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Storgata 91

Storgata 91
- 7 smarte leiligheter i sentrum

Storgata 91 i Tromsø har en lang og stolt historie. Siden konsul Skancke fikk 
målebrev på eiendommen i 1829 har den i snart to århundre vært en viktig 
del av sentrum. Bygget, som vi nå har totalrenovert, er fra midten  
av 1800-tallet.

I andre og tredje etasje har vi utviklet 7 moderne leiligheter tilpasset en 
urban livsstil. Disse er fordelt over fem 1-roms og to 2-roms. I første etasje  
er det næringslokaler. 

Entreprenør er TotalRenovering, som er en erfaren og solid  
totalentrepenør  i Tromsø. 

En lang og stolt historikk Forretningen O. Gabrielsen ble etablert i bygget i 1884. Bildet er fra ca. 1900. Foto: Th. Bakland
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En god vei inn  
til boligmarkedet
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Lyst og åpent med fokus på detaljene Planløsning og utsikt vil variere mellom hver bolig.
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Bo smart
Totalrenovert
Alle leilighetene i Storgata 91 er totalrenovert 
av utbygger. Når du kjøper her skal du kunne 
glede deg over å bo moderne og vedlikeholds-
fritt i mange år fremover. 

Moderne interiør
Gulvene er hvitoljet satin eikeparkett, for  
uten badet som har fliser og varmekabel.  
El-installasjonen er i hovedsak skjult. LED 
lys på spottskinne med dimmere. Kjøkken-
innredning fra HTH med integrerte hvitevarer 
og 30mm benkeplate i laminat. På badet er 
det innfellbare dusjvegger. Veggmontert toalett 
med Monolith sort glass sisterne.

Egen sportsbod
Alle leilighetene er utstyrt med egen sportsbod i 
kjelleren for effektiv oppbevaring av utstyr.
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Gågata rett utenfor
Leilighetene ligger i sentrum 
omgitt av butikker, caféer  
og kulturliv.
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Sentralt
Tromsø sentrum
Med beliggenhet i Tromsø sentrum bor du 
sentralt og godt. Kort vei til et bredt utvalg  
av dagligvarebutikker, shopping og cafeen  
på hjørnet.

Gågate
Gågata som passerer under leilighetene i Stor-
gata 91 holder beboerne godt avskjermet fra 

biltrafikk. Fra leilighetene er det kort gåavstand 
til flere parkeringsplasser og sentrale bussholde-
plasser i Tromsø sentrum. 

Tilbud
Uansett hva du liker er det kort vei til et stort 
utvalg av tilbud. Caféliv, kultur, treningssentre 
og  bibliotek for å nevne noe.
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Leilighetene passer godt for enslige eller 
par. Med selveierleiligheter fra kr. 1.610.000 
(pluss gebyr og dokumentavgift) er inngangen 
til boligmarkedet kort. Ved å investere i en 
leilighet betaler du til deg selv.

En god vei inn til 
boligmarkedet
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Lys og trivelig leilighet Planløsning vil variere mellom hver bolig.
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Leveransebeskrivelse
Leiligheter Storgata 91

Arealer
Se plantegninger for spesifisering av arealer. 
Sportsbod/balkonger/platt/utearealer osv er 
ikke medregnet i arealer (så fremst dette ikke er 
spesifisert). Tegninger viser BRA og ikke P-rom 
eller S-rom. Noe avvik på arealer må påregnes 
pga endring av vegger, sjakter mm.  

Yttervegger 
Utvendig side av yttervegg er revet inn til 
tømmeret. Ny vindsperre, luftesjikt og liggende 
kledning med tilnærmet lik profil som original 
kledning fra byggeår. Fasade vest med ett parti 
stående kledning. Vannbrett som skille mellom 
trekledning og mur.

Innvendig side av yttervegg er foret ut med stav 
48x98mm + kryssliggende lekter 48x48mm. 
Isolert 100mm + 50mm og kledd med ett lag 
13mm gipsplate. Yttervegg på fasade vest er 
kledd med to lag 13mm gipsplater. Fuktsperre 
er plassert mellom stav og utlektring.

Trapperom i opprinnelig betong-/mur-
konstruksjon.

Etasjeskillere 
Etasjeskiller plan0/plan1 av originalt tømmer. 
Himling i sportsboder av to lag 13mm gips.

Etasjeskillere plan1/plan2 og plan2/plan3 av 
Masonite HB450. Spongulv 22mm, gulvgips 
9mm, trinnlydsplater 36mm og parkett på 
alle gulv – med unntak av felles gang som har 
gulvbelegg og bad som er flislagt.

Lydhimling i leiligheter med to lag gips 15mm 
branngips som er sparklet/strimlet/malt  
(slett hvit himling). Lydhimling i næringsplan 
(plan1) med to lag gips 15mm branngips som  
er sparklet/strimlet/malt.

Annen oppbygging på sportsboder og gulv  
i felles trapperom. Himling i felles  
trapperom malt.

Det må påregnes noen innkassinger mot 
himlinger som ikke fremgår av salgstegninger. 

Vegger
Lettvegger av treverk 48x98mm med 100mm 
isolasjon og 13mm standard gipsplater som er 
sparklet, strimles og males 2 strøk.

Våtrom av bindingsverk, gipsplater 13mm og 
Wedi-membranplater for flislegging.

Lyd- og brannvegger mellom leiligheter av 
treverk 48x98mm som dobbel vegg med to lag 
gipsplater 13mm på begge sider.

Noen sjakter og innkassinger må påregnes 
(fremgår ikke av salgstegninger).

Takverk 
Ny takkonstruksjon:

 � Taksperrer av Masonite HB400.
 � Limtredrager i mønet.
 � Ståldragere i etasjeskiller plan 2 og plan 3.
 � Stålsøyler ned på nye fundament i kjeller.

Undertak av rupanel, Isola-undertaksduk og 
sløyflekter 48x73mm. Steinlekter 48x48mm  
og Skarpnes antikk enkelkrum teglstein  
som yttertekke.

Taket er isolert 400mm og dampsperre er  
klemt til underside taksperrer. Innvendig side 
av taket med to lag 15mm branngips som er 
sparklet og malt.

Fall mot takrenner.
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Vinduer 
Leveres med 3-lags energispareglass, alle med 
sol- og støydempende glass. Alle vinduer med 
trekarm – hvitmalte innvendig og med alu-
miniumsbeslag utvendig. Innvendige foringer 
og gerikt leveres hvitmalt. Alle vinduer med 
fargekode NCS-S-8010-G70Y utvendig.

Trapperomsvinduene i plan 2 og plan 3 med 
brannklassifisering EI30 og dermed uten
åpningsmulighet.

Alle vinduene har i ettertid fått en ekstra 
sprosse montert i det øverste feltet – etter ønske 
fra kommunen.

Dører 
Hvitmalte slette entredører med brann- og 
lydklasse B30/dB35.

Innerdører leveres som hvite profilerte lettdører 
med hvitmalt karm og profilert gerikt, samt 
skjult innfesting.

Ytterdører (trapperom og kjeller) av tett type 
med enkel profilering.

Sportsboder med enkle dører i hønsenetting.

Systemnøkkel for ytterdør, entredør og 
kjellerdør med 3 stk. nøkler til hver leilighet. 
Dørpumper på nevnte dører.

Porttelefon med kamera (fargeskjerm i leilig-
het) på ytterdør felles trapperom og elektrisk 
sluttstykke (åpnes fra leilighet).

Generelt standard låskasser og blank vrider  
på dører.

Gulv
Hvitoljet satin eikeparkett i alle rom utenom 
våtrom (flislagt).

Bad med fliser, varmekabel inkl. termostat og 
med lokalt fall til sluk.

Gulv i sportsboder som ubehandlet betong med 
en grov overflate.

Gulv i trapperom som opprinnelig betong-
overflate (males).

Detalj fra Stue/kjøkken Planløsning vil variere mellom hver bolig.
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Trapp 
Trapperom beholdes originalt.  
Flikkes og males lys grå.

Listverk 
Alle gulv (unntatt sportsbod og våtrom med 
fliser) listes med hvitlakkert profilert gulvlist  
av furu.

Dører og vinduer med hvitmalt profilert gerikt 
med synlig innfesting.

Taklist som hvitlakkert profilert furulist med 
synlig innfesting.

Sportsboder med enkel utførelse uten listverk.

Malerarbeid 
Alle innvendige gipsvegger og himlinger 
(unntatt våtrom) sparkles og males to strøk i 
hvit farge (slett overflate).

Felles trapperom males vegger/himlinger 2 
strøk i hvit og grå farge.

Dører og vinduer inkl. karm og delvis foringer 
er generelt hvitmalt fra fabrikk.

Flisearbeid 
Våtrom med WEDI-plater som er mem-
bransmurt. Lokalt fall mot sluk i dusjhjørnet.

Gulv og vegger på bad med flis av type Graffiti 
Bianco R. 60x60. Fliser i dusjnisje av type 
Refin Graffiti Bianco 5x5 Mosaic. Utvendige 
flishjørner med list.

Gulv med fliser har varmekabel i gulv.

Sanitær installasjon 
Generelt ett-greps design på batterier på alle 
servanter, kjøkken og dusj. Kjøkkenbatteri med 
uttrekk og uttak for oppvaskmaskin. Tilkobling 
oppvaskmaskin. Lekkasjesikring kjøkken som 
stenger vann (plasseres i vannskap  
eller kjøkkenbenk).

Vann og avløp til vaskemaskin. Varmtvanns-
tank er plassert i kjøkkenbenk, med unntak 
av leilighet 1 og 5 hvor bereder står på badet. 
Vannrør som rør-i-rør vannskadesikkert 
opplegg inkl. vannskap i leiligheter.

Monolith sort glass sisterne med veggmontert 
toalett og selvdempende lokk.

Dusjvegger i utgangspunktet rette innfellbare 
dusjvegger. Dusjvegger vil ikke være 100% tett 
mot gulv. Dusjsøyle med batteri, dusjhode  
og garnityr.

Utvendig frostfri tappekran på sørøstlig  
hjørne av bygget.

Brannslanger etter krav i forbindelse med 
brannprosjektering. 

Elektro installasjon 
Generelt komplett elektrisk installasjon med 
skap i hver leilighet, doble stikkontakter, brytere 
og lysarmatur for generell belysning.

 � Elko stikkontakter og brytere (pent design).
 � LED spottskinne med dimmere i gang, 

stue, kjøkken og soverom.
 � LED spotter under overskap kjøkken med 

dimmer, i tillegg til stikk over kjøkkenbenk.
 � Standard lysbeslag bod og vaskerom som 

2x9w alu/børstet stål.
 � Varmekabel i gulv baderom med el-termo-

stat (gulv med fliser).
 � Varmepanel på soverom primært  

under vindu.
 � Utvendig fasadebelysning på vegg utenfor 

inngangsdør, styrt av felles sensor.

El-installasjon er i hovedsak skjult installasjon.

Felles:
 � Fargeskjerm for porttelefon som styrer 

åpning av felles ytterdør i hver leilighet.
 � Felles anlegg med strømskap plasseres  

i felles bod i kjeller med automat - 
sik rin ger osv.

 � LED belysning felles trapperom som  
styres av sensor.

 � Belysning sportsboder med standard arma-
turer som styres med bevegelsessensor.

 � Oppvarming felles trapperom med varme-
panel. Stikk felles trapperom/ganger.
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Kjøkken-, Baderoms- og  
Garderobeinnredning 
Kjøkkeninnredning 
Kjøkkeninnredning fra HTH. Tegning på 
kjøkken kan fremlegges på forespørsel.

 � Integrerte hvitevarer er medtatt av god 
kvalitet/kjent merkevare som oppvask-
maskin, kjøleskap, komfyr og koketopp 
(induksjon).

 � 30mm benkeplate i laminat.
 � Oppvaskbenk med nedfelt oppvaskkum  

av rustfritt stål.

Baderomsinnredning 
Baderomsinnredning med to skuffer i hvit farge 
fra Vikingbad eller tilsvarende, med bredde 
på 80cm. Helstøpt servant med 1 stk. vask og 
speilskap med lys/stikk. Leilighet 1 leveres med 
innredning bredde 60cm og dusjvegger 80cm. 
Leilighet 5 leveres med mindre innredning  
fra Brødrene Dahl.
 
Garderobeskap
Garderobeskap leveres ikke.

Ventilasjon 
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i 
alle leiligheter. Aggregat plasseres som en egen 
modul over ventilator på kjøkken. Noe innkas-
sing ved himling må påregnes i forbindelse  
med ventilasjon.

Eget ventilasjonsanlegg i kjeller.

Heis
Ingen heis.

Canal Digital
Det er inngått avtale med Canal Digital om å 
levere Kabel-TV og internett til alle leiligheter. 
Uttak for Kabel-TV på stue med tilhørende 
stikk. På vegne av sameiet så er det inngått 
avtale om 5 års bindingstid (Canal Digital). 

Pipe/Ildsted
Ingen pipe/ildsted.

Brannverneutstyr 
Til hver leilighet leveres det ett 6 kg pulver-
apparat som monteres av kjøper.

Felles brannvarslingsanlegg, nød- og ledelys 
i felles trapperom og innvendig sprinkling av 
leiligheter.

Felles sprinklersentral for Storgata 91, Storgata 
93A og Havnegata 4 er plassert i Storgata 93A. 
Denne står under trapperepo i plan 1.

Balkonger/Terrasser
Ingen balkonger/terrasser.

Sportsboder
Sportsboder til alle leiligheter vil være i kjelle-
ren. Enkel kvalitet på sportsboder med dører og 
vegger med delvis åpning i under- og overkant.

Mulighet for hengelås på dør.

Det er ikke planlagt stikk i sportsboder siden 
forbruk vil være vanskelig å måle/fordele 
rettferdig.

Det er originalt maleri på sørvegg innerst i 
kjelleren. Dette maleriet havner i sportsboden 
til leilighet 7 og ønskes bevart. 

Forretningsførsel
Det er på vegne av sameiet inngått avtale med 
BoNord om forretningsførsel. Dette medfører 
at dem sender ut faktura på felleskostnader.

Sameiet
Det utarbeides standard vedtekter til sameiet 
vedrørende bruk av uteareal og fordeling av
fellesutgifter som forsikring osv. Disse kan even-
tuelt endres eller utvides etter kjøp av leiligheter 
når sameiet blir stiftet.

I forbindelse med utbygging av bakgård må det 
påregnes reseksjonering som kjøpere med sine
panthavere er forpliktet til å samtykke til.

Teknisk forskrift
Arbeidet følger nyeste teknisk forskrift TEK10, 
med følgende unntak:

 � Størrelse på sportsboder tilhørende 
leilighet 1 og 5.

 � Opptrinn/inntrinn i trapperom.
 � Snusirkel.
 � Heis.
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Vasking
Det ryddes innvendig og utvendig for bygg-
avfall. Innvendig foretas enkel byggvask før 
overlevering og ettervask av leiligheter og 
fellesareal må påregnes utført av kjøpere i 
forbindelse med innflytting.

Takhøyde
Leiligheter er planlagt med takhøyde på ca. 
260cm. Takhøyde kan avvike fra dette i hele 
eller deler av leiligheten uten at dette kom-
penseres og det må i tillegg påregnes lokale 
nedforinger og innkassinger.
Takhøyde under hems på leilighet 6 er  
planlagt med høyde 250cm.

Takhøyde under hems på leilighet 7 er planlagt 
med høyde 240cm.

Uteareal
Ingen parkering følger leiligheter.
Nye låsbare postkasser som monteres i bakgård.

Midlertidige søppeldunker plasseres i smuget 
mellom Storgata 91 og 93A. Når Storgata 
104-108 står ferdigstilt med søppelsug vil 
også Storgata 91 og 93A ha tilgang til denne 
avfallsløsning.

Ingen lekeplass.
Nummerskilt ved inngang.

Detalj fra badet Planløsning vil variere mellom hver bolig.
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Opprettes sykkelparkering i bakgården.
Utbyggingsrett i bakgård til selger.

Flaggstang monteres på fasade vest av bygget. 
Sentrisk plassert mellom vindu leilighet 4 og 
vindu leilighet 3. Betjenes fra disse vinduene.

Næring i plan 1 har retten til å benytte gate-
areal for uteservering.

Sameiet er ansvarlig for gatevarme i fortauet  
på fasade vest.

Energimerking
Rød D. Grunnet manglende energitiltak med 
yttervegger i næringsseksjon på plan 1 så 
medfører dette lavere energimerking totalt  
for bygget.

Toleranser
Utførelse av nye vegger etter toleransekrav i  
NS 3420, siste revidering (utgave 3) og bygg-
forsk 520.008. Utførelsen etter ”normal” 
toleranse etter standarden. Eventuelle målinger 
av toleranse skal utføres når boligen er ny og før 
møblering. Det gjøres spesielt oppmerksom på 
at tre er et levende materiale som påvirkes av 
temperatur og fuktighet, noe som kan medføre 
enkelte sprekkdannelser det første året (typisk 
i hjørner), uten at dette er en reklamasjon. 
Typisk så vil det mest sannsynlig sprekke opp 
noe mellom betongvegger og en gipshimling 
siden dette er to forskjellige materialer (noe  
som ikke er en reklamasjon) og for å unngå 
dette så burde det helst listes i overgangen. 

Endringer
Ingen mulighet for endringer.

Generelt
Ferdigstillelse av prosjektet er beregnet  
til august 2017.

Leiligheter selges via Avhendingsloven.

Ingen mulighet for utvendig solskjerming.

Utbygger og totalentreprenør forholder seg 
retten til å foreta forandringer i materialvalg, 
valg av leverandører og konstruksjon, forutsatt 
at opprinnelig funksjon og kvalitet overholdes.

Det må påregnes mindre endringer i forhold til 
tegninger som er utarbeidet i forbindelse med 
salg. Ved overlevering så leveres det minnepenn 
med FDV som viser produkter som er benyttet i 
forbindelse med prosjektet.

Særskilt avtale næring - plan 1
I forbindelse med salg av næringslokalet i første 
etasje er det avtalt at lokalene ikke kan benyttes 
til sjenerende/støyende virksomhet i form av 
diskotek el. Begrensningen kan tinglyses som en 
heftelse på næringsseksjonen. Nåværende bruk 
er frisørsalong og eier av denne seksjonen er 
selv ansvarlig for offentlige godkjenninger  
og innredning/bruk.

Næringsseksjon (seksjon nr. 8) har bruksrett til 
areal/passasjen mellom Storgata 91 (200/1545) 
og 93A (200/1547). Dette eksempelvis til bruk 
for søppelhåndtering, i hvertfall midlertidig til 
det er etablert annen alternativ felles søppel-
løsning. Bruksretten skal imidlertid ikke være 
eksklusive, slik at arealet/passasjen også kan 
benyttes som atkomstareal for resten av bygget, 
samt for fremtidig nybygg i bakgården. Det er 
forutsatt at evt. løsning for søppelhåndtering på 
arealet ikke kommer i konflikt med brannhen-
syn. Bruksretten innebærer heller ingen rett til å 
bebygge arealet, kun til å benytte det slik det er. 

Utbygger:
Total Prosjekt as

Totalentreprenør:
TotalRenovering as

Tromsø 26.06.2017
Thomas Olsen

Prosjektleder
TotalRenovering as
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Detalj fra kjøkkenet Planløsning vil variere mellom hver bolig.



23

Storgata 91



24

Storgata 91

Salgsoppgave
Selger/utbygger
Total prosjekt as 
Org.nr.: 880 930 532

Beskrivelse av prosjektet/ 
utbyggingsområdet
Storgata 91 bestående av 8 seksjoner. 7 leilig-
heter og 1 næringsdel som til sammen utgjør  
et sameie.

Adkomst
Storgata 91 er beliggende i nordre del av 
sentrum. Det vil bli merket med visningsskilt  
til visning.

Utearel /Tomten
Sameiet er ansvarlig for gatevarme i fortauet  
på fasade vest.

Eiet tomt som blir opparbeidet i h.h.t  
leveransebeskrivelsen. 

Regulering 
Reguleringsbestemmelser kan fås utlevert hos 
salgsansvarlig. Vi oppfordrer interessenter til  
å gjøre seg kjent med disse. 

Betalingsbetingelser 
Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende 
finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen 
skal forelegges salgsansvarlig når avtale om  
kjøp inngås. 

Pris
Se prisliste for detaljerte priser på hver leilighet. 
Salget blir gjennomført med vanlig budrunde. 
Selger forbeholder seg retten til å avslå bud  
og endre kjøpesum på usolgte enheter.

Felleskostnader
Se oppsett på eget vedlegg.  Vi oppfordrer 
interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Oppgjørsansvarlig 
Barentz Advokat AS v/Adv Tomas Norager 
Haugan vil forestå alt av oppgjør og tinglysning.

Omkostninger 
Som en del av det samlede vederlaget skal 
kjøper i tillegg til kjøpesummen betale  
følgende omkostninger:

 � Dokumentavgift, 2,5 % av kjøpesum
 � Tinglysingsgebyr skjøte p.t.  

kr 525,- pr enhet.
 � Tinglysingsgebyr pantedokument  

p.t. kr 727,- pr enhet.

En eventuell økning i offentlige tinglysings-
omkostningene må dekkes av kjøper. 

Forsikring
Frem til overtakelsen er eiendommen forsikret 
av utbygger. Etter overtakelsen vil kjøper måtte 
forsikre eiendommen. Hver enkelt må sørge for 
forsikring før overtakelse.

Kommunale avgifter  
og ligningsverdi
Ligningsverdi og kommunale avgifter  
fastsettes av ligningskontor og kommune  
etter ferdigstillelse.

Avtaler 
Leverandør av TV/internett/telefoni. Canal 
digital. Kjøperne er forpliktet til å benytte 
Canal digital som leverandør. Dette blir 
klargjort med kabel til alle boligene.

Overtakelse 
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdig-
attest / midlertidig brukstillatelse. Kjøper har 
heller ingen plikt til å overta eller innbetale 
oppgjør uten at ferdigattest /midlertidig bruks-
tillatelse foreligger. Det gjøres oppmerksom på 
at oppgjørs- og overtagelsesdato vil kunne skje 
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selv om det fortsatt vil foregå byggearbeider på 
eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse 
av de øvrige boligene/fellesarealer/tekniske 
installasjoner. Kjøper kan ikke nekte å overta 
selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsover-
gang ikke er gjennomført. Kjøpesummen vil bli 
stående på meglers klientkonto inntil nødven-
dige formaliteter er på plass.

Boligen skal leveres i bygg rengjort stand.

Fellesarealer / utenomhusarealer
I bakgård vil det bli opparbeidet 5 parkerings-
plasser som utbygger vil ha bruksrett/ 
utleierett til.

Utbygger har utbyggingsrett i bakgård se 
vedlagt avtale.

Næring i plan 1 har retten til å benytte  
gate areal for uteservering. Se vedlagte  
situasjonskart.

Ta kontakt med salgsansvarlig for  
nærmere informasjon.

Heftelser/servitutter
Ingen økonomiske heftelser følger eiendommen 
ved salg. Det er lovbestemt panterett til sameiet. 

Servitutter som ikke skal gjelde denne eien-
dommen vil bli forsøkt slettet. Fra hovedbølet 
som eiendommen er fradelt fra, kan det være 
tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. 
Dog har selger opplyst at han ikke har  
kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har 
innvirkning på denne eiendommen. Kjøper 
aksepterer at det på eiendommen kan påheftes 

Detalj fra stue Planløsning og utsikt vil variere mellom hver bolig.
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servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd 
av offentlig myndighet, deriblant erklæring som 
regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, 
og drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m.

Generelle forutsetninger 
Avtale anses inngått når kjøper har levert 
salgsansvarlig skriftlig bindende bud på kjøp  
og aksept er meddelt. Kjøpsbetingelsene utgjør, 
sammen med aksept, leveransebeskrivelse og 
skriftlige opplysninger i prospekt/brosjyrema-
teriell, de samlede avtalevilkårene for kjøp av 
den aktuelle boligen. Kjøper og selger vil senere 
inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige 
vedlegg inkl. tegninger. Kjøper aksepterer at 
detaljbestemmelser først kan bli avklart på  
dette tidspunkt. 

Inneholder kontrakts dokumentene bestem-
melser som strider mot hverandre, gjelder 
yngre bestemmelser foran eldre, spesielle 
foran generelle, og bestemmelser utarbeidet 
særskilt for handelen, foran standardiserte 
bestemmelser. Kjøper gjøres oppmerksom på 
at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i 
perspektiv, fotos, annonser, bilder og planer er 
foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. 
Slike tegninger, fotos, annonser, beskrivelser, 
mv., vil derfor inneholde detaljer - eksempelvis 
beplantning, innredning, møbler, tekst og andre 
ting - som ikke nødvendigvis vil inngå i den 
ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del 
av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan 
ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

Eierforhold 
Selveier. 8 seksjoner.

Leveransebeskrivelse 
Se vedlagt leveransebeskrivelse i prospekt.

Arealangivelse 
Arealene i salgsoppgaven og annet markeds-
førings materiale er å betrakte som omtrentlig 
areal. De oppgitte arealer i markedsføringen er 
å betrakte som et ca. areal. Partene har ingen 
krav mot hverandre dersom arealet skulle  
vise seg å være 5 % mindre/større en  
markedsført areal.

Oppmåling av areal er utført av takstmann.

Energimerking 
Rød D. Grunnet manglende energitiltak med 
yttervegger i næringsseksjon på plan 1 så 
medfører dette lavere energimerking totalt  
for bygget.

Kjøpers undersøkelsesplikt
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i 
salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskri-
velse og annen dokumentasjon som kjøper har 
fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende 
opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende 
seg til salgsansvarlig. Kjøper har ingen rett til å 
reklamere på grunnlag av forhold som kjøper 
er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper 
på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg 
inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med 
salgsansvarlig dersom noe er uklart, og det 
presiseres at det er viktig at slike avklaringer 
finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

Endringer i gebyr/omk.
Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, 
herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer 
og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngå-
else og overtagelse vil vederlaget/ omkostninger 
øke tilsvarende.

Vei-vann-kloakk 
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei,  
vann og avløp. 

Brukstillatelse/ferdigattest
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdig-
attest eller midlertidig brukstillatelse. 

Kjøp og betalingsbetingelser
1. Fyll ut vedlagte bindende kjøpetilbud 

(budskjema).
2. Etter selgers aksept, innkalles det til 

kontraktsmøte hos salgsansvarlig. Til  
kontraktsmøte plikter kjøper seg til å frem-
legge gyldig finansieringsbevis fra bank.

3. Hele kjøpesummen samt omkostninger, 
betales senest en virkedag før overtakelse.

Prospektet og leveransebeskrivelsen 
datert 26.06.2017 utfyller hverandre 
og må ses i sammenheng. 
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Kjøkken/Stue Planløsning vil variere mellom hver bolig.
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Leilighet 1 er en 1-roms hjørneleilighet på 17 kvm BRA 
med beliggenhet i plan 2. Inngang fra felles gang. Kompakt 
og funksjonelt oppholdsrom med stue/sov/kjøkken. Bad 
med vegghengt toalett og dusj med innfellbare vegger.

Storgata 91
Leilighet 1  — fronten mot Havnegata  — etasje 2 
kr. 1 610 000*

P-rom: 17 kvm
BRA: 17 kvm
BTA: 22 kvm

Følgende omkostninger må innbetales i tillegg til kjøpesum: 
* Dokumentavgift av kjøpesum til staten på 2,5%

 Tinglysningsgebyr for skjøte til staten kr 525,-
 Tinglysningsgebyr for pantobligasjon til Staten kr 727,-  
 (for hver obligasjon som skal tinglyses)
 Selger tar forbehold om endringer av rettsgebyret.

Selger kan endre priser på usolgte boliger. 

Arealene er oppmålt av takstmann Kurt Sørensen.

Storgata 91

Parkering
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Leilighet 1
P-Rom: 17 kvm
BRA: 17 kvm
BTA: 22 kvm
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Storgata 91
Leilighet 2  — fronten mot Storgata  — etasje 2 
kr. 1 720 000*

Leilighet 2 er en 1-roms leilighet på 21 kvm BRA med 
beliggenhet i plan 2. Inngang fra felles gang. Leilighetens 
utforming gir mulighet for å bruke inngangspartiet som 
entrée. Stue/sov/kjøkken med tre vinduer som slipper mye 
lys inn i leiligheten. Ett av de større badene i denne etasjen.

P-rom: 21 kvm
BRA: 21 kvm
BTA: 27 kvm

Følgende omkostninger må innbetales i tillegg til kjøpesum: 
* Dokumentavgift av kjøpesum til staten på 2,5%

 Tinglysningsgebyr for skjøte til staten kr 525,-
 Tinglysningsgebyr for pantobligasjon til Staten kr 727,-  
 (for hver obligasjon som skal tinglyses)
 Selger tar forbehold om endringer av rettsgebyret.

Selger kan endre priser på usolgte boliger. 

Arealene er oppmålt av takstmann Kurt Sørensen.

Storgata 91

Parkering
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Storgata 91
Leilighet 3  — fronten mot Storgata  — etasje 2 
kr. 2 380 000*

Leilighet 3 er den største 1-roms leiligheten på 30 kvm BRA. 
Beliggenhet i plan 2 med inngang fra felles gang. Romslig 
oppholdsrom med stue/sov/kjøkken. Bad med vegghengt 
toalett og dusj med innfellbare vegger.

P-rom: 30 kvm
BRA: 30 kvm
BTA: 35 kvm

Storgata 91

Parkering

Følgende omkostninger må innbetales i tillegg til kjøpesum: 
* Dokumentavgift av kjøpesum til staten på 2,5%

 Tinglysningsgebyr for skjøte til staten kr 525,-
 Tinglysningsgebyr for pantobligasjon til Staten kr 727,-  
 (for hver obligasjon som skal tinglyses)
 Selger tar forbehold om endringer av rettsgebyret.

Selger kan endre priser på usolgte boliger. 

Arealene er oppmålt av takstmann Kurt Sørensen.
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Storgata 91
Leilighet 4  — fronten mot Storgata  — etasje 2 
kr. 2 190 000*

Leilighet 4 er en smart innredet 1-roms leilighet på 27 kvm 
BRA. Hjørneleilighet i plan 2 med inngang fra felles gang. 
Moderne bad med vegghengt toalett og dusj med  
innfellbare vegger.

P-rom: 27 kvm
BRA: 27 kvm
BTA: 34 kvm

Følgende omkostninger må innbetales i tillegg til kjøpesum: 
* Dokumentavgift av kjøpesum til staten på 2,5%

 Tinglysningsgebyr for skjøte til staten kr 525,-
 Tinglysningsgebyr for pantobligasjon til Staten kr 727,-  
 (for hver obligasjon som skal tinglyses)
 Selger tar forbehold om endringer av rettsgebyret.

Selger kan endre priser på usolgte boliger. 

Arealene er oppmålt av takstmann Kurt Sørensen.

Storgata 91

Parkering
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Storgata 91
Leilighet 5  — fronten mot Havnegata  — etasje 2 
kr. 1 660 000*

Leilighet 5 er en 1-roms hjørneleilighet i plan 2 som er på 20 
kvm. I oppholdsrommet med stue/sov er det også en effektiv 
kjøkkenløsning i hjørnet, som gjør matlaging til en lek. Flott 
bad med vegghengt toalett og dusj med innfellbare vegger.

P-rom: 20 kvm
BRA: 20 kvm
BTA: 25 kvm

Følgende omkostninger må innbetales i tillegg til kjøpesum: 
* Dokumentavgift av kjøpesum til staten på 2,5%

 Tinglysningsgebyr for skjøte til staten kr 525,-
 Tinglysningsgebyr for pantobligasjon til Staten kr 727,-  
 (for hver obligasjon som skal tinglyses)
 Selger tar forbehold om endringer av rettsgebyret.

Selger kan endre priser på usolgte boliger. 

Arealene er oppmålt av takstmann Kurt Sørensen.

Storgata 91

Parkering
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Storgata 91
Leilighet 6  — fronten mot Storgata  — etasje 3 
kr. 2 980 000*

Leilighet 6 er den største 2-roms leiligheten på 55 kvm 
BRA. Med beliggenhet i plan 3 deler den felles gang med én 
leilighet i samme etasje. Inngangsparti i leiligheten med gar-
derobe og tilgang til egen bod. Stort oppholdsrom med stue/
kjøkken. Soverom med garderobeskap. Bad med vegghengt 
toalett og dusj med innfellbare vegger.

P-rom: 49 kvm
BRA: 53 kvm
BTA: 61 kvm

Følgende omkostninger må innbetales i tillegg til kjøpesum: 
* Dokumentavgift av kjøpesum til staten på 2,5%

 Tinglysningsgebyr for skjøte til staten kr 525,-
 Tinglysningsgebyr for pantobligasjon til Staten kr 727,-  
 (for hver obligasjon som skal tinglyses)
 Selger tar forbehold om endringer av rettsgebyret.

Selger kan endre priser på usolgte boliger. 

Arealene er oppmålt av takstmann Kurt Sørensen.

Storgata 91

Parkering
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Storgata 91
Leilighet 7  — fronten mot Havnegata  — etasje 3 
kr. 2 890 000*

Leilighet 7 er den andre 2-roms leiligheten i plan 3. Arealet 
strekker seg over 44 kvm BRA. Oppholdsrom med stue/
kjøkken der kjøkkenet er bygget inn i hjørnet, og skaper en 
fin avgrensning til resten av stuen. Fra soverommet er det 
inngang til egen bod. Bad med vegghengt toalett og dusj 
med innfellbare vegger.

P-rom: 47 kvm
BRA: 54 kvm
BTA: 62 kvm

Følgende omkostninger må innbetales i tillegg til kjøpesum: 
* Dokumentavgift av kjøpesum til staten på 2,5%

 Tinglysningsgebyr for skjøte til staten kr 525,-
 Tinglysningsgebyr for pantobligasjon til Staten kr 727,-  
 (for hver obligasjon som skal tinglyses)
 Selger tar forbehold om endringer av rettsgebyret.

Selger kan endre priser på usolgte boliger. 

Arealene er oppmålt av takstmann Kurt Sørensen.

Storgata 91

Parkering
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Eierseksjonssameiet Storgata 91
Kalkyle av Fellesutgifter (FU)
Antall enheter: 8 stk. (7 boligseksjoner og 1 næringsseksjon)

STIPULERTE DRIFTSUTGIFTER - ALLE SEKSJONER

 � Kommunale avgifter faktureres direkte til eier av leilighet 
 � *Kabel-tv og internett faktureres sameiet direkte og fordeles med lik andel  

(kr 546,- pr.mnd) pris er pr. 30/06/2017

* kommer som tillegg til felleskostnader

FELLESKOSTNADER FORDELES SOM FØLGER
Areal Andel

Forsikring (pris pr. 05/07/2017) 18 800

Avsetning vedlikehold 14 400

Diverse (stipulert) 5 000

Felles strøm inkl. fortausvarme (stipulert) 48 000

Forretningsfører (pr. 30/06/2017) 13 000

Delsum 99 200 0

STIPULERTE DRIFTSUTGIFTER PER ÅR 99 200

Felleskostnader
Storgata 91
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Eierseksjonssameiet Storgata 91
Kalkyle av Fellesutgifter (FU)
Antall enheter: 8 stk. (7 boligseksjoner og 1 næringsseksjon)

STIPULERTE DRIFTSUTGIFTER - ALLE SEKSJONER

SEKSJONSNR. BRØK FU BRØK FU/MÅNED

1 24/479  4 970  414 

2 27/479  5 592  466 

3 30/479  6 213  518 

4 21/479  4 349  362 

5 20/479  4 142  345 

6 60/479  12 426  1 035 

7 61/479  12 633  1 053 

8 236/479  48 875  4 073 

TOTALT 479/479  99 200  8 267 

Felleskostnader
Storgata 91
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Avtale om utbyggings-  
og parkeringsrettighet

Parter
Total Prosjekt AS (org.nr 880 930 532) og 
Sameiet Storgata 91 (sus)

Partene har i dag inngått avtale: 

Total Prosjekt AS eller dennes rettetterfølgere har rett til følgende: 

1. Total Prosjekt AS har rett til vederlagsfri og tidsbegrenset rettighet på inntil 9 år og 11 
måneder, rett til å føre opp et bolig/næringsbygg eller en kombinasjon av dette på 
eiendommen 200/1545 i Tromsø kommune. For det tilfelle bygging ikke er startet opp innen 
ovennevnte tid, så vil rettighet til parkering fortsatt bestå.

2. Boligbygget kan være inntil 3 etasjer og ha inntil 6 bruksenheter. Plassering er ikke avklart pt. 
Aktuelt areal er merket med gult på kart. Før evt. utbygging skjer har Total Prosjekt AS  
5 parkeringsplasser, som vist på vedlagt kart.

3. Sameiet og dennes andelseiere i Storgata 91 skal samtykke og bidra til at eiendommen 
reseksjoneres, herunder endring av sameiebrøk. Sameiere må også sørge for at eventuelle 
panthavere samtykker til dette.

4. Nytt bygg og dennes nye seksjoner har rett til å bli en del av sameiet Storgata 91,  
samt ha rett til bruk av fellesarealer mv.

5. Sameiebrøk skal endres iht. bruksareal pr. sameieandel.
6. Sameiet v/styret og den enkelte sameier har ikke rett til å protestere/klage på fremtidig bygge-

sak på eiendommen såfremt byggesøknad med tilhørende tegninger ikke avviker vesentlig  
fra punkt 2.

7. Total Prosjekt AS disponerer alt av parkering i bakgården/på eiendommen til eget bruk  
eller utleie, dvs. at kjøpere av seksjon 1-8 ikke har rett til tilhørende parkeringsplasser.

8. Med parkeringsrettigheten følger også rett til atkomst til parkeringsplassene.
9. Sameiere i seksjon 1-8 har rett til atkomst til sportsboder og atkomst til boliger.
10. Næringsseksjon med seksjonsnummer 8 har bruksrett til areal mellom 200/1545 og 

200/1547, og er merket med rosa på kart.
11. Eiendommen 200/536 har rett til varelevering på areal merket blått på vedlagte kart.
12. Ved fremtidig utbygging har Total Prosjekt AS eller dennes rettsetterfølgere rett til å hente 

strøm og vann fra eksisterende bygg, så fremst kostnader ved forbruk dekkes fullt og helt.
13. Total Prosjekt AS kan overføre/overdra sin rett etter denne avtalen, uten vederlag til sameiet. 

Sameiere skal bidra ved signaturer ved slik overdragelse.
14. Denne avtale skal tinglyses på samtlige seksjoneres grunnbokblad, 200/1545, seksjon 1-8  

i Tromsø kommune.

Tromsø, 05.07.2017

for Total Prosjekt AS    for sameiet Storgata 91
Bård Sverdrup     Bård Sverdrup 
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Vedlegg, jf. pkt. 2 i avtalen, kart.
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Storgata 91 Planløsning og utsikt vil variere mellom hver bolig.



Budskjema

Prosjekt:

Adresse:

Undertegnede inngir herved følgende bud på ovennevnte bolig,

NOK:       + offentlige omk. og omk. til forretningsfører. Se salgsoppgave.

Kjøpesum og omkostninger finansieres slik:

Låneinstitusjon:      Beløp

Referanse person og tlf.nr.:     Egenkapital

       Total

Mitt/vårt bud er gitt med forbehold om:

Ønsket overtakelse:

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

Ved flere budgivere må det krysses av i feltene: Budgiverne gir hverandre fullmakt til å foreta endringer og forhøyelser av budet 
     Endringer og forhøyelser av budet må bekreftes av begge / alle budgivere.

Sted, dato:

Undertegnede 1: Fornavn:     Etternavn:   

  Personnr. (11 siffer):

Undertegnede 2: Fornavn:     Etternavn: 

  Personnr. (11 siffer):

Adresse:       Postnr.:   Poststed:   

E-post:    Tlf. arb.:   Tlf. priv.:   Tlf. mob.:

Underskrift kjøper 1:      Underskrift kjøper 2:

 

Forhøyelser/endringer/notater:

Scann dokumentet og send det per e-post til eiendom@totalrenovering.no

Kontaktpersoner:  Vibeke Pedersen  M: 906 60 348  E: vibeke@totale.no 
 Stine N. Pedersen  M: 911 23 469  E: stine@totale.no

Legg ved legitimasjon her Legg ved legitimasjon her

BRUK BLOKKBOKSTAVER
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TotalRenovering as ble stiftet i 1996 og holder 
til i Håndverker vegen 2B på Skattøra. Vi er en 
flerfaglig total entreprenør med 170 ansatte.

Fagfolk og kvalitet
TotalRenovering as har ansatt mestere og sven-
ner innenfor tømrer, maler, murer, rørlegger, 
taktekker, byggtapetserer og møbelsnekker.  

I tillegg har vi ingeniør, arkitekt og jurist. Dette 
er en garanti for kvalitet, og ikke minst en 
garanti for at din oppgave som byggherre skal 
bli enklere. Den flerfaglige bredden i vårt firma 
gir en komplett løsning for akkurat ditt prosjekt

TotalRenovering as sørger for at arbeidet blir 
fagmessig utført. Det er et overordnet mål for 
oss å ha fornøyde kunder!

Om TotalEiendom
TotalEiendom er kort fortalt salgs avdelingen 
til TotalRenovering. Vi holder deg oppdatert 
på boligene vi skal ut med . Kanskje vi har 
akkurat det du leter etter? Vi kan bistå deg med 
utfor ming av boligen, valg av materialer og vi 
hjelper deg gjerne gjennom papirjungelen som 
kommer ved kjøp av ny bolig.

Ikke en tradisjonell  
eiendomsmegler som sådan
Vi selger ikke bruktboliger, og vi tar ikke inn 
oppdrag fra andre – ergo har vi all vår fokus 
på våre egne prosjekter som vi tør påstå at vi 
kjenner bedre enn noen andre.

Om TotalRenovering
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Vibeke Pedersen 
M: 906 60 348 
E: vibeke@totale.no

Stine N. Pedersen 
M: 911 23 469 
E: stine@totale.no

Salgsansvarlige
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