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Skanckesmuget
Minuttet har fått den eksklusive adressen Skanckesmuget 1. 

Gaten har navn etter konsul Lorentz Skancke (1786-1879). Født i 
Orkdal, kom til Tromsø i 1803 og fikk kjøpmannsborgerskap i 1812. 
Kjøpmannen eide den langstrakte «Skanckegården» – Storgata 102 
– som ligger der Skanckesmuget begynner. Konsul Skancke regnes 
som en av de betydeligste i byens eldre historie.

Gjennom årenes løp har Skanckesmuget alltid vært synonymt 
med aktivitet og næring, men de siste årene har området blitt litt 
«glemt». Minuttet skal børste støvet av det tradisjonsrike smuget – 
og gi det den glansen det fortjener. 
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Illustrasjon. Endringer kan forekomme.

Ny start.
Nytt lys.

Minuttet
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Tid er nå – bo i 
Minuttet

Et steinkast unna Storgata bygges Minuttet. 25 urbane by-
boliger i umiddelbar nærhet til alt som skjer i Nordens Paris. 
Metropolen som bryter seg gjennom den boreale sfæren. 
En turistdestinasjon med eksplosiv vekst.  Hvor kulturelle 
begivenheter står i kø. Med et bredt spekter av restauranter, 
kaféer og utesteder. Alle med hver sin unike sjarm.  

Hjertet av Tromsø har aldri vært mer pulserende.  

Vi vil være der det skjer. Derfor skaper vi Minuttet.
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Illustrasjon. Endringer kan forekomme.

Bo i by
– med balkong 

Minuttet består av 25 smarte leiligheter i Tromsø sin
innerste bykjerne. Enhetene fordeler seg fra arealeffektive 
2-roms på 29m² (BRA) og opp til fyldige 3-roms på 68m² (BRA). 

Arkitekten har lagt stor vekt på utnyttelse av naturlig lys med 
åpne planløsninger og store vindusflater. 

Leilighetene er varierer i størrelse og utforming. Alt fra små, 
men romslige leiligheter i 2. etasje med ca. 3,55 meters tak-
høyde i bakgårdsbygget – til de større enhetene lenger opp i 
etasjene i hovedbygget. 

Felles for samtlige enheter er at alle nyter egen balkong, og alle 
har tilgang til en felles takterrasse på hele 80m² – med
særegen og urban utsikt over byen. 
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Illustrasjon. Endringer kan forekomme.
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«For å holde balansen
må du fortsette å

bevege deg»
– Albert Einstein
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Byen vår
Der du kan møte deg selv i framtiden. Som barn, student, 
arbeidstaker og pensjonist. Livets faser. Et tverrsnitt av men-
neskene som danner byen. Her vi vandrer i våre barndoms-
gater, og drømmer skapes.

En forbindelse mellom nåtid og fortid. Byen definerer våre 
omgivelser som vi bor og lever i – og påvirker oss alle.

For oss handler god byutvikling om å ivareta byens sjel og 
sjarm – samtidig som man imøtekommer framtidens behov.  
For dette prosjektet innebærer det i praksis at fasadene i 
Storgata 104-108 renoveres til moderne standard inspirert 
av sitt opprinnelige utseende. 

I bakgården bygger vi 25 leiligheter med byrommet som 
nærmeste nabo. 
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Bruk tid på det
som betyr noe

I det moderne samfunn omtales ofte tid som en av våre mest 
verdifulle ressurser. Mangelen på nok tid i hverdagen er noe 
som mange sikkert kjenner seg igjen i. 

Vi har valgt borettslagsmodellen i Minuttet fordi det sparer
beboerne for administrasjon og tid. Felles vedlikehold, vakt-
mestertjenester og økonomiforvaltning gjør borettslag både 
trygt og enkelt. 

I felleskostnadene inngår både internett, tv, kommunale avgifter 
og eiendomsskatt, og fordeles over 12 måneder.

Det gjør at du slipper ubehagelige overraskelser i postkassen. 

minuttet.no

Minuttet

2120

Mi
nu

tt
et

minuttet.no



Nært på himmelen Beboerne i Minuttet har alle tilgang til en felles takterrasse 
på 80 m2 med panoramautsikt over Tromsøysundet og
resten av sentrum.

Illustrasjon. Endringer kan forekomme.
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Illustrasjon. Endringer kan forekomme.

Hovedbygget 1A/1B
Skanckesmuget
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BRA: 29,2 m2

P-rom: 29,2 m2

Soverom: 1
Balkong: 4,5 m2 2-roms

101/201/301

Stue/kjøkken
13,7 m2

Balkong
4,5 m2

Gang
5,3 m2

Bad
3,7 m2

Soverom
5,6 m2

Etasjer Fasader

1. etasje 2. etasje 3. etasje

104/204

Soverom
6,1 m2

Stue/kjøkken
16,3 m2

Gang
2,0 m2

Bad
3,5 m2

Balkong
4,0 m2

BRA: 29,0 m2

P-rom: 29,0m2

Soverom: 1
Balkong: 4,0 m2 2-roms

Etasjer Fasader

1. etasje 2. etasje

Øst

Nord

Nord

Vest
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2-roms

202/302

Stue/kjøkken
20,1 m2

Gang
6,4 m2

Bad
4,0 m2

Soverom
6,6 m2

Balkong
4,0 m2

BRA: 38,3 m2

P-rom: 38,3 m2

Soverom: 1
Balkong: 4,0 m2

Etasjeplan Fasader

2. etasje 3. etasje

203/303

Bad
4,0 m2

Gang
3,9 m2

Balkong
4,1 m2

Stue/kjøkken
15,0 m2

Soverom
10,0 m2

BRA: 33,9 m2

P-rom: 33,9 m2

Soverom: 1
Balkong: 4,1 m2 2-roms

Etasjer Fasader

2. etasje 3. etasje

Øst

Sør

Sør

Vest
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Illustrasjon. Endringer kan forekomme. minuttet.nominuttet.no30
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BRA: 29,0 m2

P-rom: 29,0 m2

Soverom: 1
Balkong: 5,4 m2 2-roms

304/404/504/604

Stue/kjøkken
16,3 m2

Gang
2,0 m2

Bad
3,5 m2

Balkong
5,4 m2

Soverom
6,1 m2

Etasjer Fasader

3. etasje

5. etasje

4. etasje

6. etasje
Vest

Nord

402/502

Stue/kjøkken
15,0 m2

Soverom
10,0 m2

Bad
4,0 m2

Gang
4,4 m2

Balkong
4,2 m2

BRA: 34,4 m2

P-rom: 34,4 m2

Soverom: 1
Balkong: 4,2 m2 2-roms

Etasjer Fasader

4. etasje 5. etasje

Sør
Vest
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BRA: 68,3 m2

P-rom: 68,3 m2

Soverom: 2
Balkonger: 8,5 m2 (totalt)

401

Balkong
4,0 m2

Stue/kjøkken
36,8 m2

Soverom
6,7 m2

Bad
3,7 m2

Gang
5,2 m2

Soverom
13,7 m2

Balkong
4,5 m2

Etasjer Fasader

3-roms

4. etasje

Sør
Øst6. etasje

602

Stue/kjøkken
12,6 m2

Bad
4,0 m2

Soverom
10,0 m2

Gang
4,4 m2

Balkong
4,2 m2

BRA: 34,3 m2

P-rom: 34,3 m2

Soverom: 1
Balkong: 4,2 m2 2-roms

Etasje Fasader

Sør
Vest
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BRA: 63,3 m2

P-rom: 63,3 m2

Soverom: 2
Balkonger: 9,5 m2 3-roms

601

Soverom
13,7 m2

Balkong
4,5 m2

Gang
5,2 m2 Bad

3,7 m2

Soverom
6,7 m2

Stue/kjøkken
29,6 m2

Balkong
5,0 m2

Etasje Fasader

6. etasje

Sør
Øst

501

Soverom
6,7 m2

Gang
5,2 m2 Bad

3,7 m2

Balkong
4,0 m2

Balkong
4,5 m2

Stue/kjøkken
36,8 m2

Soverom
13,7 m2

BRA: 68,3 m2

P-rom: 68,3 m2

Soverom: 2
Balkonger: 8,5 m2 (totalt)

Etasjer Fasader

3-roms

5. etasje

Sør
Øst

minuttet.nominuttet.no36

MinuttetMi
nu

tt
et

37



Illustrasjon. Endringer kan forekomme.Illustrasjon. Endringer kan forekomme.

1C
Skanckesmuget

Bakgårdsbygget
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BRA: 36,1 m2

P-rom: 36,1 m2

Soverom: 1
Terrasse: 4,0 m2 2-roms

105

Bad
5,1 m2

Soverom
7,4 m2

Terrasse
4,0 m2

Stue/kjøkken
18,6 m2

Etasjeplan Fasade

106

Stue/kjøkken
17,9 m2

Bad
4,1 m2

Terrasse
4,0 m2

Soverom
6,7 m2

BRA: 29,8 m2

P-rom: 29,8 m2

Soverom: 1
Terrasse: 4,0 m2 2-roms

Etasjeplan Fasade
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BRA: 32,4 m2

P-rom: 32,4 m2

Soverom: 1
Terrasse: 4,0 m2 2-roms

107

Terrasse
4,0 m2

Bad
5,1 m2

Soverom
7,4 m2

Stue/kjøkken
18,6 m2

Etasjeplan Fasade

205

BRA: 36,1 m2

P-rom: 36,1 m2

Soverom: 1

Balkong: 4,0 m2

Hems: 12,6 m2 2-roms

Stue/kjøkken
22,3 m2

Bad
5,1 m2

Soverom
7,4 m2

Balkong
4,0 m2

Takvindu

Hems
12,6 m2

Åp
en
t 
ne
d

Etasjeplaner Fasade

Hems inngår ikke i BRA
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BRA: 29,8 m2

P-rom: 29,8 m2

Soverom: 1

Balkong: 4,0 m2

Hems: 19,6 m2 2-roms

206

Stue/kjøkken
17,9 m2

Balkong
4,0 m2

Bad
4,1 m2

Soverom
6,7 m2

Takvindu

Hems

Åpent ned

19,6 m2

Etasjeplaner Fasade

BRA: 39,3 m2

P-rom: 39,3 m2

Soverom: 1

Balkong: 4,0 m2

Hems: 16,6 m2 2-roms

207

Stue/kjøkken
25,5 m2

Bad
5,1 m2

Soverom
7,4 m2

Balkong
4,0 m2

Takvindu

Åp
en
t 
ne
d

Hems
16,6 m2

Etasjeplaner Fasade

Hems inngår ikke i BRAHems inngår ikke i BRA
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Illustrasjon. Endringer kan forekomme.46
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Salgsoppgave

Total Prosjekt AS org.nr.: 880 930 532

Alexander Uhre Mikkelsen  Stine Nøtnes Pedersen
E-post.: alexander@totale.no  E-post.: stine@totale.no
Tlf.: 900 76 691     Tlf.: 911 23 469

Fredrik Langes gate 30, 9009 Tromsø
Mandag – fredag kl. 10.00–16.00

Selger/utbygger eier eiendommene gnr. 200 bnr. 1559, 1561, 1562 og 1564 (Storgata 104 – 
108) i Tromsø kommune. De eksisterende byggene i Storgata 104 – 108 er verneverdige og 
skal i all hovedsak bestå. Eiendommene er imidlertid planlagt utbygd i bakgården med to 
nye bygg, «hovedbygget» (BKB7) mot sør og «bakgårdsbygget» (BKB6) mot nord. 
Hovedbygget vil bestå av underetasje, 6 etasjer med næring/bolig samt felles takterrasse. 
Underetasjen vil inneholde sportsboder, sykkelparkering, lagerrom etc. Boligetasjene vil 
inneholde et næringslokale i 1. etasje og total 19 leiligheter i 1. til 6. etasje. 

Bakgårdsbygget vil bestå av underetasje og 2 etasjer med boliger. Underetasjen vil 
inneholde sportsboder, lagerrom etc. 1. og 2. etasje vil inneholde totalt 6 leiligheter. 

Leilighetene vil være 2- og 3-roms leiligheter fra ca. 29 m2 BRA til ca. 68 m2 BRA.

Prosjektet vil også inneholde et uteoppholdsareal (BUT1) som skal være felles for 
alle boligene i hele planområdet, sportsboder, lagerrom og sykkelparkering også 
for eksisterende bebyggelse i Storgata 104–108 samt søppelsuganlegg for egne og 
omkringliggende boliger. Takterrassen i hovedbygget vil kun være felles for nybyggene.

Denne salgsoppgaven gjelder utelukkende for boligene/leilighetene i nybyggene; både i 
hovedbygget og bakgårdsbygget.

Hovedbygget får adresse Skanckesmuget 1A og 1B, 9008 Tromsø.
Bakgårdsbygget får adresse Skanckesmuget 1C, 9008 Tromsø.

P.t. gnr 200 bnr 1559, 1561, 1652 og 1564. Eiendommene vil imidlertid bli sammenslått 
til ett bruksnummer. Deretter vil det fradeles tomt til nybyggene i bakgården som denne 
salgsoppgaven gjelder. I det hovedbygget også inneholder ett næringslokale, vil den 
fradelte eiendommen deretter seksjoneres. Endelig bruks- og seksjonsnummer vil følgelig 
ikke foreligge før sammenslåingen, fradelingen og seksjoneringen er gjennomført.

Eiet tomt. Størrelse på tomten vil først foreligge etter sammenslåing og fradeling(er) jfr. 
punktet «Betegnelse». Tomten vil fradeles så nært vegglivet til bygningene som mulig, 
men skal i tillegg omfatte mellomliggende utomhusareal. Det tas forbehold om tomtens 
endelige størrelse. Eiendommen vil bli seksjonert og borettslaget overtar en samleseksjon 
bolig (SB) i et eierseksjonssameie

Andel, borettslag. Borettslaget (Minuttet borettslag) vil bestå av totalt 25 andeler/        ►

Selger/ut-
bygger

Salgsansvarlig

Kontorsted/
åpningstider

Nærmere om 
prosjektet

Adresse til
prosjektet

Betegnelse

Tomt

Eierform

andelsleiligheter; 19 leiligheter i planlagt hovedbygg mot sør og 6 leiligheter i planlagt 
bakgårdsbygg mot nord. 

Det skal altså etableres et borettslag (Minuttet borettslag) som skal erverve en 
samleseksjon bolig inneholdende 25 leiligheter med tilhørende sportsboder og rett til 
fellesarealer. Et borettslag innebærer en såkalt indirekte eiermodell. Dette ved at et 
borettslag er en juridisk person (et foretak) som selv eier eiendommen dvs. bygninger og 
eventuell grunn, i dette tilfellet en samleseksjon i et eierseksjonssameie. Dette skiller seg 
dermed fra såkalte selveierleiligheter hvor den enkelte kjøper selv får en eierandel i en 
seksjonert eiendom med enerett til bruk av en bestemt bruksenhet. Som andelseier eier 
du en andel i borettslaget, altså en eierandel i selskapet/den juridiske personen.
 
Når bygningen(e) omfattet av prosjektet er ferdigstilt, overdras samleseksjonen til 
borettslaget. Ved overtakelse av de respektive andelsleilighetene, blir kjøperne andelseier 
i borettslaget iht. Lov om burettslag av 6. juni 2003 nr. 39 (borettslagsloven). Kjøperne blir 
da som andelseiere medeiere i borettslaget og vil sammens med de øvrige andelseierne 
utgjøre generalforsamlingen i laget. Dette innebærer at man da kan velge et nytt styre i 
laget; eksempelvis et rent beboerstyrt styre.

Som andelseier har man særskilt bruksrett til en bestemt bolig i borettslaget. Denne 
bruksretten kalles en borett, som gir andelseier enerett til å bruke en bestemt bolig i 
laget, samt rett til å benytte fellesarealene til det de vanligvis er eller skal brukes til. 
Enhver andelseier plikter å følge borettslagsloven, til enhver tid gjeldende vedtekter 
og evt. husordensregler i laget. Som hovedregel kan hver andelseier kun eie en andel 
og bare fysiske personer kan være andelseiere. Det finnes imidlertid unntak fra disse 
hovedreglene. Borettslagsloven og vedtektene inneholder for øvrig også blant annet 
regler om sameie i andel, regler om overdragelse av andel, regler om forkjøpsrett, regler 
om bruksoverlating (fremleie) m.m., se nærmere om dette i lov og vedtekter.

Erverv av borettslagets eiendom kan finansieres på ulikt vis. Som regel, og som her, 
finansieres dette delvis ved at laget som sådan tar opp lån (felleslån) og delvis ved at 
andelseierne finansierer ervervene i form av innskudd (lån til laget). Innskuddene skal 
sikres med fellespant i borettslagets eiendommer med prioritet etter felleslånet. 

Det er viktig at du er kjent med lånevilkårene for felleslånet/fellesgjelden til borettslaget. 
Det er borettslaget som sådan som tar opp felleslånet, er låntager og ansvarlig for lånet. 
Som andelseier hefter du ikke personlig for fellesgjelden, men lånekostnadene dekkes 
av andelseierne gjennom de månedlige felleskostnadene. Dersom laget ikke oppnår 
medlemskap i Borettslagenes Sikringsfond, kan imidlertid andelshaverne i ytterste 
konsekvens bli ansvarlige for felleskostnader knyttet til misligholdte og evt. usolgte 
andeler. Borettslaget vil imidlertid ha 1. prioritets legalpant i alle andelene som dermed 
kan tvangsrealiseres ved mislighold; herunder for å blant annet kunne dekke utestående 
felleskostnader og annet relevant tap. Videre vil utbygger/selger overta som ordinær 
andelshaver av evt. usolgte andeler.

Rente- og avdragsvilkårene for borettslagets felleslån, avhenger av hva som er avtalt 
med långiver. Borettslag kan ha ulike betingelser og det er borettslagets styrende 
organer som beslutter hvilke avtaler man skal gå inn på basert på de tilbud man oppnår. 
I dette borettslaget er det valgt en modell hvor det tas sikte på at borettslaget finansierer 
ervervet/kjøpet av eiendommen med 50% felleslån og 50% innskudd fra andelshaverne. 
Dette er valgt for at borettslaget skal få best mulig vilkår på fellesgjelden og bidrar også 
til å redusere risikoen for øvrig. Det er videre lagt opp til en lånemodell uten avdragsfrihet, 
men med hele 50 års nedbetalingstid. Dette innebærer at nedbetaling av fellesgjelden 
vil starte allerede ved overtakelsen, men hvor de månedlige felleskostnadene likevel vil 
være moderate markedet tatt i betraktning. Dersom vilkårene er tilstede, vil det også bli 
inngått avtale om såkalt IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld) hvor den        ►

◀ Eierform

Hva er et 
borettslag

Felleslån/
fellesgjeld
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enkelte andelshaver førtidig kan velge å betale ytterligere ned på andel fellesgjeld. Det 
foreligger p.t. et indikativt tilbud fra Handelsbanken på finansiering av fellesgjelden i Minuttet 
borettslag iht. nevnte modell (50/50/50).

Minuttet borettslag vil bli kontorstiftet av utbygger som etter stiftelsen vil eie alle andelene 
i borettslaget. Utbygger vil etter stiftelsen utgjøre styret i laget og vil før overdragelsen av 
leilighetene på vegne av Minuttet borettslag formalisere avtaler slik dette er beskrevet i 
salgsdokumentasjonen; herunder blant annet avtale med utbygger om kjøp av eiendommen, 
avtale med bank om finansiering av fellesgjelden, avtale med forretningsfører om 
forretningsførsel, avtale med kabel-tv selskap, avtale med forsikringsselskap, evt. avtale om 
sikringsordning og IN-ordning m.m.

Minuttet borettslag vil overta en samleseksjon bolig i eierseksjonssameiet bestående av 25 
leiligheter med tilhørende sportsboder samt rettigheter i sameiets fellesarealer. Borettslaget 
vil overta ansvaret; herunder kostnadsansvaret, for samleseksjonen først ved overtakelsen. 
Den enkelte kjøper sitt ansvar til å svare felleskostnader til borettslaget, starter ved overtakelse 
av den enkelte leilighet/andel. 

Det tas forbehold om at borettslagets erverv av eiendommen kan skje i form av 
overtakelse av aksjene i et eiendomsselskap som eier eiendommen/samleseksjonen, hvor 
eiendomsselskapet etter borettslagets overtakelse fusjoneres inn i borettslaget. 

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for Minuttet borettslag. Utkast til vedtekter aksepteres av 
kjøper slik de foreligger; dog med forbehold om enkelte endringer av blant annet formaliteter. 
Evt. endringer av vedtektene kan fremmes på senere generalforsamlinger iht. bestemmelser 
i vedtektene og borettslagsloven. Vedtektene kan fås ved henvendelse til salgsansvarlig.

En del av eksisterende bebyggelse i bakgården skal rives. Oppstart for riverarbeidet er planlagt 
til november 2018. Arbeidet med oppføring av prosjektet (nybyggene) legges følgelig opp 
med sikte på byggestart (grunnarbeider/graving) ila desember 2018/januar 2019. Byggetiden 
er stipulert til ca. 16 – 20 måneder etter byggestart.

2-roms leiligheter fra ca. 29 m2 BRA til ca. 39 m2 BRA.
3-roms leiligheter fra ca. 63m2 BRA til ca. 68 m2 BRA.

Arealene som er oppgitt er ca. bruksareal (BRA) og er grunnet planlagt bygning ikke oppmålt 
av takstmann. Arealangivelser på de enkelte rom på salgstegningene, er oppgitt som 
nettoarealer, dvs. at innvendige vegger, sjakter mm ikke er medregnet. Platt/utearealer/
balkonger osv. er ikke medregnet i BRA/P-rom (så fremst dette ikke er spesifisert), men 
balkongarealet er likevel angitt på salgstegningene.
Prosjektet er på et tidlig stadium og det kan blant annet på grunn av tekniske tilpasninger 
forekomme arealavvik på inntil 5% uten at dette gir rett til prisavslag, pristillegg eller andre 
beføyelser.

Fra kr 1.115.000,- til 2.940.000,-. Innskudd og fellesgjeld består begge av 50% av total 
kjøpesum.

Fra kr 2.230.000 – 5.880.000,- (innskudd + fellesgjeld). Se prisliste for detaljerte priser på hver 
enkelt leilighet. Kjøpesummen er fast fra kjøp og frem til overtakelse, men selger forbeholder 
seg retten til å endre prisen på usolgte leiligheter uten forutgående varsel.

Det påløper generelle omkostninger med kr. 35 000,- per andel/leilighet som blant annet      ►

◀ Felleslån/
fellesgjeld

Nærmere om 
Minuttet 
borettslag

Byggeår

Arealer

Innskudd/
fellesgjeld

Total-
pris/total 
kjøpesum

Omkostninger

skal dekke gebyr for hjemmelsoverføring, tinglysing av ett pantedokument på andelen, 
grunnboksutskrifter, utlagt andelskapital, etablering av borettslaget, seksjonering av 
eiendommen, etablering av eierseksjonssameiet, andel av overdragelsesomkostninger for 
borettslaget (dokumentavgift og tinglysingsgebyrer), tilknytningsgebyr m.m.
Det tas forbehold om endring i de offentlige satsene. Omkostningene innbetales til 
oppgjørsmegler samtidig med sluttoppgjøret.

1. Fyll ut vedlagte bindende kjøpetilbud (budskjema).

2. Etter selgers aksept, innkalles det til kontraktsmøte hos salgsansvarlig. Til kontraktsmøte 
plikter kjøper å fremlegge gyldig finansieringsbevis fra bank. Det må også medbringes gyldig 
legitimasjon.

3. Det innbetales et forskudd av kjøpesummen på kr 50.000,- i forbindelse med kontraktsmøte. 
Beløpet skal være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold 
til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. 
Beløpet kan for eksempel ikke innbetales med forbehold om at oppgjørsmegler 
Eiendomsmegler1 Nord-Norge AS avgir inneståelseserklæring overfor kjøpers 
bankforbindelse. Dersom det foretas innbetalinger i strid med denne bestemmelse, foreligger 
det betalingsmislighold fra kjøpers side.

4. Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger, betales senest en virkedag før 
overtakelse.

5. Evt. tilleggsleveranser eller endringer avtales og faktureres i utgangspunktet direkte 
mellom kjøper og entreprenør. Innbetalte forskuddsbeløp kan utbetales til selger dersom det 
stilles selvskyldnergaranti og øvrige vilkår i bustadoppføringsloven §47 er oppfylt. For øvrig 
utbetales forskuddet sammens med sluttoppgjøret for øvrig.

Ved forsinket betaling skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 
1976 nr. 100 om forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven).
Ved kontraktsbrudd fra kjøper har selger rett til å benytte forskuddet til å dekke sine økono-
miske tap. I tillegg vil selger kunne kreve kjøper for ytterligere erstatning til dekning av sitt 
fulle økonomiske tap som følger av kjøpers kontraktsbrudd (særlig tap knyttet dekningssalg 
mv.). Dersom kjøpekontrakt ikke er signert innen 30 dager etter at det er fremsatt krav om 
det, eller vederlag/kjøpesum (også forskudd) ikke er betalt innen 30 dager etter avtalte forfall 
og dette ikke skyldes forhold på selgers side, er kjøper innforstått med at dette utgjør et 
vesentlig mislighold fra kjøpers avtaleforpliktelser. Dette vil gi selger rett til å heve avtalen, 
gjennomføre dekningssalg og kreve hele sitt økonomiske tap i denne anledning, erstattet av 
kjøperen.

Bud skal fremsettes skriftlig ved bruk av standard budskjema som oversendes signert via 
e-post eller leveres direkte til salgsansvarlig. Budskjema skal fylles ut så nøyaktig som mulig 
med hensyn til finansiering; herunder må finansinstitusjonens kontaktperson oppgis i tillegg 
til at andel egenkapital også må angis. Normalt vil ikke bud med forbehold bli akseptert av 
selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud.

Se vedlagte prisliste for nærmere informasjon om tilbudte lånevilkår (indikasjon); herunder 
nærmere informasjon om tilbyder, tilbudt rente og øvrige nedbetalingsvilkår på fellesgjelden. 
Felleskostnader i borettslaget for øvrig (drift), er stipulerte kostnader basert på priser 
og erfaringstall per mnd/år. Se prisliste for stipulerte kostnader. Disse omfatter blant 
annet nødvendige kostnader slik som kommunale avgifter, renovasjon, eiendomsskatt, 
bygningsforsikring, avsetning vedlikehold, forretningsførsel, revisjon, internett og kabel-TV, 
heiskostnader etc. Felleskostnadene er avhengig av det servicenivået borettslaget velger og 
de prisene som oppnås.      ► 

◀ Omkostninger

Kjøps- og 
betalings-
betingelser

Forbruker-
informasjon 
ved inn-
givelse 
av bud

Felleskost-
nader/stipul-
erte drifts-
kostnader
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Kostnader til strøm, varmt vann og oppvarming av den enkelte leilighet, kan avhengig av de 
løsninger som velges, bli omfattet av felleskostnadene i borettslaget. Beregning av forbruk 
per leilighet vil for et slikt tilfelle komme i tillegg til de stipulerte månedlige felleskostnadene 
oppgitt i prislisten og angivelsen i forrige avsnitt. Ta kontakt med salgsansvarlig for 
nærmere informasjon.

Det foreligger et indikativt tilbud på finansiering av fellesgjelden i Handelsbanken. Dette som 
annuitetslån (3mnd. Nibor) med flytende rente som p.t. (salgsstart) utgjør ca.  2,10% nominell 
rente p.a. Renten vil endres i takt med justeringer i rentemarkedet. Det er tilbudt 50 års løpetid 
hvor det betales renter og avdrag fra første år uten avdragsfri periode. 

Det tas, dersom vilkårene er oppfylt, sikte på å inngå avtale om individuell nedbetalingsordning 
«IN-ordning» på fellesgjelden i borettslaget. Dette gir hver enkelt andelseier mulighet til å 
nedbetale hele eller deler av sin andel av fellesgjelden etter overtakelse, slik at felleskostnadene 
blir lavere.

Det tas videre sikte på å melde borettslaget inn i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes 
Sikringsordning AS (SBS) når alle leilighetene er solgt. Som andelseier er du da, etter nærmere 
regler, forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader. Dersom en andelseier ikke 
betaler felleskostnadene sine, må boligen i ytterste fall tvangsselges og Borettslagenes 
Sikringsordning (SBS) vil da kunne dekke felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket 
via salget.

Prosjektet/boligene påregnes ferdigstilt ca. 16 – 20 måneder etter byggestart, anslagsvis ila 
første halvår 2020. Byggestart vil skje innen rimelig tid etter at rivearbeidene er utført og det 
foreligger IG fra Tromsø kommune. 

Selger skal sende skriftlig orientering om forventet ferdigstillelse til kjøper ca. 2-3 måneder 
i forkant samt ved enhver vesentlig endring av tidligere angitte tidspunkt for forventet 
ferdigstillelse.

Endelig overtakelsestidspunkt blir fastsatt av selger og varsles kjøper med ca. 2-4 ukers 
varsel. Oversittelse av antatt overtakelsestidspunkt gir ikke nødvendigvis rett til døgnmulkt. 
Døgnmulkt kan uansett ikke kreves for mer enn 100 dager jfr. bustadoppføringslova §18 
annet ledd

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vil foreligge innen overtakelse/innflytting. Det er ikke 
lov å ta boligene i bruk før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger

Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t. Energiattester vil bli utarbeidet av selger 
i samarbeid med utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er gjennomført. Etter 
dette vil energiattest kunne innhentes hos salgsansvarlig. Energiattesten vil for øvrig utgjøre 
en del av FDV informasjonen kjøper får ifm overtakelse.

Likningsverdien er foreløpig ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Skatteetaten etter en 
beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er 
folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Interessenter 
oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte salgsansvarlig for nærmere 
informasjon om fastsettelse av ligningsverdi. Det tas forbehold om at regelendringer kan 
medføre endret ligningsverdi for boligene.

◀ Felleskost-
nader/
stipulerte 
drifts-
kostnader

Fellesgjeld/
lånevilkår

Ferdig-
stillelse

Midlertidig 
brukstilla-
telse/ferdig-
attest

Energimerking

Likningsverdi

De kommunale avgiftene er p.t. ikke fastsatt grunnet nybygg. De kommunale avgiftene 
fastsettes og beregnes av Tromsø kommune. Se gjerne dokumentet «Betalingssater 
2018» som finnes på www.tromso.kommune.no for nærmere informasjon. Dokumentet ► 

oppdateres årlig. De kommunale avgiftene/eiendomsskatt vil omfattes av felleskostnadene 
for den enkelte andel/leilighet

Offentlig vei, vann og kloakk.

Bygningene brannsikres iht. forskriftskrav.

Det etableres felles søppelsug med nedkast i bakgården og oppsug i Storgata. Anlegget skal 
i tillegg til boligene i nybyggene (hoved- og bakgårdsbygget), disponeres av alle boligene i 
Storgata 104-108, Storgata 91-93 og i Havnegata 4. Alle beboere vil få utlevert nøkkelbrikke 
til bruk for nedkast av søppel. Nedkastene vil bli plassert iht. utomhusplanen.

Frem til overtakelsen er eiendommen forsikret av utbygger. Etter overtakelsen vil 
eierseksjonssameiet forsikre eiendommen. Hver enkelt må sørge for innboforsikring før 
overtakelse.

Det vil innen ferdigstillelse og overtakelse, bli inngått avtaler om forretningsførsel både for 
borettslaget og eierseksjonssameiet.

Eiendomsmegler1 Nord Norge AS, org.nr. 931 262 041, vil forestå alt av oppgjør og tinglysning. 
Selger vil bistå oppgjørsansvarlig og forretningsfører med kontorstiftelse av borettslaget og 
eierseksjonssameiet.

Boligene selges i utgangspunktet iht. lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om 
oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen 
entreprenør og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme 
betegnelsene. Bustadoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i 
kjøpekontrakten jfr. §3. 

Bustadoppføringsloven kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/
investor, eller når leiligheten er ferdigstilt på avtaletidspunktet. I slike tilfeller vil handelen i 
hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Avhendingsloven 
er ufravikelig ved forbrukerkjøp av nyoppført bolig som ikke har vært brukt som bolig i mer enn 
ett år på avtaletidspunktet, dersom selger har gjort avtalen som ledd i næringsvirksomhet. 
Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova. Som sikkerhet for oppfyllelse av 
sine forpliktelser i bustadoppføringstilfellene, stiller selger en garanti ved kontraktsinngåelse 
på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Garantien økes til deretter 5% etter overtakelse, 
og er gjeldene i 5 år etter overtakelse. Dette iht. bustadoppføringslova §12. Påkrevde 
endringer i garantier ved eventuelt videresalg/transport bekostes ikke av selger/utbygger. 
Også ved overdragelse av selve eiendommen mellom selger og borettslaget, reguleres 
handelen av avhendingsloven.

I tillegg til bustadoppføringsloven og /eller avhendingsloven, er også borettslagsloven og 
eierseksjonsloven sentrale.

Kommunale 
avgifter

Kommunal 
tilknytning

Brannsikring

Renovasjon

Forsikring

Forretnings-
fører

Oppgjørs-
ansvarlig

Lovgrunnlag/
garantier
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Kjøpere har mulighet til å bestille endringer på leveranse, men dette er i hovedsak begrenset 
til overflater og innredninger. Ved endringer vil det tilkomme et endringsgebyr på kr. 25.000,- 
for administrering av dette opp mot entreprenører/håndverkere. Eventuelle endringer/ tilvalg 
gjort av kjøper som fører til tilleggskostnader, gjøres opp direkte mellom kjøper og den 
enkelte leverandør. Det vises for øvrig til Bustadoppføringslovens bestemmelser om tilvalg/ 
endringer. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:                           ►

a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer,
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse, eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve 
endringen eller tilleggsarbeidet. 

Selgere skal skriftlig klargjøre for kjøperen de tidsmessige konsekvensene av de endringene 
eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Avtale om endringer/tillegg, bør inngås skriftlig.

Mot sikkerhet fra selgeren etter bustadoppføringslova § 47, kan selgeren kreve at kjøperen 
betaler forskudd for vederlag for endringer og tilleggsarbeider. 

Forsinkelser som skyldes force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger rett 
til å forlegne fristen for overtakelse, uten at kjøper kan fremsette krav mot selger. Det anmodes 
om at kjøper tilpasser seg disse forholdene ved et eventuelt salg av eksisterende bolig. 
Selger kan kreve tilleggsfrist for overlevering av leilighetene dersom forsinkelsen skyldes 
f.eks. brann, vannskade, innbrudd eller lignende, uten at kjøper har krav på kompensasjon/
døgnmulkt. Selger gjør kjøper oppmerksom på at byggeforsikring ikke dekker erstatningsbolig 
for kjøper ved slik forsinkelse og kjøper bes ta hensyn til dette ved salg av nåværende bolig. 
Fristen for ferdigstillelse gir ikke kjøper rett til å utsette overtakelsen, såfremt overtakelsen 
og ferdigstillelsen finner sted tidligere og kjøper blir varslet iht. avtalt frist i kjøpekontrakten.

Utomhusarealer vil bli endelig utført når alle leilighetene er overlevert og årstid tillater det. 
Manglende ferdigstillelse av utomhusarealer per overtakelse på dette grunnlag, gir følgelig 
ikke kjøper adgang til å nekte å overta leiligheten eller holde tilbake penger av oppgjøret. 
Utearealet er felles for alle boligene i hele planområdet. Se utomhusplan for nærmere detaljer.

Skanckesmuget er kommunal eiendom som vil bli opparbeidet med smelteanlegg i veiareal 
med dekke av rødt tegl og asfalt. Det vil bli etablert gatelys som lyser opp hele smuget. 
Sameiet/borettslaget her, vil også måtte dekke sin andel av kostnadene til oppvarming av 
Skanckesmuget, se nærmere om dette under «Diverse/forbehold».

Det er et grunnleggende prinsipp at den som eier andelen i borettslaget også skal bo i 
leiligheten. For å ikke gjøre borettslagsleiligheter mindre attraktive enn eierseksjoner, har 
man funnet det fornuftig å løse litt opp på dette grepet. Nå skal det i større grad enn tidligere 
bli tillatt å overlate bruken av leiligheten til andre (det vi tidligere kalte fremleie). Å overlate 
bruken av boligen til andre, krever styrets samtykke. Har man etter loven rett til å overlate 
bruken til andre, kan styret bare nekte der forhold ved den personen som bruken skal overlates 
til gir saklig grunn for det. Styret må svare på skriftlig søknad innen en måned, hvis ikke er 
tillatelse å anse som gitt. Bor man i leiligheten selv, kan man ta inn i sin husstand hvem man 
vil. Man behøver ikke innhente styrets samtykke. Foreldre som ønsker å kjøpe en leilighet 
til sine barn, kan nå trygt kjøpe en borettslagsleilighet. Man kan nemlig overlate bruken til 
nærstående rett opp- eller nedstigende linje, uten selv å ha bodd i leiligheten først.

Eiendommen/andelene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. 
Grunnboksutskriftene vil følge som vedlegg til kontraktene; kopi kan fås ved henvendelse til 
salgsansvarlig. Eiendommen og andelene vil være fri for økonomiske heftelser med unntak 
av legalpanterett til borettslaget/sameiet på andelene/seksjonene som sikkerhet for             ► 

◀ Tilvalg/
vederlags-
justering

Forsinkelser

Utearealer

Utleie av 
leilighet i 
borettslag

Servitutter/
rettigheter

oppfyllelse av den enkelte andelseiers/seksjonseieres fellesforpliktelser. I tillegg kan selger 
tinglyse bestemmelser/forhold som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet, pålagt av 
offentlige myndigheter eller nødvendige bestemmelser knyttet til sameiet, borettslaget eller 
naboforhold. Kopi av servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av salgsansvarlig.

Prosjektet er omfattet av plan 1870; «Kvartalet Storgata-Bispegata-Grønnegata-
Skanckesmuget», vedtatt av kommunestyret 22.11.2017 og regulert til kombinasjonsformålene 
bolig/forretning/kontor.  Ta kontakt med salgsansvarlig for utlevering av reguleringsplanen 
med bestemmelser.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, 
finansieringsforhold, lovgrunnlag, bygge- og leveransebeskrivelse og annen relevant 
dokumentasjon som kjøper har eller kunne ha fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende 
opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til salgsansvarlig. Kjøper kan ikke gjøre 
gjeldende som mangel forhold kjøper er eller burde vært oppmerksom på eller som kjøper 
tross oppfordring, har unnlatt å sette seg inn i.

Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger. Det påløper et gebyr til 
selger på kr.100.000,- ved transport av kjøpekontrakten før overtakelse. Selger påberoper seg 
forøvrig opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og 
illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring 
for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke. Det opplyses om at dersom boligen er 
kjøpt med henblikk på å ikke overta eller bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt, vil 
videresalget reguleres av Bustadoppføringsloven. Dette innebærer at selger vil måtte oppfylle 
vilkårene i bustadoppføringsloven ved ev. videresalg som også medfører garantistillelse.

Kapittel VI i Bustadoppføringsloven gir kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes 
vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell 
avbestilling. Bestilte tilvalg og endringer kjøper måtte ha gjort skal i slike tilfeller, i sin helhet, 
uansett betales av kjøper.

Selger tar forbehold om at minst 18 av leilighetene må være solgt for endelig beslutning om 
å gjennomføre prosjektet som borettslag. Dersom det innen 30.06.2019 er solgt mindre enn 
18 leiligheter, kan selger velge å organisere prosjektet som et utleieprosjekt i egenregi. En slik 
beslutning må i såfall varsles skriftlig til kjøperne innen 31.08.2019. For et slikt tilfelle er både 
kjøper og selger fri for enhver forpliktelse mot hverandre og kjøper skal omgående ha utbetalt 
evt. innbetalt forskudd.

Det arbeides for tiden med utvikling av Nordlyskvartalet. Det informeres i denne anledning 
om at fremtidig bebyggelse i dette kvartalet, kan komme til å kaste noe skygge over dette 
prosjektet.

Eksisterende bebyggelse i Storgata 104-108 skal ha rett til å benytte bestemte sportsboder, 
lagerrom samt felles sykkelparkering beliggende i underetasjen på nybyggene. Rettighetene 
vil bli tinglyst. Med rettighetene følger en plikt for eksisterende bebyggelse i Storgata 
104 – 108 til å svare en forholdsmessig andel av kostnadene med drift- og vedlikehold av 
underetasjene. Eksisterende bebyggelse i Storgata 104 – 108 vil også ha plikt til å svare en 
forholdsmessig andel av nybyggenes kostnader med drift og vedlikehold av felles bakgård; 
herunder til oppvarming av gangsoner, belysning mv.

Sameiet/borettslaget som etableres i nybyggene på eiendommen her, skal sammens 
med øvrige gårdeiere til omkringliggende bebyggelse svare en forholdsmessig andel av 
driftskostnadene for blant annet snøsmelteanlegget i Skanckesmuget og nærliggende       ► 

◀ Servitutter/
rettigheter

Regulering

Kjøpers
undersøkel-
ses-plikt

Transport 
av avtalen

Avbestilling

Diverse/
forbehold
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◀ Diverse/
forbehold

fortau. Varmeanlegget skal benyttes slik at kravet i Politivedtektenes § 16 til snø- og isrydding, 
ivaretas.

Det gjøres oppmerksom på at Tromsø Kommune, som ledd i sin strategi om spre sin 
boligportefølje, ofte kjøper boliger i nye prosjekter. 

Det forutsettes at hjemmelsdokumentet tinglyses på kjøper. Dersom kjøper ikke ønsker 
hjemmelsoverføring til seg, må det tas forbehold om dette i budet. 

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, seksjonering eller tinglysing av 
hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen.

Det informeres om at minst 50% av leilighetene må være ferdigstilt per 01.01 for at man skal 
kunne få fradrag på renter på felleslånet det første året etter overtakelsen. I motsatt fall vil 
fradrag for renter på felleslånet for overtakelsesåret bli fordelt på den enkelte andelshaver 
med ¼ på hver av de fire påfølgende årene. Dersom man selger sin andel i denne perioden, vil 
denne fordelen tilkomme kjøperen.

Alle opplysninger i salgsoppgaven er gitt med selgers forbehold om rett til endringer som er 
hensiktsmessige og nødvendige uten at den generelle standard blir dårligere. Endringer som 
følge av nye offentlige krav, kan gi selger rett il å kreve prisøkning. Dersom det er nødvendig 
å gjennomføre større og vesentlige endringer ut over forannevnte, plikter selger å gi kjøper 
umiddelbar beskjed.

Alt av tegninger, 3d-tegninger og perspektiver er kun ment som illustrasjon og kan inneholde 
elementer som ikke inngår i leveransen. Prospektet er følgelig ikke bindende for bygningenes 
og leilighetenes detaljutforming som farger, materialer, innredninger mv. Det samme gjelder 
i forhold til utomhusplanens angivelse av detaljer. Dersom det skulle være avvik mellom 
leveransebeskrivelse og tegninger/illustrasjoner er det leveransebeskrivelse som gjelder. 

Mindre justeringer i detaljprosjektering må påregnes.

Det tas til sist forbehold om generelle skrivefeil i prospekt, salgsbeskrivelse og 
annet salgsmateriale. Kjøper oppfordres til å gjennomgå prospekt, salgsoppgave, 
leveransebeskrivelse, tegninger og andre relevante dokumenter nøye for å forsikre seg om 
at hun/han har fått med seg alle detaljer vedrørende prosjektet, arealer, leveranseomfang, 
rettigheter og forpliktelser.

Minuttet
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Leveransebeskrivelse

Storgata 104-108 består 5 separate bygninger fordelt på 3 eksisterende bygg, og 2 
nybygg. De eksisterende byggene er verneverdige og ligger langs Storgata og har 
adressen Storgata 104-108. Nybyggene skal oppføres i bakgården til de eksisterende 
bygningene og får adressen Skanckesmuget 1, a, b og c. De eksisterende byggene skal 
inneholde næringsareal i 1. etasje og leiligheter fra 2. etasje og oppover. Nybyggene i 
bakgården skal bestå av sportsboder, sykkelparkering etc i underetasjen og leiligheter fra 
1. etasje og oppover (foruten et næringsareal i høyblokka på ca. 60 - 70 m2). I nybyggene 
er det totalt 25 leiligheter hvorav 19 i hovedbygget (sør) og 6 i bakgårdsbygget (nord). 
Alle boligene innenfor planområdet disponerer felles uteoppholdsareal i bakgården. 
Sykkelparkering og sportsboder i kjelleren i nybyggene disponeres både av leilighetene 
i hovedbygget og bakgårdsbygget og av eksisterende bygninger i Storgata 104 – 108. 
Takterrassen i høybygget disponeres av leilighetene i nybyggene. 

Leveransebeskrivelsen her gjelder nybyggene, innvendig, utvendige, samt fellesområdene

På salgstegninger fremgår BRA/P-rom.  Arealangivelser på de enkelte rom er oppgitt som 
nettoarealer, dvs. at innvendige vegger, sjakter mm ikke er medregnet. Platt/utearealer/
balkonger osv. er ikke medregnet i BRA/P-rom (så fremst dette ikke er spesifisert), men 
balkongarealet er likevel angitt på salgstegningene.
Prosjektet er på et tidlig stadium og det kan blant annet på grunn av tekniske tilpasninger 
forekomme arealavvik på inntil 5% uten at dette gir rett til prisavslag, pristillegg eller 
andre beføyelser.

Fasader består av trevirke, malt betong og vedlikeholdsfrie fasadeplater som fremgår av 
fasadetegning. Oppbygging av yttervegger er kombinert med betong og lettkonstruksjon. 
Lettkonstruksjonen består av bindingsverk 48 × 198 mm som er fullisolert, utvendig 9 
mm GU gips, vindsperre, lekter og fasadeplater.  Innvendig monteres det diffusjonssperre 
0,15 mm (plastfolie). Krysslektring innvendig med 48 × 48 mm som også er fullisolert. 1 
lag standard gips på alle ytterveggene innvendig. Vegger med Ei60 eller høyere bygges 
med flere gipslag med høy brannmotstand. Tar forbehold om detaljprosjekteringen ikke 
er ferdig og følgelig at endringer kan oppstå i prosjekteringsfasen.

25 cm betongdekke som avrettes. Trinnlyd 36mm med vannbåren varme og eikeparkett 
14 mm. Underkant/himling av betong som flekksparkles og males. Bad: Avrettet med fall 
til sluk. Vannbåren varme i alle bad. I bakgårdsbygget tas det imidlertid forbehold om at 
oppvarmingen kan skje fra ordinære strømkilder.

Innvendige lettvegger i 68 mm, 98 mm og 198 mm bindingsverk med gipsplater på hver 
side og som fullisolert med mineralull. Skillevegger mellom leilighetene er i hovedsak 20 
cm betongvegger som flekksparkles og males.

Takkonstruksjon av betong. Utvendig takflater tekkes med Protan sveisefolie. Isoleres 
med fallisolasjon i henhold til TEK 17 (fall mot sluk). Taksluk kobles til et skjult innvendig 
nedløpssystem.
Betonghimling i underkant flekksparkles og males. 

Vinduer/balkongdører
Lyddempende glass i alle vinduene. U. verdi i henhold til TEK 17. Vinduer leveres 

Innledning

Areal

Fasader

 
Etasjeskillere

Vegger

Takverk

Vinduer
og dører

åpningsbare/fastkarm i henhold til tegning. Vinduene og balkongdører er av sortmalt 
trevirke innvendig og er enten aluminiumsbelagt eller malt trevirke på utsiden. Takvinduer 
med utvendig hvit utførsel. Utvendige beslag i grå utførsel.

Dører
Felles ytterdør hovedinngang av aluminium med glassfelt. Porttelefon med kamera som 
kan åpnes fra leiligheter (el. sluttstykke). Entrédør leveres som lyd- og branndører med 
forskjellig farge på utsiden i hver etasje. Dør til sportsboder som standard lettdører eller 
tilsvarende. Innvendig type lette dører i slett utførsel og med «lufteterskel». Hvit utførsel 
med standard låskasse. Det monteres automatiske døråpnere iht. teknisk forskrift. 
Håndtak i blank utførsel. Låsesystem med systemnøkler som medfører at en har 1 nøkkel 
som ser til ytterdør, entrédør, sportsbod og postkasse.

Karmlist til dør og vinduer som 10 × 58 mm fabrikkmalt hvit. Overgang vegg/himling 
er uten listverk og fuges (kan sprekke over tid). Parkettlist i hvitmalt furu. 15 × 58 mm. 
Eventuelle terskler listes i eik.
Utforinger til vinduer og dører er i ferdigbehandlet hvit MDF. Merker etter stifter/spiker/
plugg (innfesting) vil være synlige på listverk.

Gulv i leilighetene
Stue, kjøkken og soverom: 3-stavs eikeparkett hvitlasert. 
Gang: parkett som ellers i leilighetene

Vegger og tak i leilighetene
Gips/betong som flekksparkles og males med Jotun prosjekt tak og vegg, fargekode 
S 0502 Y. Vegg tilknyttet kjøkkeninnredning er i sortmalt utførelse.

Bad, generelt
Modulbad leveres fra Boxen*. Veggflis: 25 × 40 matt hvit. Gulvflis: 30 × 30 matt, lys grå.

Felles gang og trapp (trapperom)
Gulv er det nedstøpte varmekabler i gulv 1. etg. Trapp, ganger og repos er fliselagt med 
sorte RAK trav black matt. Tak og vegger består av betong som flekksparkles og males 
med Jotun Prima Clean eller lignende maling.

Sportsbod i kjeller
Vegger i ubehandlet spon. Tak er ubehandlet betong/gips hvor plateskøytene er strimlet 
med sparkel. Platene er ikke malt. Gulv er ubehandlet grovbetong

Det monteres båreheis i henhold til TEK 17 fra 1. til 6.etg. Delvis speil på vegg. I forbindelse 
med innflytting må heis beskyttes særskilt for å unngå skader.
Heisdør og omramming skal leveres i sort utførelse, innvendig gulv skal ha belegg i 
samme fargetone som gulv i fellesareal/trappegang og lys grå vegger, speil på 1 vegg, 
sort håndlist.

  
Til hver leilighet og fellesareal er det levert med 1 stk. 6 kg pulverapparat. 
Seriekoblet brannvarslingsanlegg for hele bygget med direktetilkobling til brannvesenet 
hvor dette er krav iht. brannprosjektering.
Hovedbygget er med boligsprinkel i henhold til brannrapport og sprinklerprosjektering. 

Leilighetene leveres med rørføringer for installasjon av fiberkabel frem til den enkelte 
leilighet med tilhørende uttak for kabel-TV på stue. På vegne av borettslaget er det 
inngått kollektiv avtale med HomeNet AS om installasjon og levering av internett        ►  

◀ Vinduer 
og dører

Listverk og 
utforinger

Gulv, vegg og
himling

Heis

Brann

TV/internett

* Med forbehold om at det lar seg gjøre å levere moduler til prosjektet fra Boxen.
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og kabel-TV via fiber til leilighetene. Avtalen har en bindingstid på 5 år gjeldende fra 
overtakelse og overføres til Minuttet borettslag etter at borettslaget er stiftet. Månedlige 
kostnader innenfor den kollektive avtalen, er inntatt i de stipulerte driftskostnadene/
felleskostnadene. Borettslaget kan etter stiftelsen reforhandle avtalen til å kollektivt 
inkludere ytterligere tjenester fra HomeNet sin produktportefølje. Felleskostnadene 
vil da øke tilsvarende prisøkningen for evt. ytterligere tjenester.  Den enkelte beboer 
(sluttkunde) kan i tillegg til den kollektive avtalen fritt velge å oppgradere til andre 
tjenester som HomeNet AS og innholdsleverandører tilbyr. Det inngås i så fall separat 
avtale med sluttkunden om dette.

Endring av produkter kan komme da lignende produkter hentes fra annen leverandør.
Sanitærinstallasjon utføres i «rør-i-rør» system. Avløpsrør er luftet over tak. Alle avløp 
er i MA rør «lyddempende rør». Avløp er påmonterte jordingssystem som er koblet til 
fundamentjording

Kjøkken
• Oppvaskkum med vannlås og tilkobling for oppvaskmaskin.
• Blandebatteri med tilkobling for oppvaskmaskin. 
• Vannstoppeventil under sokkel på kjøkkenbenk.

Bad/vask er tenkt levert som baderomsmodul fra Boxen.no
• Vegghengt WC
• Dusjvegger i glass
• 60 cm vask i støpemarmor med underskap og speilskap
• Sluk i gulv
• Tilkobling for vann og avløp til vaskemaskin
• Rør-i-rør skap på vegg

Teknisk VVS-rom: All form for varme til rør kommer fra oppvarming fra Kvitebjørn Varme.

Felles innvendig
• El-installasjonen leveres i utførsel Elko-pluss.
• Termostater som skal brukes: RS16 PH - touch display- termostat.
• Alle oppholdsrom skal ha lystype SG Zip Zoom 230V og styres over dimmer.
• Utelys med balkongdør ved alle leiligheter, Nordlys Sandvik (Sandvik 4W LED).
• Lys i fellesganger: Antall lyskilder må vurderes av tilbyder. Lysene i hvit utførsel og 

styres over sensor.
• Lys i alle boder som skal styres over sensor: GLOW LED fra Solar Light
• Ringeklokke/døråpner med fargekamera/fargeskjerm (porttelefon). Ved tilbud skal 

lenke til produktets nettside være med.
• Det tas forbehold om at type belysning kan endres underveis i byggefasen.

Felles utvendig
• Inntaksskap utvendig. 
• Utelys: Nordlys Sandvik (Sandvik 4W LED).
• I gangareal fra gangfelt til under tak legges det vannbåren varme med en bredde på 

ca. 2m.
• Det tas forbehold om at type belysning kan endres underveis i byggefasen.

Leiligheter
• Stue/sov/kjøkken/gang: SG Zip 230V lysskinne i hvit utførsel som styres over 

dimmer.
• Kjøkkeninnredning: Innfelte downlight over dimmer. Leveres av HTH
• Bod: lystalerken med lyskilde av LED
• Utelys på balkonger: Nordlys Sandvik (Sandvik 4W LED).
• Det tas forbehold om at type belysning kan endres underveis i byggefasen.

◀ TV/internett

Sanitær
installasjon

Elektro
installasjon

Oppvarming av forbruksvann og romoppvarming
• Alle leiligheter i hovedbygget har oppvarming med vannbåren varme i stue gjennom 

radiatorer. Bad og vindfang varmes opp med vannbåren gulvvarme.
• I bakgårdsbygget er det ikke krav om alternativ oppvarming hvorpå det tas forbehold 

om oppvarming fra ordinære strømkilder
• Varmtvann til tappekran i leilighetene varmes opp av fjernvarme.
• Forbruk ved oppvarming av forbruksvann og romoppvarming gjøres gjennom 

fjernvarme. Kostnadene deles på arealet til hver leilighet.
• Fjernvarme leveres av Kvitebjørn Varme AS. Sameiet og/eller borettslaget overtar 

kontrakt som er signert med Kvitebjørn Varme AS om leveranse av fjernvarme.

Kjøkkeninnredning
Kjøkkeninnredning leveres som HTH type Focus modell. Benkeplate i hvit laminat. Sort 
vaskekum fordrer at det er akseptert pris på sort blandebatteri, leverandør Franke. 
Hvitevarer: Integrert komfyr, steketopp med komfyrvakt, kjøl/frys og oppvaskmaskin.

Garderobeinnredning
Det leveres ikke garderobeskap og dette kan prises særskilt ved forespørsel.

Baderomsinnredning
Grohe dusj og servant armatur. Grohe vegghengt toalettskål. 90 × 90 dusjhjørne. Elektrisk 
gulvvarme. LED downlight i tak. Benkeplate 60 cm i hvit støpemarmor med innstøpt vask. 
60 cm seksjon med skuffer, dempet lukking. Speil med lys over vask.

Ventilasjon av bolig er tilpasset de nye kravene i tekniske forskrift, dvs. at det er levert 
balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Til-luft og avtrekk er plassert i henhold 
til ventilasjonsprosjektering. Ventilasjonsaggregat har høy virkningsgrad. Aggregat er 
plassert over koketopp på kjøkken.

Felles bodareal over ventilasjonsaggregat eller vifte. Generelt så anbefales det at en er 
forsiktig ved bruk av levende lys og aktivt bruker av ventilasjonsanlegg for å unngå sot på 
vegger (for eksempel heksesot).

Balkong er av betong som er tekket med sveisefolie. Platting oppå sveisefolie i 
trykkimpregnert trevirke. Rekkverk på privat balkong i glass- og stålgelender med håndlist 
av børstet stål (se fasadetegning). Utelys og stikk på balkonger. Takterrasse i høybygg 
mot sør skal ha glassrekkverk og håndlist av børstet stål.

På salgstegningene til leilighetene 205, 206 og 207 i bakgårdsbygget, er det angitt 
at disse leilighetene omfatter hems. Det orienteres om at disse arealene utgjør 
oppbevaringsarealer og ikke arealer til varig opphold.

Alle leilighetene vil få egen sportsbod fortrinnsvis plassert på plan U enten i hoved- eller 
bakgårdsbygget. Leilighetene som er mindre enn 50 m2, får sportsbod på ca. 2,5 m2. 
Leiligheter som er større enn 50 m2, får sportsbod på ca. 5m2. 

Trapp ned til sportsbod i stål med håndlist i børstet stål og glassrekkverk.

Gulv og trapp i trapperom fliselegges med Rak trav black matt eller belegg. Vegg/tak 
males med Jotun prosjekt tak og vegg. Farge Eggehvit. Gulv i sportsbodene har overflate 
som grov betong. Tak og vegger støvbindes med farge hvit.

Eksisterende bygninger i Storgata 104 – 108, vil disponere sportsboder, lagerrom og      ►  

◀ Elektro
installasjon

Kjøkken-/
garderobe/
og baderoms- 
innredning

Ventilasjon

Private
balkonger/
terrasser

"Hems"/
oppbevarings-
areal

Sportsboder
etc.
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sykkelparkering i underetasjene i nybyggene. Rettighetene vil sannsynligvis sikres ved 
tinglyste bruksrettigheter. Rettighetshaverne skal svare en forholdsmessig andel av 
drifts- og vedlikeholdskostnadene til disse arealene.

Tegning over bodanlegget ligger ikke ved i prospektet, og det er ikke bestemt hvor bodene 
skal plasseres.  Selger/utbygger foretar fordeling av sportsbodene før overlevering.

Det er ingen parkering i prosjektet.

Det etableres felles søppelsug med nedkast i bakgården og oppsug i Storgata. Anlegget 
skal i tillegg til boligene i nybyggene (hoved- og bakgårdsbygget), disponeres av alle 
boligene i Storgata 104-108, Storgata 91-93 og i Havnegata 4. Alle beboere vil få utlevert 
nøkkelbrikke til bruk for nedkast av søppel. Nedkastene vil bli plassert iht. utomhusplanen. 

Det legges opp til tineanlegg med vannbåren varme i gangsoner på utearealet i bakgården.
Uteområdet i bakgården vil bli opparbeidet med delvis belegningsstein, betong, plen og 
grus. 

Det leveres låsbar postkasse med systemnøkkel til alle leilighetene. 
Utearealet opparbeides iht. utomhusplan, endringer kan imidlertid forekomme. 
Plassbygging av sittebenk, blomsterkasser og sandkasse.

Skanckesmuget er kommunal eiendom som vil bli opparbeidet med smelteanlegg i 
veiareal med dekke av rødt tegl og asfalt. Det vil bli etablert gatelys som lyser opp hele 
smuget.

Det etableres en felles takterrasse i hovedbygget som vil være felles for alle boligene 
i nybyggene (Minuttet borettslag). Takterrassen leveres med dekke av 28 × 120 mm 
impregnerte terrassebord og rekkverk av glass. Arealet møbleres med utemøbler og 
beplantes

Det leveres ikke pipe/ildsted.

Det ryddes innvendig og utvendig for byggavfall. Innvendig foretas enkel byggvask 
før overlevering. Ettervask av leiligheter og fellesareal må påregnes utført av kjøpere i 
forbindelse med innflytting.

Leveranse følger gjeldende tekniske forskrift som er TEK17.

Iht. til teknisk forskrift. Det må påregnes lokale nedforinger og innkassinger.

Leilighetene kvalifiserer i hovedsak til energimerke B–C. Noen få leiligheter vil ha 
energimerke D som følge av beliggenhet i bygget (omfang yttervegger/tak).

Arbeidet utføres i utgangspunktet etter normale toleransekrav i NS 3420, siste revidering 
(utgave 3) og byggforsk detaljblad 520.008. Eventuelle målinger av toleranse skal     ► 

◀ Sportsboder
etc.

Parkering

Søppelsug

Uteareal

Kommunal 
eiendom
Skankesmuget

Felles tak-
terrasse

Pipe/ildsted

Vasking

Tekniske 
forskrifter

Takhøyde

Energimerking

Toleranser

generelt utføres når boligen er ny og før møblering. Det gjøres spesielt oppmerksom   
på at tre er et levende materiale som påvirkes av temperatur og fuktighet, noe som kan 
medføre enkelte sprekkdannelser det første året (typisk i hjørner og overgang mellom 
vegg/himling), uten at dette er en reklamasjon på arbeidet.

Samtlige 25 leiligheter i nybyggene vil bli organisert i et borettslag. Borettslaget vil følgelig 
ha 25 andeler og hete Minuttet borettslag. Samtlige av borettslagets 25 leiligheter vil 
videre bli seksjonert som en samleseksjon bolig i Eierseksjonssameiet Minuttet.

Næringsarealet i hovedbygget vil være en egen seksjon utenom borettslaget.

Samleseksjonen bolig og næringsseksjonen vil i fellesskap drifte sameiet og 
sameieeiendommen; herunder vil begge seksjonseierne være ansvarlige for å svare 
felleskostnader i sameiet som faktureres fra forretningsfører. Dersom det er finnes mest 
praktisk og hensiktsmessig, kan borettslagets forretningsfører forestå forretningsførselen 
for sameiet i nær sammenheng med forretningsførselen for borettslaget.

Det utarbeides standard vedtekter for eierseksjonssameiet vedrørende bruk av 
fellesarealer, fordeling av fellesutgifter som forsikring, drift- og vedlikehold, mv. 
Vedtektene kan eventuelt endres eller utvides etter til enhver tid gjeldende regler, etter at 
sameiet er stiftet.

Det vil på vegne av eierseksjonssameiet og/eller borettslaget bli inngått avtale med en 
profesjonell forretningsfører (Bonord eller Agio Forvaltning AS) om forretningsførsel. 
Forretningsfører vil forestå den daglige driften av eierseksjonssameiet og/eller 
borettslaget.

Leiligheter som selges til forbrukere i oppføringsperioden, selges via Bustad-
oppføringsloven med garantistillelse. For øvrig selges leilighetene etter avhendingsloven.

Utbygger og totalentreprenør forbeholder seg generelt retten til å foreta forandringer 
i materialvalg, valg av leverandører og konstruksjon/tekniske løsninger, forutsatt at 
opprinnelig funksjon og kvalitet overholdes..

Utbygger: Total Prosjekt AS
Totalentreprenør: TotalRenovering AS

◀ Toleranser

Minuttet
borettslag

Sameiet

Forretnings-
førsel

Generelt

Forbehold
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Arkitektur: Borealis Arkitekter
Design og utforming: Magy Media
Trykk: Skipnes Kommunikasjon

Stine Nøtnes Pedersen
Alexander Uhre Mikkelsen

911 23 469 // stine@totale.no
900 76 691 // alexander@totale.no

minuttet.no
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