er 

også et lite avlastnings-dusjbad/toa i etasjen. 

De oppgitte arealer for 2. etg. inkluderer 

gulvflate også under skråhimlinger. 

Stuene har åpen himling/gulvløsning som 

knytter sammen de to etasjene og gjør at 

nærheten til naturen blir påtakelig. Utsikten fra 

stuevinduer er av ypperste klasse og i tillegg 

disponeres et solvendt uteareal med adgang fra 

stue. 

Hvitt Svane kjøkken er levert av 

Kjøkkensenteret AS (http://www.kjokken-

senteret.no/ ) i Mandal og har åpen løsning mot 

stue. Kjøkkenet har over/under kjøleskap/frys, 

induksjonstopp, integrert stekeovn og 

helintegrert oppvaskmaskin.  Og laminerte 

benkeplater. 

Teknisk rom/ytterbod inneholder 200 liter 

OSO varmtvannsbereder. 

Helfliset bad i 1. etg. har, foruten klosett og 

kran/avløp for vaskemaskin, Foss Badinett hvit 

120 cm. innredning med overskap, speil og lys 

og Oras Safira ettgreps servantbatteri med 

kjede. Macro KSE 9292 dusjkabinett fra Tema 

Bad 

(http://www.tema.no/default.aspx?menu=68) 

Det er tilrettelagt for, men ikke montert 

badekar i boligen. 

Bad i 2. etg. er ment som et 

supplementsbad/toa med redusert takhøyde 

under skråhimling. Veggfestet dusj og Foss 

Badinett 60 cm. innredning med speil, lys og 

Oras Safira ettgreps servantbatteri med kjede. 

Også dette badet har gulvvarme. 

Vann, avløp og sanitær er levert av Finn & 

Albert Egeland Mandal AS 

(http://www.egeland.no/om-

oss/kontakt/kontakt-oss-mandal/ ). 

 

Thorslad Elektro AS har hatt ansvaret for el-

installasjon. Belysning er i hovedtrekk basert 

på down-light spoter i åpne rom og bad, og 

kuppel/tallerken i andre rom. Boligen er 

tilrettelagt for ”ring-hytta-varm”-telefoni. Les 

mer om dette her: 

http://www.micromatic.no/?CatID=2481&gcli

d=CJC_k6rq9K4CFedZmAodpQucKQ  

Overbygd inngangsparti og biloppstilling for to 

biler. 
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BRA: 94 m² 

P-rom: 108m² 

Gulvflate alle rom ca. 115 m² 

Eiet tomt 73 m² 

Sameiet og eiet tomt: 1 138 m² 

PRIS: Kr. 2 532 000 

Som inkluderer beskrevet bygg, beiset et strøk 

Tjæralin, med tilbehør samt opparbeidet 

tomteparsell med innføring av stikkledninger, 

klargjort for ringmur og sålestøping. El., kabel-

TV og trekkrør for fremtidig fiber levert til 

tomtegrense. Asfaltert vei fram til egen 

oppkjørsel, med oppstilling for min. to biler, 

samt andre avgifter og kostnader som Ljosland 

Utmarkslag (friarealkasse), Nye Gruvevegen 

(privatfinansiert vei), Ljosland Utvikling AS 

(løypekjøringsselskapets investeringsfond). 

IKKE INKLUDERT I PRISEN ER (2013 

SATSER): 

Dok.avg. (av tomt) 2,5% av 335 000: kr. 8 375 

Oppmåling/målebrev hovedtomt med 

seksjonering (1/3 av 27 930): kr. 9 310 

Tinglysningsavgifter (kr. 1 548) og 

attestgebyrer. 

 

TOMT/ADKOMST. 

 

Tomten er eiet, seksjonert part av g.nr. 7, b.nr. 

602 med felles oppkjørsel og biloppstilling. 

Stikkveier asfalteres etter nærmere avtale. 

 

Prisen er gyldige t.o.m. 31. oktober 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunale avgifter 2012: 
Kloakkavgifter: 

Tilkoplingsavgift (min)  kr. 56 700,00 

Abonnementsgebyr  kr.   2 556,00 

* Forbruksavgift pr. m3  kr.        19,78 

Vassavgifter: 

Tilkoplingsavgift   kr. 27 930,00 

Abonnementsgebyr  kr.   2 337,00 

* Forbruksavgift pr. m3 kr.        20,71 

Målarleige   kr.      351,00 

 

 

Feie og kontrollavgift 

Feieavgift, kvart 4. år  kr.      331,00 

Andre avgifter: 

 

LVV (Ljosland Vest Velforening) 

Kabel-TV (frivillig) 

Snørydding egen oppkjørsel (frivillig), 


