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Mæhlen Eiendom
Eiendomsutvikler

Boligene bygges av 
byggmester og entreprenør 
TotalRenovering.

TotalRenovering har lang 
erfaring og flerfaglig
bredde.

TotalRenovering  vil være 
din leverandør gjennom 
hele byggeprosessen.

Kun illustrasjon

Bo’gleder på rekke og rad!

Bo’gleder på rekke og rad
Lilletunet ligger på fastlandssiden i Tromsø øverst i Midtre Kaldslett, og 
i enden av Storbakkvegen. Prosjektet består av 12 innholdsrike boliger 
med god plass til hele familien. Boligene har nydelig utsikt og solrik 
beliggenhet. Mellom boligene vil det være lekeområde og tun. 

Vi tilbyr både 3-roms, 4-roms og 5 roms leiligheter og eneboliger i rekke. 
Alle leveres med private garasjeplasser i underetasjen inkludert i prisen.

Boligene selges fortløpende - noen få om gangen - og bygges av 
håndverkere på stedet. Dette gir deg og oss tid til å levere akkurat den 
boligen og kvaliteten du ønsker. 



Lilletunet ligger naturskjønt, solrikt 
og barnevennlig til øverst i Midtre 
Kaldslett. 

Lilletunet grenser opp mot skogen 
mot Gammelgård og Slipelva. 

Med bil: Ta av via avkjøringen “Midtre 
Kaldslett” på E8, sør for Biltrend. Følg 
Solstrandvegen og ta andre vei til 
venstre. Følg Storbakkvegen til enden.

Buss: Rute 28 og 29 stopper i krysset 
Solstrandvegen/Storbakkvegen.
Følg Storbakkvegen til enden.



På solsiden
Boligene er vestvendt orientert, og har balkong og terrasse  
plassert mot utsiktsretning. Solforholdene er dermed meget gode.

Boligområdet fremstår som meget rolig og barnevennlig da  
prosjektet ligger skjermet til i enden av en blindgate uten gjennom- 
gangstrafikk.  Tunet mellom husene gir barn et trygt og lunt leke-
område der foreldrene lett kan følge med fra stuevinduet.

Nord for boligene ligger Durmålselva og et nydelig skogs- 
område, dette fungerer som en naturlig skillelinje til nabofeltet. 
Mellom feltene ligger det flere stier.   
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Bakgården din er på flere tusen mål.
Rett bak boligene ligger det et fantastisk skogs- og fjellområde. 
Turmulighetene ved Lilletunet 2 er dermed meget gode.

Den mest populære turstien starter på sørsiden av Lilletunet.
Stien fører deg rett opp til Fløyfjellet. Synes ikke du det er nok, så 
har du Kalkfjellet, Rødryggen, Tromsdalenstinden og Ramfjord 
innen “gangavstand”. 

Skal du bare en liten tur, så går de nærmeste stiene parallelt over 
byggefeltene - her finner du både nord- og sørgående turstier.



Romslige 4-roms leiligheter
De største leilighetene har stue og kjøkken i toppetasjen og 
soverom i etasjen under. Leilighetene har 2 bad, eget vaskerom 
og leveres med romslig garasje og tilhørende sportsbod.

Store utsiktsvinduer/skyvedør mot balkonger/terrasse med 
glassrekkverk vil gi imponerende utsikt og lysforhold. 

Planløsningen gir god romfølelse da vindusflater og skyvedør 
starter ved gulvnivå.

4-romsleilighet
BRA:   119 kvm
P-ROM:  113 kvm
Garasje/sportsbod:   39  kvm
Uterom, terrasse:  19 + 5  kvm

Leiligheten kan leveres som  
4 eller 5-romsløsninger. Kontakt 
megler for alternativ planløsning.
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Kjøkkeninnredningen er  
utformet som en hestesko 
med åpen løsning mot stue.

Induksjonsovn og koketopp  
med frittstående takvifte 
følger med.

Kun illustrasjon



Innholdsrike 3-roms leiligheter
Velkommen inn i  innholdsrike, moderne og romslige 3-roms 
leiligheter. De leveres med 2 soverom, spisekrok, stor terrasse,  
vaskeromsnisje, romslig sportsbod og egen garasje med 
tilhørende gjesteplass utenfor.

Lysforhold, utsikt og totalinntrykk forsterkes med vestvendte 
vindusflater. 

3-romsleilighet
BRA:   62 kvm
P-ROM:  59  kvm
Garasje/sportsbod:   24  kvm
Uterom, terrasse:  16  kvm
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Kjøkken leveres med 
takhøye overskap og 
integrert hvitevarer.

I soverom leveres det 
skyvedørsgarderobe
med takhøye fronter 
med speil.

Kun illustrasjon



Lilletunet 2, Nord

Prosjekterte boliger

Prosjekterte boliger Eksisterende bolig

Status og oversikt
Lilletunet 2 er av praktiske årsaker delt i 2 trinn; 
“Sør”og “Nord”, - 6 bygg i hvert trinn.

Boligene i “Nord” bygges som boligene i “Sør”, men leveranse-
beskrivelsen er oppdatert noe og boligene levereres nå med 
overbygd trappeparti mellom boligene.

Lilletunet2 Nord 
har tak over trappene 

som er mellom 
boligene!

Boligene grenser opp 
mot skog og friarialer.

“Lilletunet 2 - Sør”
Boligene selges ferdigstilt og innflytningsklare. 
Kontakt megler for salgsstatus og ledige 
leiligheter eller se prisliste.

“Lilletunet 2 - Nord”
Boligene bygges nå. De første boligene er 
forventet å være ferdigstilt vinter/vår 2020.

Bygges nå: Kontakt megler for salgsstatus eller se prisliste.



Lilletunet 2, Sør

Lilletunet (1): Solgt og innflyttet

Boligene grenser opp 
mot skog og friarialer.

Boligene bygges og  
selges fortløpende
Vi startet bygging i “Sør” og bygger 
oss nordover mot “Nord”.

Boligene vil derfor være i forskjellige 
stadier. Se prisliste eller kontakt 
megler for oversikt og status.

For mer informasjon, se også:
www.Lilletunet.no

Facebook, følg oss:
facebook.com/Lilletunet

Ferdigstilt: Flere av leilighetene er solgt og innflyttet. 
Kontakt megler for salgsstatus og oversikt over ledige leiligheter eller se prisliste.



 


 
































































































 




 


 














































































 


Leiligheten finnes også speilvendt. 
Se også hjemmeside: www.Lilletunet.no
Vi tar forbehold om teknisk endringer. 

1 m

Leiligheten leveres med 
tilhørende garasje og bodplass 

i underetasjen inkudert i prisen.

I tillegg disponerer kjøper 
1 stk oppstillingsplass 

utenfor sin garasje.

Annen parkering/gjesteplasser:
Se levansebeskrivelse.

3 ‐ roms leilighet
BRA:   62 kvm
P-ROM:  59  kvm
Garasje/sportsbod:   24  kvm
Uterom, terrasse:  16  kvm

Plan 1

Leiligheten og inngang er i 2. etg.

Kjøkken leveres med takhøy overskap og  
hesteskoløsning mellom kjøkken og spiestue. 

Vedovn

Bad med 
vaskeromsnisje

N

BRA er inkudert 
sportsbod i garasjen.

Alle boliger 
er vestvendt.

Boliger som er speilvendt 
har litt annen planløsning

da inngangspartiet er  
plassert annerledes.

Gjelder leilighet: 
A8-S1, A10-S1 og A12-S1.



Vedovn

Veranda

Plan 3

Leiligheten er over 2 plan. 

Toppetasje har stor vestvendt terrasse og balong 
på øversiden over inngangspartiet. 

Kjøkken leveres med takhøy overskap og med 
heste-skoløsning med åpen halvøy mot stue. 

Planløsningen kan leveres med ekstra soverom, 
kontakt megler for alternativ planløsninger.

Plan 2

Hovedplan med inngang fra øversiden.

Inngangspartiet er 
overbygd (med balkong).

 


 














































































 


4 ‐ roms leilighet
BRA:   119 kvm
P-ROM:  113  kvm
Garasje/sportsbod:   39  kvm
Uterom, terrasse:  19 + 5  kvm

Leiligheten leveres med 
tilhørende garasje og bodplass 

i underetasjen inkudert i prisen.

I tillegg disponerer kjøper 
1 stk oppstillingsplass 

utenfor sin garasje.

Annen parkering/gjesteplasser:
Se levansebeskrivelse.

Leiligheten finnes også speilvendt. 
Se også hjemmeside: www.Lilletunet.no
Vi tar forbehold om teknisk endringer. 

1 m
N

BRA er inkudert 
sportsbod i garasjen.

Alle boliger 
er vestvendt.

Leiligheten kan leveres som  
5-romsløsninger med egen 
ungedomsdel. Kontakt megler 
for alternativ planløsning.

Terrasse/overbygget inngangsparti

Terrasse

Balkong



 


 
































































































 




Plan 1

Eneboligen leveres egen 3-roms leileighet (63 kvm) 
med muligheter for utleie.

Utleiedel har stor vestvendt terrasse.

Plan 1 kan leveres med alternativ planløsning, kontakt 
megler for mer informasjon.

Boliger som er speilvendt 
har litt annen planløsning
da inngangspartiet er  
plassert annerledes.  
Følgende bygg er speilvendt: A8, A10 og A12.

Plan 2

Hovedplan med inngang fra øversiden.

Inngangspartiet er overbygd (med balkong).

Enebolig i rekke
BRA:   119 + 62 kvm
P-ROM:  113 +59  kvm
Garasje/sportsbod:   63  kvm
Uterom, hoveddel:  19 + 5  kvm
Uterom, utleiedel:  16  kvm
Total BRA:  181  kvm
Total P-rom:  172 kvm

Eneboligen finnes også speilvendt. 
Se også hjemmeside: www.Lilletunet.no
Vi tar forbehold om teknisk endringer. 

1 m

BRA er inkudert 
sportsbod i garasjen.

Alle boliger 
er vestvendt.

Vedovn

Balkong

Terrasse/overbygget inngangsparti

N



Vedovn

Veranda

Plan 3

Hoveddelen er på 2 etasjer.

Toppetasje har stor vestvendt terrasse, samt balkong på  
øversiden over inngangsparitet. 

Kjøkken leveres med takhøy overskap og med heste-
skoløsning med åpen halvøy mot stue. 

Planløsningen kan leveres med alternativ planløsning 
og med ekstra soverom/ungdomsdel, kontakt megler for 
alternativ planløsninger.
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Plan 0

Kjøper eier og disponerer hele underetasjen. 

Leveres med dobbelgarasje med 2 garasjeporter og 
plass til 3 biler.

I tillegg disponerer kjøper 2 oppstillingsplasser utenfor 
sin garasje.

Ønsker du 1 eller 2 boder i bakkant eller annen  
romdeling, kontakt megler for alternativ planløsninger.

Annen parkering/gjesteplasser:
Se levansebeskrivelse.

Terrasse



4‐ roms leilighet



Bolig for noen og enhver
Vi tilbyr både 3-roms, 4-roms og 5-roms selveierleiligheter, samt 
eneboliger. Alle leveres med garasje. 

Ønsker du en stor enebolig med ekstra stor garasje med plass for  
3 biler og med mulighet for utleie, men da bør du være tidlig ute 
da ønsket bolig og planløsninger må planlegges.

De som melder sin interesse og kjøper tidlig i prosessen vil få 
anledning å endre på planløsninger, kjøkken- og baderom.
Benytt anledningen til å sette ditt personlige preg på ditt 
kommende hjem fra første dag.



4 ‐ roms leilighet

Ønsker du visning?
Vi har startet byggingen av boligen Lilletunet2 Nord. 

Kontakt megler for byggestatus og visning.





3‐ roms leilighet





Ønsker du visning?
Boligene bygges og selges fortløpende, enten som  
innflytningsklare, som boliger under oppføring eller som  
prosjekterte nybygg. 

Ønsker du å se pågående bygg  og området?

Kontakt megler for byggestatus og visning.



3‐ roms leilighet



Tilvalg

Kjøkkenløsning/ hvitevarer
Kjøkken leveres i hht. egen 
beskrivelse/tegning i hvit utførelse 
med benkeplate i laminat. Endelig 
kjøkkentegning blir utlevert i god tid 
før utløp av frister for kunde-
tilpasninger går ut. Det leveres 
integrerte hvitevarer fra anerkjent 
leverandør (komfyr, koketopp, 
oppvaskmaskin og kjøleskap).  

Oppvaskmaskin og kjøle-/fryseskap 
leveres med møbelfront. Det vil være 
mulig å endre kjøkkenløsning og 
hvitevarer som tilvalg.

Veggområdet mellom benkeplate og 
overskap kan f.eks. leveres med flis 
eller  med glass og dekor som tilvalg.

Skap
I soverom leveres skyvedørs-
garderobe med takhøye fronter i 
klart speil med grep/beslag i børstet 
stål. Innredning består av hattehylle, 
en kurvrad og heng.

I gang/entre over to plan 
(4-romsleiligheten), leveres det i 
entre; skyvedørsgarderobe med 
takhøye fronter i klart speil med 
grep/beslag i børstet stål. Innredning 
består av hattehylle, en kurv rad og 
heng.

Det er mulig å øke skapplass 
som tilvalg. Det er også 
mulig å oppgradere til annen  
skyvedørsgarderobe som tilvalg.

Baderomsløsning
Bad leveres med baderoms-
innredning av anerkjent leverandør. 
På baderom leveres det innredning 
og utstyr i henhold til tegninger. 
Dusjkabinett  leveres ferdig montert. 

Endelig baderomstegning blir 
utlevert før utløp av frister for 
kundetilpasninger. 

Ønsker du dusjhjørne, annen 
baderomsinnredning kan dette 
leveres som tilvalg.

Malerarbeid
I utgangspunktet leveres boligene 
med hvite vegger. Dette vil være det 
beste utgangspunktet ved ønske om 
fargeendringer etter overtakelse.

Baderomsfliser er som beskrevet i 
leveransebeskrivelsen kan endres 
som tilvalg.

Når kjøpekontrakten er signert vil entreprenøren innkalle den 
enkelte kjøper til tilvalgsmøte. Entreprenør vil presentere og 
veilede deg gjennom vareprøver og kataloger.

Boligene bygges og ferdigstilles fortløpende. Boligene vil 
derfor være i ulike faser. 

Ønsker du å sette din personlig stil og velge tilvalg, så bør 
dette avtales så tidlig i prosessen som mulig.



Sett din personlig preg på ditt nye hjem.

Vi mennesker er forskjellig, heldigvis. Du kan selvfølgelig gjøre 
en del individuelle endringer så lenge det ikke går utover 
byggstrukturen. 

Boligene bygges ihht. TEK17 og norske byggetradisjoner.

Endringer ut over standard leveransebeskrivelse kan medføre 
tillegg i prisen.  Tilvalg tas direkte opp med byggmester og 
entreprenør TotalRenovering og bør avtales så tidlig i prosessen 
som mulig da byggene bygges fortløpende og vil være i ulike faser.

Markiser og utevarme
Markiser er et fint alternativ til 
overbygd tak over uteplassen. 
Markisen gir deg mulighet til å 
sitte ute, selv i en typisk nordnorsk 
sommer med regn og ustabilt vær. 

Kassettmarkiser er en solid og stilfull 
markise der markisearmer og –duk 
ligger helt innkapslet i kassetten 
mot vær og vind. Lekkert utseende 
kombinert med optimal beskyttelse 
gir markisen lang levetid.

Kombinasjon markisser og utevarme 
forlenger utesesongen.

Vi tilbyr pakkeløsning ferdig montert 
som tilvalg.

Elektro
Leveranse i henhold til forskriftskrav 
gitt i NEK 400:2010. Det er regnet 
med et antall elektriske punkter fra 
og med sikringsskap. 

Riktig lys gir velvære. Moderne LED-
belysning kan lyse opp omgivelsene 
dine med en behagelig atmosfære. 
Kjøper kan bestille tilleggspunkter, 
lyspunkter og produkter entreprenør.

Ønsker du flere takspotter, utvendig 
stikk, ekstra stikkontakter eller 
annen installasjoner i garasje kan 
dette leveres som tilvalg.

Parkett
14 mm en-stavs parkett i EIK 
med minifals av type Opus  
eller tilsvarende design og 
kvalitet. Parketten leveres ferdig 
overflatebehandlet med silkematt 
slitelakk.

Det vil være mulig å endre type 
parkett og farge/material på denne 
som tilvalg. 

Vareprøver vil vises frem når tilvalg 
skal gjennomgås med entreprenør.

Rørarbeid
Det gis mulighet å endre noe på 
rørarbeider som tilvalg.

Ønsker du vannuttak i garasje og 
ekstra utepunkt kan dette bestilles 
som tilvalg.
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Lilletunet 2, Sør
Leveranse-/løsningsbeskrivelse

S T O R B A K K V E G E N  5 9  –  6 9



1. GENERELL INFORMASJON
 Leveranse–/løsningsbeskrivelse gjelder for boligene i sør:

	 •	 STORBAKKVEGEN	59	-	69	(Bygg	A1	-	A6)

1.1. Byggherre
 Mæhlen Eiendom AS

1.2. Arkitekturprosjektering / løsningsutvikler
 KreaHvita interiør- & byggkonsult AS

1.3. Formål / målsetting
 Leveransebeskrivelsen skal gi prosjekterende, utførende og kjøper 

informasjon om hvordan prosjektet/boligene skal bygges og hvilke 
materialer, muligheter og tjenester som inngår i leveransen. 

1.4. Forbehold
 Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre endringer av konstruksjon 

og materialvalg forutsatt at dette ikke medfører endring i kvalitet. Slike 
endringer medfører ikke prismessige konsekvenser. Faste innredninger 
eller installasjoner inngår i leveranse kun i den utstrekning at de er 
medtatt i denne beskrivelse. Eventuell faste innredninger som er med 
på tegninger eller illustrasjoner som ikke er medtatt i denne beskrivelse, 
inngår ikke i leveransen.

1.5.	 Bebyggelse
 Prosjektet / delfelt B1-1 består av tilsammen 27 boliger med inntil to 

bruksenheter pr. bygg. 
 
 Feltet er oppdelt i fire fremdriftsareal; 

 • B1 – 1A Hustype S 12 frittstående bygg
 • B1 – 1B Hustype R   6 bygg i kjede
 • B1 – 1C Hustype M   3 frittstående bygg
 • B1 – 1D Hustype S   6 frittstående bygg 

 Byggene oppføres med kjeller og tre etasjer, hvor parkering og ute-/
sportsboder  ligger i kjellerplan, treroms bruksenhet/leilighet i plan 1 og 
fireroms bruksenhet/leilighet i plan 2 og 3.   

 Byggene oppføres delvis frittstående og delvis i rekke jfr. gjeldende 
situasjonsplan. 

 Sportsbod er kun egnet til sykler, ski etc. og egner seg ikke til 
oppbevaring av tekstiler grunnet høy luftfuktighet.

1.6.	 Tomten
 Tomten / delfelt B1-1 er ved prosjektstart ikke bebygd og er uten 

planlagt og prosjektert infrastruktur (vei, vann og avløp). Det er utformet 
egen utomhusplan for prosjektet som vil bli fullført i samsvar med 
enhver tids gjeldende vilkår og konsekvens av reguleringsbestemmelser, 
byggetillatelser og utbygging.

Dato: 07.03.2018 
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1.7. Miljø og sikkerhet
 Ved prosjektering og utførsel velges løsninger og produkter som 

tilfredsstiller gjeldende krav til miljø og sikkerhet.

2. BYGNINGSKONSTRUKSJON

2.1. Fundamenter
 Fundamenter og banketter utføres i armert betongkonstruksjon 

tilpasset de stedlige grunnforhold.  Radonsperre er montert.

2.2. Bæresystemer
 Byggenes bæresystem vil bestå av tre- og betongvegger, samt tre og stål 

søyler- og dragere som kles inn.   
 Synlige bæresystemer vil kunne forekomme, men disse vil bli utført eller 

kledd inn og overflatebehandlet på en slik måte at de sammen med 
øvrige materialer og overflatebehandlinger utgjør en helhet.   

2.3. Etasjeskiller og takhøyder

2.3.1. Etasjeskiller
 Etasjeskille mellom underetasje og plan 1 vil bli utført i betong eller 

betongelement, konstruert og utført iht. gjeldende forskrifter mht. 
belastning, brannkrav og lydgjennomgang. 

 Etasjeskille mellom plan 2 og plan 3 (internt i øverste bruksenhet/
leilighet) vil bli utført som bjelkelag av tre, dimensjonert etter gjeldende 
forskrifter mht. belastning og lydgjennomgang.

2.3.2. Takhøyder
 Takhøyde i beboelsesareal vil generelt være 2,4 meter med unntak 

av rom eller deler av rom hvor himling fores ned for å skjule tekniske 
installasjoner. Slik nedforing vil kunne gjelde hele eller deler av rom, 
alternativt innkassinger i overgang tak – vegg eller mellom kjøkken- / 
garderobeskap og tak. I bod med ventilasjonsaggregat vil kanalføringer 
og tekniske installasjoner delvis kunne føres åpent.    

2.4. Yttervegger

2.4.1. Yttervegger i underetasje og plan 1 vil bli utført i betong eller 
betongelement, isolert med 200mm XPS. Betongelementer leveres 
ubehandlet i betong farge. 

Bygging pågår. Boligene selges forløpende.

Boligene selges enten som innflytningsklare, som boliger under 
oppføring eller som prosjekterte nybygg. 

Innflytningsklare  selges som de er. Pågående boliger selges med 
tilgang til å gjøre mindre endringer, mens prosjekterte nybygg kan 
tilpasses personlig ønsker.  For byggestatus kontakt megler.

Estimert byggetid på prosjekterte nybygg er på ca 8-10 måneder. 
Dette gir oss god tid til å til å planlegge dine personlig ønsker og 
tid nok til å levere akkurat den kvaliteten du forventer.
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2.4.2 Yttervegger i plan 2 og 3  
Yttervegger i plan 2 og 3 vil bli utført av bindingsverk i tre med isolasjon og 
utførelse iht. gjeldende byggeforskrift, TEK-10. Utvendig vil ytterveggen bli kledd 
med trepanel der overflatebehandlingen er utført med et strøk grunnbeis, et 
strøk mellomskikt dekkende beis og et strøk toppskikt dekkende beis.

 Spikerhoder er flikket over med beis. Endeved er beiset. Det er Teknos sin 
industrielle  behandling som er lagt til grunn.

 Behandlingen er antatt å ha minimum 5 års holdbarhet. Vedlikeholdsbehov 
må ellers generelt ta hensyn til stedlige forhold og eksponering for slitasje.

 
2.5.	 Vinduer
 Vinduer i yttervegger leveres med glass og løsning etter gjeldende krav for 

U-verdi. 
 Vinduer leveres iht. krav om brann og rømning, Åpningsbare brannvinduer 

leveres med løse vridere. 
 Alle vinduer med karm levers ferdig hvitmalt i farge NCS 05.02-Y på innside og 

lik utvendig trekledning på utside.
   
2.6.	 Ytterdører

2.6.1. Hoveddører til bruksenhetene
 Ytterdører av type Dots i «Character Advance-line serien»  eller tilsvarende 

design og kvalitet leveres med sylinderlås og vrider. 
 Dørene levers i 2-delt farge, med utside lik utvendig tre klednings farge og 

innside i NCS 05.02-y. 
 
   Ytterdør I design Dots fra «Character Advance-line serien» 

2.6.2. Terrassedører mot vest
 Terrassedør mot vest i plan 1 leveres som slagdør med vindu tilpasset vinduer 

i øvrig fasade. Terrassedør mot vest i plan 3 leveres som skyvedør med stort 
glassfelt.

2.6.3. Terrassedører mot øst
 Terrassedør med karm mot øst i plan 3 levers som slagdør med vindu/

brystning tilpasset øvrige vinduer i fasaden.  

2.7. Terrasser
 Terrasser leveres med dekke i velikeholdsfritt materiale. Rekkverk mot vest 

leveres med sikkerhetsglass med meglere og håndlist i rustfritt stål. Rekkverk 
mot øst leveres med, meglere, spilerekkverk og håndlist i malt utførelse.  
Terrasser over garasje leveres med Tiltak for vannavrenning og kledd med 
brannhemmende plater på undersiden. Skjult takrenne med nedløp til terreng. 

2.8. Yttertak / taktekking
 Tak med tekking løses som varmtaksløsning med innvendig nedløp for vann til 

lukket system.

2.9.	 Pipe	og	takstige
 Piper levers som stålpiper, hvor pipe fra ildsted i plan 3 føres i oppforet kasse 

på tak/taktekking. Pipe fra ildsted i plan 1 føres utvendig langs yttervegg og 
opp over tak, og ned til feienivå.

 For feiing av piper og tilsyn/rengjøring av tak med sluker, monteres godkjent 
stigesikring til tak fra østre fasade. Det monteres sikkerhetskrok på tak for feier. 

2.10. Beslag
 Alle utvendig beslag levers som en enhetlig løsning mht. farge og utførsel.
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2.11. Sikkerhet og brannvernsutstyr
 Byggene prosjekteres til å ivareta gjeldende forskriftskrav til brannsikring og 

rømning.

2.11.1. Brannvernutstyr
 Det leveres seriekoblet røykvarslere, individuelt i alle leiligheter/bruksenheter. 
 I tillegg levers ett pulverapparat til hver leilighet/bruksenhet.
  

3.	 BYGGEMATERIALER	OG	OVERFLATEBEHANDLING

3.1. Gulv
 Alle gulv oppbygges slik at de tilfredsstiller krav til trinnlyd for underliggende 

bruksareal.

3.1.1. Leilighet / bruksenhet i 2. og 3 etg.

 • Vindfang/gang: 
 30x60 keramiske flis av type Mineral D R10 farge Galena eller tilsvarende 

design og kvalitet. 
 Flisene legges med grå fugemasse i 1/3-dels forband.

 • Stue, kjøkken, sov- & gjesterom, kles og matbod:
 14mm en-stavs parkett i EIK med minifals av type Tarkett Tango eller 

tilsvarende design og kvalitet. Parketten leveres ferdig overflatebehandlet 
med silkematt slitelakk.

    14mm en-stavs parkett i EIK med minifals

 • Bad og vaskerom:
 10x10 keramiske flis av type RAK Lotus i farge mørk grå eller tilsvarende design 

og kvalitet. 
   Flisen leveres med grå farge på myk- og sementfuger. 
 Flisene rettlegges «side by side» 

3.1.2. Leilighet / bruksenhet i 1.etg
 
 • Vindfang/gang: 
 30x60 keramiske flis av type Mineral D R10 farge Galena eller tilsvarende 

design og kvalitet. 
 Flisene legges med grå fugemasse i 1/3 dels forband.

 • Stue, kjøkken, soverom og bod:
 14mm en-stavs parkett i EIK med minifals av type Tarkett Tango eller 

tilsvarende design og kvalitet. Parketten leveres ferdig overflatebehandlet 
med silkematt slitelakk.

 • Dusj/WC, Bad/WC og vaskerom:
 10x10 keramiske flis av type RAK Lotus i farge mørk grå eller tilsvarende design 

og kvalitet. 
 Flisen leveres med grå farge på myk- og sementfuger. 
 Flisene rettlegges «side by side»

3.1.3. Underetasje

 • Garasje og sportsboder: 
 Ubehandlet betonggulv støpt med noe svakt fall fra innerst til ytterst. Det er 

ikke sluk og må påregnes at is/snø/vann fra biler kan bli liggende.

14mm en-stavs parkett 
i EIK med minifals
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3.2.	 Vegger
 Innvendige lett- og bærevegger oppføres i 70 eller 100mm bindingsverk i tre 

eller stål som isoleres med 70 eller 100mm mineralull som i tørre rom kles 
med 13mm gipsplater.  På vegger med kjøkken- eller garderobeinnredning 
monteres i tillegg med ett lag 12mm osb-plater under gipsplatene for 
tilfredsstillende og fleksibel innfesting/kubbing.

 I våte rom kles vegger med ett lag 12mm osb-plater og et lag 12mm 
membranplater som underlag for keramiske flis. I vaskerom kles vegger med 
baderomsplater av type Fibo Trespo.

 Lettvegger i underetasje oppføres i 70mm bindingsverk i tre og kles på begge 
sider med 12mm osb-plater. 

3.2.1. Leilighet/bruksenhet i 2. og 3. etasje
 
 • Tørre rom
 Flekk- og skjøtsparkling av gipsplater, grunning og to strøk Jotaproff Prima Air 

eller tilsvarende kvalitet, i silkematt glans 5 i farge NCS 05.02-Y Eggehvit.
 
 • Dusj/WC og Bad/WC
 50x20 keramiske flis av type RAK i farge hvit i blank eller tilsvarende design og 

kvalitet. 
 Flisen leveres med grå farge på myk- og sementfuger.
 Flisene rettlegges «side by side» 
 
 • Vaskerom
 Fibo Trespo våtromsplater i design Legato 110 S ensfarget hvit.

3.2.2. Leilighet / bruksenhet i 1.etasje
  

• Tørre rom
 Flekk- og skjøtsparkling av betong og gipsvegger, grunning og to strøk 

Jotaproff Prima Air eller tilsvarende kvalitet, i silkematt glans 5 i farge  
NCS 05.02-Y Eggehvit.

 • Bad/WC/vaskerom
 50x20 keramiske flis av type RAK i farge hvit i blank eller tilsvarende design og 

kvalitet. 
  Flisen leveres med grå farge på myk- og sementfuger.
 Flisene rettlegges «side by side» 

 • Vaskerom/bod
 Fibo Trespo våtromsplater i design Legato 110 S ensfarget hvit.

3.2.3. Underetasje 
 Underetasje er oppført i prefabrikerte betongelementer med ferdig glatt 

overflate.

3.3.	 Himlimger	
 Himlinger i plan 1,2 og 3 leveres med 13mm malt gipsplate. Himling i garasje/

sportsbod leveres i hvit isolasjonsplate.  

3.3.1. Tørre rom
 Flekk- og skjøtsparkling av gipsplater,  grunning og to strøk Jotaproff Prima Air 

eller tilsvarende kvalitet, i silkematt glans 5 i farge NCS 05.02-Y Eggehvit.

3.3.2. Våte rom
 Flekk- og skjøtsparkling av gipsplater, grunning og to strøk Jotaproff Våtrom 

eller tilsvarende kvalitet i halvblank glans 20 i farge NCS 05.02-Y Eggehvit.
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3.3.3. Underetasje
 Nedsenket himling med hvit Glava eller tilsvarende isolasjonsplate.

3.4. Foringer, gerikt og listverk

3.4.1. Gulvlister
 Gulvlister leveres som  standard parkettlist i hvit utførelse. Listverk leveres 

med synlig innfesting ved små hull etter dykkert/spiker.

3.4.2. Foringer og gerikt rundt dører og vinduer
 Foringer og gerikt (listverk) til dører og vinduer levers ferdig malt i farge  

NCS 05.02-Y.
 Gerikter levers standard slett/uprofilert. 
 Listverk levers med synlig innfesting ved små hull etter dykkert/spiker. 
 Det må påregnes mindre tørkesprekker i gjæringer.

3.4.3. Overgang tak/vegg
  

Tørre rom
 Overgang tak / vegg løses listefri ved at overgang fuges med elastisk 

fugemasse og overmales med samme maling som tak, ca 20mm ned på vegg 
med takglans.

  
Våte rom med kerm.flis

 Overgang tak / vegg løses listefri ved at overgang fuges med elastisk 
fugemasse.

 Mindre tørkesprekk kan oppstå.

3.5.	 Innvendig	dører

3.5.1. Standard innvendig innerdør 
 Innvendig slette dører av type Swedoor Easy eller tilsvarende kvalitet, med 

standard karm i tre leveres ferdig hvitmalt i farge NCS 05.02-Y og med flat 
terskel i eik.

 Standard innvendig dørblad – gjelder også for skyvedører. 

 Alle dører levers med låsekasse og standard vrider og nøkkelbelag i børstet stål.

3.5.2. Underetasje
 Til sportsbod og bod i underetasje leveres hvitmalt boddører med sylinderlås 

og vrider. 

3.6.	 Innvendig	trapp	med	returrekkverk
 Innvendig trapp levers som tett trapp med vange, inn- og opptrinn og håndlist 

på ytterløp i lakket eik. Returrekkverk på plan 3 levers i  sikkerhetsglass.                     
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4.	 KJØKKEN,	BAD	OG	GARDEROBER

4.1. Kjøkkeninnredning med hvitevarer
 Kjøkkeninnredning leveres etter omfang som vist på plan- og detaljtegning.
 Alle kjøkken levers med takhøye over- / høyskap med tett foring til tak. 

 I leilighet/bruksenhet i plan 2 og 3 leveres kjøkkeninnredning med malte 
fronter og integrerte hvitevarer (komfyr, koketopp, oppvaskmaskin og 
kjøleskap). Oppvaskmaskin og kjøleskap leveres med møbelfront.

 Benkeplate i slitesterk laminat med planlimt 1,5 kummers vask.

 I leilighet/bruksenhet i plan 1 leveres kjøkkeninnredning med malte fronter 
og integrerte hvitevarer (komfyr, koketopp, oppvaskmaskin og kombi kjøle-/
fryseskap). Oppvaskmaskin og kjøle-/fryseskap leveres med møbelfront.

 Benkeplate i slitesterk laminat med planlimt 1 kummers vask.

4.2. Baderomsinnredning med vask
 På hovedbad/wc leveres baderomsinnredning i hvit laminat med heldekkende 

topp/plate med nedfelt vask etter omfang som vist på plan- og detaljtegning.
 Som overskap / speil leveres speilskap med integrert speillys.

4.3. Garderobeskap

4.3.1. I soverom 
 I soverom leveres skyvedørsgarderobe med takhøye fronter i klart speil med 

grep/beslag i børstet stål.
 Sidevegger leveres i hvit laminat og med innredning bestående av hattehylle, 

en kurv rad og minimum 50cm heng pr. sengeplass.  

4.3.2. I gang/entre 
 I gang/entre i leilighet over to plan, leveres i entre; skyvedørsgarderobe med 

takhøye fronter i klart speil med grep/beslag i børstet stål. Innredning består 
av hattehylle, en kurvrad og heng. 

 PS: Garderobe/hylle som er illustrert på plantegninger i gang inngår ikke i 
standard leveranse.    

4.3.3.  I gang i leilighet over ett plan 
I gang i leilighet over ett plan , leveres skyvedørsgarderobe med takhøye 
fronter i klart speil med grep/beslag i børstet stål. Innredning består av 
hattehylle, en kurvrad og heng.

5.	 VANN	OG	AVLØP	MED	SANITÆRUTSTYR

5.1.	 Generelt
 Vann og avløpsledninger med sanitæranlegg legges iht. gjeldende forskrifter, 

offentlige reglement og bestemmelser for Tromsø kommune.
  Vannledninger legges som rør i rør med stoppekran for den enkelte bruksenhet 

i tilhørende «rør i rør vannfordelingsskap». I bruksenheter på plan 1 monteres 
«rør i rør-skap» i vegg mellom bad/wc og bod, mens det i bruksenhet i plan 2 
og 3 monteres rør i rør skap i vegg mellom vaskerom og bad/wc.

 Til generelt avløpssystem tilkommer sluker i gulv på alle våtrom.

FMM 9000E I

FMM 9000E II
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5.2.	 Utstyr	&	leveranse	i	leilighetene

5.2.1. Kjøkken i plan 1 og 3
 • Ett greps forkrommet blandebatteri med kran for oppvaskmaskin av type 

FMM 9000E I eller tilsvarende design og kvalitet.
 • Avløp for oppvaskmaskin og tilkobling avløp til vask, levert som del av 

kjøkkeninnredning. 
 • Lekkasjesensor med automatstopper under oppvaskmaskmaskin iht. 

forskriftskrav.  

5.2.2. Bad/WC i plan 2
 • Blandebatteri og vask
 Ett greps forkrommet blandebatteri av type FMM 9000E II med oppløftventil 

eller tilsvarende design og kvalitet FMM 9000E II 

 Tilkobling av avløp til vask levert med baderomsinnredning.

 • Dusj/Dusjnisje
 Dobbel hengslet dusjvegger av type Saloon fra Macro i 8mm klart 

sikkerhetsglass med forkrommet hengsler og håndtak eller tilsvarende design 
og kvalitet.

 Dusjbatteri med dusjgarnityr i forkrommet utførelse av type FMM 9000E Combi 
eller tilsvarende design og kvalitet.

   FMM 9000E Combi dusjbatteri med garnityr

 • Toalett
 Vegghengt toalett i hvit porselen av type IFØ Sign 6875 eller tilsvarende design 

og kvalitet med hvitt sete i hardplast med «soft close» funksjon, montert på 
Geberit monolith sanitærmodul med hvitt frontglass. 

 

5.2.3. Dusj/WC i plan 3

 • Blandebatteri og vask
 Ett greps forkrommet blandebatteri av type FMM 9000E II med oppløftventil 

eller tilsvarende design og kvalitet FMM 9000E II 

 Det leveres 50cm servantskap i hvit utførelse.

 • Dusjkabinett
 Macro Fjord dusjkabinett rett med klart glass, aluminiumprofiler og standard 

dusjsøyle. Størrelse 71 x 91 cm

 • Toalett
 Vegghengt toalett i hvit porselen av type IFØ Sign 6875 eller tilsvarende design 

og kvalitet med hvitt sete i hardplast med «soft close» funksjon, montert på 
Geberit monolith sanitærmodul med hvitt frontglass. 

5.2.4. Vaskerom i plan 2 
 • Veggmontert tappekran og avløp for vaskemaskin
 • Varmvannsbereder av type OSO super standard S 200 – 200 L

5.2.5. Bad/WC i bruksenhet i plan 1

 • Blandebatteri og vask
 Ett greps forkrommet blandebatteri av type FMM 9000E II med oppløftventil 

eller tilsvarende design og kvalitet FMM 9000E II 

 Tilkobling av avløp til vask levert med baderomsinnredning.

FMM 9000E Combi dusjbatteri 
med garnityr

Macro Fjord dusjkabinett

Geberit monolith sanitærmodul 
med hvitt frontglass.
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 • Dusjkabinett
 Macro Fjord dusjkabinett rett med klart glass, aluminiumprofiler og standard 

dusjsøyle. Størrelse 81 x 91 cm

 • Toalett
 Vegghengt toalett i hvit porselen av type IFØ Sign 6875 eller tilsvarende design 

og kvalitet med hvitt sete i hardplast med «soft close» funksjon, montert på 
Geberit monolith sanitærmodul med hvitt frontglass.  

 • Veggmontert tappekran og avløp for vaskemaskin 

 • Varmvannsbereder av type OSO super standard S 120 – 120 L

5.2.6. Utekran
 Det leveres en utekran pr. bygg. Plassering er mellom garasjeporter.

6.	 VENTILASJON

6.1.	 Generelt
 Det monteres balansert ventilasjon med varmegjenvinning i hver bruksenhet/

leilighet. Balansert ventilasjon sørger i grove trekk for tilførsel av filtret og 
forvarmet uteluft til oppholdsrom som stue og soverom, og uttrekk av fuktig 
og brukt luft fra kjøkken og våtrom.

 Løsningen styres individuelt fra den enkelte bruksenhet og medfører 
godt inneklima og gir økt bokomfort. I tillegg er det energieffektivt og 
kostnadssparende ved at den oppvarme luften som suges ut, i en roterende 
varmegjenvinner i aggregatet, er med på å varme opp den periodevise kalde 
uteluften.

6.2.	 Leilighet	/	bruksenhet	i	2.	og	3	etg
 Ventilasjonsaggregatet plassers i «teknisk bod under trapp» og styres fra 

styrepanel plassert utenfor bad/wc plan 1 og dusj/wc i plan 2. I tillegg 
monteres automatisk integrasjon mot kjøkkenventilator slik at når denne 
brukes så forseres tilluftsmengden slik at man oppnår maks effekt av 
kjøkkenventiltoren og det gode innemiljøet opprettholdes.

 For estetisk god løsning og rasjonell montering, er det avsatt plass til vertikale 
sjakter for interne føringsveier, samt innhenting av uteluft og avkast av luft 
over tak. 

6.3.	 Leilighet	/	bruksenhet	i	1	etg.
 Ventilasjonsaggregatet plassers på bad og styres fra styrepanel plassert 

utenfor bad/wc /vaskerom. I tillegg monteres automatisk integrasjon mot 
kjøkkenventilator slik at når denne brukes så forseres tilluftsmengden slik 
at man oppnår maks effekt av kjøkkenventiltoren og det gode innemiljøet 
opprettholdes.

 
6.4.	 Underetasje.
 Garasje og sportsboder ventileres med naturlig ventilering  gjennom ventiler/

rister  i vegger/porter/dører.
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7. EL-INSTALLASJON OG UTSTYR

7.1. Generelt
 Elektriske installasjoner levers iht. gjeldende forskrifter.
 Det blir ett sikringsskap i hver leilighet/bruksenhet. Sikringsskapene leveres 

todelt, hvor hoveddel en er for tradisjonelt formål med måler og sikringer 
og en tilleggsdel (svakstrømsdel) for kabel-TV/data. Endelig plassering er 
ikke bestemt, men faktorer som estetikk, funksjonell betjening og rasjonell 
installasjon vil bli lagt til grunn for plassering. 

 Installasjonene monteres i hovedsak skult i vegger og tak, men i vegger med 
lyd- og brannkrav vil synlig installasjon kunne forekomme.

 Ringeapparat for hver leilighet/bruksenhet plasseres ved respektive ytterdør.  

7.2. Stikk og lyspunkt
 For eksakt antall stikk og lyspunkter med plassering av disse vises til vedlagte 

tegninger prosjektert av elektrokonsulent slik at de dekker det normale behov 
i forhold til behov og forskrifter.

 Som veiledning til antall stikk i denne leveranse beskrivelse tillegges utdrag av 
gjeldende forskrift NEK-400:

 • Stue/soverom/arbeids og oppholdsrom
 Minst to uttak pr. påbegynte 4m2 gulvareal.

 • Kjøkken
 Ett uttak for hver faste elektriske utstyr. To uttak pr. hver 2m påbegynte 

kjøkkenbenk. 

 • Entre/gang
 Minst to uttak pr. påbegynte 6m2 gulvareal.

 • Andre rom / bod
 Minimum to uttak, men dette skal dekke rommets funksjon.

 • Utvendig
 På veranda/terrasse monteres minimum to uttak.

7.2.1. Lys gang/entre
 Innfelt LED downlights av type «SG Junistar exklusive Dali matt hvit – 10W» 

eller tilsvarende design og kvalitet, i nedforet gisphimling.  Levers med trinnløs 
dimmebryter.

  
7.2.2. Lys stue
 Innfelt LED downlights av type «SG Junistar Exklusive Dali matt hvit – 10W» 

eller tilsvarende design og kvalitet, i nedfelt eller delvis nedforet gisphimling.  
Levers med trinnløs dimmebryter.

  SG Junistar Exklusive Dali matt hvit – 10W med 40* tilt i alle retninger

7.2.3. Lys kjøkken
 Innfelt LED downlights av type «SG Junistar exklusive Dali matt hvit – 10W» 

eller tilsvarende design og kvalitet, i nedforet gisphimling.  Levers med trinnløs 
dimmebryter.

 Under overskap leveres innfelte LED downlights intregrert i overskap.
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7.2.4. Lys bad/wc
 Innfelt LED downlights av type «SG Junistar exklusive Dali matt hvit – 10W» 

eller tilsvarende design og kvalitet, i nedforet gisphimling.  Levers med trinnløs 
dimmebryter.

 I tillegg levers 80x65 cm speil med slipte kanter og innfelt lys, lyskilde T5, 13W 
med av/på bryter ved dør.

7.2.5. Lys vaskerom
 Takmontert lysarmatur av type SG Enøk Pluss Hvit 2 x 9W eller tilsvarende 

design og kvalitet.
 Leveres med av/på bryter.
 
7.2.6. Lys soverom
 Takmontert lysarmatur av type SG Enøk Hvit 2 x 9W eller tilsvarende design og 

kvalitet.
 Leveres med av/på bryter.

7.2.7. Lys boder
 Takmontert lysarmatur av type SG Enøk Hvit 2 x 9W eller tilsvarende design og 

kvalitet.
 Leveres med av/på bryter.
      SG Enøk Hvit 2 x 9W
 
7.3. Oppvarming
 Alle våtrom, vaskerom og gang/entre leveres med varmekabel i gulv med 

digital termostat.
 I stue og soverom leveres elektrisk panelovn med analog termostat.
 Øvrig elektrisk oppvarming er ikke medtatt.

    
7.4. Utvendig belysning
 Utvendig belysning styres av hovedbryter og fotocelle, og omfatter;
 
 • 7 veggmontert lyspunkt i frontfasade
  -  på hver side av og i senter mellom garasjeporter i plan 0
  -  på hver side av terrassedør/vindu på terrasse i plan 1
  -  på hver side av terrassedør/vindu på terrasse i plan 3
 
 • 4 veggmontert lyspunkt i utvendig trappeløp, 2 nedfor og 2 overfor inngang 

til plan 1
 
 • 2 lyspunkt, hvor av 1 plasseres på vegg på åpningssiden av begge ytterdørene

 • Utvendig belysning levers med LED lyskilde av type «SG ECHO grafitt 1x4,5W 
LED – 230W» for veggmontering eller tilsvarende design og kvalitet. 

7.5.	 Strøm	abonnement
 Abonnement på strøm bestilles av utbygger som betaler for strømforbruket 

frem til overlevering av den enkelte leilighet/bruksenhet.
 Ved overlevering overføres abonnementet til kjøper.
 

SG Enøk Hvit 2 x 9W
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7.6.	 Kabel-tv	/	data
 Det skal legges trekkerør fra utvendig inntaksskap til «lavstrømsdel» av 

innvendig tavle. I lavstrømsdel skal det foruten plass for standard installasjon 
være plass for trådløs ruter* .

 Fra innvendig tavle legges trekkerør til TV/d-punkt i stue hvor plassering av TV 
er indikert.  

 *Trådløs ruter er ikke inkludert.

7.7. Telefon
 Eventuell innleggelse og opplegg for fast telefon inngår ikke i leveransen og 

må bestilles særskilt.

8.	 ENERGIFORSYNING	/	VEDOVN
 For dette prosjekteres og leveres begge enheter med vedovn og stålpipe iht. 

tegning og følgende spesifikasjon;

8.1.	 Vedovn	av	type	ILD	9	eller	tilsvarende	design	og	kvalitet	plassert	iht.	
tegning.

 Samme ovn i begge bruksenheter / leiligheter

8.2.	 «Brannmur»	med	stålpipe/løsning	for	tilluft	til	ovn	i	treroms-leilighet	plan	1
 Spesifisert brannmurløsning etter tilbyders prosjektering med komplett 

stålpipe i topp av ovn, ut gjennom yttervegg og opp langs fasade til 
forskriftmessig nivå over tak. Tilluft løses separat gjennom løsning i yttervegg.   

 Gnistplate i stål monteres på gulv foran ovn.

8.3.	 «Brannmur»	med	stålpipe/løsning	for	tilluft	til	ovn	i	fireroms-leilighet	i	plan	3
 Spesifisert brannmurløsning etter tilbyders prosjektering med komplett toløps 

stålpipe i topp av ovn og opp gjennom himling/tak til forskriftmessig nivå over 
tak. Tilluft løses gjennom to-løps pipeløsning.   

 Gnistplate i stål monteres på gulv foran ovn.

8.4      Boligene leveres i energiklasse B.

9.	 DIVERSE

9.1.	 Byggrengjøring
 Før ferdigbefaring og overlevering vil det bli utført byggvask av gulv, vegger, 

tak, vinduer utvendig  og dører, samt faste innredninger og installasjoner.  
Kjøper bør utføre rundvask før innflytting.

 

SG ECHO grafitt 1x4,5W
LED – 230W for veggmontering.
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10.	 KJØPERS	RETTIGHETER	OG	ANSVAR	-	ENDRINGER	OG	TILVALG	
 Det gis mulighet for å gjøre endringer og/eller tilvalg iforhold til standard 

løsning. Dette forutsetter at man kommer tidlig inn i prosessen. Frist for tilvalg 
vil bli satt når endelig fremdrift for prosjektet er signert med Totalentreprenør. 

 Tilvalgsprosessen er lagt opp som nettbutikk løsning der ferdige pakker/
løsninger, forskjellige overflater, materialvalg og utstyr er ferdig priset.  
Her kan kjøper enkelt se hva de forskjellige tilvalgene koster. Kjøper får 
påloggingsinfo ved signert kjøpekontrakt.

 Endringsgebyrer er innbakt i hver endring. 
            Portalen stenges når fristen går ut.
 Da disse husene bygges delvis av element på fabrikk vil det være særlig viktig 

at satte frister holdes.
 
 Tilvalg må gjøres hos utvalgte leverandører  der tilvalgspakkene er satt 

sammen. Dette vil da være de produktene som er innhentet pris på og 
produkter som er godkjente og entreprenøren trygg på at garanti kan gis i 
henhold til vanlige vilkår.

 
           Kjøkken kan endres ved henvendelse direkte til avtalt leverandør. Endringen 

må hensynta faste inntegnede punkter for avløp, tilkobling vann, ventilasjon 
og strøm. Dette kan ikke fravikes.  

           
 OBS: Omtegning av kjøkken mer enn 1 gang vil medføre tilleggsgebyrer.
   
 Bestilte og signerte endringer faktureres fra oss til kjøper gjennom 

oppgjørsmegler for prosjektet.

10.1. Endringer og tilvalg
 Det er kjøpers ansvar å starte enhver endrings- og tilvalgsprosess iht. vilkår og 

bestemmelser av kjøpekontrakt.

Kun illustrasjon
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Fås hos megler

- Reguleringsbestemmelser med kart.
- Situasjonsplan.
- Tegninger for prosjektet; snitt-, fasade-, plan-, og leilighet.
- Budskjema/foreløpig kjøpsavtale.
- Fullstendig kjøpekontrakt .
- Vedtekter sameier/eierseksjon
- Bustadoppføringslova er vedlegg til kontrakt.
- Budskjema/foreløpige kjøpsavtale.

 Eventuelle endringer/endringsprosess vil ikke bli respondert før kjøpekontrakt 
mellom partene foreligger.

    
10.2. Strømabonnement
 Abonnement på strøm bestilles av utbygger som betaler for strømforbruket 

frem til overlevering av den enkelte leilighet/bruksenhet. 
 Ved overlevering overføres abonnementet til kjøper. 

10.3. Forsikring
 Utbygger tegner bygningsforsikring som kjøper overtar ved overlevering av 

leilighet. Kjøper må selv tegne innboforsikring. 

10.4.	 Bruk	og	vedlikehold	etter	overtakelse	-	FDV
 Sette seg inn og følge opp informasjon og råd av FDV-perm (forvaltning, drifts- 

og vedlikeholdsinstruks) som følger den enkelte leilighet/bruksenhet med de 
brukerveiledninger som følger de enkelte installasjoner/hvitevarer.
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Beskrivelse endring av plan 1655 Storbakkveien 18/7 m.fl., planid: 1817 

 
Fjernvirkning av samlet bebyggelse sett fra vest, fugleperspektiv  

 
Bebyggelsen sett fra nord 
 

 
Nærvirkning B.1.1 fra nord 
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Lilletunet 2, Nord
Leveranse-/løsningsbeskrivelse

S T O R B A K K V E G E N  7 1  -  8 1



1. GENERELL INFORMASJON
 Leveranse–/løsningsbeskrivelse gjelder for boligene i nord:

	 •	 STORBAKKVEGEN	71	-	81	(Bygg	A7	-	A12)

1.1. Byggherre
 Mæhlen Eiendom AS

1.2. Totalentreprenør
 TotalRenovering as 

1.3. Formål / målsetting
 Formålet med denne beskrivelsen er at etter at man har lest den skal 

prosjekterende, utførende eller kjøper, vite hvordan bygningen skal 
bygges og hvilke materialer, muligheter og tjenester som inngår i 
leveransen. 

 Sammen med anbudsbeskrivelse eller kontrakt med tilhørende 
tegninger og øvrige vedlegg som fremkommer av anbudsbeskrivelse 
eller kontrakt, utgjør dette grunnlaget og dokumentasjon for 
leveransen.

1.4. Forbehold
 Vedovn oss retten til å foreta mindre endringer av konstruksjon og 

materialvalg forutsatt at dette ikke medfører endring i kvalitet. Slike 
endringer medfører ikke prismessige konsekvenser. Faste innredninger 
eller installasjoner inngår i leveranse kun i den utstrekning at de er 
medtatt i denne beskrivelse. Eventuell faste innredninger som er med 
på tegninger eller illustrasjoner som ikke er medtatt i denne beskrivelse, 
inngår ikke i leveransen.

1.5.	 Bebyggelse
 Prosjektet / delfelt B1-1 består av tilsammen 27 boligbygg med inntil to 

bruksenheter pr. bygg. 

 Feltet er oppdelt i fire fremdriftsareal;
 • B1 – 1A Hustype S 12 frittstående bygg
 • B1 – 1B Hustype R   6 bygg i kjede
 • B1 – 1C Hustype M   3 frittstående bygg
 • B1 – 1D Hustype S   6 frittstående bygg
 
 Byggene oppføres med underetasje og tre etasjer, hvor parkering og 

sportsboder ligger i underetasje, treroms leilighet i plan 1 og fireroms 
leilighet i plan 2 og 3.   

 Byggene oppføres delvis frittstående og delvis i rekke jfr. gjeldende 
situasjonsplan. 

 Sportsbod er kun egnet til sykler, ski etc. og egner seg ikke til 
oppbevaring av tekstiler grunnet høy luftfuktighet.

1.6.	 Tomten
 Tomten / delfelt B1-1 er ved prosjektstart ikke bebygd og er uten 

planlagt og prosjektert infrastruktur (vei, vann og avløp). Det er utformet 
egen utomhusplan for prosjektet som vil bli fullført i samsvar med 
enhver tids gjeldende vilkår og konsekvens av reguleringsbestemmelser, 

Leveranse–/løsningsbeskrivelse
Dato: 02.04.2019
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byggetillatelser og utbygging.
1.7. Miljø og sikkerhet
 Ved prosjektering og utførelse vil det bli lagt opp til løsninger og produkt 

som ikke utover det som anses som normalt er belastende på miljø og 
sikkerhet.  

2. BYGNINGSKONSTRUKSJON

2.1. Fundamenter
 Fundamenter og banketter utføres i armert betongkonstruksjon 

tilpasset de stedlige grunnforhold.  Radonsperre er montert.

2.2. Bæresystemer
 Byggenes bæresystem vil bestå av tre- og betongvegger, samt tre og stål 

søyler- og dragere som kles inn.   
 Synlige bæresystemer vil kunne forekomme, men disse vil bli utført eller 

kledd inn og overflatebehandlet på en slik måte at de sammen med 
øvrige materialer og overflatebehandlinger utgjør en helhet.   

2.3. Etasjeskiller og takhøyder

2.3.1. Etasjeskillere
 Etasjeskille mellom underetasje og plan 1 vil bli utført av betong-

elementer, konstruert og utført iht. gjeldende forskrifter mht. 
belastning, brannkrav og lydgjennomgang, og oppforet med isolert 
tilfarergolv av stålrigler påmontert golvsponplater og parkett. 

 Etasjeskille mellom plan 1 og plan 2 vil bli utført av betongelementer, 
konstruert og utført iht. gjeldende forskrifter mht. belastning, brannkrav 
og lydgjennomgang, og oppforet med isolert tilfarergolv av stålrigler 
påmontert golvsponplater og parkett. 

 Etasjeskille mellom plan 2 og plan 3 (internt i øverste leilighet) vil bli 
utført som bjelkelag av tre, dimensjonert etter gjeldende forskrifter mht. 
belastning og påmontert golvsponplater og parkett.

Bygging pågår. Boligene selges forløpende.

Boligene selges enten som innflytningsklare, som boliger under 
oppføring eller som prosjekterte nybygg. 

Innflytningsklare  selges som de er. Pågående boliger selges med 
tilgang til å gjøre mindre endringer, mens prosjekterte nybygg kan 
tilpasses personlig ønsker.  For byggestatus kontakt megler.

Estimert byggetid på prosjekterte nybygg er på ca 8-10 måneder. 
Dette gir oss god tid til å til å planlegge dine personlig ønsker og 
tid nok til å levere akkurat den kvaliteten du forventer.
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2.3.2. Takhøyder
 Takhøyde i beboelsesareal vil generelt være 2,4 meter med unntak av rom eller 

deler av rom hvor himling fores ned for å skjule tekniske installasjoner. Slik 
nedforing vil kunne gjelde hele eller deler av rom, alternativt innkassinger i 
overgang tak – vegg eller mellom kjøkken- / garderobeskap og tak. I bod med 
ventilasjonsaggregat vil kanalføringer og tekniske installasjoner delvis kunne 
føres åpent.    

2.4. Yttervegger

2.4.1. Yttervegger i underetasje og plan 1 vil bli utført i betong eller betongelement, 
isolert med 200mm XPS. Betongelementer leveres ubehandlet i betong farge. 

2.4.2. Yttervegger i plan 2 og 3 vil bli utført av bindingsverk i tre med isolasjon 
og utførelse iht. gjeldende byggeforskrift, TEK-17. Utvendig vil ytterveggen 
bli kledd med trepanel der  overflatebehandlingen er utført med et strøk 
grunnbeis, et strøk mellomsjikt dekkende beis og et strøk toppsjikt dekkende 
beis.

           Spikerhoder er flikket over med beis. Endeved er beiset. Det er Teknos sin 
industrielle  behandling som er lagt til grunn.

 Behandlingen er garantert å ha minimum 5 års holdbarhet. Vedlikeholdsbehov 
må ellers generelt ta hensyn til stedlige forhold og eksponering for slitasje.

2.5.	 Vinduer
 Vinduer i yttervegger leveres med glass og løsning etter gjeldende krav for 

U-verdi og brannklasse. Vinduer leveres iht. krav om brann og rømning. 
Åpningsbare brannvinduer leveres med løse vridere. 

 Alle vinduer med karm leveres ferdig hvitmalt i farge NCS 0502-Y på innside og 
lik utvendig trekledning på utside.

   

2.6.	 Ytterdører

2.6.1. Hoveddører til bruksenhetene
 Ytterdører av type Dots i «Advance-line serien»  eller tilsvarende design og 

kvalitet leveres med sylinderlås og vrider. 
 Dørene leveres i 2-delt farge, med utside lik utvendig trekledningsfarge og 

innside i NCS 0502-y. 
 
   Ytterdør I design Dots fra «Advance-line serien» 

2.6.2. Terrassedører mot vest
 Terrassedør mot vest i plan 1 leveres som slagdør med vindu tilpasset vinduer 

i øvrig fasade. Terrassedør mot vest i plan 3 leveres som skyvedør med stort 
glassfelt.

2.6.3. Terrassedører mot øst
 Terrassedør med karm mot øst i plan 3 leveres som slagdør med vindu.

2.7. TERRASSER
 Terrasser leveres med dekke i vedlikeholdsfritt materiale. Rekkverk mot vest 

leveres med sikkerhetsglass med meglere og håndlist i rustfritt stål. Rekkverk 
mot øst leveres med meglere, spilerekkverk og håndlist i malt utførelse, og 
terrasse er i full bredde av huset.  Terrasser over garasje leveres med Tiltak 
for vannavrenning og kledd med brannhemmende plater på undersiden. 
Takrenne med nedløp til terreng. 
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2.8. Yttertak / taktekking
 Tak med tekking løses som varmtaksløsning med innvendig nedløp for vann til 

lukket system.

 Tak over utvendig trapp (mellom boliger) leveres i stål utførelse med takrenne 
og nedløp i forkant.

2.9.	 Pipe	og	takstige
 Piper leveres som stålpiper, hvor pipe fra ildsted i plan 3 føres i oppforet kasse 

på tak/taktekking. Pipe fra ildsted i plan 1 føres utvendig langs yttervegg og 
opp over tak, og ned til feienivå.

 For feiing av piper og tilsyn/rengjøring av tak med sluker, monteres godkjent 
stigesikring til tak fra østre fasade. Det monteres sikkerhetskrok på tak for 
feier. Fasadestige leveres ikke.

2.10. Beslag
 Alle utvendig beslag leveres som en enhetlig løsning mht. farge og utførelse.
 
2.11. Sikkerhet og brannvernsutstyr
 Byggene prosjekteres til å ivareta gjeldende forskriftskrav til brannsikring og 

rømning.

2.11.1. Brannvernutstyr
 Det leveres seriekoblede røykvarslere, individuelt i alle leiligheter. 
 I tillegg leveres ett pulverapparat til hver leilighet.

3.	 BYGGEMATERIALER	OG	OVERFLATEBEHANDLING

3.1. Gulv
 Alle gulv oppbygges slik at de tilfredsstiller krav til trinnlyd for underliggende 

bruksareal.

3.1.1. Leilighet i 2. og 3 etasje.
 • Vindfang/gang: 
 30x60 keramiske flis av type Mineral D R10 Galena eller tilsvarende design og 

kvalitet. 
 
 Flisene legges med grå fugemasse i 1/3-dels forband.

 • Stue, kjøkken, soverom, bod:
 14mm en-stavs parkett i EIK med minifals av type Opus eller tilsvarende 

design og kvalitet. Parketten leveres ferdig overflatebehandlet med silkematt 
slitelakk.

  14mm en-stavs parkett i EIK med minifals

 • Bad og vaskerom:
 10x10 cm keramiske flis av type RAK Lotus i farge mørk grå eller tilsvarende 

design og kvalitet. 
  
 Flisen leveres med grå farge på myk- og sementfuger. 
 Flisene rettlegges «side by side» 

14mm en-stavs parkett 
i EIK med minifals
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3.1.2. Leilighet i 1.etasje.
 • Vindfang/gang: 
 30x60 keramiske flis av type Mineral D R10 Galena eller tilsvarende design og 

kvalitet. 
 Flisene legges med grå fugemasse i 1/3 dels forband.

 • Stue, kjøkken, soverom og bod:
 14mm en-stavs parkett i EIK med minifals av type Opus eller tilsvarende 

design og kvalitet. Parketten leveres ferdig overflatebehandlet med silkematt 
slitelakk.

 • Dusj/WC, Bad/WC og vaskerom:
 10x10 cm keramiske flis av type RAK Lotus i farge mørk grå eller tilsvarende 

design og kvalitet. 
 Flisen leveres med grå farge på myk- og sementfuger. 
 Flisene rettlegges «side by side»

3.1.3. Underetasje
 • Garasje og sportsboder: 
 Ubehandlet betonggulv støpt med svakt fall fra innerst til ytterst. Det er ikke 

sluk, og det må påregnes at is/snø/vann fra biler kan bli liggende.

3.2.	 Vegger
 Innvendige lett- og bærevegger oppføres i 70 eller 100mm bindingsverk i tre 

eller stål som isoleres med 70 eller 100mm mineralull som i tørre rom kles 
med 13mm gipsplater.  På vegger med kjøkken- eller garderobeinnredning 
monteres i tillegg med ett lag 12mm osb-plater under gipsplatene for 
tilfredsstillende og fleksibel innfesting/kubbing.

 I våte rom kles vegger med ett lag 12mm osb-plater og et lag 12mm 
membranplater som underlag for keramiske flis. I vaskerom kles vegger med 
baderomsplater av type Fibo Trespo. 

 Lettvegger i underetasje oppføres i 70mm bindingsverk i tre og kles på begge 
sider med 12mm osb-plater. 

3.2.1. Leilighet i 2. og 3. etasje.
 • Tørre rom
 Flekk- og skjøtsparkling av gipsplater, grunning og to strøk Jotaproff Prima Air 

eller tilsvarende kvalitet, i silkematt glans 5 i farge NCS 0502-Y (eggehvit).
 • Dusj/WC og Bad/WC
 40x20 cm keramiske flis av type RAK hvit i blank eller tilsvarende design og 

kvalitet. 
 Flisen leveres med grå farge på myk- og sementfuger.
 Flisene rettlegges «side by side» 
 • Vaskerom
 Fibo Trespo våtromsplater i design Legato 110 S ensfarget hvit.

 For farge / materialillustrasjon – se neste side. 

3.2.2. Leilighet i 1.etasje
 • Tørre rom
 Flekk- og skjøtsparkling av betong og gipsvegger, grunning og to strøk 

Jotaproff Prima Air eller tilsvarende kvalitet, i silkematt glans 5 i farge NCS 
0502-Y (eggehvit).

   NCS 0502-Y Eggehvit.
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• Bad/WC/vaskerom
 40x20 cm keramiske flis av type RAK hvit i blank eller tilsvarende design og 

kvalitet. 
 
 Flisen leveres med grå farge på myk- og sementfuger.
 Flisene rettlegges «side by side» 

 • Vaskerom/bod
 Fibo Trespo våtromsplater i design Legato 110 S ensfarget hvit.

3.2.3. Underetasje 
 Underetasje er oppført i prefabrikerte betongelementer med ferdig glatt 

overflate.

3.3.	 Himlimger	
 Himlinger i plan 1,2 og 3 leveres med 13mm malt gipsplate. Himling i garasje/

sportsbod leveres i hvit isolasjonsplate.  

3.3.1. Tørre rom
 Flekk- og skjøtsparkling av gipsplater, grunning og to strøk Jotaproff Prima Air 

eller tilsvarende kvalitet, i silkematt glans 5, i farge NCS 0502-Y (eggehvit).

3.3.2. Våte rom
 Flekk- og skjøtsparkling av gipsplater, grunning og to strøk Jotaproff Våtrom 

eller tilsvarende kvalitet i halvblank glans 20, i farge NCS 0502-Y (eggehvit).

3.3.3. Underetasje
 Nedsenket himling med hvit Glava eller tilsvarende isolasjonsplate i 

opphengsprofil.

3.4. Foringer, gerikt og listverk

3.4.1. Gulvlister
 Gulvlister leveres som standard parkettlist i hvit utførelse. Listverk leveres med 

synlig innfesting ved små hull etter dykkert/spiker.

3.4.2. Foringer og gerikt rundt dører og vinduer
 Foringer og gerikt (listverk) til dører og vinduer levers ferdig malt i farge NCS 

0502-Y.
 Gerikter leveres standard slett/uprofilert. 
             Listverk leveres med synlig innfesting ved små hull etter dykkert/spiker. 
             Det må påregnes mindre tørkesprekker i gjæringer.

3.4.3. Overgang tak/vegg
 Tørre rom:
 Overgang tak / vegg løses listefri ved at overgang fuges med elastisk 

fugemasse og overmales med samme maling som tak, ca 20mm ned på vegg 
med takglans.

 
 Våte rom med keramisk flis:
 Overgang tak / vegg løses listefri ved at overgang fuges med elastisk 

fugemasse.

         Mindre tørkesprekker kan oppstå.
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3.5.	 Innvendige	dører

3.5.1. Standard innvendig innerdør 
 Innvendig slette dører av type Swedoor Easy eller tilsvarende kvalitet, med 

standard karm i tre leveres ferdig hvitmalt i farge NCS 0502-Y og med flat 
underliggende terskel i eik. Luftespalte mellom terskel og dørblad.

 Standard innvendig dørblad – gjelder også for skyvedører. 

 Alle dører leveres med låsekasse og standard vrider og nøkkelbelag i børstet 
stål. Skyvedører leveres med ring og skål. 

3.5.2. Underetasje
 Til sportsbod og bod i underetasje leveres hvitmalt boddører med lås og 

vrider.  

3.6.	 Innvendig	trapp	med	returrekkverk
 Innvendig trapp leveres som tett trapp med vange, inn- og opptrinn 

og håndlist på ytterløp i lakket eik. Returrekkverk på plan 3 leveres i 
sikkerhetsglass.                

4.	 KJØKKEN,	BAD	OG	GARDEROBER

4.1. Kjøkkeninnredning med hvitevarer
 Kjøkkeninnredning leveres etter omfang som vist på plan- og detaljtegning.
 Alle kjøkken leveres med takhøye over- / høyskap med tett foring til tak. 

 I leilighet i plan 2 og 3 leveres kjøkkeninnredning med matte fronter og 
integrerte hvitevarer (komfyr, koketopp, oppvaskmaskin og kjøleskap). 
Oppvaskmaskin og kjøleskap leveres med møbelfront.

 Benkeplate i slitesterkt laminat med planlimt 1 kummers vask.

 I leilighet i plan 1 leveres kjøkkeninnredning med matte fronter og integrerte 
hvitevarer (komfyr, koketopp, oppvaskmaskin og kombi kjøle-/fryseskap). 
Oppvaskmaskin og kjøle-/fryseskap leveres med møbelfront.

 Benkeplate i slitesterkt laminat med planlimt 1,5 kummers vask.

4.2. Baderomsinnredning med vask
 På hovedbad/wc leveres baderomsinnredning i hvit laminat med heldekkende 

topp/plate med nedfelt vask etter omfang som vist på plan- og detaljtegning.
 Som overskap / speil leveres speilskap med integrert lys.

4.3. Garderobeskap

4.3.1. I soverom
 I soverom leveres skyvedørsgarderobe med takhøye fronter i klart speil med 

grep/beslag i børstet stål. Sidevegger leveres i hvit laminat og med innredning 
bestående av hattehylle, en kurvrad og minimum 50cm heng pr. sengeplass.  

FMM 9000E I

FMM 9000E II
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4.3.2. I gang/entre 
 I gang/entre i leilighet over to plan, leveres i entre; skyvedørsgarderobe med 

takhøye fronter i klart speil med grep/beslag i børstet stål. Innredning består 
av hattehylle, en kurvrad og heng. 

 PS: Garderobe/hylle som er illustrert på plantegninger i gang inngår ikke i 
standard leveranse.    

4.3.3.  I gang i leilighet over ett plan 
 I gang i leilighet over ett plan, leveres skyvedørsgarderobe med takhøye 

fronter i klart speil med grep/beslag i børstet stål. Innredning består av 
hattehylle, en kurvrad og heng.

5.	 Vann	og	avløp	med	sanitærutstyr

5.1.	 Generelt
 Vann og avløpsledninger med sanitæranlegg legges iht. gjeldende forskrifter, 

offentlige reglement og bestemmelser for Tromsø kommune.
  Vannledninger legges som rør i rør med stoppekran for den enkelte 

bruksenhet i tilhørende «rør i rør vannfordelingsskap». I bruksenheter på 
plan 1 monteres «rør i rør-skap» i vegg mellom bad/wc og bod, mens det i 
bruksenhet i plan 2 og 3 monteres rør i rør skap i vegg mellom vaskerom og 
bad/wc. Til generelt avløpssystem tilkommer sluker i gulv på alle våtrom.

5.2.	 Utstyr	&	leveranse	i	leilighetene

5.2.1. Kjøkken i plan 1 og 3
 • Ett greps forkrommet blandebatteri med kran for oppvaskmaskin av type 

FMM 9000E I eller tilsvarende design og kvalitet.
 • Avløp for oppvaskmaskin og tilkobling avløp til vask, levert som del av 

kjøkkeninnredning. 
 • Lekkasjesensor med automatstopper under oppvaskmaskmaskin iht. 

forskriftskrav.  

5.2.2. Bad/WC i plan 2

 • Blandebatteri og vask
 Ett greps forkrommet blandebatteri av type FMM 9000E II med oppløftventil 

eller tilsvarende design og kvalitet.

 Tilkobling av avløp til vask levert med baderomsinnredning.

 • Dusj/Dusjnisje
 Dobbel hengslet dusjvegger av type Saloon fra Macro i 8mm klart 

sikkerhetsglass med forkrommet hengsler og håndtak eller tilsvarende design 
og kvalitet.

 Dusjbatteri med dusjgarnityr i forkrommet utførelse av type FMM 9000E Combi 
eller tilsvarende design og kvalitet.

 • Toalett
 Vegghengt toalett i hvit porselen av type IFØ Sign 6875 eller tilsvarende design 

og kvalitet med hvitt sete i hardplast med «soft close» funksjon, montert på 
Geberit monolith sanitærmodul med hvitt frontglass. 

 

FMM 9000E Combi dusjbatteri 
med garnityr

Macro Fjord dusjkabinett

Geberit monolith sanitærmodul 
med hvitt frontglass.
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5.2.3. Dusj/WC i plan 3

 • Blandebatteri og vask
 Ett greps forkrommet blandebatteri av type FMM 9000E II med oppløftventil 

eller tilsvarende design og kvalitet.

 Det leveres 50cm servantskap i hvit utførelse.

 • Dusjkabinett
 Macro Fjord dusjkabinett rett med klart glass, aluminiumprofiler og standard 

dusjsøyle eller tilsvarende.

 Størrelse 71 x 91 cm

 • Toalett
 Vegghengt toalett i hvit porselen av type IFØ Sign 6875 eller tilsvarende design 

og kvalitet med hvitt sete i hardplast med «soft close» funksjon, montert på 
Geberit monolith sanitærmodul med hvitt frontglass. 

   
5.2.4. Vaskerom i plan 2 
 • Veggmontert tappekran og avløp for vaskemaskin
 • Varmvannsbereder av type OSO super standard S 200 – 200 L

5.2.5. Bad/WC i bruksenhet i plan 1

 • Blandebatteri og vask
 Ett greps forkrommet blandebatteri av type FMM 9000E II med oppløftventil 

eller tilsvarende design og kvalitet.

 Tilkobling av avløp til vask levert med baderomsinnredning.

 • Dusjkabinett
 Macro Fjord dusjkabinett rett med klart glass, aluminiumprofiler og standard 

dusjsøyle eller tilsvarende.  
 
 Størrelse 81 x 91 cm

 • Toalett
 Vegghengt toalett i hvit porselen av type IFØ Sign 6875 eller tilsvarende design 

og kvalitet med hvitt sete i hardplast med «soft close» funksjon, montert på 
Geberit monolith sanitærmodul med hvitt frontglass. 

   
 • Veggmontert tappekran og avløp for vaskemaskin
  

• Varmvannsbereder av type OSO super standard S 120 – 120 L

5.2.6. Utekran
 Det leveres en selvdrenerende utekran pr. bygg. Plassering er mellom 

garasjeporter. Hageslange eller trommel leveres ikke.
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6.	 VENTILASJON

6.1.	 Generelt
 Det monteres balansert ventilasjon med varmegjenvinning i hver leilighet. 

Balansert ventilasjon sørger i grove trekk for tilførsel av filtrert og forvarmet 
uteluft til oppholdsrom som stue og soverom, og uttrekk av fuktig og brukt luft 
fra kjøkken og våtrom.

 Løsningen styres individuelt fra den enkelte bruksenhet og medfører 
godt inneklima og gir økt bokomfort. I tillegg er det energieffektivt og 
kostnadssparende ved at den oppvarmede luften som suges ut, er med på å 
varme opp den periodevis kalde uteluften i en roterende varmegjenvinner i 
aggregatet.

6.2.	 Leilighet	i	2.	og	3	etasje.
 Ventilasjonsaggregatet plasseres i «teknisk bod under trapp» og styres 

fra styrepanel plassert utenfor bad/wc plan 1 og dusj/wc i plan 2. I tillegg 
monteres automatisk integrasjon mot kjøkkenventilator slik at når denne 
brukes så forseres tilluftsmengden slik at man oppnår maks effekt av 
kjøkkenventiltoren og det gode innemiljøet opprettholdes.

 For estetisk god løsning og rasjonell montering, er det avsatt plass til vertikale 
sjakter for interne føringsveier før tekniske rør og avløp. 

6.3.	 Leilighet	i	1	etasje.
 Ventilasjonsaggregatet plasseres på bad og styres fra styrepanel plassert på 

vegg i gang. I tillegg monteres automatisk integrasjon mot kjøkkenventilator 
for maksimal effekt av kjøkkenventiltoren og godt inneklima.

 
6.4.	 Underetasje.
 Garasje og sportsboder ventileres med naturlig ventilering gjennom ventiler/

rister i vegger/porter/dører.

7. EL-INSTALLASJON OG UTSTYR

7.1. Generelt
 Elektriske installasjoner leveres iht. gjeldende forskrifter (NEK-400).
 Det blir ett sikringsskap i hver leilighet/bruksenhet. Sikringsskapene leveres 

todelt, hvor hoveddel en er for tradisjonelt formål med sikringer og en 
tilleggsdel (svakstrømsdel) for kabel-TV/data. Plasseres i bod.

 Installasjonene monteres i hovedsak skult i vegger og tak, men i vegger med 
lyd- og brannkrav vil synlig installasjon kunne forekomme.

 Ringeapparat for hver leilighet plasseres ved respektive ytterdør.  

7.2. Stikk og lyspunkt
 For eksakt antall stikk og lyspunkter med plassering av disse vises til vedlagte 

tegninger prosjektert av elektrokonsulent slik at de dekker det normale behov 
i forhold til behov og forskrifter.

 Som veiledning til antall stikk i denne leveranse beskrivelse tillegges utdrag av 
gjeldende forskrift NEK-400:

 • Stue/soverom/arbeids og oppholdsrom
 Minst to uttak pr. påbegynte 4m2 gulvareal.
  

• Kjøkken
 Ett uttak for hver faste elektriske utstyr. To uttak pr. hver 2m påbegynte 

kjøkkenbenk. 
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• Entre/gang
 Minst to uttak pr. påbegynte 6m2 gulvareal.
  

• Andre rom / bod
 Minimum to uttak, men dette skal dekke rommets funksjon.

	 •	Utvendig
 På veranda/terrasse monteres minimum to uttak.

7.2.1. Lys gang/entre
 Innfelt LED downlights av type «SG Junistar exklusive Dali matt hvit – 10W» 

eller tilsvarende design og kvalitet, i nedforet gipshimling.  Levers med trinnløs 
dimmebryter.

  
7.2.2. Lys stue
 Innfelt LED downlights av type «SG Junistar Exklusive Dali matt hvit – 10W med 

40* tilt i alle retninger» eller tilsvarende design og kvalitet, i nedfelt eller delvis 
nedforet gipshimling.  Leveres med trinnløs dimmebryter.

7.2.3. Lys kjøkken
 Innfelt LED downlights av type «SG Junistar exklusive Dali matt hvit – 10W» 

eller tilsvarende design og kvalitet, i nedforet gipshimling.  Levers med trinnløs 
dimmebryter.

 Under overskap leveres innfelte LED downlights intregrert i overskap.
  

7.2.4. Lys bad/wc
 Innfelt LED downlights av type «SG Junistar exklusive Dali matt hvit – 10W» 

eller tilsvarende design og kvalitet, i nedforet gipshimling.  Levers med trinnløs 
dimmebryter.

 I tillegg leveres 80x65cm speil med slipte kanter og innfelt lys.
 

7.2.5. Lys vaskerom
 Takmontert lysarmatur av type SG Enøk Pluss Hvit 2 x 9W eller tilsvarende 

design og kvalitet.
 Leveres med av/på bryter.
 
7.2.6. Lys soverom
 Takmontert lysarmatur av type SG Enøk Hvit 2 x 9W eller tilsvarende design og 

kvalitet.
 Leveres med av/på bryter.

7.2.7. Lys boder
 Takmontert lysarmatur av type SG Enøk Hvit 2 x 9W eller tilsvarende design og 

kvalitet.
 Leveres med av/på bryter.

 
7.3. Oppvarming
 Alle våtrom og ytre gang/entre leveres med varmekabel i gulv med digital 

termostat (leveres ikke på vaskerom).
 I stue og soverom leveres elektrisk panelovn med analog termostat.
 Øvrig elektrisk oppvarming er ikke medtatt.

    

SG Enøk Hvit 2 x 9W
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7.4. Utvendig belysning
 Utvendig belysning styres av hovedbryter og fotocelle, og omfatter;
 
 • 7 veggmontert lyspunkt i frontfasade
  -  på hver side av og i senter mellom garasjeporter i plan 0
  -  på hver side av terrassedør/vindu på terrasse i plan 1
  -  på hver side av terrassedør/vindu på terrasse i plan 3
  

• 4 veggmontert lyspunkt i utvendig trappeløp, 2 nedfor og 2 overfor inngang til 
plan 1

  
• 2 lyspunkt, hvor av 1 plasseres på vegg på åpningssiden av begge ytterdørene

 Utvendig belysning leveres med LED lyskilde av type «SG ECHO grafitt 1x4,5W 
LED – 230W» eller tilsvarende design og kvalitet. 

7.5.	 Strømabonnement
 Abonnement på strøm bestilles av utbygger som betaler for strømforbruket 

frem til overlevering av den enkelte leilighet.
 Ved overlevering overføres abonnementet til kjøper.
 
7.6.	 Kabel-tv	/	data
 Det skal legges kabel fra utvendig inntaksskap til «lavstrømsdel» av innvendig 

tavle. I lavstrømsdel skal det foruten plass for standard installasjon være plass 
for trådløs ruter* .

 Fra innvendig tavle legges trekkerør til TV/d-punkt i stue hvor plassering av TV 
er indikert. 

 
 *Trådløs ruter er ikke inkludert.

7.7. Telefon
 Eventuell innleggelse og opplegg for fast telefon inngår ikke i leveransen og 

må bestilles særskilt.

8. Energiforsyning / vedovn
For dette prosjekteres og leveres begge enheter med vedovn og stålpipe iht. tegning og 

følgende spesifikasjon;

8.1.	 Vedovn
 Vedovn av type ILD 9 eller tilsvarende design og kvalitet plassert iht. tegning;   

Samme ovn i begge leiligheter

8.2.	 «Brannmur»	med	stålpipe/løsning	for	tilluft	til	ovn	i	treroms-leilighet	plan	1
 Spesifisert brannmurløsning etter tilbyders prosjektering med komplett 

stålpipe i topp av ovn, ut gjennom yttervegg og opp langs fasade til 
forskriftmessig nivå over tak. Tilluft løses separat gjennom løsning i pipe/
yttervegg.   

 Gnistplate i glass monteres på gulv foran ovn.

8.3.	 «Brannmur»	med	stålpipe/løsning	for	tilluft	til	ovn	i	fireroms-leilighet	i	plan	3
 Spesifisert brannmurløsning etter tilbyders prosjektering med komplett toløps 

stålpipe i topp av ovn og opp gjennom himling/tak til forskriftmessig nivå over 
tak. Tilluft løses gjennom to-løps pipeløsning.   

 Gnistplate i glass monteres på gulv foran ovn.

8.4      Boligene leveres i energiklasse B.

SG ECHO grafitt 1x4,5W
LED – 230W for veggmontering.
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9.	 DIVERSE

9.1.	 Byggrengjøring
 Før ferdigbefaring og overlevering vil det bli utført byggvask av gulv, vegger, 

tak, vinduer innvendig og dører, samt faste innredninger og installasjoner.  
Kjøper bør utføre rundvask før innflytting.

 

10.	 KJØPERS	RETTIGHETER	OG	ANSVAR	-	ENDRINGER	OG	TILVALG	
            Det gis mulighet for å gjøre endringer og/eller tilvalg i forhold til standard 

løsning. Dette forutsetter at man kommer tidlig inn i prosessen. Frist for tilvalg 
vil bli satt når endelig fremdrift for prosjektet er signert med totalentreprenør. 
Tilvalg vil bli i form av ferdig prosjekterte pakker/løsninger som er ferdig priset. 
Endringsgebyr tilkommer. 

                      
 Tilvalg må gjøres hos utvalgte leverandører der tilvalgspakkene er satt 

sammen. Dette vil da   være de produktene som er godkjente og entreprenøren 
er trygg på at garantid kan gis i henhold til vanlige vilkår.

 
 Kjøkken kan endres etter nærmere avtale ved henvendelse direkte til avtalt 

leverandør.  Endringen må hensynta faste inntegnede punkter for avløp, 
tilkobling vann, ventilasjon og strøm. Dette kan ikke fravikes.  

           OBS: Omtegning av kjøkken mer enn 1 gang vil medføre tilleggsgebyr.
  
 Bestilte og signerte endringer faktureres fra totalentreprenør til kjøper 

gjennom oppgjørsmegler for prosjektet.

Kun illustrasjon
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Fås hos megler

- Reguleringsbestemmelser med kart.
- Situasjonsplan.
- Tegninger for prosjektet; snitt-, fasade-, plan-, og leilighet.
- Budskjema/foreløpig kjøpsavtale.
- Fullstendig kjøpekontrakt .
- Vedtekter sameier/eierseksjon
- Bustadoppføringslova er vedlegg til kontrakt.
- Budskjema/foreløpige kjøpsavtale.

10.1. Endringer og tilvalg
 Det er kjøpers ansvar å starte endrings- og tilvalgsprosess iht. vilkår og 

bestemmelser av kjøpekontrakt.
 Eventuelle endringer/endringsprosess vil ikke bli respondert før kjøpekontrakt 

mellom partene foreligger.
    
10.2. Strømabonnement
 Kjøper overtar strømabonnement ved overlevering av leilighet.

10.3. Forsikring
 Kjøper må etablere forsikring fra og med overtakelse.

10.4.	 Bruk	og	vedlikehold	etter	overtakelse	-	FDV
 Kjøper må sette seg inn og følge opp informasjon og råd om bruk av boligen gitt i 

FDV (forvaltning, drifts- og vedlikeholdsinstruks) som følger den enkelte leilighet 
med de brukerveiledninger som følger de enkelte installasjoner/hvitevarer.

Side 19 av 27 
 

Beskrivelse endring av plan 1655 Storbakkveien 18/7 m.fl., planid: 1817 

 
Fjernvirkning av samlet bebyggelse sett fra vest, fugleperspektiv  

 
Bebyggelsen sett fra nord 
 

 
Nærvirkning B.1.1 fra nord 
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Eiendommen fra A til Å  ~ bolig under oppføring
FAKTA	OM	EIENDOMEN

Adresse: 
Storbakkvegen 59-81
9020 Tromsdalen 

Pris: 3.850.000,-  - 6.590.000,-

Omkostninger:  
33.400,- – 53.070,-

Totalt inkl. omkostninger:   
3.883.400,- – 6.643.070,-

Felleskostnader: 
Stipulert til 500,- pr mnd

Felleskostnadene inkluderer: 
Boligbygg som selges som 2 leiligheter 
vil bli seksjonert før overtakelse. Det 
vil bli stiftet ett sameie for hvert bygg 
der kostnader til felles husforsikring 
deles etter sameiebrøk. 
Felleskostnader inkluderer stipulert 
kostnad til brøyting av felles privat 
veg. Alle andre kostnader som f.eks. 
kommunale avgifter, strøm, kabeltv, 
internett, vedlikehold etc. faktureres 
hver enkelt seksjonseier. 

BRA: 62 m2 – 119 m2

P-ROM: 59 m2 - 113 m2

Antall soverom: 2-3

Eierform: Selveier

Boligtype: Leiligheter

Energimerke: 
Boligene får energimerking klasse B

Garasje/Parkering:  ja

Tomten: 
Eiet. Tomten (Felt B1-1) utgjør ca. 5 
493 m2 og har i dag betegnelsen gnr 
18 bnr 410 i Tromsø kommune. Det 
fradeles fra denne eiendommen en 
egen tomt for hvert hus/sameie som 
får sitt eget gårds og bruksnummer 
før overtakelse. Det er utformet egen 
landslapsplan for prosjektet som 
vil bli fullført i samsvar med enhver 
tids gjeldende vilkår og konsekvens 
av reguleringsbestemmelser, 
byggetillatelser og utbygging.

Hovedoppdragsnummer	
81518170

Ansvarlig megler 

Ruth A. Norstrøm
Eiendomsmegler
Mobil: 982 59 102
E-post: ruth.norstrom@dnbeiendom.no

Tor-Håvard	Hansen
Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 982 59 107 
E-post: Tor.Havard.Hansen@dnbeien-
dom.no

Siv Renate Ingebrigtsen
Salgskoordinator nybygg
Mobil: 982 39 608 
E-post:  Siv.Renate.Ingebrigtsen@
dnbeiendom.no

DNB	Eiendom	AS
Fredrik Langnes gate 22
9008 Tromsø
Org.nr. 910 968 955

Selger/utbygger
Mæhlen Eiendom AS 
Ringvegen 104 B 
9018 Tromsø 
Org.nr.: 989 007 661

Entreprenør 
Totalrenovering AS
Terminalgata 44
9019 Tromsø
Org.nr.: 976 188 373



Eiendommen
Tromsø kommune gnr. 18 bnr. 410. 
Adresse: Storbakkvegen 59-81, 9020 
Tromsdalen.

Eiendommen skal fradeles/
sammenslås/grensejusteres, 
og eiendomsgrensene er ikke 
endelig fastsatt eller oppmålt på 
salgstidspunktet. Sameiets tomt skal 
opprettes med egen matrikkel, og 
eiendommen vil bli seksjonert. Hver 
seksjon vil bestå av en sameierandel 
ihht. oppdelingsbegjæringen.

Eierforhold
Selveier

Adkomst
Ta av via avkjøringen på E8 sør for 
Biltrend. Følg Solstrandvegen og ta 
andre vei til venstre. Boligene ligger 
øverst i Storbakkvegen. 

Beliggenhet
Midtre Kaldslett 

Kort om prosjektet
Lilletunet 2 ligger på Midtre Kaldslett 
nærmere bestemt i Storbakkvegen. 
Beliggenheten gir boligene 
spektakulær utsikt over innseilingen 
til Tromsø by, Kvaløya, Håkøya, 
Grinnøya og fjellene på fastlandet. 
I tillegg har eiendommene direkte 
tilgang til turstier opp til Fløya.
Alle boligene ligger vestvendt med 

balkong og terrasse i utsiktsretning. 
Meget gode solforhold og 
panoramautsikt.

Prosjektet ligger intimt til i enden av 
blindgate uten gjennom-gangstrafikk. 
Tunet mellom husene gir barn et trygt 
og lunt lekeområde der foreldre lett 
kan følge med fra stuevinduet.

Nord for boligene ligger Durmålselva 
og et nydelig skogsområde og dette 
fungerer som en naturlig skillelinje til 
nabofeltet. Mellom feltene ligger det 
flere stier.   

Bebyggelsen
Byggetrinn 2 – sør og nord  omfatter 
12 hus med til sammen 24 leiligheter .  

Byggene oppføres med kjeller og 
tre etasjer, hvor parkering og ute-/
sportsboder ligger i kjellerplan, treroms 
bruksenhet/leilighet i plan 1 og fireroms 
bruksenhet/leilighet i plan 2 og 3. 

Byggene oppføres delvis frittstående 
og delvis i rekke jfr. gjeldende 
situasjonsplan. 

Sportsbod er kun egnet til sykler, ski 
etc. og egner seg ikke til oppbevaring 
av tekstiler grunnet høy luftfuktighet.

Se vedlagte leveransebeskrivelse 
datert 07.03.2018 for sør og 
02.04.2019 for nord.

Innhold og standard
Se vedlagte leveransebeskrivelse 
datert 07.03.2018 for sør og 
02.04.2019 for nord.

Boder og parkeringsplasser
Det medfølger 1 stk. bod og 1 stk. 
parkeringsplass i garasje til 3-roms 
leilighetene. Det medfølger 1 stk bod 
og  2 parkeringsplasser* til 4-roms 
leilighetene. 

*forutsetter parkering i lengderetning.

I tillegg til parkeringsplass i garasje 
som følger hver leilighet, er det 1 
stk utvendig biloppstillingsplass 
til hver leilighet foran garasjeport. 
Selger forbeholder seg retten til å 
avgjøre hvordan organisering av 
parkeringsanlegget, uteareal utenfor 
boliger i 1. etasje og bodene vil bli. 
Dette kan bli søkt organisert som 
tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, 
skilles ut som en egen eiendom, 
eller bli lagt som fellesareal med 
vedtektsfestet bruksrett. 

Vei,	vann	og	avløp
Privat vei, felles private stikkledninger 
for vann, avløp og overvann fra 
eiendommene til kommunale anlegg.



Sameiet
Boligene vil bestå av totalt 12 
sameier hvor hvert sameie får 2 
seksjonsnummer. Sameier/ seksjoner 
kan bli justert i forbindelse med 
utbyggingen. Antall sameier er planlagt 
å bestå av totalt 24  stk. boligseksjoner, 
men antallet seksjoner kan bli justert 
i forbindelse med utbyggingen. Den 
daglige driften vil bli organisert som 
seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, 
nr. 65, eierseksjonsloven. 

Hver seksjon utgjør en sameieandel 
med tilknyttet enerett til bruk av en 
bruksenhet og rett til bruk av sameiets 
fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie 
mer enn 2 seksjoner i sameiet.

Sameiet er pliktig til å avholde 
årsmøter hvor regnskap og budsjett 
fremlegges. Sameiets styre har 
ansvaret for at eiendommen forvaltes 
etter retningslinjer og vedtekter som 
fastsettes av årsmøtet. 

Utomhusarealene på området 
ferdigstilles samtidig med 
ferdigstillelse av de enkelte byggene 
eller så snart årstiden tillater det. 
Nærlekeplass vil bli opparbeidet iht 
landskapsplan og overskjøtes til felles 
privat eierskap der hvert sameie/
seksjon vil eie en ideel andel.

Eiendommens faste, løpende 
kostnader

1)	Felleskostnader
Felleskostnader utgjør felles 
bygningsforsikring samt brøyting av 
felles privat veg. Hver enkelt bolig får 
egen strømmåler for sin garasjeplass. 

Felleskostnader vil avhenge av hvilke 
tjenester sameiet ønsker utført i felles 
regi, og fordeles ihht. vedtektene. 
Månedlige felleskostnader er stipulert 
til kr 500- pr måned. 

2)	Kommunal	eiendomsskatt	
Det er i følge selger eiendomsskatt 
på boligen, og denne fastsettes etter 
ferdigstillelse av boligen.

Stipulert ferdigstillelse

Lilletunet2, Sør
Boligene A1 - A6 
- er ferdigstilt 

Lilletunet2, Nord
Boligene A7 - A10
- planlegges ferdigstilt 2.kvartal 2020
 
Boligene A11 - A12 
- planlegges ferdigstilt 1.kvartal 2020

For boligene som ikke er ferdigstilt 
gjelder følgende:

Stipulert overtagelse planlegges for 
A7-A10,  er 2 kvartal 2020 basert på 
byggestart juni 2019. 

Det gjøres oppmerksom på at det 
dette ikke eren bindende frist for å ha 
boligen klar for overtakelse, herunder 
ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Hvis byggingen ikke har startet 
september 2019 vil partene kunne 
trekke seg fra inngått avtale uten krav 
mot hverandre.

Selger vil minst 6 mnd før overtakelse 
orientere om forventet tidsrom for 
overtakelse av boligen.  Selgeren
skal innen rimelig tid varsle forbruker 
dersom det oppstår forhold som vil 
medføre forsinkelser.
 Det eksakte overtagelsestidspunktet 
skal skriftlig varsles ca 10 uker før 
overtakelse.  Forut før overtakelse vil
selger innkalle kjøper til 
forhåndsbefaring av boligen.

Selgeren har rett til tilleggsfrist 
dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 
11 er oppfylt.

Forbehold
Selger har allerede påbegynt 
utbygging av byggetrinnet Lilletunet 
2 sør som omfatter 6 hus med 2 
seksjoner i hvert hus innen delfelt B1-
1a i Storbakkvegen 59 - 69. Her er alle 
leilighetene ferdig bygget.

For ferdigstillelsen av nr 63 – 69 tar 
Selger forbehold om oppnåelse av 
byggelånsfinansiering senest innen 
31.12.2018. Byggelånsfinansering er 
blant annet avhengig av tilstrekkelig 
salg av boliger. Dersom vilkåret om 

byggelånsfinansiering ikke oppnås 
innen utløpet av fristen, er Selger 
ubundet av kontrakten med mindre 
Selger skriftlig meddeler til megler 
at han frafaller sitt forbehold om slik 
finansiering senest innen utløpet av 
fristen.
Dersom forbeholdet ikke oppfylles og 
ikke frafalles fra Selger slik at Selger 
påstår seg ubundet av kontakten, har 
Kjøper rett til å få eventuelt innbetalt 
beløp samt opptjente renter på 
meglers klientkonto tilbakebetalt.  
Utover dette har Selger intet ansvar 
overfor Kjøper og Kjøper ingen krav 
overfor Selger.

Ved enighet mellom partene kan 
fristen for forbeholdet forlenges. 
Kontraktens betingelser for øvrig er i 
et slikt tilfelle de samme.

Utleie
Utleie er tillatt. 

Ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse.
Ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse skal foreligge skriftlig 
før overtagelse kan finne sted. 

Heftelser
Seksjonene overtas fri for økonomiske 
heftelser med unntak av lovpålagt 
panterett for sameiet som sikkerhet 
for oppfyllelse av den enkelte 
sameiers fellesforpliktelser

Tinglyste forpliktelser   
 og rettigheter
For øvrig følger rettigheter og 
forpliktelser som grunnboken 
viser. I tillegg kan selger tinglyse 
bestemmelser som adkomst, 
parkering, sykkeloppstilling o.l. 
for sameiet eller forhold pålagt 
av offentlige myndigheter. Kjøper 
aksepterer at det på eiendommen 
kan påheftes servitutter/ erklæringer 
som måtte bli påkrevd av offentlig 
myndighet, deriblant erklæring om VA 
ledninger, elektrisitet, fjernvarme o.l.

Tromsø kommune har rett til å 
anlegge, vedlikeholde og skifte ut 
vannledning til brannkum som går 
over de tjenende eiendommene. 
Vannledning skal plasseres i tråd med 
vedlagte kartskisse. 



Rettigheten omfatter rett til adkomst 
til området for å gjennomføre 
nødvendig vedlikehold og eventuell 
graving. Etter eventuell graving og/
eller vedlikehold som medfører 
inngrep i terreng eller annet, skal 
området tilbakeføres slik det var før 
arbeidene ble igangsatt.
Grunnbok for knr 1902 gnr 18 bnr 
410 per 26.04.2018 viser tinglyst 
erklæring/avtale om veirett over 
eiendommene gnr/bnr 18/24 
og 18/743 i Tromsø Kommune. 
Rettigheten har dagboknummer 
10921 og er tinglyst 09.07.2004.

Forsikring
Selger vil besørge bygget forsikret 
frem til overtakelse. Etter overtakelse 
har funnet sted må sameiet v/ 
styret sørge for at bygget blir 
forsikret. Kjøper må selv besørge 
innboforsikring.

Forholdet til endelige   
offentlige	planer
Tromsø formannskap vedtok 
29.01.2019, sak 21/19, mindre endring 
av plan 1817. Formålsgrenser, 
byggegrenser og veganlegg for 
feltene B1.1a og B1.1d, er oppdatert 
i tråd med eksisterende bebyggelse. 
Møteplass langs Storbakkvegen er 
flyttet fra oversiden til nedsiden 
av Storbakkvegen. Boligene søkes 
bygd i tråd med vedtatt plan, med 
dispensasjon fra krav om heis. 

Skolekrets
Reinen skole

Kjøpesum, omkostninger og 
betalingsplan
Se vedlagte prisliste. 

Omkostninger
Det skal i tillegg til kjøpesummen 
betales følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av 
tomteverdi på NOK 2.500.000,- 

For hver boligtype utgjør dette: 
Enebolig:                         kr          62 500,- 
4 roms:                              kr          41 070,-                     
3 roms:                              kr          21 400,-

Tinglysningsgebyr for skjøte/
hjemmelsdokument kr 525,-

Tinglysingsgebyr pr. 
panterettsdokument kr 697,-

Etableringskostnader 
sameier kr. 5.000,-

Á konto innbetaling 
til sameiet kr 7.000,- 

Dokumentavgiften utgjør 2,5 %
av tomtens salgsverdi på tinglysings-
tidspunktet for den enkelte seksjon. 
P.t. er tomteverdien antatt å være 
NOK 13.812,- pr kvm BRA for boligen. 

Det tas forbehold om endring i 
tomteverdien og dokumentavgiften 
på tinglysingstidspunktet.
Det tas forbehold om endringer av 
omkostningsbeløpene som følge av 
politiske vedtak eller lovendringer.

Betalingsplan 
Det er ingen innbetaling av forskudd 
eller kjøpesum i forbindelse med 
avtaleinngåelse. Kjøper har ansvaret 
for at det foreligger finansiering for 
kjøpet. Kjøpesummen samt alle 
omkostninger innbetales i forbindelse 
med overtakelse.

Oppgjør og eventuelt deloppgjør 
vil kun skje mot tinglyst skjøte eller 
mot garanti for tilsvarende beløp jf. 
bustadoppføringslova § 47. 

Meglers vederlag (betales av 
oppdragsgiver)

Meglers vederlag er avtalt til 
kr 50.000,- pr enhet inkl. mva. 

Oppgjørstjenester: 
Kr. 5.900,- pr enhet. 

Tilretteleggingsgebyr 
kr 25.000,-.

Utlegg	(betales	av	oppdragsgiver)
Selger dekker følgende 
utlegg til megler:

Grunnpakke i forbindelse 
med innhenting av offentlige 
opplysninger kr. 2.269,-

Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Kostnader ved avbestillinger
Kjøp etter bustadoppføringslova 
innebærer en avbestillingsrett for 
kjøper. Dersom denne retten benyttes 
vil kjøper bli holdt ansvarlig for 
selgers merkostnader og tap som 
følge av en eventuell avbestilling. 
For avbestillinger som skjer før 
selger har vedtatt byggestart er det 
avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av 
kjøpesummen. 

Kontakt megler for nærmere 
informasjon dersom avbestilling 
vurderes. Bestilte endrings- og 
tilleggsarbeider betales i slike tilfeller 
i sin helhet. 
 
Energimerking 
Boligene får energimerking klasse B.

Selgers forbehold 
Selger står fritt til å akseptere eller 
avslå ethvert bud.

Selger har rett til å gjøre mindre 
endringer i konstruksjon, tekniske 
installasjoner og materialvalg som 
ikke reduserer boligens kvalitet, uten 
at dette gir kjøper rett til endring av 
avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekt-
tegninger og beskrivelser, gjelder 
beskrivelser foran tegninger. Det tas 
forbehold om justeringer og endringer 
av fasader og utom-husplanen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som 
vedrører sameiet, naboforhold eller 
forhold pålagt av myndighetene.  

Kjøper er kjent med at kjøpe-
kontrakten ikke kan transporteres 
uten etter samtykke av selger. 
Videre forutsetter selger at skjøte 
tinglyses på den/de kjøper(e) som 
har fått aksept på sitt bud. Kjøper har 
anledning til å be om samtykke til 
direkteoverskjøting, men selger står 
helt fritt til å avslå eller akseptere 
en slik forespørsel. Et eventuelt 
samtykke vil medføre gebyr til selger 
på kr. 30 000,-.

Selger forbeholder seg rett til endring 
av prisliste uten varsel på usolgte 
boliger.



Selger forbeholder seg rettet til 
å fordele boder og eventuelle 
parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall 
seksjoner i sameiet.

Selger må rette seg etter eventuelle 
offentlige pålegg i byggesaken. 
Det gjøres oppmerksom på at 
frihåndstegninger, perspektiver, 
utomhusplan, plantegninger og bilder 
i prospektet er av illustrativ karakter og 
inneholder derfor detaljer som farger, 
innredninger, møblering, beplantning 
og arkitektoniske detaljer m.v. som 
ikke inngår i leveransen. Stiplede 
løsninger/ innredninger leveres ikke. 

Plantegninger og illustrasjoner som 
viser ulike innredningsløsninger 
er ment som illustrasjoner for 
mulige løsninger. Disse løsningene 
inngår ikke i standardleveransen. 
Tegningene i prospektet bør ikke 
benyttes som grunnlag for nøyaktig 
møbelstilling, da målestokkavvik kan 
forekomme ved trykking/ kopiering. 
Det tas forbehold om at sjakter og 
føringsveier for VVS-installasjoner kan 
bli endret. Entreprenøren har ansvaret 
for oppfølging av gjeldende krav, lover 
og forskrifter. 

Salgsvilkår
Kjøp i prosjektet baseres på 
nærværende dokument, samt 
følgende vedlegg:

1) Prisliste datert
     - 25.04.2018 sør  
     - 16.04.2019 nord
2) Leveransebeskrivelse datert
     - 07.03.2018 sør  
     - 02.04.2019 nord
3) Plantegning datert  
     - 13.02.2018 sør 
     - 23.01.2019 nord
4) Fasadetegninger sør og nord
5) Foreløpige vedtekter for sameiet
6) Selgers prospekt

Ved avvik mellom informasjon gjelder 
dokumentene i den rekkefølge som er 
nevnt over. Lovpålagte opplysninger 
om eiendommen er ufullstendig uten 
alle vedlegg.

Salgsoppgavedato
Dette dokumentet er sist revidert 
dato:  25.04.2019

VIKTIG	INFORMASJON

Lovverket
Kjøpet reguleres av Lov om avtale 
med forbrukar om oppføring av ny 
bustad m.m. (bustadoppføringslova) 
13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor 
selger er profesjonell og kjøper er 
forbruker. Dette innebærer blant 
annet at kjøper har krav på garantier 
ihht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell 
ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør 
kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, 
kan selger kreve at avtalen reguleres 
av avhendingslova.

Formuesverdi
Eiendommens formuesverdi fastsettes 
etter ferdigstillelse i forbindelse 
med første likningsoppgjør. 
Formuesverdien fastsettes med 
utgangspunkt i en kvadratmeterpris 
som årlig bestemmes av Statistisk 
Sentralbyrå. Formuesverdien for 
primærboliger (der boligeier er 
folkeregistrert per 1. januar) og 
sekundærboliger (alle andre boliger 
man måtte eie) fastsettes etter 
forskjellige brøker. Se nærmere info 
på www.skatteetaten.no.

Tilvalg og endringer
Prosjektet og dets priser er 
basert på at utbyggingen 
gjennomføres rasjonelt og med 
delvis serieproduksjon i form av 
systematisering av tekniske løsninger 
og valg av materialer.  Dette gir 
begrensninger for hvilke tillegg og 
endringer som kjøper kan forvente 
å få gjennomført og innenfor hvilke 
tidsrom disse arbeidene kan bestilles.  

Selger utarbeider en tilvalg-/
endringsmeny som angir aktuelle 
muligheter for endringer og 
tilleggsarbeider.  

Kjøper har ikke rett til å kreve 
endringer og tilleggsarbeider som 
ikke står i sammenheng med ytelser 
som er avtalt, og som i omfang eller 
karakter skiller seg vesentlig fra den 
avtale ytelsen og/eller er til hinder 
for rasjonell gjennomføring av 
byggearbeidene.  Selger er heller ikke 
forpliktet til å utføre endringer eller 
tilleggsarbeider som vil føre til ulempe 

for selger som ikke står i forhold til 
kjøpers interesse i å kreve endringer 
eller tilleggsarbeider.  Selger har rett 
til å ta seg betalt for utarbeidelse 
av pristilbud, tegninger m.v. jf. 
Bustadoppføringslova § 44. 

Selger er uansett ikke forpliktet til å 
utføre endringer eller tilleggsarbeider 
som vil endre vederlaget med mer enn 
15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. 

Etter igangsetting vil det gis frister 
for tilvalg og endringer. Inngås 
kjøpsavtale etter igangsetting er 
kjøper kjent med at frister for tilvalg 
og endringer kan være utgått. Kjøper 
er oppfordret til å ta forbehold i 
kjøpetilbudet dersom prosjektet 
er igangsatt, og kjøper har krav til 
tilvalg/endring som kjøper forutsetter 
skal være mulig å få levert av 
utbygger/selger.

Ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse
Ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse skal foreligge skriftlig 
før overtagelse kan finne sted. I 
motsatt fall anbefaler megler at 
overtagelse utsettes og at kjøper ikke 
overtar.

Bestemmelser tiltak mot 
hvitvasking / kjøpers innbetaling
Iht Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om 
hvitvasking og terrorfinansiering 
er megler pliktig å gjennomføre 
legitimasjonskontroll av ppdragsgiver 
og kjøper. Reelle rettighetshavere 
skal også kartlegges. Dersom 
partene ikke oppfyller lovens krav til 
legitimasjon kan megler ikke etablere 
kundeforhold. Er det mistanke om 
at transaksjonen har tilknytning til 
utbytte av en straffbar handling, eller 
forhold som rammes av straffeloven 
§§ 131 til 136A kan megler stanse 
gjennomføringen av transaksjonen. 
Megler kan ikke holdes ansvarlig 
for de konsekvenser dette vil kunne 
medføre.
Kjøper oppfordres til å innbetale 
den del av kjøpesummen som ikke 
kommer fra låneinstitusjon, i en 
samlet innbetaling fra egen konto i 
norsk bank.



Bebyggelsens arealer 
Arealer pr bolig fremkommer i 
vedlagte prisliste. Arealet er angitt 
hhv. som bruksareal(BRA) som er 
arealet innenfor boligens yttervegger 
inklusive evt. boder, samt P-ROM 
som er BRA fratrukket innvendig bod/
sekundærrom. På tegningene kan det 
også være angitt et romareal som er 
nettoarealet innenfor omsluttende 
vegger. Det tas forbehold om mindre 
avvik for de oppgitte arealer, da 
beregningene er foretatt på tegninger.

Finansiering
Som et av landets største 
finanskonsern tilbyr DNB Bank 
ASA alle typer banktjenester til 
konkurransedyktige priser. Banken 
kan gi deg lånetilbud til finansiering 
av eiendommen. Våre meglere kan 
opprette kontakt mellom deg og 
en kunderådgiver i banken, og som 
kunde hos oss lover banken en hurtig 
behandling av din låneforespørsel.  
DNB Eiendom mottar formidlings-
provisjon fra DNB Bank ASA for 
formidling av lånekunder. Dette gjelder 
kun personer som har samtykket til å 
bli formidlet til banken. Provisjonen er 
en internavregning mellom enheter i 
konsernet som ikke gir økte kostnader 
for kunden. Den enkelte megler mottar 
ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg 
av finansiering, og mottar heller ingen 
godtgjørelse for formidling av kontakt 
til DNB lånekonsulenter. 

Forbrukerinformasjon ved  
inngivelse av kjøpetilbud:
Alle bud og budrelatert 
kommunikasjon med megler skal 
foregå skriftlig.  Megler har ikke 
anledning til å formidle opplysninger 

om bud som ikke er gitt skriftlig. 
Megler vil likevel gi deg opplysninger 
og råd underveis i prosessen. Dette 
behøver ikke gjøres skriftlig. 

Gi kun skriftlige bud.  Det samme 
gjelder budforhøyelser og motbud.
Budet må ha en tilstrekkelig lang 
akseptfrist. Uansett bør ikke budet 
ha en akseptfrist på mindre enn 30 
minutter fra budet inngis.

Det første budet skal inngis på DNB 
Eiendom sitt budskjema påført din 
signatur. 

Samtidig med at du inngir første 
bud må du legitimere deg. Det kan 
gjøres ved at du sender kopi av gyldig 
legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller 
førerkort) til megler sammen med ditt 
første bud, eller du viser legitimasjon 
til megler direkte. 

Førerkort anbefales dersom du sender 
legitimasjon via SMS eller mail.  

Dersom dere er to eller flere som 
skal kjøpe sammen, må samtlige 
budgivere undertegne budskjemaet 
og legitimere seg.

Det kan i budskjemaet gis gjensidig 
fullmakt til å forhøye budet på 
vegne av hverandre. Dersom ikke 
slik fullmakt gis, må samtlige gi 
budforhøyelser skriftlig.

Du kan velge mellom følgende når 
du skal sende bud: Innlevere direkte 
til megler, per e-post, per SMS eller 
per fax. E-postadressen, fax- og 
telefonnummer til det aktuelle 
kontoret finner du i salgsoppgaven. 

Bud som inngis utenom ordinær 
arbeidstid kan ikke forventes 
behandlet før neste ordinære 
arbeidsdag.

Du har selv risikoen for at ditt bud 
kommer frem til megler. Megler vil 
straks budet er mottatt bekrefte 
dette skriftlig til deg. Får du ikke slik 
bekreftelse, bør du ringe megler for å 
sjekke om budet er mottatt.
Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig 
til megler, som så videreformidler 
aksepten til den budgiver som får 
aksept på budet, med informasjon til 
øvrige budgivere og interessenter.  

Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig 
som mulig med hensyn på 
finansiering, finansinstitusjonens 
kontaktperson samt andel 
egenkapital. 

Normalt vil ikke kjøpetilbud med 
forbehold bli akseptert av selger før 
forbeholdet er avklart.

Selger står fritt til å forkaste eller 
akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling 
§ 6-4 vil kopi av budjournalen bli 
oversendt kjøper og selger etter 
budaksept. Dersom det er viktig for 
budgiver å bevare sin anonymitet, bør 
budet fremmes gjennom fullmektig.

Budgivere kan få utlevert anonymisert 
budjournal.

Fremdrift

Da vi selger og bygger fortløpende så vil byggeprosessen kortes 
betydelig ned. Du må regne en byggetid på XX måneder etter  
kjøpskontrakten er undeskrevet.

Dette gir oss god tid til å til å planlegge dine personlig ønsker og 
gir oss tid å levere akkurat det - din drømme bolig.

N

B1-1 i Plan 14112-1817-1507 
Tromø kommune.

Godkjent: 19.05.2015

Privat vei

Ferdigstilt/overlevert boliger



Å kjøpe bolig er en viktig hendelse i livet, 
og	det	er	mye	å	tenke	på.		Vi	hjelper	deg	med	
boliglån og å komme i mål med boligdrømmen!

� Finansieringsbevis - når du er på boligjakt
� Boliglån og forsikringer tilpasset ditt behov
� Verdivurdering av bolig
� Råd og oppfølging hele veien

Boliglån for Unge mellom 18-33 år
Med Boliglån for Unge (BLU) får du ekstra gode 
betingelser, og vi hjelper deg gjennom hele 
boligreisen. 

� Gode betingelser på boliglån på inntil 85 % av 
boligverdien
� Du kan velge fast eller flytende rente på boliglånet
� Er dere to, så er det alderen til den yngste som 

gjelder
� Mulig å låne over 85% av boligverdi med 

tilleggssikkerhet

Stadig	flere	ønsker	å	hjelpe	barna	
inn på boligmarkedet.
Foreldre flest ønsker å hjelpe, 
og det finnes mange måter og gjøre det på. 

Vi	gir	deg	og	dine	gode	råd.
Kontakt megler for mer informasjon.

Start boligreisen sammen med oss. 



                                                                                                                                        

 

KJØPETILBUD TIL FAST PRIS: 
PROSJEKTET LILLETUNET 2, NORD OG SØR 
Sendes til DNB Eiendom: ruth.norstrom@dnbeiendom.no 
 
Oppdragsnummer: 81518170 
Prosjekt: Lilletunet 2, gnr. 18, bnr. 410 i Tromsø kommune. Hus/ Leil.: 
Oppdragsansvarlig: Ruth A. Norstrøm Mobil: 982 59 102  
 
Undertegnede 1:  Fødselsdato: 
Undertegnede 2: Fødselsdato: 
Adresse:  Postnr./sted: 
E-post 1: E-post 2: 
Tlf 1: Tlf 2: Hjem: 
 
Jeg/vi gir med dette bindende bud på eiendommen til følgende fast pris: 
 
Kr._______________________ - kroner _______________________00/100 med tillegg av omkostninger, jfr. prisliste. Budet inngis ihht. 
salgsvilkår i Eiendommen fra A til Å med vedlegg, herunder prisliste, tegninger, leveransebeskrivelse og prospekt.  
 
Betalingsplan: 
Det er ingen innbetaling av kjøpesum i forbindelse med avtaleinngåelse. Kjøper har ansvaret for at det foreligger finansiering for 
kjøpet. Kjøpesummen samt alle omkostninger innbetales i forbindelse med overtakelse. 
 
Referanseperson og tlf. nr.: 
 
Långiver:  Kr 
Långiver:  Kr 
Egenkapital:  Kr 
 
 

Eventuelle forbehold/forutsetninger: 
 
 
 

Budet gjelder til og med den             kl.  
Dersom ikke annet er oppgitt gjelder budet til kl 15.00 en uke etter at megler mottok budet 
 
 

Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for 
begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort 
kjent med budet. Bud som megler mottar etter kl 15.00 kan ikke forventes behandlet før neste arbeidsdag. 
 
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. 
Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side 
samt informasjon om avslag eller aksept. 
 
 
 
________________________ _________________________ ________________________ 
Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift 

          
            

 

 

 
 

Kopi av legitimasjon  Kopi av legitimasjon 



Reguleringskart, utomhusplan og snittegninger

Bebyggelse snitt B: Bolig A7 og A8, Storbakkvegen 71 og 73

Bebyggelse	snitt	C:	Bolig	A9	og	A10,	Storbakkvegen	75	og	77



Utomhusplan. Utkast 20.02.2018. Mindre endringer vil forekomme.
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For mer informasjon, se:  www.Lilletunet.no

2

Bo’gleder på rekke og rad
Lilletunet ligger på fastlandssiden i Tromsø, 

aller øverst i Midtre Kaldslett og i enden av Storbakkvegen. 

Vi tilbyr både 3, 4 og 5 roms leiligheter og eneboliger i rekke. 
Alle leveres med private garasjeplasser 

i underetasjen inkludert i prisen.

Boligene ligger kant i kant med naturskjønt område 
med flott utsikt og solrik beliggenhet.

Prosjektet ligger intimt til og uten gjennomgangstrafikk
da Storbakkvegen er blindvei.

Boligene selges fortløpende - noen få om gangen - og bygges av 
håndverkere på stedet. Dette gir deg og oss tid til å levere akkurat den 

boligen og kvaliteten du ønsker. 

Bo med utsikt mot vest og over de fleste.

Ruth Norstrøm  |  Daglig leder nybygg 
Mobil 98 25 91 02  |  ruth.norstrom@dnbeiendom.no

Tor-Håvard	Hansen		|  Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 982 59 107  |  Tor.Havard.Hansen@dnbeiendom.no

Siv Renate Ingebrigtsen  |  Salgskoordinator nybygg
Mobil: 982 39 608   |  siv.renate.ingebrigtsen@dnbeiendom.no

DNB	Eiendom Tromsø 
Fredrik Langesgate 22
9008 Tromsø


