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STORELVTUN

136
For første gang skal det bygges leilighetsblokker
på Kvaløya, i tillegg til rekkehus. Det gjør vi for at
alle skal få muligheten til å bo i rolige og idylliske
omgivelser.

nye boenheter
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STORELVTUN

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.

8

9

18 moderne
STORELVTUN

Det første salgstrinnet på Storelvtun består av totalt 18 leiligheter
som varierer fra ca. 45 til ca. 95 m2 BRA.
Leilighetene vil være selveierleiligheter og er tilpasset
mennesker i alle livets faser; enten du vil etablere deg for første
gang eller om du vil flytte fra eneboligen for å slippe vedlikehold
og snømåking.
Smarte romløsninger, store vindusflater og lyse farger gir et klassisk og tidløst uttrykk.

leiligheter
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STORELVTUN

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.
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STORELVTUN

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.
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STORELVTUN

Vaskehall og smørebod
Med tanke på beliggenheten er det viktig at Storelvtun skreddersys for et praktisk og aktivt liv.
I det felles garasjeanlegget vil alle få tilgang til vaskehall for bil,
samt smørebod for vinteraktiviteter. I tillegg vil det være avsatt
plass for to sykkelparkeringer per leilighet i plan 1.
I sum håper vi dette forenkler hverdagen for de nye beboerne.

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.
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STORELVTUN

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.
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STORELVTUN

EN INKLUDERENDE
BYDEL
Vår visjon er at Storelvtun skal bli mer enn et boligfelt. Vi
ønsker å legge premissene for et inkluderende og trygt
lokalsamfunn, hvor verdier som likeverd og livskvalitet skal
gi mening.
De omkringliggende forholdene er fantastiske. Beliggenheten
er like idyllisk som den er praktisk. Boligene vil speile seg i
havet, samtidig som ryggraden vil være noen av Kvaløyas
mest barnevennlige toppturer.
Velkommen til naturens nærmeste nabo.
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STORELVTUN
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STORELVTUN

STORELVTUN

FORMES AV
AKTIVITET
Storelvtun ligger 11 kilometer fra Tromsø
sentrum med bil. Hyppige bussavganger
gjør det enkelt og praktisk å komme seg til
og fra jobb eller skole. I nærmiljøet har du i
realiteten alt du trenger; skoler, barnehager,
dagligvarebutikk og postkontor.
Aktivitetstilbudet er blant byens beste.
Idrettsanlegg, fotballbane, skistadion
og rulleskiløype ligger bare et steinkast
unna. Nærmeste nabo er Rødtind og
Finnlandsfjellet. Storelvtunet vil være
stengt for gjennomkjøring, slik at alle kan
leke og ferdes trygt uten hensyn til biler i
høy fart.
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STORELVTUN

Vilt, vakkert & rått
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STORELVTUN

Et godt oppvekstmiljø
I følge Prognosesenteret AS er gjennomsnittsalderen i Tromsø
38 år, mens på den sentrale delen av Kvaløya er den bare 34 år.
I tillegg er mange unger i husholdningen også typisk for
Kvaløya. Antall personer per bolig i bydelen er nemlig på 2,7
per husholdning sammenlignet med resten av Tromsø som
teller 2,1.
Det er nok flere grunner til at familier eller nyetablerte ofte
velger Kvaløya som oppvekstområde for sine barn. Trolig er
det kombinasjonen av kanskje byens beste aktivitetstilbud,
nærheten til naturen og et mylder av barn som gjør området så
populært.
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STORELVTUN

STORELVTUN

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.
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STORELVTUN

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.
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A–101

A–102

SPORTSBOD
6 M²

BOD /
VASKEROM
2,2 M²

SPORTSBOD
4 M²

GANG
3,9 M²

BAD
5,0 M²

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

GANG
4,1 M²

BAD
5,4 M²

SOVEROM
11,2 M²
STUE OG KJØKKEN
38,7 M²

SOVEROM
8,5 M²

SOVEROM
7,5 M²

BALKONG
7,7 M²

BALKONG
5,1 M²

Skala: 1:100

Skala: 1:100

2.690.000,BRA: 44,6 m2

P-rom: 42,2 m2

Ant. rom: 2

Soverom: 1

Balkong: 5,1 m2

Sportsbod: 4 m2

A

4.180.000,-

0

00:0

0

06:0

0

18:0

BRA: 73,2 m2

P-rom: 69,7 m2

Ant. rom: 3

Soverom: 2

Balkong: 7,7 m2

Sportsbod: 4 m2

0

12:0

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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18:0

0
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BOLIGER

STORELVTUN

STUE OG KJØKKEN
22,9 M²

12:0

B
C

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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A–103

A–201

GANG
5,7 M²

BOD
2,0 M²

SOVEROM
8,8 M²

BAD
5,0 M²

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

BAD
5,4 M²

GANG
4,1 M²

SOVEROM
8,2 M²

GANG
6,0 M²
SOVEROM
7,9 M²

KJØKKEN OG STUE
26,5 M²
SOVEROM
10,1 M²

STUE OG KJØKKEN
40,5 M²

KONTOR /
TV-STUE
8,2 M²

BALKONG
7,7 M²

BALKONG
5,1 M²

Skala: 1:100

Skala: 1:100

3.380.000,BRA: 57,4 m2

P-rom: 55 m2

Ant. rom: 3

Soverom: 2

Balkong: 5,1 m2

Sportsbod: 4 m2

A

5.730.000,-

0

00:0

0

06:0

0

18:0

0

12:0

BRA: 90,9 m2

P-rom: 87,7 m2

Ant. rom: 4

Soverom: 3

Balkong: 7,7 m2

Sportsbod: 4 m2

A

B
C

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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BOLIGER

STORELVTUN

SOVEROM
6,5 M²
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18:0
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B
C

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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A–202

A–203

SOVEROM
8,1 M²
SOVEROM
10,8 M²

BALKONG
7,7 M²

BAD
5,4 M²

BOD /
VASKEROM
2,7 M²

SOVEROM
7,8 M²
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37,5 M²

GANG
5,7 M²
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38,2 M²

SOVEROM
11,5 M²

BAD
5,4 M²
BAD
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GANG
4,1 M²

BALKONG
7,7 M²

SOVEROM
10,1 M²

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

BOLIGER

STORELVTUN

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

BOD
2,0 M²

KONTOR /
TV-STUE
6,1 M²

SOVEROM
5,1 M²

Skala: 1:100

Skala: 1:100

5.350.000,BRA: 85,6 m2

P-rom: 82,4 m2

Ant. rom: 4

Soverom: 3

Balkong: 7,7 m2

Sportsbod: 4 m2

A

0

06:0

0

18:0

0

12:0

BRA: 72,0 m2

P-rom: 68,6 m2

Ant. rom: 3

Soverom: 2

Balkong: 7,7 m2

Sportsbod: 4 m2

A

B
C

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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4.180.000,-

0

00:0

0

00:0

0

06:0

0

18:0

0

12:0

B
C

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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A–204

A–301

GANG
5,7 M²

BOD
2,0 M²

SOVEROM
8,8 M²

BAD
5,0 M²

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

BAD
5,4 M²

GANG
4,1 M²

SOVEROM
8,2 M²

GANG
6,0 M²

SOVEROM
7,9 M²

KJØKKEN OG STUE
26,5 M²

SOVEROM
10,1 M²

STUE OG KJØKKEN
40,5 M²

KONTOR /
TV-STUE
8,2 M²

BOLIGER

STORELVTUN

SOVEROM
6,5 M²

BALKONG
7,7 M²
BALKONG
5,1 M²

Skala: 1:100

Skala: 1:100

3.530.000,BRA: 57,4 m2

P-rom: 55,0 m2

Ant. rom: 3

Soverom: 2

Balkong: 5,1 m2

Sportsbod: 4 m2

A

0

06:0

0

18:0

0

12:0

BRA: 90,9 m2

P-rom: 87,7 m2

Ant. rom: 4

Soverom: 3

Balkong: 7,7 m2

Sportsbod: 4 m2

A

B
C

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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5.850.000,-

0

00:0

0

00:0

0

06:0

0

18:0

0

12:0

B
C

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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A–302

A–303

SOVEROM
8,1 M²
SOVEROM
10,8 M²

BAD
5,4 M²

BALKONG
7,7 M²

GANG
5,7 M²

STUE OG KJØKKEN
38,2 M²

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

BAD
5,4 M²

BOLIGER

STORELVTUN

BOD /
VASKEROM
2,7 M²

SOVEROM
10,1 M²
KONTOR /
TV-STUE
6,2 M²

SOVEROM
5,0 M²

Skala: 1:100

Skala: 1:100

5.480.000,BRA: 85,6 m2

P-rom: 82,4 m2

0

06:0

0

18:0

0

Ant. rom: 4

Soverom: 3

Balkong: 7,7 m2

Sportsbod: 4 m2

A

12:0

BRA: 72,0 m2

P-rom: 68,6 m2

Ant. rom: 3

Soverom: 2

Balkong: 7,7 m2

Sportsbod: 4 m2

A

B
C

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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4.280.000,-

0

00:0

0

00:0

0

06:0

0

18:0

0

12:0

B
C

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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STORELVTUN

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.
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A–304

A–401

GANG
5,7 M²

BOD
2,0 M²

SOVEROM
8,8 M²

BAD
5,0 M²

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

BAD
5,4 M²

GANG
4,1 M²

SOVEROM
8,2 M²

GANG
6,0 M²
SOVEROM
7,9 M²

KJØKKEN OG STUE
26,5 M²
SOVEROM
10,1 M²

STUE OG KJØKKEN
40,5 M²

KONTOR /
TV-STUE
8,2 M²

BALKONG
7,7 M²

BALKONG
5,1 M²

Skala: 1:100

Skala: 1:100

3.680.000,BRA: 57,4 m2

P-rom: 55,0 m2

Ant. rom: 3

Soverom: 2

Balkong: 5,1 m2

Sportsbod: 4 m2

A

6.130.000,-

0

00:0

0

06:0

0

18:0

0

12:0

BRA: 90,9 m2

P-rom: 87,7 m2

Ant. rom: 4

Soverom: 3

Balkong: 7,7 m2

Sportsbod: 4 m2

A

B
C

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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BOLIGER

STORELVTUN

SOVEROM
6,5 M²

0

00:0

0

06:0

0

18:0

0

12:0

B
C

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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A–402

A–403

SOVEROM
8,1 M²
SOVEROM
10,8 M²

BALKONG
7,7 M²

BAD
5,4 M²

BOD /
VASKEROM
2,7 M²

SOVEROM
7,8 M²

STUE OG KJØKKEN
37,5 M²

GANG
5,7 M²

STUE OG KJØKKEN
38,2 M²

SOVEROM
11,5 M²

BAD
5,4 M²
BAD
5,4 M²

GANG
4,1 M²

BALKONG
7,7 M²

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

BOLIGER

STORELVTUN

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

BOD
2,0 M²

SOVEROM
10,1 M²
KONTOR /
TV-STUE
6,2 M²

SOVEROM
5,0 M²

Skala: 1:100

Skala: 1:100

5.740.000,BRA: 85,6 m2

P-rom: 82,4 m2

Ant. rom: 4

Soverom: 3

Balkong: 7,7 m2

Sportsbod: 4 m2
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06:0

0

18:0

0

12:0

BRA: 72,0 m2

P-rom: 68,6 m2

Ant. rom: 3

Soverom: 2

Balkong: 7,7 m2

Sportsbod: 4 m2

A

B
C

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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4.460.000,-

0

00:0

0

00:0

0

06:0

0

18:0

0

12:0

B
C

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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A–404

A–501

GANG
5,7 M²

BOD
2,0 M²

SOVEROM
8,8 M²

BAD
5,0 M²

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

BAD
5,4 M²

GANG
4,1 M²

SOVEROM
8,2 M²

GANG
6,0 M²

SOVEROM
7,9 M²

KJØKKEN OG STUE
26,5 M²

SOVEROM
10,1 M²

STUE OG KJØKKEN
40,5 M²

KONTOR /
TV-STUE
8,2 M²

BOLIGER

STORELVTUN

SOVEROM
6,5 M²

BALKONG
7,7 M²
BALKONG
5,1 M²

Skala: 1:100

Skala: 1:100

3.980.000,BRA: 57,4 m2

P-rom: 55,0 m2

Ant. rom: 3

Soverom: 2

Balkong: 5,1 m2

Sportsbod: 4 m2
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06:0

0

18:0

0

12:0

BRA: 90,9 m2

P-rom: 87,7 m2

Ant. rom: 4

Soverom: 3

Balkong: 7,7 m2

Sportsbod: 4 m2

A

B
C

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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6.680.000,-

0

00:0

0

00:0

0

06:0

0

18:0

0

12:0
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Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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A–502

A–503
BALKONG
7,7 M²
SOVEROM
8,1 M²
SOVEROM
10,8 M²

BAD
5,4 M²

BALKONG
7,7 M²

BOD /
VASKEROM
2,7 M²

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

BAD
5,2 M²

STUE OG KJØKKEN
43,6 M²

GANG
5,4 M²

GANG
5,7 M²

STUE OG KJØKKEN
38,2 M²

BAD
5,4 M²

SOVEROM
7,8 M²

KONTOR /
TV-STUE
6,2 M²

BOLIGER

STORELVTUN

SOVEROM
11,5 M²

SOVEROM
8,6 M²

SOVEROM
10,1 M²
KONTOR /
TV-STUE
6,2 M²

TAKTERRASSE
16,5 M²

SOVEROM
5,0 M²

Skala: 1:100

Skala: 1:100

6.180.000,BRA: 85,6 m2

P-rom: 82,4 m2

Ant. rom: 4

Soverom: 3

Balkong: 7,7 m2

Sportsbod: 4 m2

A

0

06:0

0

18:0

0

12:0

BRA: 95,1 m2

P-rom: 91,8 m2

Ant. rom: 4

Soverom: 3

Balkong: 24,2 m2

Sportsbod: 4 m2

A

B
C

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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6.890.000,-

0

00:0

0

00:0

0

06:0

0

18:0

0

12:0

B
C

Mindre avvik i areal og løsning kan forekomme, det henvises til prospekt for forbehold.
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STORELVTUN

TEKNISK

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.
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Søppel
Trafo

Gjesteparkering

Gjesteparkering

Snødepot

G
pa jest
rke erin
g

Snødepot

Hager

Hager

Grussti

Grussti
Snødepot

Lekeplass

Gjesteparkering

Lekeplass

Sø

pp

Snødepot

Blo

Søp

pel

G
pa jes
rk teer
ing

kk A

el

G
pa jes
rk teer
ing

G
pa jest
rke erin
g

Grussti

Snødepot

TEKNISK

STORELVTUN

Hager

G
pa jest
rke erin
g

G
pa jest
rke erin
g

Gjesteparkering

Lekeplass

Blo

Søp

pel

kk B

Blo

kk C

62

63
63

Etasjeplaner
1. etasje

SPORTSBOD
4 M²

SPORTSBOD
4 M²

SPORTSBOD
4 M²

SPORTSBOD
4 M²

SPORTSBOD
4 M²

SPORTSBOD
4 M²
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4 M²

SPORTSBOD
4 M²
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4 M²
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SPORTSBOD
4 M²

SPORTSBOD
4 M²
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BOD
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BOD /
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BOD /
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GANG
3,9 M²
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STORELVTUN

SPORTSBOD
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6,0 M²
KJØKKEN OG STUE
26,5 M²
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11,2 M²

LEILIGHET
A-102

STUE OG KJØKKEN
38,7 M²

SOVEROM
7,5 M²

LEILIGHET
A-103

BALKONG
7,7 M²

SOVEROM
8,5 M²

SOVEROM
6,5 M²
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22,9 M²
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5,1 M²
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5,1 M²
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2. etasje

BALKONG
7,7 M²

SOVEROM
7,8 M²
SOVEROM
8,1 M²

LEILIGHET
A-203

STUE OG KJØKKEN
37,5 M²

SOVEROM
10,8 M²

LEILIGHET
A-202

SOVEROM
11,5 M²

BOD /
VASKEROM
2,7 M²

BOD
2,0 M²

GANG
5,7 M²

STUE OG KJØKKEN
38,2 M²

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

BAD
5,4 M²

GANG
4,1 M²

SOVEROM
8,8 M²

BAD
5,0 M²

BOD /
VASKEROM
2,8 M²
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5,4 M²

GANG
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SOVEROM
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BAD
5,4 M²

STUE OG KJØKKEN
40,5 M²

SOVEROM
6,5 M²

KONTOR /
TV-STUE
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LEILIGHET
A-201
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A-204

BALKONG
7,7 M²

BALKONG
5,1 M²
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3. etasje

BALKONG
7,7 M²

SOVEROM
7,8 M²
SOVEROM
8,1 M²

LEILIGHET
A-303
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37,5 M²

SOVEROM
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A-302

SOVEROM
11,5 M²
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7,7 M²

BOD /
VASKEROM
2,7 M²

BOD
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BOD /
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BAD
5,4 M²

GANG
4,1 M²

TEKNISK

STORELVTUN

BAD
5,4 M²

SOVEROM
8,8 M²

BAD
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VASKEROM
2,8 M²
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SOVEROM
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SOVEROM
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SOVEROM
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SOVEROM
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BALKONG
7,7 M²

BALKONG
5,1 M²

Tegningstittel:
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4. etasje

BALKONG
7,7 M²

SOVEROM
7,8 M²
SOVEROM
8,1 M²

LEILIGHET
A-403

STUE OG KJØKKEN
37,5 M²

SOVEROM
10,8 M²

LEILIGHET
A-402

SOVEROM
11,5 M²

BOD /
VASKEROM
2,7 M²

BOD
2,0 M²

GANG
5,7 M²

STUE OG KJØKKEN
38,2 M²

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

BAD
5,4 M²

GANG
4,1 M²

SOVEROM
8,8 M²

BAD
5,0 M²

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

BAD
5,4 M²

GANG
4,1 M²

SOVEROM
8,2 M²

GANG
6,0 M²
KJØKKEN OG STUE
26,5 M²

SOVEROM
7,9 M²
BALKONG
7,7 M²

SOVEROM
10,1 M²
KONTOR /
TV-STUE
6,2 M²

SOVEROM
5,0 M²
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BAD
5,4 M²

STUE OG KJØKKEN
40,5 M²

SOVEROM
6,5 M²

KONTOR /
TV-STUE
8,2 M²

LEILIGHET
A-401

LEILIGHET
A-404

BALKONG
7,7 M²

BALKONG
5,1 M²

Tegningstittel:

00
00:
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5. etasje

BALKONG
7,7 M²

SOVEROM
11,5 M²

SOVEROM
8,6 M²
SOVEROM
8,1 M²
SOVEROM
10,8 M²

LEILIGHET
A-502

BALKONG
7,7 M²

BOD /
VASKEROM
2,7 M²

BAD
5,2 M²

STUE OG KJØKKEN
43,6 M²

GANG
5,4 M²

GANG
5,7 M²

STUE OG KJØKKEN
38,2 M²

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

LEILIGHET
A-503
SOVEROM
7,8 M²
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BAD
5,4 M²

BOD /
VASKEROM
2,8 M²

KONTOR /
TV-STUE
6,2 M²

BAD
5,4 M²

GANG
4,1 M²

SOVEROM
8,2 M²

TAKTERRASSE
16,5 M²

SOVEROM
7,9 M²

SOVEROM
10,1 M²

STUE OG KJØKKEN
40,5 M²

KONTOR /
TV-STUE
6,2 M²

KONTOR /
TV-STUE
8,2 M²

LEILIGHET
A-501

SOVEROM
5,0 M²

BALKONG
7,7 M²

Tegningstittel:
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Illustrasjon. Endringer vil forekomme.
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Vindusfelt kan bli endret (flere oppdelinger) i forhold
til det som fremgår av tegninger og illustrasjoner
(avklares i forbindelse med detaljprosjektering).

Leveransebeskrivelse

Utvendige balkonger, terrasser, private uteområder
mv., er ikke medregnet i BRA. Ca. størrelse på
balkonger og terrasser er likevel oppgitt på
salgstegninger og i prislisten. I tillegg er boligens
primærrom oppgitt særskilt på tegninger og i
prisliste. Boligens sportsbod skal tilfredsstille
forskriftskrav mht. størrelse, men er heller ikke
medregnet i bruksarealet (BRA).
Prosjektet er på et tidlig stadium hvor
detaljprosjektering ikke er gjennomført/ferdig og det
kan på grunn av blant annet tekniske tilpasninger
forekomme arealavvik på inntil 5%, uten at dette
gir noen av partene rett til prisjusteringer. NB!
Arealangivelser på de enkelte rom er oppgitt som
nettoareal, dvs. at innvendige vegger, sjakter mm ikke
er medregnet.
For evt. markterrasser, balkonger og terrasser tas det
særskilt forbehold om at disse kan endres i størrelse,
omfang og utforming.
YTTERVEGGER
Stående trekledning utvendig over terreng
leveres grunnet og malt 2 strøk. Noen veggfelt
med fasadeplater og/eller betongelementer.
Innvendig side av yttervegg som sparklet og
malt gips (leiligheter), i hovedsak malt betong
(trapperom/leilighetsskiller) og ubehandlet betong
(garasjeanlegg). Bindingsverk i yttervegger som
minimum 48×148 og lektret på innvendig side
med 48×48, isolert med 15+5cm isolasjon. Vegger
kledd innvendig med et lag 13mm gipsplate med
fuktsperre plassert mellom bindingsverk og utlekting.
Utvendig kledt med gipsplater (gu), vindsperre,
utlekting og 19mm kledningsbord.
ETASJESKILLERE
Etasjeskillere er i hovedsak som betongelementer
(hulldekker). Avretting, oppforing og eikeparkett
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på alle gulv i leiligheter med unntak av vindfang,
vaskerom og bad, som er med fliser. Himling i
leiligheter i plan 1, 2 og plan 3 er flekksparklet og
malte betongelementer (underside hulldekker med
sylige fuger). Himlinger i plan 4 er nedlektret og
kledt med gipsplater og deretter sparklet/strimlet/
malt (slett hvit himling). Annen oppbygging på
sportsboder/sykkelbod og gulv felles trapperom.
Gulv i trapperom er med fliser. Himling i felles
trapperom leveres i malt utførelse. Himling i
garasjeanlegg som ubehandlet betong (hulldekker).
Synlig hvitmalt sprinkel i himling leiligheter
(ubehandlet i garasjeanlegg). Det må generelt
påregnes noen innkassinger for tekniske rørføringer
mot himlinger som ikke fremgår av salgstegninger.
VEGGER
Lettvegger er av bindingsverk (stål eller tre) med
7-10cm isolasjon og 13mm standard gipsplater som
sparkles, strimles og males 2 strøk. Våtrom med
delvis betong, gips og membranplater for flislegging.
Betongvegger mellom leiligheter sparkles og males.
Lydvegger av tre eller stål som dobbel vegg med 2
lag gips på begge sider. Noen sjakter og innkassinger
må påregnes (fremgår ikke nødvendigvis av
salgstegninger).
TAKVERK
Flatt tak med isolasjon inklusiv fallbygging og
yttertekking av folieduk i lys grå farge. Fall mot sluk
og innvendige, isolerte taknedløp. Takkonstruksjon vil
være en kombinasjon av hulldekker og lett-tak. Tak
med terrasse over er med ekstra duk for beskyttelse,
lekter og terrassebord («tremmegulv»). Generelt
impregnerte terrassebord med bredde 120mm. Tak
over garasjeanlegg med uteareal i overkant med
egen oppbygging der det delvis støpes (betong) som
beskyttelse av isolasjon/folie
VINDUER
Leveres med 2-lags super energispareglass. Alle
vinduer med soldempende og støydempende
glass. Vinduer er med trekarm, hvitmalte innvendig
og med aluminiumsbeslag utvendig. Innvendige
foringer og gerikt leveres hvitmalt. Enkelte vinduer
med brannkrav som begrenser åpningsmulighet.

GULV
Generelt standard 3-stavs hvitpigmentert eikeparkett
i alle rom utenom våtrom og vf (gulv med fliser).
Bad leveres med fliser 10×10cm i mørk grå farge,
varmekabel inkl. termostat og med lokalt fall til
sluk. Leiligheter med vaskerom har mørk grå
fliser 10×10 cm inkl. sokkelflis. Vf med mørk grå
fliser 60×60cm. Varmekabel i gulv med fliser inkl.
el termostat. Fliser på gulv i felles trapperom/
trapper. Gulv i garasjeanlegg og sportsboder som
ubehandlet betong med en grov overflate. Svalganger
med terrassebord (tremmegulv) eller ubehandlet
grovstøpt betong.

SANITÆRINSTALLASJON
Generelt ett-greps designbatterier på alle servanter,
kjøkken og dusj. Kjøkkenbatteri med avsteng
for oppvaskmaskin. Tilkobling oppvaskmaskin.
Lekkasjesikring kjøkken som stenger vann (plasseres
i kjøkkenbenk). Vann og avløp til vaskemaskin.
Varmtvannstank plasseres i kjøkkenbenk eller bod/
vaskerom. Vannrør som rør-i-rør vannskadesikkert
opplegg inkl. rørsentral med stoppekran.
Støyreduserende avløpsrør og taknedløp som
kasses inn (sjakt). Toalett med selvdempende lokk
som veggmontert på Monolith cisterne med hvit
bakplate. Dusjvegger er i utgangspunktet rette
innfellbare dusjvegger. Dusjvegger vil ikke være
100% tett mot gulv. Dusjsøyle med batteri, dusjhode
og garnityr. Dersom bad alternativt leveres som
baderomskabiner vil nevnte leveranse kunne avvike
noe, uten at kvalitet endres.
Utvendig frostfri tappekran, totalt 4 stk. som fordeles
på fasader for bruk til vanning plen, rengjøring
av fellesareal osv. Brannslanger etter krav i
forbindelse med brannprosjektering. Uttak for vann
i garasjeanlegg for vasking av biler og for spyling av
garasjeanlegget.

TRAPP
Trapper i hovedsak av betong med fliselagt
inntrinn. Markert start og stopp i felles trapper.
Eventuelle ståltrapper med støpte trinn og fliselagte
inntrinn. Delvis akustikkplater i felles trapperom
(for å redusere etterklang). LED belysning i felles
trapperom, rekkverk med stålspiler, alu. eller stål
håndlist og malte overflater.

Felles luft/vann varmepumpe i bygget som leverer
vannbåren varme i radiator til alle leiligheter.
Vannbåren varme leveres ikke i vf, bod, soverom,
vaskerom og bad. Gulv med fliser har varmekabel i
gulv. Soverom med varmepanel.

LISTVERK
Alle gulv (unntatt våtrom med fliser) listes med
parkettlist i hvit farge med synlig innfesting. Dører og
vinduer med hvitmalt gerikt med synlig innfesting.
Taklist som hvitmalt skyggelist med synlig innfesting.
Sportsboder og garasjeanlegg med en enkel
utførelse og uten listverk.

ELEKTROINSTALLASJON
Generelt komplett elektrisk installasjon med
skap i hver leilighet, doble stikkontakter, brytere
og lysarmatur for generell belysning. Elko pluss
stikkontakter og brytere (pent design). LED
spottskinne med dimmere i gang, stue, kjøkken
og soverom. LED spotter under overskap kjøkken
med dimmer. Dobbel stikk over kjøkkenbenk.
Standard lysbeslag bod og vaskerom som 2×9w hvit.
Varmekabel i gulv baderom og vf med el termostat
(gulv med fliser). Varmepanel på soverom primært
under vindu. Utvendig LED fasadebelysning på vegg
(opp/ned lys) utenfor inngangsdør og balkongdør,
bryterstyrt. El installasjon er i hovedsak som skjult
installasjon, men på kompakte betongvegger mellom
leiligheter og trapperom, kan det forekomme åpen
installasjon. Fargeskjerm for porttelefon som styrer
åpning av felles ytterdør.

MALERARBEID
Alle innvendige gipsvegger og himlinger (unntatt
våtrom) behandles med sparkling og 2 strøk maling i
hvit farge (slett overflate). Betongvegger og himlinger
flikksparkles/helsparkles og males 2 strøk i hvit
farge. Felles trapperom males vegger/himlinger
2 strøk i hvit farge. Dører inkl. karm er generelt
hvitmalt fra fabrikk. Alt listverk monteres med synlig
innfesting.
FLISEARBEID
Legging av fliser på gulv bad som 10×10cm i mørk
grå farge. Legging av fliser på vegger bad som
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AREALER
Arealene oppgitt på tegninger og i prislister er angitt
i bruksareal (BRA), som er boligens mål innvendig,
innbefattet innvendige boder, vegger og sjakter, men
ikke medregnet boligens omsluttende vegger.

DØRER
Skyvedør som balkongdører fremgår av tegninger.
Soldempende og støydempende glass tilsvarende
vinduer. Innerdører leveres som hvite slette lettdører
med hvitmalt karm og hvitmalt gerikt med synlig
innfesting. Ytterdører leveres som tett dør i malt
utførelse. Farge på ytterdører avklares i forbindelse
med detaljprosjektering. Ståldører til trapperom
fra garasjeanlegg. Dørpumpe på dører til felles
trapperom, ytterdør felles trapperom og dører fra
garasjeanlegg til trapperom. Generelt standard
låsekasse og blank vrider på dører.

20×40cm hvit. Smøremembran på gulv og vegger
våtsoner (våtrom). Fliser 60×60cm i vindfang i lys grå
farge. Vaskerom med fliser 10×10cm mørk grå med
sokkelflis og membran på gulv.

Innvendig sprinkel av bygget hvor sprinkelsentral
plasseres i teknisk rom i garasjeanlegget.

Eget svakstrømskap i leiligheter for internett/
kabel-TV som har plass for ruter inkl. dobbel stikk.
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Svakstrømskap plasseres i forbindelse med el
sikringsskap. Røropplegg og kabel for internett/
kabel-TV. Signalleverandør leverer kabel-TV/internett
til alle leiligheter med 1 punkt per leilighet (stue).

KJØKKEN-, BAD OG GARDEROBEINNREDNING
Kjøkkeninnredningen: Leveres med overskap i
hvit matt utførelse, dempet lukking på skuffer og
skap. Benkeskap med fronter i hvit matt utførelse.
Grepsløse fronter på innredning. Benkeplate i lys eik
laminat. Oppvaskbenk med nedfelt oppvaskkum av
rustfritt stål. Omfang i henhold til tegning. Hvitevarer
på kjøkken er medtatt som integrert; stekeovn,
induksjon komfyrtopp, kombinert kjøl- og fryseskap
samt oppvaskmaskin.
Baderomsinnredning: Baderomsinnredning med
hvite skapsider og 2 skuffer i mørk grå farge fra
Viking Bad eller tilsvarende med bredde på 60cm,
80cm eller 100cm, tilpasset planløsning. Helstøpt
servant med 1 stk. vask og speilskap med lys/
stikk. Innredning på 100 cm får dobbelvask med
2 servantbatterier. Ikke medtatt innredning på
leiligheter med eget vaskerom.
Garderobeskap: Garderobeskap er ikke medtatt i
leveransen.
VENTILASJON
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i alle
leiligheter. Aggregat plasseres i bod/vaskerom, eller
som en egen modul over ventilator på kjøkken. Noe
innkassing ved himling må påregnes i forbindelse
med ventilasjon.
Eget ventilasjonsanlegg i felles garasjeanlegg.
HEIS
Det monteres heiser med god størrelse slik det
fremgår av tegninger i henhold til TEK-17 (båreheis).
God kvalitet på heiser med mørkt sklisikkert
belegg på gulv og delvis speil på vegger innvendig i
heisstolen. I forbindelse med innflytting så må heis
beskyttes særskilt for å unngå skader.
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PIPE/ILDSTED
Pipe eller ildsted er ikke medtatt i leveransen. I
øverste etasje kan det imidlertid leveres ildsted med
pipe som en tilleggsleveranse.
BRANNVERNEUTSTYR
Til hver leilighet leveres 1 stk. 6 kg pulverapparat
(monteres av kjøper).
Felles brannvarslingsanlegg, nød- og ledelys i felles
trapperom og innvendig sprinkling av leiligheter.
Eventuelle rømningsstiger, brannslanger og
røykventilering av felles trapperom avklares i
forbindelse med detaljprosjektering.
BALKONGER/TERRASSER
Bygges etter plan- og fasadetegninger. Generelt
impregnert terrassebord som 28×120mm.
Møbler og beplanting på balkonger er ikke medtatt.
GARASJEANLEGG/SPORTSBODER
Garasjeanlegg med faste parkeringsplasser.
Parkeringsplasser skiltes med nummer og med
avgrensning på gulvet (males). Gjesteparkering
i garasjeanlegget skiltes særskilt med
tidsbegrensning. Betongelementer (ubehandlet)
i yttervegger, himling og felles trapperom. Felles
smørebod, plass for vask av bil og dekkskift.
Det vil være avsatt plass til 2 sykkelparkeringer per
leilighet i felles anlegg.
Sportsboder til alle leiligheter vil være i plan 1. etasje.
I forbindelse med detaljprosjektering og deretter
seksjonering så bestemmes fordeling av sportsboder
(tilleggsareal eller annen organisering).
Enkel kvalitet på sportsboder med dør og vegger med
delvis åpning i underkant/overkant av både vegger
og dører. Ubehandlet betong yttervegger, himling og
gulv. Låsing med systemlås. Felles belysning med
standard armaturer som styres av bevegelsessensor.
Det er ikke planlagt stikk i sportsboder ettersom
forbruk vil være vanskelig å måle/fordele rettferdig.
REALSAMEIE/FELLES UTOMHUSAREALER
De felles utomhusarealene planlegges etablert og
organisert i form av et realsameie hvor det knyttes
en eierandel per bolig innenfor reguleringsområdet.
Det tas imidlertid forbehold om annen organisering
av fellesområdene; eksempelvis i form av etablering
av Velforening el. Uavhengig av organisering, tas det

for ethvert tilfelle sikte på utarbeidelse av vedtekter
og etablering av et styre som skal regulere og utøve
driften av fellesområdene.
Den enkelte bolig/boligeier må svare en
forholdsmessig andel av kostnadene til drift- og
vedlikehold av de utvendige fellesarealene for
området. For boligsammenslutningene legges det
opp til at kostnadsandelen for områdets fellesarealer,
dekkes over felleskostnadene
SAMEIET
Det utarbeides standard vedtekter for boligsameiet
vedrørende råderett, bruk, organisering, fordeling av
felleskostnader mv. Disse kan eventuelt endres eller
utvides på senere ordinære årsmøter.
FORRETNINGSFØRSEL
Det er p.t. ikke inngått forretningsførerkontrakt,
men selger/utbygger vil på vegne av «Boligsameiet
Storelvtun 1» inngå avtale om forretningsførsel
innen overtakelse. Dette slik at forretningsførselen;
herunder blant annet innkreving av felleskostnader
og iverksettelse av nødvendige avtaler, er på plass
allerede ved innflytning.
TEKNISK FORSKRIFT
Arbeidet følger nyeste teknisk forskrift, TEK-17.
VASKING
Det ryddes innvendig og utvendig for byggavfall.
Innvendig foretas enkel byggvask før overlevering og
ettervask av leiligheter og fellesareal må påregnes
utført av kjøpere i forbindelse med innflytting.
UTEAREAL
Låsbare postkasser som monteres i forbindelse med
nedkjøring til garasjeanlegg med systemnøkkel.
Søppelhåndtering som Underground fra Remiks
(eller tilsvarende) som plasseres mot nord i henhold
til uteromsplan. Betongbunkers som har automat
for innkast av sortert avfall over terreng (styres av
brikke).
Lekeplass i feltet opparbeides med enkle
installasjoner i henhold til uteromsplan.
Skilting av området, gjesteparkering, nummerskilt
ved inngang, vegnavn, søppelhåndtering og felles
friområde/lekeplass.
Internveger grøftes i feltet og opparbeides i samsvar
med reguleringsplan. Belysning og lysmaster for
opplysning av internveger og uteareal. Internveger
skiltes med gjennomkjøring forbudt å unngå biltrafikk
i feltet.
Opparbeidelse av uteareal i henhold til uteromsplan.
Eksisterende terreng beholdes i stor grad og tilsåes
ved skader. Nytt plenareal iht. uteromsplanen

med matjord som slettes og tilsåes (ikke komplett
opparbeidet plen). Arbeidene kan bli utsatt til
påfølgende vår/sommer dersom årstid krever dette,
uten at dette gir grunnlag for tilbakeholdelse av
kjøpesum.
ENERGIMERKING
Leilighetene vil bli energimerket etter beregninger i
samsvar med byggeforskriftene.
TOLERANSER
Utførelse av nye vegger etter toleransekrav i NS 3420,
siste revidering (utgave 3) og byggforsk 520.008.
Utførelsen etter ”normal” toleranse etter standarden.
Eventuelle målinger av toleranse skal utføres når
boligen er ny og før møblering. Det gjøres spesielt
oppmerksom på at tre er et levende materiale som
påvirkes av temperatur og fuktighet, noe som kan
medføre enkelte sprekkdannelser det første året
(typisk i hjørner), uten at dette er en reklamasjon.
Typisk så vil det mest sannsynlig sprekke opp noe
mellom betongvegger og en gipshimling siden dette
er to forskjellige materialer (noe som ikke er en
reklamasjon).
ENDRINGER
Kjøpere har mulighet til å bestille endringer på
leveranse, men dette er i hovedsak begrenset til
overflater og innredninger siden konstruksjon og
tekniske føringer er fastsatt.
Endringer vil medføre et endringsgebyr på kr. 15.000,for administrering av dette opp mot entreprenører/
håndverkere.
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Fellesanlegg med strømskap som plasseres i felles
bod med automatsikringer osv. LED belysning
felles trapperom som styres av sensor. Belysning
garasjeanlegg og sportsboder med standard
armaturer som styres med bevegelsessensor.
Oppvarming felles trapperom med varmepanel eller
varmekabel med el termostat. Stikk felles ganger/
trapperom. Porttelefon med kamera på felles
inngangsdører, dvs. leiligheter kan åpne ytterdør
fra egen leilighet. Garasjeport med el. motor, 1 stk.
fjernkontroller til hver leilighet, og kodetastatur. LED
spotter nedkjøringsrampe til garasjeanlegget. Varme
i nedkjøringsrampe til garasjeanlegget inkl. sensor
(tineanlegg).

KABEL-TV/INTERNETT
Det inngås avtale med signalleverandør om å levere
kabel-TV og internett til alle leiligheter. Uttak for
kabel-TV på stue med tilhørende stikk. På vegne av
sameiet inngås leverandøravtale med inntil 5 års
bindingstid.

Endringer krever ofte omprosjektering og
må godkjennes av selger/utbygger. En
endringsforespørsel kan komme til å involvere
prosjekterende, arkitekt, entreprenør og
myndigheter. Da alle endringer må prosjekteres, vil
også fremdriften i byggeprosessen medvirke på
priskonsekvensen (samt hvorvidt det er mulig å
gjennomføre endringen). Det åpnes ikke for endringer
som påvirker andre boliger eller byggets fasader.
Tekniske installasjoner skal i hovedsak beholde sine
opprinnelige plasseringer.
Ved spesielle ønsker så bes kjøpere kontakte
salgsansvarlig så snart som mulig, slik at ikke
fremdrift med prosjektering/planlegger medfører at
det er for sent å gjennomføre endringer
GENERELT
Det er beregnet ca. 16 -20 måneder byggetid fra
byggestart/oppstart i tomta. Selger/utbygger
skal sende en skriftlig orientering om forventet
ferdigstillelse til kjøper ca. 3 måneder før forventet
ferdigstillelse samt ved enhver vesentlig endring i
tidligere angitte tidspunkt for forventet ferdigstillelse.
Endelig overtakelsestidspunkt blir fastsatt av selger/
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utbygger. Selger/utbygger skal sende skriftlig
orientering til kjøper om overtakelsestidspunkt med
orientering om og innkalling til forhåndsbefaring
og overtakelsesforretning ca. 2-4 uker før endelig
fastsatt ferdigbefaring og overleveringstidspunkt.
Leiligheter selges via Bustadoppføringsloven med
garantistillelse.
Ved ønske om montering av utvendige
solavskjerming så må dette avklares med arkitekt
i forhold til utførelse og farger, slik at det blir en
ensartet utførelse på bygget.
Utbygger og totalentreprenør forholder seg retten
til å foreta forandringer i materialvalg, valg av
leverandører og konstruksjon, forutsatt at opprinnelig
funksjon og kvalitet overholdes; se salgsoppgave for
ytterligere forbehold.
Det må påregnes mindre endringer i forhold til
tegninger som er utarbeidet i forbindelse med salg,
se salgsoppgave for ytterligere forbehold.

SELGER/UTBYGGER
Storelvtunet 1 AS, org.nr 921 328 435
TOTALENTREPRENØR
Totalrenovering AS, org.nr. 976 188 373
SALGSKONTOR/ÅPNINGSTID
Fr. Langes gate 30, 9008 Tromsø			
Mandag – fredag 0800 – 1600
(TotalEiendom sine lokaler)
SALGSANSVARLIGE
Stine Nøtnes Pedersen				
stine@totale.no 		
Tlf.: 911 23 469
Vibeke Pedersen
vibeke@totale.no

Tlf.: 906 60 348

GENERELL BESKRIVELSE AV
UTBYGGINGSOMRÅDET/PROSJEKTET
Dette prosjektet er planlagt oppført på en del
av selger/utbygger sin eiendom gnr 71 bnr 756
(Storelvbakken/Nermyra) i Tromsø kommune.
Eiendommen ligger på Storelva, sentralt plassert
på Kvaløya, og i umiddelbar nærhet til barnehage,
barneskole, ungdomsskole, videregående skole,
nærbutikk, fotballhall, fotballbaner, lysløype/
skistadion, rulleskiløype, Rødtinden m.m.
Eiendommen utgjør i underkant av 17 mål hvor
det iht. reguleringsplanen tillates etablert inntil 170
boliger. Eiendommen er imidlertid foreløpig planlagt
utviklet med 136 boliger i form av 3 boligblokker
innholdende 92 leiligheter og 44 rekkehus; alt fordelt
på 3 forskjellige salgs- og byggetrinn. Dette med
behørig forbehold om endringer; herunder endringer
av antall boliger.
Blokkleilighetene i salgstrinn 1, som denne
salgsoppgaven omfatter, er følgelig en del
av et større utbyggingsprosjekt innenfor
reguleringsområdet til plan 1861 og utgjør blokken
(blokk A) mot vest nærmest Storelvahallen. Blokk
A omfatter 18 leiligheter fordelt på 2- til 5- roms
leiligheter fra ca. 45 til ca. 96 m2 BRA. Boligblokkene
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vil fysisk bestå av underetasje med garasjeanlegg
samt inntil 5 etasjer med bolig. Plan 1. etasje i blokk
A vil i tillegg til boliger også inneholde sportsboder,
sykkelparkering etc.
Blokk A er planlagt å utgjøre ett eierseksjonssameie
hvor organiseringen vil skje i samsvar med
lov om eierseksjoner av 16.06.2017 nr. 65
(Eierseksjonsloven). Organisering av blokkene
i salgstrinn 2 og 3 er ikke avklart p.t. Det tas
imidlertid forbehold om å utvide dette sameiet til
også å omfatte en eller flere av de øvrige blokkene
hvorpå kjøperne må akseptere nødvendige
tilpasninger av blant annet vedtekter, budsjetter etc.
Rekkehusene i prosjektet er planlagt fradelt som
selvstendige tomter og vil følgelig ikke omfattes av
eierseksjonssameiene.

TEKNISK

STORELVTUN

Ved overlevering så leveres det minnepenn med FDV
som viser produkter som er benyttet i forbindelse
med bygging av prosjektet.

Salgsoppgave

Det meste av utearealet, dvs. resteiendommen som
gjenstår etter fradeling av tomter til alle blokkene
og rekkehusene innenfor reguleringsområdet,
vil bli felles og i utgangspunktet organisert
som et realsameie. Dette betyr at hjemmelen
til resteiendommen overføres med lik andel
for alle boligene innenfor reguleringsområdet.
Fellesområdet vil typisk kunne være interne
veger, lekeareal, grøntareal etc. Det tas imidlertid
forbehold om annen organisering av fellesområdene;
eksempelvis i form av etablering av Velforening
el. Uavhengig av organisering og eiendomsrett til
disse fellesområdene, må imidlertid boligeierne for
ethvert tilfelle påregne å måtte besørge og bekoste
forholdsmessige andeler av drift-, vedlikehold og
påkostninger av disse fellesområdene. Dette for å
sikre at området vedlikeholdes på en tilstrekkelig
måte og at det opprettholdes en god standard som
også vil ha stor betydning for både trivselen og
verdien på boligene i området.
Det vil bli etablert Underground søppelsystem eller
tilsvarende for alle boligene i området. Dette består
av nedgravde tanker som eliminerer behovet for
sjenerende søppelcontainere og hindrer sjenerende
lukt etc.

81

Den bygningsmessige leveransen følger Byggteknisk
forskrift (TEK17), mens tekniske installasjoner
følger relevante gjeldende forskrifter og standarder.
Generelt utføres arbeidet iht. NS 3420 (utgave 3) og
byggforsk 520.008, som gjenspeiler normale krav til
utførelse av bygningsmessige arbeider i Norge.

anleggseiendom (volum under bakken). Det tas
imidlertid forbehold om annen organisering av
garasjeanlegget.

Arealer og tegninger i prospektet er basert på
arkitektens tegninger. Mindre avvik mot ferdig bygg
etter detaljprosjektering må påregnes og gir ikke rett
til prisavslag eller andre beføyelser.

TOMTEN
Eiet tomt. Størrelse på tomten til blokken i salgstrinn
1 (blokk A) vil foreligge etter fradeling ifm utstedelse
av nytt matrikkelbrev, se nærmere om dette under
«Matrikkel». Matrikkelenheten/tomten vil i hovedsak
følge formålsgrensen/vegglivet på bygget. Avvik
kan imidlertid forekomme og det tas forbehold om
endelig størrelse og utforming av tomten.

Det påpekes at illustrasjoner og skisser/tegninger i
salgsdokumentene, kan avvike fra endelig leveranse.
Disse er i hovedsak kun ment som en indikasjon på
omfang. Avvik anses ikke som en mangel.
Terrasser, balkonger, plattinger og utearealer er ikke
medregnet i boligenes arealer med mindre dette er
særskilt angitt. Angivelse av størrelsen kan likevel
fremkomme særskilt i prislisten og på salgstegninger
mv.

Det gjøres oppmerksom på at enkelte
bygningsmaterialer kan påvirkes av temperatur
og fuktighet, noe som f.eks. kan medføre
sprekkdannelser de første årene etter ferdigstillelse.
Dette gjelder normalt i hjørner og i overganger
mellom vegg og tak/himling, uten at dette er å anse
som en mangel.
ADRESSE
Adresse for boligene i prosjektet er ikke fastsatt
p.t. da det delvis etableres nye gater og tun. Selger/
utbygger er i dialog med Tromsø kommune ad.
vegnavn og endelige adresser vil foreligge innen
ferdigstillelse/overtakelse.
ADKOMST
På Kvaløya kjører du sørover mot Storelva og tar
avkjøring opp Storelvbakken (Ved COOP Extra). Følg
vegen opp til Storelva skole på venstre hånd. Her blir
det etablert en ny veg med adkomst til prosjektet.
MATRIKKEL
De 18 leilighetene i blokk A skal oppføres på del av
matrikkelen gnr 71 bnr 756 i Tromsø kommune.
Det vil følgelig bli fradelt en egen matrikkelenhet/
tomt fra gnr 71 bnr 756 til denne og/eller flere av
boligblokkene i prosjektet, som deretter seksjoneres.
Endelig eiendomsbetegnelse (gnr/bnr), vil følgelig
ikke foreligge før etter slik fradeling. Endelig
seksjonsnummer (snr) til boligene, vil ikke foreligge
før etter seksjonering.
Garasjeanlegget planlegges fradelt som en egen
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HEFTELSER/SERVITUTTER
Grunnboksutskrift for matrikkelen gnr 71 bnr 756
(hele prosjekttomten), kan fås ved henvendelse til
salgsansvarlig. Eiendommen/seksjonene vil overdras
med de rettigheter og forpliktelser som følger av
grunnboken. Eiendommene/seksjonene vil imidlertid
overtas fri for økonomiske pengeheftelser med
unntak av lovpålagt panterett til sameiet på 2G jfr.
eierseksjonsloven § 31. Sameiets panterett sikrer
den enkelte seksjonseieres forpliktelser overfor
sameiet.
Det tas forbehold om at det kan bli tinglyst ytterligere
servitutter/erklæringer på eiendommene/seksjonene
dersom det pålegges av offentlige myndigheter,
leverandører av teknisk infrastruktur eller forøvrig
anses nødvendig eller hensiktsmessig i forhold til
naboforhold eller andre relevante forhold.
REGULERING
Prosjektet er omfattet av reguleringsplan 1861,
«Storelva, eiendom 71/753». I reguleringsplanen
er boligblokken i salgstrinn 1 (blokk A) benevnt
som «BBB3» og er regulert til boligformål. Det
gjøres oppmerksom på at selger/utbygger iht.
tillatelse fra Tromsø kommune, har endret/
snudd utbyggingsrekkefølgen i forhold til det som
fremkommer av reguleringsplanen.
Ta kontakt med salgsansvarlig ved spørsmål
knyttet til reguleringsmessige forhold eller dersom
reguleringsplanen med bestemmelser ønskes
utlevert. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg
kjent med disse.
EIERFORM/ORGANISERING
Selveier, eierseksjonssameie. Prosjektet
skal i utgangspunktet organiseres som ett
eierseksjonssameie som vil bestå av 18
boligseksjoner. Det tas imidlertid forbehold om
at også boligblokkene i salgstrinn 2 og 3 kan bli
omfattet av samme eierseksjonssameie; herunder
tas det for et slikt tilfelle forbehold om nødvendig
endringer av dokumenter slik som blant annet
vedtekter, budsjett, avtaler etc.

formalisert nødvendige avtaler slik som forsikring
av eiendommen, forretningsførsel for sameiet,
bredbåndsleveranse, vaktmestertjeneste, renhold og
nødvendige serviceavtaler for tekniske anlegg mm.

Selger/utbygger tar følgelig forbehold om
organisering av garasjeanlegget; herunder kan
selger/utbygger organisere garasjeanlegget på den
måten selger/utbygger anser mest hensiktsmessig
for prosjektet som sådan.

VEDTEKTER
Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid
gjeldene vedtekter og regler for eierseksjonssameiet.
Kjøper plikter også å betale sin forholdsmessige
andel av felleskostnadene for boligen/eierseksjonen,
gjeldende fra overtagelsestidspunktet.

HVA ER ET EIERSEKSJONSSAMEIE?
Et eierseksjonssameie er en eiendomsform hvor
den enkelte seksjonseier eier en ideell andel av
eiendommens totale bygningsmasse og utvendig
tomteareal, med en tilhørende enerett til å bruke en
bestemt del av eiendommen (bruksenhet pluss evt.
tilleggsarealer). Hele eiendommen (bygning og tomt)
er i sameie med de øvrige seksjonseiere.
Hver bruksenhet (bolig eller lokale) kalles
en eierseksjon, det øvrige kalles fellesareal.
Eierseksjonssameier oppstår ved seksjonering av
eiendommen og er lovregulert i Lov av 16. juni 2017
nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven).
NÆRMERE OM «BOLIGSAMEIET STORELVTUN 1»
Eierseksjonssameiet er planlagt kalt «Boligsameiet
Storelvtun 1» og skal etableres for å ivareta felles
interesser, fellesarealer og fellesanlegg av enhver
art. Ved overtakelse av de respektive seksjonene,
blir kjøperne sameiere iht. Lov om eierseksjoner
av 16. juni 2017 nr. 65. Enhver sameier plikter å
følge eierseksjonsloven og til enhver tid gjeldende
vedtekter for sameiet.

Etter overlevering av boligene til kjøperne, vil valgt
forretningsfører innkalle til et konstituerende årsmøte
slik at kjøperne som nye eiere av seksjonene,
blant annet kan velge et nytt styre i sameiet.
Det tas imidlertid sikte på å også innkalle til et
orienteringsmøte i forkant av overtakelsen, hvor
kjøperne kan velge en eller flere beboerrepresentanter
som kan representere beboerne ifm overtakelse av
innvendige fellesarealer.

BYGGEÅR
Arbeidet med prosjektet omfattet av denne
salgsoppgaven – blokkdelen av salgstrinn 1 (blokk A)
– planlegges med sikte på byggestart ca. 4. kvartal
2019 forutsatt blant annet offentlig godkjenning
og tilstrekkelig salg jfr. forbeholdene. Byggetiden er
beregnet til 16-20 måneder etter byggestart. Ved
byggestart ultimo 2019, forventes det ferdigstillelse
ca. medio 2021. Se imidlertid nærmere om forbehold
under ”Byggestart/ferdigstillelse/overlevering” og
under ”Diverse/selgers forbehold”.

TEKNISK

STORELVTUN

Møbler, utstyr og innredninger som er vist på
plantegninger og øvrig illustrasjonsmateriell inngår
ikke i leveransen med mindre dette er særskilt
spesifisert.

Hjemmelshaver til matrikkelen er selger/utbygger
Storelvtunet 1 AS, org.nr. 921 328 435.

Garasjeanlegget i underetasjen planlegges fradelt
som en egen anleggseiendom (volum under
bakken) som enten organiseres som et tingsrettslig
sameie eller som et eget eierseksjonssameie (ved
seksjonering). Det tas imidlertid forbehold om
annen organisering av garasjeanlegget; herunder at
anlegget kan bli omfattet av eierseksjonssameiet
for boligene forøvrig. For et slikt tilfelle kan
anlegget enten seksjoneres som en egen
næringsseksjon som utgjør et tingsrettslig sameie,
eller at parkeringsplassene utgjør egne seksjoner,
tilleggsarealer eller fellesarealer; alternativt en
kombinasjon av dette. Parkeringsplassene kan også
etableres som tinglyste bruksretter.

AREALANGIVELSER
Størrelsene på boligene i blokk A varierer fra ca. 45
m2 BRA til ca. 96m2 BRA.
Arealene oppgitt på tegninger og i prislister er angitt
i bruksareal (BRA), som er boligens mål innvendig,
innbefattet innvendige boder, vegger og sjakter, men
ikke medregnet boligens omsluttende vegger.

Det er utarbeidet utkast til sameievedtekter. Utkastet
til vedtekter aksepteres av kjøper slik de foreligger;
dog med de forbehold om enkelte endringer som
fremkommer av utkastet og evt. andre nødvendige
endringer jfr. blant annet forbehold om organisering
inntatt i salgsoppgaven her. Evt. øvrige endringer av
vedtektene kan fremmes på senere årsmøter iht.
bestemmelser i vedtektene og eierseksjonsloven.

Utvendige balkonger, terrasser, private
uteområder mv., er ikke medregnet i BRA. Ca.
størrelse på balkonger og terrasser er likevel
oppgitt på salgstegninger og i prislisten. I tillegg
er boligens primærrom oppgitt særskilt på
tegninger og i prisliste. Boligens sportsbod skal
tilfredsstille forskriftskrav mht. størrelse, men
er heller ikke medregnet i bruksarealet (BRA).
Det tas forbehold om at sportsbodene kan bli
tildelt som bruksrettigheter i garasjeanlegget/
anleggseiendommen.

«Boligsameiet Storelvtun 1» vil ved seksjonering
som skjer før overlevering, bli etablert og deretter
kontorstiftet/konstituert av selger/utbygger som
da vil eie alle seksjonene i eierseksjonssameiet.
Selger/utbygger vil etter stiftelsen utgjøre styret i
sameiet og vil før overdragelsen blant annet besørge

Prosjektet er på et tidlig stadium hvor
detaljprosjektering ikke er gjennomført/ferdig og det
kan på grunn av blant annet tekniske tilpasninger
forekomme arealavvik på inntil 5%, uten at dette
gir noen av partene rett til prisjusteringer. NB!
Arealangivelser på de enkelte rom er oppgitt som
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nettoareal, dvs. at innvendige vegger, sjakter mm ikke
er medregnet.
For evt. markterrasser, balkonger og terrasser tas det
særskilt forbehold om at disse kan endres i størrelse,
omfang og utforming.
PARKERING
Det medfølger 1 stk. parkeringsplass i
garasjeanlegget per bolig. I tillegg kan det være
mulig å kjøpe ytterligere parkeringsplass(er) i
garasjeanlegget. Ta kontakt med salgsansvarlig ved
spørsmål knyttet til dette. Det er begrenset antall
ekstra parkeringsplasser hvorpå kjøp av ekstra plass
ikke kan garanteres.
Parkeringsplassen tildeles enten som tilleggsareal,
bruksrett, som en egen seksjon eller som en ideell
andel av et tingsrettslig sameie. Se nærmere om
selgers/utbyggers forbehold om organiseringen av
garasjeanlegget under «Eierform/organisering».

PRISER
Prisene på boligene i blokk A varierer fra kr.
2.690.000,- til kr. 6.890.000,- med tillegg av
omkostninger og evt. tilvalg/endringer.
Se prisliste for detaljerte priser på hver enkelt bolig.
Kjøpesummen er fast fra kjøp og frem til overtakelse,
men selger/utbygger forbeholder seg retten til å
endre prisen på usolgte enheter.
OMKOSTNINGER
I tillegg til kjøpesummen påløper det følgende
omkostninger på kjøpers hånd:
• Dokumentavgift – utgjør 2,5% av en
forholdsmessig andel av tomteverdien.
(Tomteverdien utgjør råtomteverdien med
tillegg av infrastruktur og den forholdsmessige
fordelingen tar utgangspunkt i areal/sameiebrøk).
• Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr. 525,- per skjøte.
• Tinglysingsgebyr pantedokument p.t. kr. 525,- per
pantedokument.
• Pantattest kr. 202,-.
• Startkapital eierseksjonssameiet med kr. 5.000,per bolig (tilfaller sameiet).
• Generelle omkostninger med. Kr. 15.000,- per
bolig som blant annet omfatter seksjoneringer,
etablering av sameier (også realsameiet), gebyrer,
konstituering og registrering av sameier (også
realsameiet), tilknytningsavgifter/andel av
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Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget for
dokumentavgift fra tinglysningsmyndighetene samt
endringer av offentlige satser/avgifter.
Omkostningene forfaller til betaling samtidig med
sluttoppgjøret.
KJØPS- OG BETALINGSBETINGELSER
1. Fyll ut vedlagte bindende kjøpetilbud
(budskjema).
2. Etter selgers/utbyggers aksept av bud, innkalles
det til kontraktsmøte hos salgsansvarlig.
Til kontraktsmøtet forplikter kjøper seg til å
fremlegge gyldig finansieringsbekreftelse fra
bank eller annen finansieringsinstitusjon som
må angi korrekt bolignummer og ha varighet
frem til forventet ferdigstillelse. I tillegg må
kjøperne medbringe gyldig legitimasjon.
Selger/utbygger har rett til å innhente
kredittopplysninger om kjøper fra offentlige
registre. Dersom det anses å være behov for
slike undersøkelser, vil disse bli gjennomført
før inngåelse av ordinær kjøpekontrakt.
Selger kan på grunnlag av opplysninger fra
disse undersøkelsene beslutte at det ikke
skal gjennomføres salg av boligen, herunder
at ordinær kjøpekontrakt ikke blir inngått og
avtalen terminert.
3. Ifm. kontraktsmøtet skal det innbetales et
forskudd av kjøpesummen med kr. 50.000,-.
Beløpet må være fri egenkapital; dvs. at det ikke
kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til
beløpet. Dette betyr eksempelvis at det ikke
kan være knyttet krav om pant eller inneståelse
fra oppgjørsansvarlig til innbetalingen. Det
innbetalte beløpet tjener som sikkerhet for den
inngåtte avtale. Opptjente renter av forskuddet
på klientkontoen frem til tinglysing av skjøtet,
tilfaller kjøper.
4. Resterende del av kjøpesummen og
omkostninger innbetales til oppgjørsansvarlig
senest 1 virkedag før overtakelse.
5. Endrings- og tilvalgsbestillinger betales til
oppgjørsansvarlig samtidig med restoppgjøret
etter punkt 4 og iht. endringsavtaler og/eller
oppgjørsstillinger fra selger/utbygger eller
oppgjørsansvarlig. Dette med mindre annet er
avtalt.
Innbetaling/håndtering i strid med denne
bestemmelsen, innebærer mislighold. Innbetalt
forskuddsbeløp kan ikke utbetales til selger/utbygger
før ifm sluttoppgjøret etter overtakelse, med mindre
det er stilt selvskyldnergaranti og øvrige vilkår i buofl.
§ 47 er oppfylt.

Ved forsinket betaling skal kjøperen betale
forsinkelsesrente i henhold til lov av 17.
desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling
(forsinkelsesrenteloven). Selger/utbygger kan
likeledes da nekte kjøperen å overta boligen inntil fullt
oppgjør er mottatt hos oppgjørsansvarlig. Selv om
deler av oppgjøret er innbetalt til rett tid, skal kjøper
betale forsinkelsesrenter av hele kontraktsummen
til fullt oppgjør samt omkostninger er mottatt på
oppgjørsansvarliges klientkonto. Beløpet blir avregnet
fra overtagelse/forfall til betaling finner sted. Kjøper
godskrives i disse tilfellene innskuddsrenter av beløp
innbetalt til oppgjørsansvarlig sin klientkonto. Dette
gir ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen
utover de frister som er avtalt.
Ved vesentlig kontraktsbrudd på kjøpers side, har
selger/utbygger rett til å dekke sine økonomiske tap
med innbetalt forskudd. I tillegg vil selger/utbygger
kunne fremme ytterligere erstatningskrav mot kjøper
til dekning av sitt fulle økonomiske tap som følge av
kjøpers kontraktsbrudd; herunder relevant tap ifm
dekningssalg el.
Dersom kjøper ikke har signert endelig kjøpekontrakt
innen 30 dager etter at han er oppfordret til å gjøre
det eller ikke har innbetalt forskudd, kjøpesum,
omkostninger eller endringsbestillinger innen 15
dager etter forfall, er dette å anse som vesentlig
mislighold som gir selger/utbygger rett til å heve
avtalen og gjennomføre dekningssalg.
INFORMASJON OM INNGIVELSE AV BUD
Bud skal inngis skriftlig på standard budskjema
som skal oversendes signert via e-post eller leveres
direkte til salgsansvarlig. Budskjemaet skal fylles ut
så nøyaktig som mulig med hensyn til finansiering,
finansinstitusjonens kontaktperson samt andel
egenkapital.
Normalt vil bud med forbehold ikke bli akseptert av
selger/utbygger før forbeholdet er løftet/avklart.
Selger/utbygger står fritt til å forkaste eller akseptere
ethvert innkommet bud.
OPPGJØRSANSVARLIG
Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS, org.nr. 931
262 041, vil forestå alle oppgjørene; herunder
besørge de økonomiske transaksjonene, tinglysing
av dokumenter samt sletting av evt. økonomiske
heftelser på eiendommene/eierseksjonene.
HVITVASKING
Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS er underlagt Lov
om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til
å melde fra til Økokrim av eventuelle mistenkelige
transaksjoner.
LOVGRUNNLAG OG GARANTIER
Avtaleforholdet ved kjøp av boligen(e) vil være

underlagt Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler
med forbruker om oppføring av ny bustad
(bustadoppføringsloven). Bustadoppføringsloven
bruker betegnelsen entreprenør og forbruker, mens
her brukes betegnelsene selger/utbygger og kjøper
om de samme partene. Bustadoppføringsloven sikrer
kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i avtalen/
kjøpekontrakten jfr. § 3.
Bustadoppføringsloven kommer imidlertid ikke
til anvendelse der kjøper anses å være annet enn
forbruker; herunder når kjøper er en juridisk person
eller anses som profesjonell/investor, eller når
boligen er ferdigstilt på avtaletidspunktet. I slike
tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov av
3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom
(avhendingsloven). Selger/utbygger kan likevel velge
å selge etter Bustadoppføringsloven også i slike
tilfeller.
Som sikkerhet for oppfyllelse av selgers/utbyggers
plikter i bustadoppføringstilfellene, stiller selger/
utbygger garanti på 3% av kjøpesummen som gjelder
frem til overtakelsen av boligen. Garantien økes
deretter til 5% av kjøpesummen som gjelder i 5 år
etter overtakelsen av boligen. Garantien skal stilles
ifm avtaleinngåelsen eller senest når forbeholdene
om gjennomføring er avklart. Garantien gjelder som
sikkerhet både for selve boligen og for boligdelens
fellesareal, utomhusareal, herunder ferdigstillelsen
av disse. Eventuelle mangler må varsles til selger/
utbygger så snart som mulig etter at de er oppdaget,
eller etter at det var mulig å oppdage dem. Absolutt
reklamasjonstid er 5 år etter overtagelsen, jfr.
Bustadoppføringslova § 30.
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Forutsatt tilstrekkelig strømkapasitet, kan opplegg
for ladding av el-bil/ladbare hybrider kjøpes som
tillegg/tilvalg.

anleggsbidrag mv.

For øvrig er også eierseksjonsloven relevant i
anledning avtale om erverv av bolig i prosjektet. I
denne anledning orienteres det i tråd med esl. § 23
første ledd om at ingen kan kjøpe eller på annen
måte erverve mer enn to boligseksjoner i ett og
samme eierseksjonssameie. Forbudet omfatter
også nærstående og indirekte erverv, noe som
ved lovendring som trer i kraft per 01.01.2020 er
ytterligere presisert. I § 23 annet ledd er det imidlertid
gjort enkelte unntak fra denne begrensningen for
nærmere angitte erverv slik som for borettslag,
selskaper og offentlige institusjoner med særskilte
formål. Kontakt salgsansvarlig for nærmere
informasjon dersom dette skulle anses aktuelt.
Lovene (bustadoppføringsloven og/eller
avhendingsloven samt eierseksjonsloven) kan i sin
helhet fås ved henvendelse til salgsansvarlig, eller
ses/lastes ned/skrives ut fra www.lovdata.no.
KONSESJON
Kjøp av eiendomsleilighet (selveierleilighet) er unntatt
fra konsesjonsplikt jfr. «Forskrift om konsesjonsfrihet
mv.» § 1.
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BYGGESTART/FERDIGSTILLELSE/OVERTAKELSE
Boligene omfattet av salgsoppgaven her (blokk A
i salgstrinn 1) kan påregnes ferdigstilt ca. 16-20
måneder etter igangsatt byggestart. Byggestart
vil skje innen rimelig tid etter at 70% av boligene/
prosjektverdien er solgt og man deretter har oppnådd
nødvendige ramme- og igangsettingstillatelser fra
Tromsø kommune. Ved byggestart ultimo 2019,
forventes det ferdigstillelse ca. medio 2021. Se
imidlertid nærmere om byggestart; herunder selgers/
utbyggers forbehold i denne anledning, nedenfor
under “Diverse/selgers forbehold”.
Selger/utbygger varsler kjøper skriftlig når bygging
igangsettes (byggestart). Arbeider med og på
eiendommen, eller i reguleringsområdet for øvrig,
som gjøres før slikt varsel foreligger, er ikke å regne
som byggestart i forhold til angivelsene her.

Endelig overtakelsestidspunkt blir fastsatt av selger/
utbygger. Selger/utbygger skal sende skriftlig
orientering til kjøper om overtakelsestidspunkt med
orientering om og innkalling til forhåndsbefaring
og overtakelsesforretning ca. 2-4 uker før endelig
fastsatt ferdigbefaring og overleveringstidspunkt.
Det tas forbehold om varierende ferdigstillelse og
overtakelse av de ulike boligene i prosjektet med
tilhørende fellesarealer.
FORSINKELSER
Forsinkelser som skyldes force majeure; herunder
eksempelvis streik, ekstreme klimatiske forhold,
brann, vannskader, innbrudd o.l., kan gi selger/
utbygger rett til å forlenge forventet ferdigstillelse og/
eller overtakelse, uten at dette gir kjøper grunnlag for
krav mot selger/utbygger. Det anmodes om at kjøper
tilpasser seg disse forholdene ved eventuelt salg av
eksisterende bolig.
Ved forsinkelse på annen grunnlag, kan kjøper
være berettiget til døgnmulkt i medhold av
bustadoppføringsloven § 18.
OFFENTLIGE TILLATELSER
Det er ikke fremmet søknad om rammetillatelse
for prosjektet/denne delen av prosjektet (blokk
A i salgstrinn 1). Det tas følgelig forbehold om
godkjent rammetillatelse, igangsettingstillatelse
samt eventuelle vilkår/forutsetninger fra Tromsø
kommune. Generelle krav til bygget er Byggeforskrift
2017, (TEK17).
Selger/utbygger har ansvaret for at det foreligger
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for
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FORRETNINGSFØRER
Det er p.t. ikke inngått forretningsførerkontrakt,
men selger/utbygger vil på vegne av «Boligsameiet
Storelvtun 1» inngå avtale om forretningsførsel
innen overtakelse. Dette slik at forretningsførselen;
herunder blant annet innkreving av felleskostnader
og iverksettelse av nødvendige avtaler, er på plass
allerede ved innflytning.
ENERGIATTEST
Prosjektet er planlagt prosjektert og oppført iht.
energikravene i dagens byggtekniske forskrift
(TEK17). For nye boliger som bygges etter TEK17, vil
det være mulig å oppnå energikarakter C. Noen av
boligene kan imidlertid få annen energiklasse blant
annet som følge av beliggenhet i bygget (omfang
yttervegger/tak).
Det vil bli utstedt en egen energiattest for hver bolig
før overtakelse.
UTOMHUS/FELLESAREALER
Felles for boligblokkene (blokk A, B og C) på
Storelvtunet, er at eiendomsgrensene vil gå så nært
vegglivene til de respektive byggene som mulig.
Dette innebærer at de enkelte prosjektene (eks.
eierseksjonssameiene), vil ha marginalt uteområde
innenfor egen eiendom. Når det gjelder rekkehusene,
vil eiendomsgrensene gå i vegglivet mellom de
enkelte rekkehusene. Rekkehusene vil imidlertid i
tillegg ha noe naturlig tilhørende atkomst/parkering
og uteoppholdsareal på egne tomter.
De øvrige utomhusarealene på Storelvtunet;
altså restarealet etter at det er fradelt tomter
til boligblokkene og rekkehusene, skal eies og
disponeres i fellesskap av alle boligeierne innenfor
reguleringsområdet. Dette for å sikre god og
helhetlig drift- og vedlikehold av disse arealene til
beste både for trivselen for beboerne og verdien på
eiendommene.
De felles utomhusarealene (restarealet) planlegges
etablert og organisert i form av et realsameie
hvor det knyttes en eierandel per bolig innenfor
reguleringsområdet. Det tas imidlertid forbehold
om annen organisering av fellesområdene;
eksempelvis i form av etablering av Velforening el.
Uavhengig av organisering, tas det for ethvert tilfelle
sikte på utarbeidelse av vedtekter og etablering
av et styre som skal regulere og utøve driften av

fellesområdene.
Den enkelte bolig/boligeier må svare en
forholdsmessig andel av kostnadene til drift- og
vedlikehold av de utvendige fellesarealene for
området. For boligsammenslutningene legges det
opp til at kostnadsandelen for områdets fellesarealer,
dekkes over felleskostnadene.
Boliger på bakkeplan som evt. har eksklusiv
bruksrett til deler av utearealet, skal for egen regning
vedlikeholde dette utearealet. I eierseksjonssameiets
vedtekter vil det bli fastsatt at seksjonseier må ha
styrets samtykke før det kan foretas endringer av
disse utearealene (sette opp gjerde, fast innretning,
endring av dekket, plante busker etc.).
Fellesområdene vil i hovedsak utvikles i takt med de
respektive salgstrinnene; se vedlagte utomhusplan
som omfatter naturlig tilhørende del av fellesområdet
for salgstrinn 1.
Generelt orienteres det om at ferdigstillelse av
utvendige arealer må tilpasses væreforholdene
(årstider) samt ses i sammenheng med ferdigstillelse
av infrastruktur og området forøvrig; herunder tas
det forbehold om at utomhusarealer (på egen/
sameiets eiendom eller fellesområdet), ikke vil være
ferdigstilt samtidig med overtakelse av boligene
uten at dette gir kjøper rett for tilbakehold av deler av
kjøpesummen eller andre krav. Selger/utbygger skal
imidlertid for et slik tilfelle ferdigstille de respektive
utomhusarealene innen rimelig tid etter at relevante
hinder for ferdigstillelse, er avklart.
FORSIKRING
Frem til overtakelsen er eiendommen som sådan
forsikret av selger/utbygger. Etter overtakelsen vil
eierseksjonssameiet besørge eiendommen forsikret.
Den enkelte må imidlertid selv besørge innbo- og
eller annen nødvendig forsikring før overtakelse/
innflytning.
KOMMUNALE AVGIFTER /EIENDOMSSKATT
De kommunale avgiftene er p.t. ikke fastsatt
grunnet nybygg. De kommunale avgiftene fastsettes
og beregnes av Tromsø kommune. Se gjerne
dokumentet «Betalingssatser 2019» som finnes på
https://www.tromso.kommune.no/betalingssatserog-gebyrregulativ.122933.no.html for nærmere
informasjon. Dokumentet oppdateres årlig. De
kommunale avgiftene/eiendomsskatt vil ikke
omfattes av felleskostnadene for den enkelte bolig/
seksjon, men faktureres seksjonene direkte fra
Tromsø kommune. For det tilfellet at kommunale
avgifter og eiendomsskatt likevel må omfattes av
felleskostnadene, vil fordeling av disse skje iht.
kommunens regler for dette.
LIGNINGSVERDI
Ligningsverdiene for boligene vil være avhengig

av om det er en primærbolig eller sekundærbolig.
Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25%
av markedsverdien/ kvadratmeterprisen for
primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1.
januar) og 90% for sekundærboliger. Ligningsverdien
fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris
som beregnes av Statistisk sentralbyrås årlige
kvadratmetersatser. For beregning av ligningsverdi,
gå inn på www.skatteetaten.no.
VEG-VANN-KLOAKK
Reguleringsområdet vil være tilknyttet offentlig
veg, vann og avløp. Interne veger innenfor
reguleringsområdet, vil imidlertid være private
og omfattes av nevnte realsameie jfr. punktet
«Utomhus/fellesarealer».
DRIFTS- OG FELLESKOSTNADER
Kostnader med sameieeiendommen som ikke
knytter seg til den enkelte seksjon, er å anse
som felleskostnader som dekkes ved månedlig
innbetaling fra seksjonseierne til «Boligsameiet
Storelvtun 1».
Felleskostnadene skal fordeles mellom
seksjonseierne etter sameiebrøken. Dette med
unntak for kostnader som per definisjon ikke er
felleskostnader men som likevel betales av sameiet
og innkreves over felleskostnadene slik som
eksempelvis kabel-tv, internett, andel driftskostnader
fellesområdet (realsameiet), evt. oppvarming av egen
bolig mv. Slike kostnader kan fordeles med lik del på
alle seksjonene, etter faktisk forbruk eller på annen
hensiktsmessig og rettferdig måte, se utkast til
sameievedtekter for nærmere informasjon.
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Selger/utbygger skal videre sende en skriftlig
orientering om forventet ferdigstillelse til kjøper ca. 3
måneder før forventet ferdigstillelse samt ved enhver
vesentlig endring i tidligere angitte tidspunkt for
forventet ferdigstillelse.

boligen senest ved kjøpers overtagelse av denne.
Det er ikke lov å ta boligen i bruk før slik midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest foreligger. Kjøper
har heller ingen plikt til å overta eller foreta oppgjør
uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
foreligger. Dersom det er utstedt midlertidig
brukstillatelse, er det selgers/utbyggers plikt å følge
opp denne; herunder fremskaffe ferdigattest når
gjenstående forhold er utbedret/ferdigstilt.

De stipulerte felleskostnadene som er angitt i
prislisten, er p.t. fordelt utelukkende på boligenes
areal/BRA. Det tas imidlertid forbehold om at
sameiebrøken kan inneholde andre elementer, eks
tilleggsarealer og/eller særskilt dedikerte arealer, eller
at sameiebrøken kan fastsettes på annen rimelig
og rettferdig måte; eksempelvis delvis basert på
bruksenhetenes/seksjonenes areal og delvis med lik
del på hver bruksenhet/seksjon.
Driftskostnadene/felleskostnadene skal blant annet
dekke forsikring av eiendommen/bygget, renhold av
fellesarealer, vaktmestertjenester, strøm fellesarealer,
snømåking, annen drift- og vedlikehold av eiendom
og bygning, avsetning vedlikehold, serviceavtaler,
forretningsførsel, styre- og konsulenthonorarer
etc. I tillegg vil felleskostnadene her også dekke
kollektiv avtale om levering av kabel-TV og bredbånd,
andel andel av driftskostnader for de utvendige
fellesområdene på Storelvtunet og evt. oppvarming
av den enkelte bolig. De sistnevnte er kostnader som
per definisjon ikke er felleskostnader, men som det
likevel av ulike årsaker er hensiktsmessig at tas over
felleskostnadene.
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Størrelsen på felleskostnadene er ikke endelig
fastsatt p.t. Dette avhenger også både av endelige
priser som oppnås samt hvilke tjenester sameiet
selv velger å rekvirere utover de helt nødvendige
kostnadene. Se imidlertid prislisten for stipulerte
felleskostnader per måned per bolig basert på
foreliggende stipulerte driftsbudsjett; herunder basert
på foreliggende informasjon, erfaringstall og prisnivå.

UTLEIE
Som seksjonseier i et eierseksjonssameie
disponerer man fritt over egen seksjon med de
begrensninger som måtte følge av sameieforholdet
og eierseksjonsloven. En seksjonseier kan følgelig
fritt selge, pantsette og leie ut sin seksjon innenfor
formålet. Avhengig av organisering, omfang
og hyppighet av utleie, kan utleie grense mot
næringsvirksomhet med de begrensinger dette
kan medføre. Det bemerkes i denne anledning
at det den 10. april d.å. ble vedtatt endringer i
eierseksjonsloven som innebærer at kortidsutleie av
hele boligseksjonen ikke vil være tillatt for mer enn 90
dager per år. Med korttidsutleie menes utleie i inntil
30 døgn sammenhengende. Denne lovendringen trer
i kraft fra 01.01.2020.
ENDRINGER/TILVALG
Kjøper har iht. bustadoppføringsloven anledning til å
gjøre endringer på leveransen. Alternative materialog produktvalg vil imidlertid få en priskonsekvens.
Endringsarbeider er alle ønsker utover den
forhåndsdefinerte leveransen.
Endringer avgrenses i utgangspunktet til
kjøkkeninnredning, sanitærutstyr på bad og kjøkken,
antall og plassering av stikkontakter, belysning,
gulv (parkett), fargevalg på vegger og flisarbeid
på bad og gang. I tillegg kan det vurderes mindre
bygningsmessige endringer (f.eks. endring av/
på lettvegger eller mindre utsparinger for dør i
bærevegg). Mht. felles gjennomgående sjakter og
eventuell bruk av badromskabiner, vil enkelte vegger
ikke la seg flytte uten at det blir uforholdsmessig
kostbart.
Endringer krever ofte omprosjektering og
må godkjennes av selger/utbygger. En
endringsforespørsel kan komme til å involvere
prosjekterende, arkitekt, entreprenør og
myndigheter. Da alle endringer må prosjekteres, vil
også fremdriften i byggeprosessen medvirke på
priskonsekvensen (samt hvorvidt det er mulig å
gjennomføre endringen). Det åpnes ikke for endringer
som påvirker andre boliger eller byggets fasader.
Tekniske installasjoner skal i hovedsak beholde sine
opprinnelige plasseringer.
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prosjekteringsfasen og det tas også forbehold om
eventuelle endringer av antall boliger/eierseksjoner i
salgstrinnet.

b) ikke står i sammenheng med selgers/utbyggers
ytelse, eller

av kjøpekontrakt uten selgers/utbyggers samtykke.
Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt med
henblikk på å ikke overta eller bebo denne, herunder
som et videresalgsobjekt, vil videresalget reguleres
av Bustadoppføringsloven. Dette innebærer at kjøper
må oppfylle vilkår i bustadoppføringsloven ved evt.
videresalg som også medfører garantistillelse.

c) vil medføre ulemper for selger/utbygger som
ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve
endringen eller tilleggsarbeidet.

DIVERSE/SELGERS FORBEHOLD
Forbehold om gjennomføring av prosjektet og
byggestart:

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv
om fradeling, seksjonering eller tinglysing av
hjemmelsovergangen ikke er gjennomført
på overtakelsesdagen. Kjøpesummen med
omkostninger og evt. endringsbestillinger, vil for
et slikt tilfelle bli stående på oppgjørsansvarliges
klientkonto inntil kjøper er sikret hjemmel og
panteforholdene er avklart.

a) vil endre kontraktssummen med 15% eller mer,

Selger/utbygger skal skriftlig klargjøre for kjøperen de
kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av
de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.
Som «skriftlig» regnes også bruk av e-post med
mindre annet er avtalt. Avtale om endringer/tillegg,
skal inngås skriftlig.
Ved ønske om å slå sammen flere boliger, kan det
være mulig, men må gjøres på et tidlig stadium i
byggeprosessen.
Ved endringer tilkommer det et fast endringsgebyr
stort kr. 15.000,-. Dette i tillegg til kostnadene
ved endringer som bestilles/foretas. Selger/
utbygger forbeholder seg rett til å kreve gebyret
som kompensasjon for utarbeidelse av pristilbud,
tegninger mv. selv om utarbeidelsen av pristilbud
mv. ikke resulterer i noe bestilling fra kjøpers side, jfr.
Bustadoppføringslova § 44.
Selger/utbygger kan la arbeidet med endringer og
tilvalg forestås og administreres av entreprenør.
AVBESTILLING
Kjøper har rett til å avbestille hele leveransen
før overtagelse har funnet sted. Avbestilling
før det foreligger igangsettingstillatelse fra
Tromsø kommune, medfører at kjøper må
betale et avbestillingsgebyr tilsvarende 10% av
kjøpesummen for boligen. Avbestilling etter at
det foreligger igangsettingstillatelse, medfører
krav om full erstatning for selgers/utbyggers
økonomiske tap som følge av avbestillingen. Jfr.
bustadoppføringslova kap. VI.
SALG AV KONTRAKTSPOSISJON
Salg av kontraktsposisjon (videresalg) er kun tillatt
etter forhåndsgodkjenning fra selger/utbygger.
Selger/utbygger kan på fritt grunnlag nekte slik
godkjenning. Videresalg før selgers/utbyggers
forbehold er avklart, kan ikke påregnes akseptert.
For det tilfelle at godkjenning gis, påløper det et
transportgebyr stort kr. 100.000,- som tilfaller selger/
utbygger.
Selger/utbygger påberoper seg opphavsrettighetene
til alt markedsmateriell for prosjektet, herunder bilder
og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte prosjektets
markedsmateriell i sin markedsføring for transport

Selger/utbygger tar forbehold om:
i) endelig godkjenning av prosjektet i Tromsø
kommune før byggestart; herunder tas
det forbehold om at Tromsø kommune gir
ramme- og igangsettingstillatelser og at
disse ikke blir påklaget før boligprosjektet kan
gjennomføres og byggestart kan iverksettes.
Det tas også forbehold om evt. særlige vilkår i
rammetillatelse.
ii) at 70% av prosjektverdien må være solgt
for at prosjektet skal kunne gjennomføres;
herunder byggestart igangsettes. Søknad
om igangsettingstillatelse kan ikke påregnes
fremmet før slikt tilstrekkelig salg er oppnådd.
iii) at byggelån på ordinære vilkår innvilges. Slikt
byggelån avklares ikke før tilstrekkelig salg er
oppnådd.
iv) at totalentrepriseavtale på ordinære vilkår
oppnås og inngås.
Forskyvelser i forhold til evt. angivelser om antatt
byggestart/ferdigstillelse etc. som følge av
manglende avklaring av forbeholdene nevnt her, gir
ikke grunnlag for å gjøre selger/utbygger ansvarlig
for døgnmulkt eller andre krav. Det bemerkes
imidlertid at selger/utbygger kan beslutte å iverksette
igangsetting selv om ikke alle forbeholdene skulle
være løftet.
Selger/utbygger varsler kjøper skriftlig når bygging
igangsettes (byggestart). Arbeider med og på
eiendommen, eller i reguleringsområdet forøvrig,
som gjøres før slikt varsel foreligger, er ikke å regne
for byggestart i forhold til angivelsene her.

Det kan bli ulike ferdigstillelse- og
overtakelsestidspunkt av de respektive boligene med
tilhørende fellesarealer.

Ved overtakelse må det påregnes at det gjenstår
mindre innvendige eller utvendige arbeider på
eiendommens fellesarealer uten at dette gir
grunnlag for misligholdsbeføyelser fra kjøpers side.
Det orienteres videre om at det ved overtakelse
fortsatt vil gjenstå betydelige bygningsarbeider i
forhold til ferdigstillelse av alle planlagte prosjekter
innenfor reguleringsområdet; herunder arbeider med
ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer,
tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper
aksepterer at det vil være støy fra byggearbeidene,
behov for anleggstrafikk og anleggsinstallasjoner
for å ferdigstille hele området i flere år fremover og
fraskriver seg retten til å klage på tiltakene. Selger/
utbygger må følgelig forbeholde seg retten til å
ha stående maskiner og utstyr på området samt
visnings- og byggeplasskilt frem til siste bolig er
ferdigstilt og overlevert. Det tas forøvrig også
generelt forbehold om endringer av området.
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Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og
felleskostnader i sameiet, vedtas på første årsmøte i
sameiet etter overlevering av seksjonene.

Kjøperen kan forøvrig ikke kreve å få utført endringer
eller tilleggsarbeider som:

Det presiseres at prospektet ikke er bindende for
boligens detaljutforming som farger, materialer,
innredninger, mv. Det samme gjelder i forhold
til utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle
illustrasjoner, skisser,”møblerte” plantegninger
m.m. er ment å danne et inntrykk av de ferdige
boligene. Inntegnet utstyr/inventar medfølger
ikke, og det kan derfor fremkomme elementer
i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i
leveransen.

Dersom byggestart ikke har skjedd innen 31.06.2020,
kan begge parter deretter innen faktisk byggestart
ved skriftlig melding til den andre, gå fra avtalen
uten at dette fører til noen form for kompensasjon
for noen av partene. Delinnbetalingen/forskudd
tilbakebetales da kjøper med tillegg av opptjente
renter på oppgjørsansvarlig sin klientkonto.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett
til endringer som er hensiktsmessige og/eller
nødvendige, likevel slik at den generelle standard og
utførelse ikke forringes eller endres vesentlig. Typisk
eksempel på slik endringer er innkassing av tekniske
installasjoner. Kjøper aksepterer uten prisjustering
at selger/utbygger har rett til å foreta slike endringer,
samt rett til å foreta endringer i priser, planløsninger,
størrelser, samt antall enheter på de boligene som
ikke er solgt.

Øvrige generelle forbehold:
Selger/utbygger står fritt til å endre bolignumrene i

Dersom det er avvik mellom tegninger/prospekt/
salgsoppgave/leveransebeskrivelse/webside etc, er
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det leveransebeskrivelsen som gjelder og omfanget
av leveransen er begrenset til denne.
Det tas generelt forbehold om generelle skrive- og
trykkfeil i prospekt, prosjekt- og leveransebeskrivelse,
salgsoppgave og annet salgsmateriale; herunder
også nettsider, digitale versjoner og annen
markedsføring. Kjøper oppfordres til å gjennomgå
prospekt, leveransebeskrivelse, salgsoppgave,
tegninger og øvrige salgsdokumenter nøye
for å forsikre seg om at hun/han har fått med
seg alle detaljer vedrørende prosjektet, arealer,
leveranseomfanget, samt egne forpliktelser.
Materiellet inneholder flere perspektiver, utsiktsbilder
og datagenererte bilder som kan avvike fra endelig
oppføring mht. arkitektur, tekniske løsninger,
byggenes plassering på tomten/området og
utsiktsforhold. Alle illustrasjoner må dermed
betraktes som omtrentlige og skissepregede.

STORELVTUN

Det gjøres oppmerksom på at Tromsø kommune,
som ledd i sin strategi om å spre sin boligportefølje,
ofte kjøper boliger i nye boligprosjekter.
Det gjøres også oppmerksom på selger/
utbygger Storelvtunet 1 AS, har inngitt tilbud til
Tromsø kommune om å etablere en boligklynge
for utviklingshemmede (8 leiligheter pluss
fellesfasiliteter) i prosjektet. Dette er i utgangspunktet
tiltenkt i salgs- og byggetrinn 3.
Utbygger/selger tar til sist også forbehold:
• om endringer i dokumentavgift og
tinglysningsgebyr.
• om endring i merverdiavgift (mva).

• Kjøkkentegninger
• Utomhusplan
• Reguleringsplan og bestemmelser
• Utkast til stipulert driftsbudsjett for
eierseksjonssameiet
• Utkast til sameievedtekter
• Grunnboksutskrift for hovedbruket
• Energiattest for prosjektet samlet
• Bustadsoppføringsloven
• Eierseksjonsloven
Salgsoppgaven her og øvrig salgsdokumentasjon
utfyller hverandre og må ses i sammenheng.
KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i
prospekt, leveransebeskrivelse, salgsoppgave,
reguleringsplaner, vedtekter, tegninger og annen
dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til.
Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er
ønskelig, bes kjøper henvende seg til salgsansvarlig.
Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av
forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på,
eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt
å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt
med salgsansvarlig dersom noe er uklart, og det
presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner
sted før bindende avtale om kjøp inngås.

• om panthavers frigivelse av tinglyst pant, og
samtykke i salget.
• om myndighetenes godkjenning og tinglysning av
fradelinger og seksjoneringer.

SALGSDOKUMENTASJON
Kjøper bes sette seg inn følgende dokumenter for
utfyllende informasjon om prosjektet:
• Leveransebeskrivelse
• Salgsoppgave
• Prospekt
• Salgstegninger
• Plantegninger
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Illustrasjon. Endringer vil forekomme.

Forbeholdene i punktet her er ikke uttømmende
og må kompletteres med øvrige forbehold inntatt i
salgsdokumentene forøvrig.

91

STORELVTUN

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.
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Illustrasjon. Endringer vil forekomme.
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Budskjema – Storelvtun
Kontaktpersoner

Stine N. Pedersen
Vibeke Pedersen

M: 911 23 469
M: 906 60 348

E: stine@totale.no
E: vibeke@totale.no

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighet:
Undertegnede inngir herved følgende bud på ovennevnte bolig,
NOK:

+ omkostninger iht. angivelse i salgsoppgaven

Kjøpesum og omkostninger finansieres slik:
Låneinstitusjon:

Beløp:

Referanseperson og tlf.nr.:

Egenkapital:

Mitt/vårt bud er gitt med forbehold om:

Total:

Budfrist:
Budet vedstås til og med den:		
kl.
(Dersom klokkeslett ikke oppgis vedstås budet frem til kl. 15.00 denne dag).
Jeg/vi er klar over at dette budet er bindende når det er kommet til selgers kunnskap, dersom det ikke er gitt spesielle forbehold. Et
avgitt bud kan ikke trekkes tilbake når det er gjort kjent for selger. Hvis budet aksepteres, er det inngått bindende avtale. Videre er jeg/
vi innforstått med at selger kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Jeg/vi er innforståtte med at
kontrakt skal inngås på de rettigheter, forpliktelser og de vilkår som fremgår av salgsprospektet.
Ved flere budgivere må det krysses av i feltene:

Budgiverne gir hverandre fullmakt til å foreta endringer og forhøyelser av budet.
Endringer og forhøyelser av budet må bekreftes av begge/alle budgivere.

Sted, dato:
Undertegnede 1:

Fornavn:

Etternavn:

Personnr. (11 siffer)
Undertegnede 2:

Fornavn:

Etternavn:

Personnr. (11 siffer)
Adresse:

Postnr.:

Epost:

Tlf.arb.:

Underskrift kjøper 1:

Poststed:

Tlf.priv.:

Tlf.mob.:

Underskrift kjøper 2:

Forhøyelser/endringer/notater

Legg ved gyldig legitimasjon her

Legg ved gyldig legitimasjon her

