Norønna
Prosjekterte arkitekttegnede eneboliger på Tromsøyas ettertraktede vestside |
Garasje | Høy standard | Mulighet for å etablere utleie |
Prisantydning kr 11 700 000,- + omk (lave omkostninger)
Tomt 1300 kvm felles eiet

Norønna Bregnevegen 12

Norønna
Meget attraktivt og barnevennlig område
med en rekke lekeplasser og frimområder i
nærheten.
Fantastiske solforhold fra morgen til sent på
kvelden og flott utsikt mot Kvaløya.
Her kan du bo i nærheten av blant annet
dagligvarehandel, skole, barnehager og
kollektivtransport, samt flotte turmuligheter
i nærheten.

∞



I enden av Bregnevegen kommer du inn på
naturstiene over Kvaløyvegen og opp i
løypenettet til Tromsømarka med tur‑ og
lysløyper som prepareres hele vinterhalvåret,
dette er ca 5 minutters gange fra husene.
Alle boligene blir i hovedsak orientert mot
sør og vest, men også slik at at du får
kveldssol fra nord.
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Kort om eiendommen
Hjem Eiendomsmegling har gleden av å
presentere disse flotte boligene som skal
føres opp i Norrøna på Tromsøyas vestside.
Boligene får en flott arkitektonisk utførelse
med store glassflater og lekkert materialvalg.
Totalt føres det opp 3 eneboliger som er
tilrettelagt slik at en med små investeringer
kan etablere utleie i deler av boligen.
Her kan du bo i rolige omgivelser samtidig
som du har "alle" ønskede fasiliteter i
gangavstand fra ytterdøra; skole, barnehager,
rekreasjonsområder, lysløypa og
handelspark. Gode buss forbindelser til både
sentrum og UNN/UIT.

Området er kjent for gode sol‑ og
utsiktsforhold og dette har utbygger ivaretatt
med å føre opp boligene med store vinduer
og veranda i solretning.
Vi tar gjern ei mot dere til et møte for å gå
igjennom prosjektet her på kontoret, eller vi
kan møtes på eiendommen.
Dette er en sjelden mulighet! ‑ Ikke la
sjansen gå fra deg! Kun 3 boliger ‑ og de
selges til fastpris.
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BREGNEVEGEN 12

∞
Stue i Hus C

EIENDOM
Bregnevegen 12, 9016 TROMSØ
EIENDOMSBETEGNELSE
Gårdsnummer 118, bruksnummer 423 i Tromsø
kommune.
EIER
HC Property AS
KJØPERS OMKOSTNINGER
Dokumentavgift til staten, 2,5% av andel tomteverdi
fordelt på kvm.
Gebyr for tinglysning av skjøte: Kr 585,‑.
Gebyr for tinglysing av pantedokument: Kr 585,‑.
BOLIGTYPE
Enebolig m/seksjonsnummer
EIERFORM
Eiet
AREALER
HUS C: 188 kvm BRA /139 kvm P‑ROM
Arealene er oppgitt av utbygger og følger gjeldene
forskrifter for beregning av arealer herunder P‑ROM
/ BRA og S‑ROM.

BELIGGENHET
Meget attraktivt og barnevennlig område med en
rekke lekeplasser og frimområder i nærheten.
Fantastiske solforhold fra morgen til sent på kvelden
og flott utsikt mot Kvaløya.
Her kan du bo i nærheten av blant annet
dagligvarehandel, skole, barnehager og
kollektivtransport, samt flotte turmuligheter i
nærheten.
I enden av Bregnevegen kommer du inn på
naturstiene over Kvaløyvegen og opp i løypenettet til
Tromsømarka med tur‑ og lysløyper som prepareres
hele vinterhalvåret, dette er ca 5 minutters gange fra
husene.Alle boligene blir i hovedsak orientert mot
sør og vest ‑ samt også kveldssol fra nord.
GRUNNAREALER
Felles tomt eid av sameiet.
Tomten er plassert i hellende terreng i vestlig
retning, litt mot sør. Adkomst rundt eiendommens
tomt via terreng og trapper i terreng som opptar
nivåforskjeller.
Eiendommen blir eid av de 3 boligene, hvor
utearealer og bruk vil styres etter vedtekter / avtaler.
Vedtekter for bruk av fellestomter vil foreligge før
overtagelse.
Tomteareal: 1300 m²
Tomt/Eierform: Eiet tomt

OMKOSTNIGNER
Dokumentavgift til staten, 2,5% av andel tomteverdi
fordelt på kvm.
Gebyr for tinglysning av skjøte: Kr 585,‑.
Gebyr for tinglysing av pantedokument: Kr 585,‑.
ca kr 61 170,‑ pr. bolig

STANDARD
Boligene leveres med helt ny og fin standard iht
leveransebeskrivelse som følger vedlagt til
salgsoppgaven.
Grunnleveransen i prosjektet er god,
så her får dere servert en topp moderne og fin bolig
med lys og tiltalende standard.
Dersom dere ønsker å gjøre oppgraderinger av
standarden underveis i prosjektet så er dere
velkommen til det i samarbeid med utbygger.

OPPVARMING
Gulvvarme i våtrom og ellers elektrisk oppvarming.

ENERGIMERKING
Boligene vil energimerkes før innflytting.

ETASJE
Alle boligene er over 2 plan.

FORMUESVERDI
Ikke oppgitt da byggene er under under oppføring.

PRISER
HUS C: kr 11 700 000,‑ + omk

KOMMUNALE AVGIFTER
Dette vil bli fastsatt etter oppføring og når
kommunen begynner å fakturere de kommunale
avgiftene.

TINGLYSTE HEFTELSER OG RETTIGHETER
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/
rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny hjemmelshaver:
5401/118/423:
14.04.2021 ‑ Dokumentnr: 431772 ‑ Registerenheten
kan ikke disponeres over uten samtykke fra
rettighetshaver
Rettighetshaver: Eiendomsmegler 1 Nord Norge AS
Org.nr: 931 262 041
Elektronisk innsendt
24.08.1967 ‑ Dokumentnr: 402698 ‑ Registrering av
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:5401 Gnr:118 Bnr:43
01.01.2020 ‑ Dokumentnr: 1288004 ‑
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1902 Gnr:118 Bnr:423
VEI, VANN, AVLØP
Offentlig veg, vann og avløp. Private stikkledninger
ut til det offentlige nett.
FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse foreligger. Kjøper har
heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør
før midlertidig brukstillatelse foreligger. Dersom
kjøper likevel velger å overta, er det ikke mulig å
bebo boligen/ta boligen i bruk (kan flytte inn møbler,
men ikke overnatte). Å bebo uten brukstillatelse kan
medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra
kommunen.
Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om
dagbøter. Selger er ansvarlig for å fremskaffe
midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Det er ikke
tillatt å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse. Dette følger megler opp i
prosessen.
OFFENTLIGE PLANER/REGULERING/
KONSESJONSPLIKT
Eiendommen er underlagt regplan 142 og 14‑001 og
med bestemmelser. Regulert til bolig og barnehage.
Kopi av dokumentene utleveres ved henvendelse til
megler.
Eiendommen er registrert å ligge innenfor følgende
hensynssone: Sone for flystøy.

DIVERSE
Selger tar følgende forbehold :
‑
At det foreligger en for selger tilfredsstillende
prosjektfinansiering, som vil utløses i utgangspunket
ved to salg.
Handelen følger Lov om avtalar med forbrukar om
oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)
1 parkering i privat garasje pr seksjon.
Oppstillingsplass på adkomst/ tomt.
Se leveransebeskrivelse for mer informasjon.
UTLEIEADGANG
Det vil være mulighet å kunne benytte deler av 1.
etasje til hybelutleie med lyd‑ branndør mellom
hovedenhet og utleid areal. Dette kan leveres av
utbygger, men vil da bli et tilvalg i tillegg til avtalt
fastpris på boligen.
Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom
sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger
av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele
boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt.
Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med
korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn
sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes
i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og
120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst
to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.
Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av
vedtektene for nærmere informasjon om hvilke
vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med
megler for ytterligere informasjon.
LOVANVENDELSE
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i
bustadoppføringslova av 13.juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova bruker benevnelsene
entreprenøren og forbrukeren, noe som tilsvarer
selger og kjøper i kontraktdokumentet.
Bustadoppføringslova sikrer kjøperen rettigheter
som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten jfr.
bustadoppføringslova § 3. Bustadoppføringslova
kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses
som profesjonell/investor, eller når leiligheten er
ferdigstilt. I slike tilfelles vil handelen i hovedsak
reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 03.
juli 1992 nr.92. Selger kan likevel akseptere å selge
etter bustadoppføringslova.
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INFORMASJON OM EIENDOMMEN

OPPDRAG
1‑5007/21

BETALINGSBETINGELSER
Full kjøpesum og omkostninger innbetales pr.
overtakelsesdato. For tilvalg og endringsbestillinger
vil selger fakturere dette fortløpende ved bestilling.
Ved delinnbetaling av kjøpesummen eller tilvalg/
endringsbestilling kan beløpet fortløpende utbetales
til utbygger/selger dersom det er stilt §47 garanti
etter Bustadoppføringslova. Dette gjelder inntil 90 %
av kjøpesummen. De siste 10% kan først bli utbetalt
etter at hjemmelen er overført kjøper. Ved eventuell
forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter
av 17.12.1976 nr.100.
For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova
vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar
med Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47.
Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta
utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og
meglers egne undersøkelser.
SALGSBETINGELSER OG KJØPETILBUD
Avtalen anses inngått når kjøper har levert megler
bindende kjøpstilbud, selger har akseptert dette, og
aksept er meddelt kjøper.
Salgsoppgaven med vedlegg utgjør sammen med
akseptbrev og tegninger de samlede avtalevilkårene
for kjøp av den aktuelle eiendommen.
Kjøper skal stille finansieringsbevis
godkjent av selger som sikkerhet for kjøpesum og
omkostninger.
I henhold til bustadoppføringslovas § 12 stiller selger
sikkerhet for kontraktsforpliktelsene. Sikkerheten er
gjeldene i byggeperioden og frem til 5 år etter
overtagelse av boligen. Garantien skal utgjøre 3 % av
vederlaget frem til overtagelsen og 5 % av vederlaget
etter overtagelsen. Garanti etter
bustadoppføringslova § 12 stilles av selger så snart
bindende avtale er inngått. Er det tatt forbehold om
åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger
eller igangsettingstillatelse, er det tilstrekkelig at
garantien stilles først når forbeholdene er falt bort.
Garanti skal uansett stilles før oppstart av

byggearbeider.
VIKTIG INFORMASJON
Seksjonseierne må betale fellesutgifter til sameiet til
dekning av sameiets driftsutgifter. Hvor store
kostnadene blir, vil være avhengig av hvor mange
ytelser sameiet rekvirerer. Størrelsen på fellesutgifter
er således ikke endelig fastsatt. Stipulerte
fellesutgifter fremgår av prislisten. Endelig
fastsettelse av første års driftsbudsjett
ogfellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende
sameiermøte.
SALG AV KONTRAKTSPOSISJONER
Såfremt kjøper er en forbruker og skulle ønske å
omsette kjøpekontrakten, aksepteres dette av selger
under forutsetning av at selger får en
tilfredsstillendedokumentasjon på at ny kjøper trer
inn i kontrakten med de samme rettigheter og
forpliktelser som den opprinnelige kjøper med tillegg
av eventuelle endrings‑/ tilleggsavtaler. Ny kjøper
må fremlegge
tilfredsstillende finansieringsbevis iht. prosjektets
salgsoppgave. Opprinnelig kjøper vil etter dette være
fri fra sitt kontraktsforhold med selger. Opprinnelig
kjøpers eventuelle merverdi i forbindelse med
omsetning av kjøpekontrakten utbetales først når
hjemmelen er tinglyst på den nye kjøperen. Selger
betinger seg et administrasjonsgebyr fra opprinnelig
kjøper på kr. 50 000,‑ inkl. mva. ved slik omsetning
av kjøpekontrakt til ny kjøper.
Eventuelle salgsomkostninger til megler for
videresalg av kjøpekontrakten vil tilkomme. For at
skjøtet skal utstedes og tinglyses på ny kjøper, må
ovennevnte forhold vedrørende kjøpekontrakten
være i orden.
Hvis disse forholdene ikke er bragt i orden innen
overtagelsen, må opprinnelig kjøper oppfylle
kontraktsforpliktelsene.
FORBEHOLD FRA UTBYGGER
Selger tar forbehold om å kunne endre prisene på
ikke solgte boliger uten forutgående varsel.
Selger tar forbehold om endringer i
kjøpsomkostningene som følge av evt endringer i
offentlige avgifter og gebyrer.
Alle perspektiver, illustrasjoner og møblerte
tegninger/planskisser er kun for å gi inntrykk av en
ferdig bebyggelse. Det vil derfor fremkomme
elementer som ikke inngår i leveransen som bl.a.
møbler/ garderober/ sanitærutstyr etc. Innvendige
rørføringer kan bli endret. Nedforinger, dragere,
søyler, lister og innkassinger kan avvike i forhold til
illustrasjoner og tegninger i salgsprospektet,
annonser, internett og andre markedsføringskanaler

‑ som følge av at dette ikke er ferdig prosjektert på
salgstidspunktet.
Tegningene i salgsbrosjyren er ikke i målestokk og
må derfor ikke benyttes for beregninger ettersom
avvik kan forekomme. Selger har tegninger i riktig
målestokk tilgjengelig. Tegningene er utarbeidet av
arkitekt og det tas forbehold om at det vil komme
mindre endringer som følge av prosjektering av
boligene. Endelige tegninger blir utarbeidet når
prosjekteringen er ferdig og vil følge kontrakt som
vedlegg.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent
medsalgsprospekt, reguleringsplaner,
leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som
kjøper har fått tilgang til.
Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag
avforhold 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 megler før
avtale om kjøp av bolig inngås.

Utbygger forbeholder seg retten til å kunne gjøre
endringer/ justeringer av fasadeutforming, vindu,
rom med mer ‑ ut fra det foreliggende
tegningsgrunnlaget.
Opplysninger gitt i salgsprospekt, internett,
annonser og andre markedsføringskanaler er gitt
med forbehold om rett til endringer som er
nødvendig og hensiktsmessig uten at den generelle
standarden forringes.

ANNEN INFO
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å
erverve bolig til eget bruk.
Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta
ethvert bud uten å måtte begrunne det.
For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid
til anvendelse.

Alle tegninger er utarbeidet av arkitekt. Det tas
forbehold om inntil 5% avvik på areal da arealet ikke
er målt opp av takstmann. Arealavvik inntil 5% gir
ikke kjøper rett til erstatning.
Det tas forbehold om skrivefeil i tekst og
tallstørrelser.
PRISINFORMASJON
Selger tar forbehold om rett til å, uten varsel, til
enhver tid kunne endre priser på ikke solgte enheter.
TILVALG OG ENDRINGER
Kjøper har mulighet til å gjøre endringer i henhold til
prosjektets endringsrutiner. Kjøper kan ikke påregne
å gjøre endringer for mer enn 15 % av kjøpesummen.
Det vil bli satt opp frister og eventuell
priskonsekvens for slike endringsbestillinger
AVBESTILLINGER
Kjøper har frem til igangsettingstillatelse foreligger,
rett til å avbestille leveransen mot betaling av et
avbestillingsgebyr på 10% av kjøpesummen. Ved
avbestilling etter tidspunktet for
igangsettelsestillatelse må kjøper dekke utbyggers
fulle økonomiske tap.

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse
der kjøper anses som profesjonell/ investor, eller når
boligen er ferdigstilt.
I slike tilfeller vil handelen normalt bli gjennomført
etter avhendingslovens bestemmelser, lovav 3. juli
1992 nr. 93.
Megler har mer informasjon om kjøkkenleveransen,
EL installasjonen og produktark fra rørlegger. Ta
kontakt med megler for oversendelse av dette.
HVITVASKINGSREGLENE
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler,
Hjem Eiendomsmegling AS, pliktig til å gjennomføre
legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.
Det samme gjelder for medkontrahenten til
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle
rettighetshavere til salgsobjektet.
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til
legitimasjon eller megler har mistanke om at
transaksjonen har tilknytning til utbytte av en
straffbar handling eller forhold som rammes av
straffeloven 147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse
gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke
holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne
medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle
rettighetshavere til salgsobjektet eller deres
medkontrahent.
Dette innebærer at mistanke om mistenkelige
transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger vil bli
innrapportert til Økokrim.
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Leveransebeskrivelsen beskriver den tekniske
standard som inngår i leveransen. Leveransen
utføres i henhold til gjeldende forskrifter og
standarder. Dersom det ikke er henvist til noe annet
gjelder følgende:
• Offentlige lover, forskrifter og standarder med
hensyn til krav, utførelse og
materialbruk.
• Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende
byggeforskrift for prosjektet.

Einar Nyland‑Storhaug
tlf: 970 73 555
einar@hjemeiendomsmegling.no
HJEM EIENDOMSMEGLING
Grønnegata 40
9008 Tromsø
Tlf: 900 66 700
Org.nr.: 990 860 467
SALGSOPPGAVE DATO
22.09.2021
Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere
informasjon.
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ANDRE OPPLYSNINGER

EIENDOMSMEGLER MNEF
Christoffer Ryan
tlf: 943 08 550
christoffer.ryan@hjemeiendomsmegling.no

∞
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Stue med kjøkken i bakgrunnen i hus B.
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Stue i hus C
Norønna Bregnevegen 12
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∞

Prosjektet sett fra nord. Hus C blir til venstre i bildet.

UTROLIG ESTETISK PENT UTTRYKK

∞

På baksiden blir det fin morge n/og formiddagssol.
Barnehagen benytter uteområdet i svært liten grad.
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UTSIKT

∞

Mot kjøkken og stort vindu mot utsikten
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UTSIKT

∞

1 plan. Inngang til hybelutleie kan endres om ønskelig.
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UTSIKT

∞
2. plan

B re g n e ve g e n 1 2
Dato : 03.10.2021

Generell orientering :
Denne leveransebeskrivelsen redegjør for hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår ved leveransen.
Alle materialer og komponenter er av god kvalitet og tilfredsstiller kravene i henhold til gjeldende byggeforskrift.
Leveransebeskrivelsen er et kontrakts dokument og er å regne som en del av kjøpekontrakten.
HC Property AS forbeholder seg retten til å kunne foreta endringer i materialvalg, konstruksjoner og utstyr så fremt det
ikke går ut over kvalitet og standard.
Det vil bli utført lett byggvask av boligen ved ferdigstillelse og overlevering. Kjøper må selv regne med komplett nedvasking
for å gjøre boligen klar til bruk.
Materialer og utførelser angis i toleranseklasser i henhold til Norsk Standard 3420.
For boliger gjelder normalkrav for planhetstoleranser og normalklasse for retningstoleranser.
For garasjer gjelder toleranseklasse E.

Presisering :
Trebaserte materialer påvirkes av fuktighet og uttørking, og det kan oppstå sprekker i materialene på grunn av denne
bevegelsen. Selger er ikke forpliktet til å utbedre disse med mindre de er større enn 5mm i bredde. Listverk og
omramming/foringer kommer ferdig malt fra fabrikk. De vil ha synlige spikerhoder, og disse vil ikke overmales av selger.
Fram til overtakelsen av boligen forbeholder selger seg helt og full eiendomsrett over materialer og
utstyr som er på byggeplassen. Kjøper kan ikke før overtakelse tilføre materialer og utstyr, eller selv
utføre egeninnsats med mindre det foreligger en egen avtale om dette.
Kjøper må akseptere at det etter detaljprosjektering kan fremkomme behov for innkassinger, nedforinger, søyler og
bjelker som ikke fremkommer av salgsmaterialet.
Kjøper har kun adgang til prosjektet etter avtale med selger.
Illustrasjonsbilder i salgsoppgaven er kun ment for illustrasjonsmessige formål og er ikke retningsgivende for hverken
utseende eller innhold i leveransen, og kjøper gjøres med dette oppmerksom på at elementer som er vist på
salgillustrasjoner ikke nødvendigvis er inkludert i leveransen. Dette gjelder også utsikt vist gjennom vinduer på
bildeillustrasjonene.

LEVERANSEBESKRIVELSE

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg grundig inn i prosjektets leveransebeskrivelse.
Leveransebeskrivelsen går alltid foran både annen tekst i meglers salgsoppgave, tegninger, illustrasjonsbilder og annet
salgs- og markedsføringsmateriale.
All kommunikasjon mellom utbygger og kjøper skal foregå gjennom kjøpers portal i systemet BYGR som utbygger benytter
til kommunikasjon med kjøper og for å handtere tilvalg og endringer. Henvendelser pr. Epost og telefon vil som hovedregel
ikke bli besvart, og ingen bindende avtaler kan uansett gjøres pr telefon eller epost. Kjøper kan booke fysisk møte eller
Teams møte med utbygger gjennom sin portal i BYGR dersom dette er ønskelig. Garanti etter Bustaoppføringslova §12
stilles ved åpning av byggelån for prosjektet.

Hovedpost A - Grunnmur, fundamenteringer og gravearbeider.
Hovedpost B - Byggesett
Hovedpost C - Tømrer- og Snekkerarbeider
Hovedpost D - Rørleggerarbeider
Hovedpost E - Elektriske Installasjoner
Hovedpost F - Våtrom med tilhørende arbeider
Hovedpost G - Innvendige malingsarbeider

HOVEDPOST A

GRUNNMUR OG FUNDAMENTERINGER
-

Fundamentet til bygget leveres som støpt plate på mark iht krav i TEK 17.
Fundamentet kles med vortepapp under terreng.

Gravearbeider
-

Utgraving av byggegrop.
Tilkobling VA.
Tilfylling til grunnmur.
Maskinplanering av tomt.
Utlegging av plenjord og tilsåing av plen.
Etablering av adkomst og parkeringsplasser iht til tegninger. Leveres med asfaltert overflate, 1 lags asfalt.

-

Det leveres ytterdør type Gilje Hades eller tilsvarende i pris og kvalitet.

HOVEDPOST B

Boligens konstruksjon

Boligen er prosjektert og beregnet etter gjeldende byggeforskrifter i TEK17.

B-1 Yttervegger
-

Yttervegger leveres som EPS forskalingssystem fylt med betong.
Veggene pusses utvendig med fiberpuss-system beregnet for bruk på EPS.
Innvendig er veggene kledt med gipsplater som sparkles og males med Jotaproff Akryl eller tilsvarende maling i farge S-0500-N.
U Verdi iht TEK17 og evt spesifikk energiberegning.

B-3 Innvendige bærevegger
-

Innvendige bærevegger leveres dimensjonert for lasten de skal bære.

-

Veggene er isolert og kledt med gipsplater på begge sider.

-

Gipsplatene sparkles og males med Jotaproff Jotaproff Akryl eller tilsvarende maling i farge S-0500-N.

B-12 Innvendige trapper

-

Leveres med trinn og handlist i eik og rekkverk i glass, modell Tuva fra Solli Trappefabrikk.

B-13 Bruksområder utvendig
-

Adkomst og parkering leveres påført komprimert subb og 1 lags asfalt.
På andre uteområder leveres tomten maskinplanert, med utlagt plenjord og tilsådd plen.

B-14 Balansert ventilasjon

-

1 stk balansert ventilasjonsanlegg i hver boenhet.
Disse plasseres der hvor det er mest hensiktsmessig i forhold til installasjonen.

B-4 Innvendige delevegger
-

Innvendige delevegger leveres som stålkonstruksjon iht detaljprosjektering.

-

Veggene er isolert med mineralull og kledt med gipsplater på begge sider.

-

Gipsplatene sparkles og males med Jotaproff Jotaproff Akryl eller tilsvarende maling i farge S-0500.N.

B-15 Parkett

-

På alle gulv unntatt entre og bad leveres parkett type Boen Andante White 1 stavs EIGD32FD

B-5 Etasjeskillere
-

Leveres som plass-støpt betingdekke med egenskaper iht bruksområde og TEK17.
B-16 Listverk

B-7 Takkonstruksjon
-

Takkonstruksjonen leveres iht detaljprosjektering.

-

Taktekke utføres som Icopal papptekking i sort eller grå farge..

-

Takkonstruksjonen isoleres iht krav i TEK17.

-

På innside av takkonstruksjonen monteres det lekter og gipsplater som sparkles og males med Jotaproff Akryl eller tilsvarende maling i farge S-0500-N.

-

Det leveres hvitmalte gulvlister 12x58 mm i alle boenheter.

-

Rundt alle innerdører leveres det 12x58 mm hvitmalte lister med utforinger i hvit utførelse .

B-17 Verandaer og terrasse
-

Det leveres gran impregnert terrassedekke 28x120 til alle verandaer.
Rekkverk leveres som stolpeløst glassrekkverk.

B-8 Brann- og lydskillevegg mellom hovedleilighet og hybel
-

Leveres som dobbelvegg i stålkonstruksjon med mellomliggende luftespalte.
På hver side monteres det 2 lag gipsplater som sparkles og males med Jotaproff Jotaproff Akryl eller tilsvarende maling i farge S-0500-N

B-18 Garderobeskap

-

Det leveres 100 cm garderobeskap for hver sengeplass på soverom. Skapene leveres med hvite skrog og dører i slett, hvit utførelse.

B-10 Vinduer
-

Vinduer leveres som vedlikeholdsfrie med karmer i sort treverk kledt med aluminium utvendig og 3 lags energiglass.
U verdi på vinduer iht TEK17.
Rundt vinduer leveres det listefri utførelse innvendig

B-19 Fliser på våtrom og entréer

Alle bad og våtrom bygges iht TEK 17. Se også Hovedpost F.
B-11 Ytterdører

Hovedpost D
B-20 Kjøkkeninnredninger
RØRLEGGERARBEIDER
-

Det leveres kjøkken fra AUBO med slett fronter i sort farge, benkeplate i laminat og integrerte hvitevarer fra Electrolux.

-

Se egne og spesifiserte kjøkkentegninger.

B-21 Innerdører

-

D-1 RØRLEGGERARBEIDER
-

Rørleggerarbeid og utstyr leveres iht til beskrivelse fra Ness Rørmontasje datert 10.08.2021. Se vedlegg.

-

Leveranse av arbeid og utstyr utover dette er ikke inkludert i leveransen.

Det leveres Jeld-Wen Stable 401 eller tilsvarende i hvit farge.

B-22 Garasjer
-

Garasje leveres som på tegning, bygget i trevirke og med papptekking på tak. Samme fasadematerial og uttrykk som boliger.

HOVEDPOST E
ELEKTRISKE INSTALLASJONER

B-23 Pipe for ildsted

E-1 Elektriske installasjoner
-

-

Det leveres stålpipe med pipehatt utvendig og forblending innvendig jevnt med innvendig himling, klart for montering av ildsted.

-

Plassering av elektriske installasjoner vil bli utarbeidet i egen tegning.
Det er regnet med et antall elektriske punkter fra og med sikringsskap.
Tilleggspunkter kan kjøper bestille direkte via utbyggers samarbeidende elektroinstallatør.
Anlegget utføres som et skjultanlegg med hvite brytere og stikk.
Det leveres automatsikringer og jordfeilbryter.
Anlegget er dimensjonert slik at oppholdsrom kan varmes opp med
elektriske ovner tilkoblet via stikkontakt.
Det leveres armatur, belysningsutstyr og elektriske varmeovner.
Anlegget prosjekteres i henhold til NEK 400:2014
Se ellers vedlegg fra BP Energi for nøyaktig oversikt over innholdet i leveransen.
Leveranse av arbeid og utstyr utover dette er ikke inkludert i leveransen.

HOVEDPOST F
VÅTROM MED TILHØRENDE ARBEIDER
HOVEDPOST C
TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER

F-1 Spesifikasjon av våtromsarbeider
-

Type fliser er spesifisert slik ;

C-1 Tømrer og snekkerarbeider
-

Alle nødvendige betong, tømrer- og snekkerarbeider for å montere alle materialer nevnt i denne beskrivelsen er inkludert i leveransen

Bad alle boenheter

-

som veggfliser leveres TOWN GREY 60X60
som gulvfliser leveres TOWN GREY 60X60
på gulv i dusj leveres TOWN GREY 5X5 MOSAIKK

INNVENDIGE MALINGSARBEIDER

G-1 Spesifikasjon av innvendige malingsarbeider

MUA: 62m²

2

5.2

MUA: 60m²

A

BRA:
2x85 m²
170 m²

BRA:
27 m²

1
6.5

6.5

MUA: 62m²

BRA:
2x96 m²
192 m²

B

BRA:
12,5 m²

2.0

5.2

C

BRA:
2x84.5 m²
169 m²

1

BRA:
27 m²

6.3

7.0

7.2

6.0

-

Alle vegg og takflater med gipsplater sparkles, slipes og males til slutt med 2 strøk interiørmaling Jotaproff Akryl eller tilsvarende maling i farge S0500-N.
Det leveres listefri finish mellom vegg og tak, samt rundt vinduer i yttervegg.
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HOVEDPOST G

-

1:500

Tlf : +47 95889442
Epost: post@proarkitektur.no
Org nr: 819824142
www.proarkitektur.no

PRO Arkitektur AS

597,50 m²
BRA total

A 170 m²
27 m²
B 192 m²
27 m²
C 169 m²
12,5 m²

34,93 %

1300 m²
1129 m²
KJØREMØNSTER

ADKOMST

NYBYGG

MUA SONE

394,40 m²

Flisene leveres av Norfloor.
Forøvrig bygges alle bad og våtrom opp iht TEK17 og sertifisert personell kontrollerer tettesjikt på alle våtrommene.
Leveransen omfatter avretting over varmekabel der dette er nødvendig.
På flislagte entréer leveres det ikke tettesjikt under flisene.

%BYA

-

BYA

som gulvfliser leveres TOWN GREY 60X60

Maks tillatt BYA = 35%

-

TOMT
TOMT som BYA grunnlag:

Bod/teknisk rom

RIVES

som gulvfliser leveres TOWN GREY 60X60

HOVEDINNGANG

-
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188,81 m²

BRA TOTAL HUS C:
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BUDSKJEMA
Skannes og sendes pr. mail eller sms/mms til megler etter nærmere avtale.
+ omkostninger iht. salgsmateriell

Jeg/vi legger herved inn et bud på kr
og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtagelsesdato

Eventuelle forbehold

Jeg/vi bekrefter å ha lest “Forbrukerinformasjon om budgivning” (se baksiden) samt hele prospektet og godtarbetingelsene.

LES FØR DU GIR BUD

Bregnevegen 12, 9016 TROMSØ, oppdrag 1‑5007/21, gnr. 118, bnr. 423 i Tromsø kommune

VIKTIGE
AVTALERETTSLIGE
FORHOLD
1.

Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp
av fast eiendom.

Budgiver 1:

Budgiver 2:

Personnr:

Personnr:

Telefon på dagtid:

Telefon på dagtid:

Adresse:

Adresse:

Epost:

Epost:

Sted:

Dato

2.

Når et bud er innsendt til megler og han har
formidlet innholdet i budet til selger (slik at
selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende
for budgiver frem til akseptfristens utløp,
med mindre budet før denne tid avslås av

Sted:

selger eller budgiver får melding om at

Dato

eiendommen er solgt til en annen (man
bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer

Underskrift

Underskrift

samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe
flere enn en eiendom).

Kopi av gyldig legitimasjon

Kopi av gyldig legitimasjon

3.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere
ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4.

Når en aksept av et bud har kommet frem til
budgiver innen akseptfristens utløp er det
inngått en bindende avtale.

5.

Husk at også et eventuelt bud fra selger
til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig
er et bindende tilbud som medfører at det

FINANSIERING

foreligger en avtale om salg av eiendommen

Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/vår

Kontaktperson og tlf nr

dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

/

Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/vår
Kontaktperson og tlf nr
Jeg/vi anslår at vår egenkapital er på kr

/

Christoffer Ryan
Eiendomsmegler MNEF
Tlf 943 08 550 | E‑post christoffer.ryan@hjemeiendomsmegling.no

Hjem Eiendomsmegling
Besøksadresse Grønnegata 40,9008 Tromsø | Web hjemeiendomsmegling.no

