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I. Generelt om Rossneset, Fitjar

Fitjar har rike muligheter for rekreasjon og fritidsopplevelser. Her er frisk, rein skjærgård med 
muligheter for båtturer, dykking, kajakkturer, seiling, bading, fi ske og andre familievennlige 
aktiviteter. Herfra ligger Fitjarøyane åpne, øy etter øy - med et eldorado av naturopplevelser. 
Det er kort avstand med båt til idylliske Brandasund og Bekkjarvik.

Reisetid fra Bergen er i underkant av 2 timer og fra Stavanger knappe 3 timer. Fitjar sentrum 
nås på 5 minutt med båt eller bil. Reisetid til Leirvik er 25 minutt. 

Rossneset er et særdeles fl ott bo- og rekreasjonsområde, som ligger vakkert til med gode 
solforhold og utsikt mot Fitjarøyane. 

Området består blant annet av 135 byggeklare eneboligtomter og 5 områder for fortettet 
bosetning. Hele området fremstår som ferdig opparbeidet med blant annet et nett av turstier, 
lekeplasser, naustområde etc. Det anbefales å ta turen dit for å se hvor fl ott området er.

Mer informasjon om Rossneset fi nner du på www.rossneset.no

                                                     ------------------------

II. Russevika naustområde - Arkitektens beskrivelse

”Enkelhet og variasjon  -  disse to begrepene danner utgangspunktet for vårt prosjekt for 
Havnehagen AS.

Langs med vestlandskysten har vi ikke tradisjon for å dekorere våre bygninger. Snarere tvert 
imot - både brukshusa og hovedbygningene våre har vært preget av en knapp og nøktern 
materialbruk basert på den lokale kunnskapen om klima og naturforhold og de matarialene en 
hadde til rådighet.

Dette har gitt en variasjon og `tilfeldighet` i det bygde langs med strandsona. Tilpassa den 
lokale topografi en, murt opp av stein fra stranda , treverk ifra skogen og blekk ifra naboen si 
løe. 
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Vårt prosjekt søker å ta opp i seg dette historiske preg gjennom sin enkle materialbruk og sin 
oppbrutte organisering. Dette har gitt oss 18 naust i ulik størrelse med differensierte uterom, 
smau og felles uteoppholdsplasser.  

Anlegget ligger med en praktfull sørvestvendt henvendelse - i ly for nordavinden. 
Sentralt i naustrekka er etablert felles uterom med tilgang på toalett.

I søndre del av området er det opparbeidet felles strand. Fra denne planlegges nå en strand-
promenade, langs med berget og sjøkanten, inn mot Fitjar sentrum. Denne vil være med å gjøre 
området enda mer atraktivt for både turgåere og beboere. 

Naustene vil stå på egen grunn. Tomtegrensene vil bli søkt defi nert til byggeliv. Det vil bli utar-
beidet retningslinjer for bruken av tilgrensede uteareal. 

Parkeringsareal er opparbeidet på nordside av bebyggelse. Det vill være kjørbar tilkomst til 
båtplasser og naust.

                                                  ------------------------------- 
Brygger og båtplasser.
I den vestre vika er anlagt en lun felles uteplass med trebrygge, utemøblering og beplanting.
Småbåthavna  ligger skjermet til og er organisert rundt to større fl ytebrygger med båser som 
rommer rundt 40 båter av varierende størrelser.  

Leie av båtplasser: 
Fra kr 6.000,- til kr 10.000,- pr år avhengig av størrelse.

Gjestebrygga i vest

Nausta og felles uterom
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ASIONOMETRI - ENHETER
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SITUASJONSPLAN
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 KAIPLAN
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1. Pris: Kr. 950 000,- + omk. 1.180,-. Areal: ca. 26,2 kvm

2. Pris: Kr. 790 000,- + omk. 973,-. Areal: ca. 17,9 kvm

3. Pris: Kr. 950 000,- + omk. 1.025,-. Areal: ca. 20,0 kvm

4. Pris: Kr. 950 000,- + omk. 1.030,-. Areal: ca. 20,2 kvm

5. Pris: Kr. 950 000,-- + omk. 1.108,-. Areal: ca. 23,3 kvm

6. Pris: Kr.   600 000,- + omk. 770,-. Areal: ca. 9,8 kvm

7. Pris: Kr.  850 000,- + omk. 1.003,-. Areal: ca. 19,1 kvm

8. Pris: Kr. 850 000,- + omk. 968,-. Areal: ca. 17,7 kvm

9. Pris: Kr. 850 000,- + omk. 1.003,-. Areal: ca. 19,1 kvm

10. Pris: Kr. 790 000,- + omk. 890,-. Areal: ca. 14,6 kvm + loft

11. Pris: Kr. 950 000,- + omk. 1.060,-. Areal: ca. 21,4 kvm + loft

12. Pris: Kr. 950 000,- + omk. 1.023,-. Areal: ca. 19,9 kvm + loft

13. Pris: Kr. 950 000,- + omk. 1.060,-. Areal: ca. 21,4 kvm + loft

14. Pris: Kr. 1 490 000,- + omk. 965,-. Areal: ca. 17,6 kvm + loft

15. Pris: Kr. 490 000,- + omk. 968,-. Areal: ca. 17,7 kvm

16. Pris: Kr. 490 000,- + omk. 1.003,-. Areal: ca. 19,1 kvm

17. Pris: Kr. 490 000,- + omk. 963,-. Areal: ca. 17,5 kvm

18. Pris: Kr. 490 000,- + omk. 1.000,-. Areal: ca. 19,0 kvm

Vestvendt vik og gjestebrygge

Fasade mot sjø
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PLAN ØVRE NIVÅ
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III. Generell informasjon

Naustene overleveres ”som de er”. Det anbefales at potensielle kjøpere foretar egen befaring av 
naust og naustområde før eventuelt kjøp. 

Fellesutgifter:

Strøm
Forbruk av strøm til felles naust, utebelysning o.s.v. inngår i andel fellesutgifter. 
Egen strømmåler pr naust.

Renovasjon
Renovasjonsavgift og kostnad med tømming inngår i andel fellesutgifter.
Utbygger organiserer opplegg for felles renovasjon i henhold til kommunale krav. Punkt for kildes-
ortering er i Fitjar sentrum.

Tekniske anlegg
Alle naust må betale sin andel av fellesutgiftene for området. Dette gjelder utgifter med vedlike-
hold av vei/parkering og øvrige felles områder, vannavgift, avløp o.s.v.

For året 2015 (12 måneder) er fellesutgiftene satt til kr 1 200,- inkl. mva pr naust. Innbetaling 
skjer inntil videre til utbygger som administrerer opplegget. Denne funksjonen kan på et senere 
tidspunkt overføres til et annet driftsselskap eller til en etablert velforening.

Eiendomsskatt
Fitjar kommune har innført eiendomsskatt som også omfatter naust og
fritidseiendommer. Eiendomsskatt betales direkte av eier/kjøper.

Leverandører
Arkiktekt: jk. arkitektur as
Entreprenør: Engevik & Tislevoll AS.

Generelle salgsvilkår
Salg forestås av utbygger. Klargjøring av kjøpekontrakt, tinglysing av skjøte og
oppgjør foretas av advokat.



RUSSEVIKA NAUSTOMRÅDE  -   BÅTPLASSER  & 18 SÆRPREGA NAUST FOR SALG   -    rossneset, fITJAR KOMMUNE

Det betales 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse. Resterende kjøpesum, dokumentavgift 
og tinglysingsgebyr på kr 525,- (pr d.d.) betaler kjøper ved overtakelse og retur av tinglyst skjøte. 

Alle innbetalinger skjer til sperret konto. Dokumentavgift for nybygg er fordelaktig lav og er 2,5 % 
av tomteverdien. Det er tinglysingsmyndigheten som avgjør beregningsgrunnlaget for dokumen-
tavgift. Oppgitt nivå er således kun veiledende.

Ved overlevering betales også forskuddsvis fellesutgifter for det antall hele
måneder som gjenstår av overleveringsåret. I fortsettelsen vil fellesutgift bli fakturert årlig i april 
måned. Denne skal dekke hele betalingsåret.

Forbehold
Dette prospektet er ment som en veiledende orientering om naustområdet. Det vil si at det ikke er 
juridisk bindende for utbygger/selger. 

Arealer som er oppgitt i dette prospektet, er målt på tegninger. Partene har ingen krav mot 
hverandre dersom areal skulle vise seg å avvike i forhold til oppgitt areal i dette prospektet. 
Tegninger og illustrasjoner i prospektet er ikke bindende mht. den endelige leveranse. 
På denne bakgrunn anbefales potensielle kjøpere å foreta egen befaring av naust og naustområde. 
Leveransen vil beskrives nærmere ved inngåelse av kontrakt.

Det gjøres også oppmerksom på at det ikke foreligger angrerett ved kjøp av fast eiendom.
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Utbygger/selger/grunneier;
Havnehagen AS (org.nr. 883 790 472)

Postboks 3
5419 Fitjar

Kontakt;
Havnehagen AS v/ Karl Sandvik

Telefon: 901 28 492
E-post: post@gse-sandvik.com

Web: www.rossneset.no

Visning;
Kontakt Karl Sandvik på telefon eller e-post.

All kontakt og visning er selvfølgelig helt uforpliktende for interessent

Utbyygger/seelger/grunneeieer;
Havnehagen AS (org.nr. 8883 7900 47722)

PPPPPPoossssssstttttttbbbbbbboooooookkkkkkssssss 3333333
55554441199 FFFiittjjjaarr

KKKKKKooooooonnnnnntttttaaaaakkkkkttttt;;
HHHHHHHHaaaaaaaavvvvvvvvnnnnnnnneeeeeeehhhhhhhhaaaaaaaaggggggggeeeeeeennnnnnn  AAAAAAAAASSSSSSSS   vvvvvvvv//////// KKKKKKKKaaaaaaarrrrrrrrllllllll SSSSSSSSaaaaaaaannnnnnnndddddddvvvvvvviiiiiiiikkkkkkkk

TTTeeellleeeffffffoooooonnn:: 999000111  222888   444999222
EEE--pppooosssttt::: pppooosssttt@@@gggssseee---sssaaannndddvvviiikkk...cccooommm

WWWeeeeebbb::: wwwwwwwww...rrrooossssssnnneeessseeettt...nnnooo

VVVVVVViiisssssnnnnniiinnnnggg;;;
KKKKooonnntttaaakkkktttt KKKKaaarrrllll  SSSaaaannnnnnndddddvvvviiikkkk   ppppååå  tttteeeellleeefffooonnn eeeelllllleeerrr eeee--pppooosssttt....

AAAAlllllll kkkoooonnnttttaaaakkkkttt ooogggg vvviiisssnnniiinnngggg  eeerrr  sssseeelllvvvvffføøølllgggeeelllllliiiiiggg  hhhheeeeeelllltttt  uuuuuuffffffooooooorrrrrrrrppppppllllllliiiiiikkkkkkktttteeeennnnddddeeeeeee  ffffffoooooorrrrr iiinnntttteeeeerrreessssseeennnttt


