




VELKOMMEN
TIL LYSET 

Blåtimen, for deg som ønsker bokvalitet uten-

om det vanlige. 

Blåtimen er et helt nytt boligkonsept i 

Hamna. Bygget vil inneholde 26 selveierleilig-

heter fordelt på tre hus, i et område som trolig 

nyter Tromsøs mest spektakulære utsikt. 

Boligene i Blåtimen tilbys fra 3- til 4-roms, og 

fra 54-120 kvadratmeter.
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Illustrasjonen inneholder elementer av tilvalg.

LEILIGHETSTYPE: 54A
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Den blå timen kommer av det franske uttrykket «l’heu-
re bleue» som viser til perioden med tussmørke hver 
morgen og kveld når det verken er fullt dagslys eller 

helt mørkt, og himmelen har en annen blåfarge enn om 
dagen.

Dette vakre øyeblikket blir i store deler av året starten på 
dagen til de nye beboerne i Blåtimen.

L’heure bleue
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H
am
na Skole

Solneset Skole

Toftevegen Barnehage

C
oop Extra H

am
na

Kiw
i H
am
na

Blåtimen bygger boliger for folk som vil leve 
aktive liv tett på naturen.

Havet og Tromsømarka ligger et steinkast 
unna. Det samme gjør skole, barnehage, 
dagligvarebutikk og aktivitetstilbud forøvrig.

Enten du bruker sykkel, føttene, bil eller 
kollektivtransport ligger universitet, sykehus og 
handelssentrum i nær tilknytning.

Dagligvarebutikk

Skole

Barnehage

BELIGGENHET
Blåtim

en

Solneset Barnehage

Blåtimen
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LEILIGHETSTYPE: 80B

Illustrasjonen inneholder elementer av tilvalg.
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ARKITEKTUR

Illustrasjonen inneholder elementer av tilvalg.
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LEILIGHETSTYPE: 60B

Alle leilighetene i Blåtimen har egen 
balkong eller terrasse. Det leveres 
enstavs eikeparkett på gulv, og 

store vinduer mot utsikten. Kjøkken 
leveres i typen «Pluss Mørk Grå» fra 
Norema Kjøkkenstudio i Tromsø.

KVALITET 

Illustrasjonen inneholder elementer av tilvalg.
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Vi ønsker at du som eier av leilighet i Blåtimen skal kunne oppleve det lille 
ekstra i hverdagen. Det innebærer at boligene leveres med store fliser 
på badet, stilrene kjøkken, stilige ventilatorer, led-spotter og enstavs 
eikeparkett – for å nevne noe av det vi leverer som ekstra kvaliteter i vår 

standardleveranse. 

LEILIGHETER MED 
DET LILLE EKSTRA 

LEILIGHETSTYPE: 60B

Illustrasjoner inneholder elementer av tilvalg.
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LEILIGHETSTYPE: 120A

Illustrasjonen inneholder elementer av tilvalg.
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Alle leilighetene i Blåtimen har parkeringsplass i felles garasjeanlegg, 
og tilsvarende egen sportsbod på 5-6 m². 

Vi bygger boliger som er tilpasset sin beliggenhet, hvor nærmiljøet 
byr på det vakreste naturen har å by på. Enten det være seg kajakk, 
paddle board, langrennsski, terrengsykkel, fotball, ridning eller 
toppturer. 

Kun fantasien setter begrensninger, og vi legger til rette for at det 
praktiske er i orden.   

PRAKTISKE 
OG AKTIVE LIV
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Illustrasjonen inneholder elementer av tilvalg.

LEILIGHETSTYPE: 120A
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Illustrasjonen inneholder elementer av tilvalg.

ARKITEKTENS ORD
Vårt utgangspunkt når vi har formgitt 
prosjektene på Solneset er landskapets 
forutsettinger. Dette for å gi de beste 
kvalitetene til den enkelte boligen. Stedet her 
er spesielt med det store landskapsrommet 
som åpner seg mot Sandnessundet og en 
makeløs utsikt. Arkeologiske undersøkelser har 
også vist, at her har mennesker levd nær sjø 
og fjæra siden steinalderen.
 
Vår overordnede tilnærming til utformingen 
av byggene er å oppleve lyset og landskapet 
innenfra og ut. Vi lar rommene inne strekke 
seg opplevelsesmessig ut i landskapet og 
derved integrerer vi inne med ute. For at 
menneskene skal gis en rik hverdag blir 
kontakten til landskapet utformet fra den 
enkelte boligens helt individuelle posisjon og 
muligheter.  Her har vi lagt fokus på å plassere 
mest mulig store vinduer rettet mot det rikeste 
landskapsrommet, hvor man har utsikt mot 
fjellene på vestsiden av Ringvassøya, Kvaløya i 
nord og over sundet mot vest.
Arkitekturen representerer en tidstypisk 

utforming, med et enkelt, renskåret og 
direkte uttrykk, basert på moderne estetiske 
prinsipper - hvor lyset representerer en 
grunnverdi for opplevelsen av rommene. 
Fasadene av trepanel i brune nyanser skaper 
en naturlig varme til prosjektet og dette møter 
innslagene i andre materialer som rekkverk 
eller tak over svalgang i glass og stål, samt de 
store glasspartiene.
 
Leilighetene har god tilgjengelighet til det 
store friområdet i vest. Utearealene med 
sine nærlekeplasser har god tilknytning til 
kommunikasjonssonene i bygget. Leilighetene 
har i tillegg til terrasse eller balkong mot 
utsikten også tilgang til uteplasser i sør 
som utvidelser av svalgangen.  Disse håper vi 
kommer til å brukes som møteplasser mellom 
beboerne, der det er lett å sette ut stolen sin i 
sola.

Louise Robinson,
Blå Arkitektur og Landskap AB
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LEILIGHETER

Illustrasjonen inneholder elementer av tilvalg.
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Fasade mot nordFasade mot nord

Terrasse
16,7 m2

Stue/kjøkken
24,5 m2

Bad
4,3 m2

Hall
6,0 m2

Soverom
6,0 m2

Soverom
10,6 m2

G

G

G

G

BRA /P-rom: 54 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Terrasse: 16,7 m2 Leilighetstype: 54A

102

GG

G

G

Stue/kjøkken
26,2 m2

Bad
5,4 m2

Hall
6,0 m2

Soverom
7,7 m2

Soverom
12,3 m2

Terrasse
18,9 m2

BRA/P-rom: 60 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Terrasse: 18,9 m2 Leilighetstype: 60A

101  1. ETASJE  1. ETASJE
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Fasade mot nordFasade mot nord

BRA/P-rom: 54 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Terrasse: 14,9 m2 Leilighetstype: 54A

104

Terrasse
14,9 m2

Stue/kjøkken
26,2 m2

Bad
5,4 m2

Hall
6,0 m2

Soverom
7,7 m2

Soverom
12,3 m2

BRA/P-rom: 54 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Terrasse: 16,7 m2 Leilighetstype: 54A

103

Terrasse
16,7 m2

Stue/kjøkken
24,5 m2

Bad
4,3 m2

Hall
6,0 m2

Soverom
6,0 m2

Soverom
10,6 m2

 1. ETASJE  1. ETASJE
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Fasade mot nordFasade mot nord

BRA/P-rom: 54 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Terrasse: 21,8 m2 Leilighetstype: 54B

106

Terrasse
21,8 m2

Stue/kjøkken
26,3 m2

Bad
4,4 m2

Hall
4,5 m2 Soverom

5,9 m2

Soverom
11,0 m2 G

G

G

G

BRA/P-rom: 60 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Terrasse: 24,4 m2 Leilighetstype: 60B

105

Terrasse
24,4 m2

Stue/kjøkken
30,7 m2

Bad
4,9 m2

Hall
4,0 m2

Soverom
6,8 m2

Soverom
11,1 m2 G

G

G
G

 1. ETASJE  1. ETASJE
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Blåtim
en
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Fasade mot nordFasade mot nord

BRA/P-rom: 54 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Balkong: 7,6 m2 Leilighetstype: 54B

108

Balkong
7,6 m2

Stue/kjøkken
26,3 m2

Bad
4,4 m2

Hall
4,5 m2

Soverom
5,9 m2

Soverom
11,0 m2 G

G

G

G

BRA/P-rom: 60 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Terrasse: 24,4 m2 Leilighetstype: 60B

107

Terrasse
24,4 m2

Stue/kjøkken
30,7 m2

Bad
4,9 m2

Hall
6,0 m2

Soverom
6,8 m2

Soverom
11,1 m2

G
G

G

G

 1. ETASJE  1. ETASJE
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Fasade mot nordFasade mot nord

BRA/P-rom: 60 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Balkong: 7,6 m2 Leilighetstype: 60B

110

Balkong
7,6 m2

Stue/kjøkken
30,7 m2

Bad
4,9 m2

Hall
4,0 m2

Soverom
6,8 m2

Soverom
11,1 m2

G
G

G

G

BRA/P-rom: 54 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Balkong: 7,6 m2 Leilighetstype: 54B

109

Balkong
7,6 m2

Stue/kjøkken
26,3 m2

Bad
4,4 m2

Hall
4,5 m2Soverom

5,9 m2

Soverom
11,0 m2

G

G

G

G

 1. ETASJE  1. ETASJE

Blåtim
en

Blåtim
en
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Fasade mot nordFasade mot nord

BRA/P-rom: 54 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Balkong: 7,6 m2 Leilighetstype: 54A

202

Balkong
7,6 m2

Stue/kjøkken
24,5 m2

Bad
4,3 m2

Hall
6,0 m2

Soverom
6,0 m2

Soverom
10,6 m2

BRA/P-rom: 60 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Terrasse: 15 m2 Leilighetstype: 60A

201

Balkong
7,6 m2

Balkong
7,4 m2

Stue/kjøkken
26,2 m2

Bad
5,4 m2

Hall
6,0 m2

Soverom
7,7 m2

Soverom
12,3 m2

GG

G

 2. ETASJE  2. ETASJE

Blåtim
en

Blåtim
en
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Fasade mot nordFasade mot nord

BRA/P-rom: 60 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Balkong: 7,6 m2 Leilighetstype: 60A

204

Balkong
7,6 m2

Stue/kjøkken
26,2 m2

Bad
5,4 m2

Hall
6,0 m2

Soverom
7,7 m2

Soverom
12,3 m2

G

G

GG

BRA/P-rom: 54 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Balkong: 7,6 m2 Leilighetstype: 54A

203

Balkong
7,6 m2

Stue/kjøkken
24,5 m2

Bad
4,3 m2

Hall
6,0 m2

Soverom
10,6 m2

Soverom
6,0 m2

 2. ETASJE  2. ETASJE

Blåtim
en

Blåtim
en
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Fasade mot nordFasade mot nord

BRA/P-rom: 54 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Balkong: 7,6 m2 Leilighetstype: 54B

206

Stue/kjøkken
26,3 m2

Bad
4,4 m2

Hall
4,5 m2

Soverom
5,9 m2

Soverom
11,0 m2

Balkong
7,6 m2

BRA/P-rom: 60 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Balkong: 7,6 m2 Leilighetstype: 60B

205

Balkong
7,6 m2

Stue/kjøkken
30,7 m2

Bad
4,9 m2

Hall
6,0 m2

Soverom
6,8 m2

Soverom
11,1 m2

 2. ETASJE  2. ETASJE

Blåtim
en

Blåtim
en
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Fasade mot nordFasade mot nord

208

Balkong
7,6 m2

Stue/kjøkken
26,3 m2

Bad
4,4 m2

Hall
4,5 m2 Soverom

5,9 m2
Soverom
11,0 m2

BRA/P-rom: 54 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Balkong: 7,6 m2 Leilighetstype: 54B

207

Stue/kjøkken
30,7 m2

Bad
4,9 m2

Hall
4,0 m2

Soverom
6,8 m2

Soverom
11,1 m2

Balkong
7,6 m2

BRA/P-rom: 60 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Balkong: 7,6 m2 Leilighetstype: 60B

 2. ETASJE  2. ETASJE

Blåtim
en

Blåtim
en
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Fasade mot nordFasade mot nord

210

Balkong
7,6 m2

Stue/kjøkken
30,7 m2

Bad
4,9 m2

Hall
4,0 m2

Soverom
6,8 m2

Soverom
11,1 m2

BRA/P-rom: 60 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Balkong: 7,6 m2 Leilighetstype: 60B

209

Balkong
7,6 m2

Stue/kjøkken
26,3 m2

Bad
4,4 m2

Hall
4,5 m2Soverom

5,9 m2
Soverom
11,0 m2

G

G

G

G

BRA/P-rom: 54 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Balkong: 7,6 m2 Leilighetstype: 54B

 2. ETASJE  2. ETASJE

Blåtim
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Blåtim
en
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Fasade mot nordFasade mot nord

302

Terrasse
37,6 m2 Stue/kjøkken

41,8 m2

Bad
6,9 m2

Hall
7,0 m2

Soverom
8,0 m2

Soverom
13,5 m2

BRA/P-rom: 80 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Terrasse: 37,6 m2 Leilighetstype: 80B

301

Terrasse
37,7 m2 Stue/kjøkken

40,3 m2

Bad
4,7 m2

Hall
4,2 m2

Soverom
6,1 m2

Soverom
8,0 m2

Soverom
13,6 m2

BRA/P-rom: 80 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 4 Garasjeplasser: 1

Terrasse: 37,7 m2 Leilighetstype: 80A

 3. ETASJE  3. ETASJE

Blåtim
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Blåtim
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Fasade mot nordFasade mot nord

304

Balkong
7,6 m2

Stue/kjøkken
26,3 m2

Bad
4,4 m2

Hall
4,5 m2 Soverom

5,9 m2

Soverom
11,0 m2

BRA/P-rom: 54 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Balkong: 7,6 m2 Leilighetstype: 54B

303

Balkong
7,6 m2

Stue/kjøkken
30,7 m2

Bad
4,9 m2

Hall
4,0 m2

Soverom
6,8 m2

Soverom
11,1 m2

BRA/P-rom: 60 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Balkong: 7,6 m2 Leilighetstype: 60B

 3. ETASJE  3. ETASJE

Blåtim
en

Blåtim
en
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Fasade mot nordFasade mot nord

306

Terrasse
54,5 m2 Stue/kjøkken

65,2 m2

Bad
5,6 m2

Bad
6,4 m2

Hall
5,0 m2

Soverom
8,9 m2

Soverom
7,2 m2

Soverom
14,6 m2

BRA/P-rom: 120 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 4 Garasjeplasser: 1

Terrasse: 54,5 m2 Leilighetstype: 120A

305

Balkong
7,6 m2

Stue/kjøkken
30,7 m2

Bad
4,9 m2

Hall
4,0 m2

Soverom
6,8 m2

Soverom
11,1 m2

BRA/P-rom: 60 m2 Bod: 6 m2

Ant. rom: 3 Garasjeplasser: 1

Balkong: 7,6 m2 Leilighetstype: 60B

 3. ETASJE  3. ETASJE

Blåtim
en

Blåtim
en
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LEILIGHETSTYPE: 80B

Illustrasjonen inneholder elementer av tilvalg.
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TEKNISK
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GARASJE
Hver bolig har sin egen bod og parkeringsplass i en felles underetasje. 
Her finner du også en smørebod til ski, gjesteparkering, kajakker, og 
sykkelrom.

ETASJER
Blåtimen er delt opp i tre bygg, med tre etasjer hver.

1. 
et
g.

2.
 e
tg
.

3.
 e
tg
.

Foreløpig plantegning. Endringer vil forekomme. Foreløpig plantegning. Endringer vil forekomme.
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NESTE:
Salgsoppgave ->

m. 
 

for

Snødeponi

Grillplass

31 32 33 34 35
36

Snødeponi

Kjøretøy-

inngang

Sandlek

Sandlek

Lekeplass

Inngang

Søppel

Gjesteparkering

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12
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Gjesteparkering

terrasse 24,4 m²

LEIL.  No 101

60 (A) m² 

balkong 7,6 m²

terrasse 14,9 m²

terrasse 16,7  m²

terrasse 16,7  m²

terrasse 18,9 m²

balkong 7,6 m²

LEIL.  No 201

60 (A) m² 

balkong 4,6 m²

balkong 4,6 m²

balkong 4,6 m²

1650x2660

balkong 7,6 m²

balkong 7,6 m²

balkong 7,6 m²

 

 

 

 

Universell adkomst til lekeplass
I

J

H

Eksisterende bebyggelse

UTOMHUSPLAN
Busker
GressGangvei

Vei Trær/busk
Snødeponi

Foreløpig plantegning. Endringer vil forekomme.
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Boligene som tilbys i «Blåtimen» har ulik 
størrelse og fasong. Når det gjelder boligenes 
standard så er det lagt opp til pen standard på 
det som er standardleveranse med bl.a. inne-
bygde hvitevarer fra anerkjente leverandører, 
fliselagte vegger og gulv på bad og gulv i inn-
gangsparti med varmekabel, listefri overgang 
mellom tak og vegger på oppholdsrom etc. Det 
vil være mulig å gjøre tilvalg-/endringer mht. 
kjøkken- og baderominnredning, garderober, 
parkett, elektrisk bestykning, sanitærutstyr, 
fliser og farger på vegg. 

BEBYGGELSEN
Prosjektet omfatter en sammenhengende 
blokkbebyggelse med til sammen 26 leilighe-
ter og et garasjeanlegg. Bygget plass bygges 
hovedsakelig i tre-, betong- og stålkonstruk-
sjoner. Betongoverflater behandles ikke. 
 
Det henvises forøvrig til fremlagt leveransebe-
skrivelse.

INNHOLD OG STANDARD
Se prosjektets plantegninger og leveransebe-
skrivelse.

BODER OG PARKERINGSPLASSER
Det medfølger én (1) sportsbod på grunnplan 
og én (1) parkeringsplass i garasjeanlegg. Den 
største toppleiligheten på 120 m2 har to parke-
ringsplasser i garasjeanlegget. 

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre 
hvordan organisering av parkeringsanlegget, 
og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert 
som tilleggsdel(er) til Kjøpers bolig-seksjon, 
skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt 
som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. 

VEI, VANN OG AVLØP
Offentlig. Det er private stikkledninger fra eien-
dommen til offentlig anlegg.

SAMEIET
Det vil bli opprettet et sameie – «Sameiet Blåti-
men». Sameiet er planlagt å bestå av totalt 26 
stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. 
bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den 
daglige driften vil bli organisert som seksjons-
sameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eiersek-
sjonsloven.  

Det etableres et eierseksjonssameie (Sameiet 
Blåtimen) som skal ivareta felles interesser, 
fellesarealer og fellesanlegg. Ved erverv av 
seksjonen blir kjøper sameier, jfr. lov om eier-
seksjoner av 23. mai 1997 nr. 31. Kjøper har 
rett og plikt til å være medlem av sameiet og 
til å følge loven og de til enhver tid gjeldende 

vedtekter for sameiet. 

Selger vil innkalle til et orienteringsmøte ca. 
en (1) måned før seksjonen skal overtas. På 
orienteringsmøtet skal det velges et styre 
som skal innkalles til overtakelse av samei-
ets fellesarealer. Sameiets bygningsmessige 
fellesarealer skal overtas før eller samtidig med 
at seksjonene i sameiet overtas. Kjøper aksep-
terer at styret skal representere alle sameierne 
i forbindelse med overtakelsen av fellesarea-
lene. Fra overtakelsen skal det føres protokoll 
som signeres av samtlige tilstedeværende, og 
hvor eventuelle gjenstående og/eller mangel-
fullt utførte arbeider anmerkes. 

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for 
sameiet. Utkastet til vedtekter aksepteres av 
kjøper slik de foreligger. Eventuelle forslag til 
endringer kan fremmes i henhold til vedtektene 
og eierseksjonsloven på senere sameiermøte. 
Utkastet kan fås ved henvendelse til megler. 

Sameiet Blåtimen/boligene vil bli tildelt ideelle 
andeler av tilhørende lekeplasser/stinett når 
utbyggingen av angjeldende deler av boligom-
rådet er ferdigstilt. 

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

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

Utomhusarealene på området ferdigstilles 
samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byg-
gene eller så snart årstiden tillater det. 

PARKERINGSPLASSER FOR PERSONER MED 
NEDSATT FUNKSJONSEVNE
· Har en seksjonseier, leietaker eller en i hus-
standen nedsatt funksjonsevne, kan denne 
kreve at styret pålegger en annen seksjons-
eier å bytte parkeringsplass. Bytteretten 
gjelder bare dersom den som krever bytte, 
allerede disponerer en parkeringsplass i 
sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen 
ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten 
til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge 
et dokumentert behov er til stede. 

· Retten gjelder bare parkeringsplasser som 
i vedtak etter plan- og bygningsloven er 
krevet opparbeidet til bruk av personer med 

ADRESSE
Hamneneset 

PRIS
kr 3.290.000–8.990.000

OMKOSTNINGER
kr 13.026–21.342

TOTALT INKL. OMKOSTNINGER
kr 3 303 026,- til 9 011 342,-

FELLESKOSTNADER
Fra kr 1.073,- til kr 2.384,- (avhengig av
leilighetsstørrelse)

FELLESKOSTNADENE INKLUDERER
Fellesutgiftene er fastsatt av BoNord på grunn-
lag av estimerte tall. Endringer kan forekomme. 
Inkluderer også Canal Digital og internett-
pakke. Se prospekt for mer informasjon. 

BRA
54-120 m2

P-ROM
54-120 m2

ANTALL SOVEROM
2-3

EIERFORM
Selveier

BOLIGTYPE
Blokk

ENERGIMERKE
Energiklasse C

GARASJE/PARKERING 
Én (1) garasjeplass til hver leilighet. 
Toppleilighet 306 har to (2) parkeringsplasser.

TOMT
Ca 1.370 m2 felles tomt

HOVEDOPPDRAGSNUMMER
815195013

ANSVARLIG MEGLER
Navn: Ruth Norstrøm
Telefon: 982 59 102 
 

DNB Eiendom AS
Adresse: Fr. Langes gate 22, 9291 Tromsø
Org.nr. 910 968 955

EIENDOMMEN 
Enhetene blir oppført på felt C2, Gnr:115, Bnr: 
4 som er hovedbruket for utbyggingsområdet. 
Felt C2 vil bli fradelt med eget gnr. og bnr. i 
Tromsø kommune.   

Eiendommen skal fradeles, og eiendomsgren-
sene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på 
salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes 
med egen matrikkel, og eiendommen vil bli 
seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt fra 
selger å bli ca. 1.370 m2. Hver seksjon vil bestå 
av en sameieandel iht. oppdelingsbegjæringen. 
Endelig adresse foreligger ikke på salgstids-
punktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

ADKOMST
Adkomst fra offentlig vei.

BELIGGENHET
Prosjektet ligger på en nordvendt tomt i Ham-
na.

KORT OM PROSJEKTET
«Blåtimen» består av 26 leiligheter fordelt på 3 
hus på Felt C2 i det nye boligområdet på Bergli 
i Hamna. Beliggenheten gir boligene utsikt 
over sjøen, fjellene på Kvaløya og Ringvassøya. 
I tillegg er strandsonen og store friarealer i 
umiddelbar nærhet. Solneset og Bergli gjør 
hverdagslogistikken enklere – her er barne-
skole, barnehage og dagligvarebutikk bare 
noen få skritt unna.

De 26 boligene i “Blåtimen» bygges i henhold 
til bestemmelsene i Teknisk forskrift 2017. 
Boligene er plassert på toppen av et parke-
ringsanlegg, noe som gjør at de fleste bolige-
ne kommer opp fra “bakkenivå” - og får gode 
lysforhold. Prosjektets arealmessige avgrens-
ninger fremgår av salgsprospektet.

Det medfølger én (1) stk. sportsbod til hver 
bolig – plassering blir i tilknytning til parkerings/
garasjeanlegget. 

«Blåtimen» er utformet etter prinsipp om til-
gjengelig bolig og universell utforming.
Adkomst til de ulike boligene er via felles trap-
per og heis. Det blir én (1) felles heis.

SALGSOPPGAVE
Blåtim
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· Tinglysningsgebyr for skjøte/hjemmels- 
dokument kr 525,- 

· Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 
697,- 

· Á konto innbetaling til sameiet kr 5.000,- 

Kostnader for takstmann ved behov for fast-
settelse av gjenstående arbeider på fellesarea-
ler ved overtakelse belastes sameiet.
Dokumentavgiften utgjør 2,5% av tomtens 
salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den 
enkelte seksjon. P.t. er dokumentavgiften 
antatt å være NOK 126 pr. m2 BRA for boligen.  
 
Det tas forbehold om endring i tomteverdien 
og dokumentavgiften på tinglysingstidspunk-
tet.
 
Det tas forbehold om endringer av omkost-
ningsbeløpene som følge av politiske vedtak 
eller lovendringer.

BETALINGSPLAN 
Det er ingen innbetaling av forskudd eller kjø-
pesum i forbindelse med avtaleinngåelse.
Kjøper har ansvaret for at det foreligger fi-
nansiering for kjøpet. Kjøpesummen samt alle 
omkostninger innbetales i forbindelse med 
overtakelse. 

Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver)
Meglers vederlag er avtalt til provisjon på 
1,25% av kjøpesummen inkl. mva. pr enhet. 
Oppgjørstjenester: Kr 5.000,- pr. enhet inkl. 
mva. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.000,- i 
tilretteleggingsgebyr inkl. mva. pr. enhet.

Utlegg (betales av oppdragsgiver) 
Selger dekker følgende utlegg til megler:
· Innhenting av opplysninger fra kommune/
offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: 
ca. kr. 2.269,- 

· Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,- 

· Grunnboksutskrift kr 172,- pr. utskrift 

· Firmaattest kr 77,- pr. utskrift 

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

Kontakt megler for nærmere informasjon der-
som avbestilling vurderes. Bestilte endrings- 
og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin 
helhet. 

SELGERS FORBEHOLD 
Selger tar forbehold om godkjent igangsettel-
sestillatelse fra Tromsø kommune

Selger tar forbehold om inntil 60% forhånds-
salg før igangsettelse.

Alle tegninger for «Blåtimen» er utarbeidet 
av arkitekt. Det tas forbehold om inntil 5% 
avvik på areal da arealet ikke er målt opp av 
takstmann. Arealavvik inntil 5% gir ikke kjøper 
rett til erstatning. Tegningene i salgsbrosjyre/
prospekt er ikke i målestokk og må derfor ikke 
benyttes for beregninger ettersom avvik kan 
forekomme. Selger har tegninger i riktig måle-
stokk tilgjengelig. Som følge av at bygningene 
ikke er ferdig prosjektert på salgstidspunktet 
kan det komme mindre endringer som følge av 
prosjekteringen. Endelige tegninger blir utar-
beidet når prosjekteringen er ferdig og vil følge 
kontrakt som vedlegg.

Selger tar forbehold om endringer i kjøps-
omkostningene som følge av evt. endringer i 
offentlige avgifter og gebyrer.

Det tas forbehold om skrivefeil i tekst og tall-
størrelser. 

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

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

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

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke 
kan transporteres uten etter samtykke av
selger. Videre forutsetter selger at skjøte 
tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått 
aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be 
om samtykke til transport eller direkte-
overskjøting, men selger står helt fritt til å avslå 
eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt 
samtykke vil medføre administrasjonsgebyr til 
selger kr 75.000,-/etter nærmere avtale.

nedsatt funksjonsevne.

EIENDOMMENS FASTE, LØPENDE 
KOSTNADER
1. Felleskostnader 
Felleskostnader vil avhenge av hvilke tje-
nester sameiet ønsker utført i felles regi, og 
fordeles iht. vedtektene. Månedlige felle-
skostnader er stipulert fra ca. kr 1.073,- til 
ca. kr. 2.384,- pr. måned for første driftsår.  
 
Seksjonseierne må betale fellesutgifter til 
sameiet til dekning av sameiets driftsut-
gifter. Hvor store kostnadene blir, vil være 
avhengig av hvor mange ytelser sameiet 
rekvirerer. Størrelsen på fellesutgifter er 
således ikke endelig fastsatt. Stipulerte 
fellesutgifter fremgår av prislisten. Endelig 
fastsettelse av første års driftsbudsjett og 
fellesutgifter vedtas på sameiets konstitue-
rende sameiermøte. 
 
Ved etablering av sameiet forplikter kjøper 
seg til å betale kr 5 000,- til sameiet som 
likviditet i oppstartsfasen. 
 
Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. 
Det tas forbehold om endringer i stipuler-
te felleskostnader, da dette er basert på 
erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling 
av kostnader reguleres i sameiets vedtek-
ter, og bygger i utgangspunktet på samei-
erbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan 
i vedtektene fastsettes til fordeling likt på 
alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger 
har/vil engasjere forretningsfører for sam-
eiet for første driftsår. Kostnader for dette 
er tatt inn i budsjett for felleskostnader. 

2. Kommunal eiendomsskatt  
Det er ifølge selger eiendomsskatt på 
boligen, og denne fastsettes etter ferdigs-
tillelse av boligen. 

3. Eventuelle andre offentlige avgifter 
Kommunale avgifter betales av eier for hver 
enkelt seksjon etter anvisning fra kommu-
nen.

STIPULERT OVERTAGELSE
Boligen planlegges ferdigstilt 1. kvartal 2021. 
Dette gjelder ikke som en bindende frist for å 
ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke 
grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved 
vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om 
overtagelsesdato, som vil være å regne som en 
frist iht. bustadoppføringslova.  

Siste oppstartsdato settes til 15.12.19 med en 
beregnet byggetid på 16 mnd.

Hvis oppstart ikke har skjedd innen dette 
tidspunkt skal partene kunne gå fra avtalene 
vederlagsfritt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle
Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil 
være å regne som en frist iht. bustadoppfø-
ringslova. 
Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire
måneder før den avtalte fristen til å ha
boligen klar til overtagelse. Selgeren skal 
skriftlig varsle om dette minimum to
måneder før det nye overtagelsestidspunktet. 
Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis 
med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. 
Det beregnes dagmulkt fra det nye
overtagelsestidspunktet. 

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker 
dersom det oppstår forhold som vil medføre at 
han blir forsinket med sin utførelse. 

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

UTLEIE
Boligene kan helt eller delvis leies ut.

HEFTELSER/TINGLYSTE BESTEMMELSER
Boligen selges fri for pengeheftelser med
unntak av boligsameiets legalpant i hver
seksjon jf. lov om eierseksjoner.

Tromsø kommune, Troms Kraft Nett AS og
andre som har kummer, ledninger og lignende
liggende i grunnen, samt stolper og lignende
stående på ubebygde deler av eiendommene
i området, har rett til adkomst for vedlikehold.

Ingen rettigheter registrert pr. 06.03.2019

FORHOLDET TIL ENDELIGE OFFENTLIGE 
PLANER
Eiendommen ligger i et område som er regulert 
til boligbebyggelse, kjørevei og friområde. 

SKOLEKRETS
Solneset skole.

KJØPESUM, OMKOSTNINGER OG BETA-
LINGSPLAN
Se vedlagte prisliste.

OMKOSTNINGER
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales føl-
gende:

· Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum/andel 
tomteverdi  
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være mulig å få levert av utbygger/selger.

BESTEMMELSER TILTAK MOT HVITVAS-
KING/KJØPERS INNBETALING
Iht. Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om hvitvasking 
og terrorfinansiering er megler pliktig å gjen-
nomføre legitimasjonskontroll av oppdrags-
giver og kjøper. Reelle rettighetshavere skal 
også kartlegges. Dersom partene ikke oppfyl-
ler lovens krav til legitimasjon kan megler ikke 
etablere kundeforhold. Er det mistanke om at 
transaksjonen har tilknytning til utbytte av en 
straffbar handling, eller forhold som rammes 
av straffeloven § 131 til 136a kan megler stan-
se gjennomføringen av transaksjonen. Megler 
kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser 
dette vil kunne medføre.

Kjøper oppfordres til å innbetale den del av 
kjøpesummen som ikke kommer fra låneinsti-
tusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i 
norsk bank.

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

FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUK-
STILLATELSE
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 
skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne 
sted. I motsatt fall anbefaler megler at overta-
gelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

FINANSIERING
Som et av landets største finanskonsern tilbyr 
DNB Bank ASA alle typer banktjenester til 
konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg 
lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre 
meglere kan opprette kontakt mellom deg og 
en kunderådgiver i banken, og som kunde hos 
oss lover banken en hurtig behandling av din 
låneforespørsel.

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra 
DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. 
Dette gjelder kun personer som har samtykket 
til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en 
internavregning mellom enheter i konsernet 
som ikke gir økte kostnader for kunden. Den 
enkelte megler mottar ingen godtgjørelse 
relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar 

heller ingen godtgjørelse for formidling av kon-
takt til DNB lånekonsulenter. 

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGI-
VELSE AV KJØPETILBUD
Alle bud og budrelatert kommunikasjon med 
megler skal foregå skriftlig.  Megler har ikke 
anledning til å formidle opplysninger om bud 
som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi 
deg opplysninger og råd underveis i proses-
sen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. 

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

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

Samtidig med at du inngir første bud må du le-
gitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender 
kopi av gyldig legitimasjon (dvs. bankkort, pass 
eller førerkort) til megler sammen med ditt 
første bud, eller du viser legitimasjon til megler 
direkte. 
Førerkort anbefales dersom du sender legiti-
masjon via SMS eller mail.  

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

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

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

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

Du har selv risikoen for at ditt bud kommer 
frem til megler. Megler vil straks budet er 
mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du 
ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å 
sjekke om budet er mottatt.

Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til me-
gler, som så videreformidler aksepten til den 
budgiver som får aksept på budet, med infor-
masjon til øvrige budgivere og interessenter.  

 
Selger forbeholder seg rett til endring av pris-
liste uten varsel på usolgte boliger.
Selger forbeholder seg retten til å fordele bo-
der og eventuelle parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall seksjoner i sam-
eiet.

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige 
pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom 
på at frihåndstegninger, perspektiver,
utomhusplan, plantegninger og bilder i
prospektet er av illustrativ karakter og inne-
holder derfor detaljer som farger, innredninger, 
møblering, beplantning og arkitektoniske detal-
jer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede 
løsninger/ innredninger leveres ikke. Planteg-
ninger og illustrasjoner som viser ulike innred-
ningsløsninger er ment som illustrasjoner for 
mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke 
i standardleveransen. Tegningene i prospektet 
bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig 
møbelstilling, da målestokkavvik kan forekom-
me ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold 
om at sjakter og føringsveier for VVS-installa-
sjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansva-
ret for oppfølging av gjeldende krav, lover og 
forskrifter. 

Alle 3D-illustrasjoner inneholder elementer av 
tilvalg.

SALGSVILKÅR
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende do-
kument, samt følgende vedlegg:

1) Prisliste
2) Leveransebeskrivelse, datert 18.03.2019
3) Plantegning, datert 21.02.2019
4) Fasadetegninger, datert 21.02.2019
5) Foreløpige vedtekter, datert 27.02.2019
6) Selgers prospekt
7) Foreløpig budsjett, datert 06.03.19

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

SALGSOPPGAVEDATO
Dette dokumentet er sist revidert dato: 
02.04.2019

VIKTIG INFORMASJON
LOVVERKET
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med for-
brukar om oppføring av ny bustad m.m. (bu-
stadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i 

tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper 
er forbruker. Dette innebærer blant annet at 
kjøper har krav på garantier i hht. bustadopp-
føringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profe-
sjonell i hht. bustadoppføringslova, dvs. gjør 
kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan 
selger kreve at avtalen reguleres av avhen-
dingslova.

FORMUESVERDI
Eiendommens formuesverdi fastsettes etter 
ferdigstillelse i forbindelse med første liknings-
oppgjør. Formuesverdien fastsettes med 
utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig 
bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formu-
esverdien for primærboliger (der boligeier er 
folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboli-
ger (alle andre boliger man måtte eie) fastset-
tes etter forskjellige brøker. Se nærmere info 
på www.skatteetaten.no.

TILVALG OG ENDRINGER
Prosjektet og dets priser er basert på at 
utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med 
delvis serieproduksjon i form av systematise-
ring av tekniske løsninger og valg av materi-
aler. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg 
og endringer som kjøper kan forvente å få 
gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse 
arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny 
som angir aktuelle muligheter for endringer og 
tilleggsarbeider.
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og 
tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng 
med ytelser som er avtalt, og som i omfang 
eller karakter skiller seg vesentlig fra den 
avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell 
gjennomføring av byggearbeidene. Selger er 
heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller 
tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for sel-
ger som ikke står i forhold til kjøpers interesse 
i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger 
har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av 
pristilbud, tegninger m.v. jf. bustadoppførings-
lova § 44. 

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre 
endringer eller tilleggsarbeider som vil endre 
vederlaget med mer enn 15% jfr. bustadoppfø-
ringslova § 9. 

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg 
og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igang-
setting er kjøper kjent med at frister for tilvalg 
og endringer kan være utgått. Kjøper er opp-
fordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom 
prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav 
til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal 
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vil i hovedsak bli utført i henhold til 
reguleringsbestemmelsene som ligger vedlagt. 
 
Berørt terreng maskinplaneres med stedlige 
masser. Det er ikke medtatt beplantning utover 
tilsåing av gress.

2) Boder 
Det følger én (1) sportsbod på 5-6 m2 til hver 
leilighet. Bodene er i hovedsak oppført som 
Axelent bodsystem eller tilsvarende med 
nettingskillevegger. Bodene er plassert i eget 
rom på inngangsplan.

3) Rekkverk 
Rekkverk på balkonger utføres i glass/
aluminium/stål. Rekkverk i trapper utføres 
i stål/aluminium/plater. Terrasser/sval- og 
altanganger – utføres i stål eller platemateriell.

4) Fasade
Fasadekledning består primært av kledning i 
tre - og eventuelt platematerialer. 

5) Låsesystem/postkasser
Entrédør, hovedinngangsdør, boder og 
evt. adkomstdører til heis og trapper er 
utstyrt med lås i system. Inngangsdør til 
leilighetene er utstyrt med ringeklokke. Låsbart 
postkassesystem monteres.

6) Brannvarslere og brannslukningsutstyr
Boligene leveres med sprinkleranlegg og 
røykvarslere i henhold til forskriftenes krav. 
I tillegg leveres det ett stk. brannsluknings-
apparat (skum) pr. bolig.

7) Telefon, kabel-tv 
Det trekkes ferdig rør for tv/telefoni. Canal 
Digital er etablert i området. Boligsameiet 
oppretter ønsket avtale med Canal Digital 
kabel-tv eller annen leverandør på vegne 
av kjøperne. Dette er inntatt i estimat for 
felleskostnader.

8) Inngangsparti og fellesrom
I inngangsparti og sval-/altanganger bak 
leilighetene er utførelsen betong som dekke. 
Bæresystem i tre eller stål.

9) Planløsninger
Plantegning av hver leilighet er 
avtalevedlegg ved en bindende kjøpeavtale. 
Det kan forekomme mindre avvik i 
detaljprosjekteringen, uten at dette skal 
forringe leilighetens kvalitet. 

10) Vegger
Mellom leilighetene er det vegger som er 
lyd- og brannhemmende. Innvendige vegger 

i leiligheten utføres med bindingsverk og 
isolasjon med gipsplater på hver side. 
Veggoverflate i leilighetene blir sparklet og 
malt. Listefri overgang mellom tak og vegger i 
leiligheter.

11) Flisarbeider
Det legges flis på gulv og vegger på bad. Flis 
på badgulv av typen 60x60 cm, med mindre 
fliser i dusjssone. Flis på badvegger av typen 
60x60 cm. Det legges også flis på gulv i 
vindfang av typen 60x60 cm. Alle fliser av 
normal standard. Flisbelagte gulv leveres med 
termostatstyrte varmekabler.

12) Garderobeskap
Det leveres standard garderobeskap (1 
løpemeter pr. sengeplass). Utførelsen er 
normal standard hvit.

13) Kjøkken og bad
Kjøkken leveres i normal standard av 
typen «Pluss Mørk Grå» sammen med 
baderomsinnredning fra Norema Kjøkkenstudio 
Tromsø. Antall enheter og utførelse i følge 
leverandørens tegninger. På baderom leveres 
det innredning og utstyr i henhold til tegninger. 
Dusjhjørne med glassvegger leveres ferdig 
montert. Endelig kjøkken- og baderomstegning 
blir utlevert i god tid før frister for kunde-
tilpasninger går ut. Til kjøkken leveres 
integrerte hvitevarer fra Bosch (kjøl/frys, 
oppvaskmaskin, stekeovn og
induksjonstopp).

14) Gulv
Alle leiligheter leveres med enstavs, hvitkallket 
eikeparkett, med hvite lister mot gulv. Både 
parkett og lister er ferdig lakkert/malt fra 
fabrikk. Synlige innfesting må aksepteres 
(spikerhull etter dykkertpistol sparkles/males 
ikke).

15) Dører
Hovedinngangsdør, dører til fellesrom, 
inngangsdør til leiligheter leveres i standard 
farge og utførelse iht. arkitektens anvisning. 
Innvendige lettdører leveres standard hvitmalt 
med vrider av stål. Øvrige slagdører og 
skyvedører leveres i henhold til arkitektens 
tegning.

16) Rørleggerarbeider
Vannledningsnettet legges som «rør i rør»-
system med vannfordelingsskap plassert i 
sjakt/himling ved bad/gang/soverom.
Det monteres ettgreps blandebatterier på 
bad og kjøkken, opplegg for oppvaskmaskin 
i kjøkkenbenk og for kombi vaskemaskin-/
tørketrommel eller separat tørketrommel på 

LEVERANSEBESKRIVELSE

GENERELT 
«Boligsameiet Blåtimen» er et boligprosjekt 
bestående av til sammen 26 selveier-
leiligheter organisert i et sameiet. Alle
leilighetene leveres med én (1) parkerings-
plass i garasjeanlegg inkludert i prisen. 

Alle tegninger for «Sameiet Blåtimen» er 
utarbeidet av arkitekt. Utbygger forbeholder 
seg retten til å kunne gjøre endringer/
justeringer av fasadeutforming, vinduer, 
rom med mer – ut fra det foreliggende 
tegningsgrunnlaget. Endringer kan komme 
som følge av prosjektering av bærestrukturer 
og teknisk infrastruktur/rør- og kanalføringer 
i bygningene. Rørkanaler for ventilasjon 
og taknedløp er ikke tegnet inn i boligene 
på nåværende tidspunkt. Forskyving av 
innvendige vegger/vinduer kan komme uten at 
det går ut over det totale areal og kvaliteten 
for øvrig. Byggeprosjektet behandles og 
bygges etter Plan- og Bygningsloven. TEK-17 
er gjeldende forskrift.

Leveransebeskrivelse går foran tegninger. 
Illustrasjoner av prosjektet vil avvike noe fra 

det endelige resultatet. 3D-illustrasjonene 
inneholder elementer av tilvalg.

TOMTEN
Prosjektet ligger på en nordvestvendt tomt 
i skrånende terreng i felt C2 på Solneset 
i Hamna. Bygningene har fine sol- og 
utsiktsforhold med utsikt over Sandnessundet, 
mot fjellene på Kvaløya, Ringvassøya og mot 
Hamna.

Det gjøres oppmerksom på at prosjektet 
befinner seg i et område under utbygging og 
kjøper oppfordres til å sette seg inn i 
reguleringsplanens bestemmelser.

BEBYGGELSE
Bygget plassbygges hovedsakelig i tre-, 
betong- og stålkonstruksjoner. 
Enkelte betongoverflater i fell behandles ikke. 

FERDIGSTILLELSE
Boligene planlegges ferdigstilt vår/sommer 
2021. 

Ved overtakelse av boligen vil arbeider som 
må utføres i sommerhalvåret kunne gjenstå, 
som f.eks. avsluttende maskinplanering og 
tilsåing av tomt og veiarbeider, utvendig 
flikkbeising og lignende. Dette gir ikke 
grunnlag for tilbakeholdelse av deler av 
kjøpesum eller avståelse fra overtakelse av 
boligen. Ved overtakelsen av boligen vil det 
foreligge midlertidig brukstillatelse, alternativt 
ferdigattest. Ferdigattest innhentes så snart alle 
myndighetskrav er gjennomført. 
 
1) Utenomhusarbeider
Det er utarbeidet en utomhusplan av arkitekt. 
Innkjørsel asfalteres. Øvrig opparbeidelse 

BYGGHERRE:
Bergli Utvikling AS

ANSVARLIG UTBYGGER:
Bergli Utvikling AS

ARKITEKT:
Blå Arkitektur Landskap AB

TOTALENTREPRENØR:
Bestemmes på et senere tidspunkt

Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig 
med hensyn på finansiering, finansinstitusjo-
nens kontaktperson samt andel egenkapital. 
Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli 
akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

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

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

Budgivere kan få utlevert anonymisert
budjournal.
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fra overtakelsesdato (jfr. Kjøpsloven og 
Bustadsoppføringslova).

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Kommunale 
avgifter fastsettes og beregnes av Tromsø 
kommune. For nærmere informasjon om 
sistnevnte vises det til Tromsø kommunes 
prisliste "Betalingssatser 2019", som man finner 
på kommunens hjemmesider.

Med boligen følger også en ideell andel av 
tilstøtende lekeplasser/fellesområder/ stinett. 
Andelen vil bli tilført Sameiet/Kjøper når 
områdene er ferdig opparbeidet og tilstøtende 
boligfelt er ferdig utbygd.

SAMEIET
Det etableres et sameie – Boligsameiet 
Blåtimen.

Selger vil sammen med representant fra 
Bonord innkalle til et orienteringsmøte ca. 
en (1) måned før boligen skal overtas. På 
orienteringsmøtet skal det velges et styre 
som skal innkalles til overtakelse av Sameiets 
fellesarealer. Sameiets bygningsmessige 
fellesarealer skal overtas før eller samtidig 
med at kjøperne overtar sine boliger. Kjøper 
aksepterer at styret skal representere alle 
sameierne i forbindelse med overtakelsen 
av fellesarealene. Fra overtakelsen skal det 
føres protokoll som signeres av samtlige 
tilstedeværende, og hvor eventuelle 
gjenstående og/eller mangelfullt utførte 
arbeider anmerkes. 

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for 
sameiet. Utkastet til vedtekter aksepteres av 
kjøper slik de foreligger. Eventuelle forslag til 
endringer kan fremmes i henhold til vedtektene 
på senere generalforsamling for borettslaget. 
Utkastet kan fås ved henvendelse til megler. 

Ved kjøp av bolig i Boligsameiet Blåtimen 
forplikter kjøper seg til å betale kr 5000,- som 
sin andel til startkapital for sameiet. Dette 
beløpet kommer i tillegg til kjøpesum for 
boligen. Innskuddsbeløpet innbetales særskilt 
etter anmodning fra megler.

FELLESKOSTNADER TIL SAMEIE
Sameierne må betale felleskostnader til 
sameiet til dekning av sameiets driftsutgifter. 
Hvor store kostnadene blir, vil være avhengig 
av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. 
Størrelsen på felleskostnadene er således ikke 
endelig fastsatt. Stipulerte felleskostnader 
og hva som inngår i beregningene fremgår av 
prislisten og leveransebeskrivelsen. Endelig 
fastsettelse av første års driftsbudsjett 

og felleskostnader vedtas på sameiets 
konstituerende møte/evt. første ordinære 
generalforsamling.

SERVITUTTER/HEFTELSER/RÅDIGHETS-
INNSKRENKNINGER
For krav på dekning av felleskostnader og 
andre krav fra sameiet har Sameiet panterett i 
andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet 
er begrenset til en sum som svarer til to ganger 
folketrygdens grunnbeløp på tidspunkt da 
tvangsdekning besluttes gjennomført.

Tromsø kommune, Troms Kraft Nett AS og 
andre som har kummer, ledninger og lignende 
liggende i grunnen, samt stolper og lignende 
stående på ubebygde deler av eiendommene 
i området, har rett til adkomst for vedlikehold 
av sine respektive anlegg. For øvrig overdras 
boligene med de rettigheter og forpliktelser 
som grunnboken viser.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve 
prisavslag/erstatning for tinglysninger av 
øvrige nødvendige erklæringer/avtaler 
o.l. vedrørende sameiet, naboforhold eller 
forhold pålagt av myndighetene knyttet til 
gjennomføringen av prosjektet.

bad. Det leveres to utvendige tappekraner 
i fellesområder for kaldt vann. Plassering 
avklares på et senere tidspunkt.

17) Elektriske installasjoner
Leveranse i henhold til forskriftskrav gitt i 
NEK 400:2018. Det er regnet med et antall 
elektriske punkter fra og med sikringsskap. 
Kjøper kan bestille tilleggspunkter etter 
gjennomgang av sin bolig hos utbyggers 
samarbeidende elektroinstallatør mot 
pristillegg. 
 
Det leveres armatur, belysningsutstyr og 
elektriske varmeovner. Det leveres ett takpunkt 
i alle rom. LED spotter monteres under 
overskap på kjøkken. Det leveres speil med 
LED-lys i front på badene.

18) Oppvarming leiligheter samt varmt tappe-
vann
Leilighetene har elektrisk oppvarming med 
panelovner samt gulvvarme på bad og 
inngangssone.Det vil bli felles oppvarming av 
varmt tappevann.

19) Ventilasjon 
Leilighetene leveres med komplett balansert 
ventilasjonsanlegg i hht TEK 17 og separat 
mekanisk avtrekk fra kjøkkenvifte. Det må 
påregnes et visst omfang av innkassing.
20) Himling
Himling leveres i utførelse gips eller betong. 
Himling vil bli sparklet og malt. Det må 
påregnes noe nedforing av himling pga rør. 
Dette blir i all hovedsak på bad, gang og 
kjøkken. Betong/stål i parkeringsanlegg/boder 
og under sval-/altanganger/trapperom.

21) Heis
Det leveres en felles heis.

22) Avfall
Felles avfallsystem ved gjesteparkering

23) Kundetilpasninger/Tilvalg
Kjøper kan foreta kundetilpasninger på 
følgende;

· flis bad 
· flis vindfang
· garderobe
· baderoms- og kjøkkeninnredning
· parkett-type 
· sanitær
· elektro
· ildsted 

Disse endringene avtales med selgers 
totalentreprenør direkte innen gitte 

frister. Bestilling regnes som mottatt først 
ved kundens signatur på pristilbud fra 
entreprenør. Kundetilpasninger/tilvalg avtales 
og gjøres opp (betales) direkte mellom 
Kjøper og Totalentreprenør og blir således 
et forhold kun mellom disse. Det samme 
gjelder garantistillelse/garantiansvar for 
kundetilpasninger/tilvalg. Tilleggsbestillinger 
kan påvirke dato for overlevering.

24) Prisendringer
Utbygger forbeholder seg retten til å endre pris 
på usolgte boliger.

ØVRIG
Se vedlagt liste for planlagte leveranser, 
«leveranseliste». Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at om produkter fra denne 
listen, som f.eks parkett, hvitevarer, armaturer, 
elektriske komponeneter, santitørleveranser og 
lignende endres eller går ut av produksjon vil 
disse kunne bli byttet ut uten varsel. De byttes 
da ut til tilsvarende produkter i sitt segment. 

Det gjøres 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), 
men dette er ingen reklamasjon. I et nybygg 
av tre vil tørkesprekker forekomme, og mindre 
tørkesprekker er ikke reklamasjonsberretiget.
Flikking etter stifting/innfesting av listverk er 
ikke medtatt (spikerhull etter dykkertpistol 
sparkles/males ikke).

Endringer som gjør det nødvendig å endre 
arbeidstegninger vil medføre pristillegg i hht. 
medgått tid som følge av merarbeide med å 
utforme nye tegninger.

Boligen leveres uten tilkobling til fasttelefon.

Kjøper bør i god tid før overlevering bestille sitt 
eget strømabonnement da kraftleverandør må 
ha noe tid på å koble opp et nytt abonnement. 
3 til 4 uker før overlevering bør normalt holde.

Boligene leveres byggevasket (NB! Dette er 
ikke rundvasket)

Arbeidet/boligene er forsikret av utbygger/
utbyggers totalentreprenør frem til
overtakelsen. Etter dette tegnes 
fullverdiforsikring gjennom Sameiet (dette 
er medtatt i de stipulerte felleskostnader). 
Innboforsikring må tegnes av den enkelte 
boligkjøper. 

Garantitid og reklamasjonsrett er 5 år 
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Gulv, bruksrom
Tarkett
Shade Robust Cream White
Enstavs, 14x162 cm

PARKETT

Vegger
8470 Smooth White
Farge NCS 2003-G96Y

Tak
Hvitt
Farge NCS S0500-N

LEVERANSELISTE

Gulv vegg og bad
Gulv vindfang
Surface 2.0 griege
Grå, matt finish
60x60 cm

Gulv, bruksrom
Tarkett
Shade Robust Cream White
1-stavs,  14x162 cm

Bad, kun i dusjsone
Type: Surface 2.0 griege, mosaikk
Grå, matt finish

Innerdør
Swedoor 
Easy clever-line 
NCS S0500-N

Gulvlister
Hvit NCS S 0500-N

Gerikter leveres i 
samme utførelse

Foring vindu: 
Veggfarge, ikke 
gerikt rundt

Vegger
8470 SMOOTH WHITE
FARGE NCS 2003-G96Y

Himling
Hvitt
Farge NCS S0500-N

FARGESKALA MALING

Hvit NCS S 0500-N

Gerikter leveres i samme
uførelse

Foring vindu: Veggfarge, ikke 
gerikt rundt

GULVLISTER

OVERFLATER/MATERIALER BADEROM

Veggmodul
Monolith WC modul
Mintfarget

ARMATUR

FM Mattsson dusjgarnityr
Venado m/såpeskål

DUSJARMATUR

Klossett
Villeroy & Boch O.novo
Veggskål med soft close/quick 
release klosettsete

TOALETT

Servantbatteri, bad
FM Mattson, ettgreps 9000E

SERVANTARMATUR

Dusjbatteri, bad
FM Mattson dusjbatteri 9000E II

DUSJBATTERI

Vegger
8470 Smooth White
Farge NCS 2003-G96Y

Tak
Hvitt
Farge NCS S0500-N

LEVERANSELISTE

Gulv vegg og bad
Gulv vindfang
Surface 2.0 griege
Grå, matt finish
60x60 cm

Gulv, bruksrom
Tarkett
Shade Robust Cream White
1-stavs,  14x162 cm

Bad, kun i dusjsone
Type: Surface 2.0 griege, mosaikk
Grå, matt finish

Innerdør
Swedoor 
Easy clever-line 
NCS S0500-N

Gulvlister
Hvit NCS S 0500-N

Gerikter leveres i 
samme utførelse

Foring vindu: 
Veggfarge, ikke 
gerikt rundt

Gulv vegg og bad
Gulv vindfang 
Surface 2.0 greige
Grå, matt finish
60x60 cm

Vegger
8470 Smooth White
Farge NCS 2003-G96Y

Tak
Hvitt
Farge NCS S0500-N

LEVERANSELISTE

Gulv vegg og bad
Gulv vindfang
Surface 2.0 griege
Grå, matt finish
60x60 cm

Gulv, bruksrom
Tarkett
Shade Robust Cream White
1-stavs,  14x162 cm

Bad, kun i dusjsone
Type: Surface 2.0 griege, mosaikk
Grå, matt finish

Innerdør
Swedoor 
Easy clever-line 
NCS S0500-N

Gulvlister
Hvit NCS S 0500-N

Gerikter leveres i 
samme utførelse

Foring vindu: 
Veggfarge, ikke 
gerikt rundt

Bad, kun i dusjsone
Type: Surface 2.0 greige,
mosaikk
Grå, matt finish

Vegger
8470 Smooth White
Farge NCS 2003-G96Y

Tak
Hvitt
Farge NCS S0500-N

LEVERANSELISTE

Gulv vegg og bad
Gulv vindfang
Surface 2.0 griege
Grå, matt finish
60x60 cm

Gulv, bruksrom
Tarkett
Shade Robust Cream White
1-stavs,  14x162 cm

Bad, kun i dusjsone
Type: Surface 2.0 griege, mosaikk
Grå, matt finish

Innerdør
Swedoor 
Easy clever-line 
NCS S0500-N

Gulvlister
Hvit NCS S 0500-N

Gerikter leveres i 
samme utførelse

Foring vindu: 
Veggfarge, ikke 
gerikt rundt

Swedoor
Easy clever-line
NCS SO500-N

INNERDØR
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Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493124
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493125-Type 54B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493125
Prosjekt Solneset
Utskrevet 01.03.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 01.03.2019
Perspektiv

493127-Type 60A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493127
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493126-Type 60B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493126
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493128-Type 80A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493128
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493129-Type 80B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493129
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493130-Type 120A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493130
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

54A

54B 60A

60B 80A

80B 120A

KJØKKENTYPER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. 

493124-Type 54A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493124
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493125-Type 54B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493125
Prosjekt Solneset
Utskrevet 01.03.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 01.03.2019
Perspektiv

493127-Type 60A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493127
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493126-Type 60B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493126
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493128-Type 80A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493128
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493129-Type 80B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493129
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493130-Type 120A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493130
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

54A

54B 60A

60B 80A

80B 120A

KJØKKENTYPER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. 

493124-Type 54A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493124
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493125-Type 54B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493125
Prosjekt Solneset
Utskrevet 01.03.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 01.03.2019
Perspektiv

493127-Type 60A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493127
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493126-Type 60B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493126
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493128-Type 80A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493128
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493129-Type 80B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493129
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493130-Type 120A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493130
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

54A

54B 60A

60B 80A

80B 120A

KJØKKENTYPER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. 

493124-Type 54A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493124
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493125-Type 54B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493125
Prosjekt Solneset
Utskrevet 01.03.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 01.03.2019
Perspektiv

493127-Type 60A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493127
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493126-Type 60B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493126
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493128-Type 80A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493128
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493129-Type 80B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493129
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493130-Type 120A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493130
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

54A

54B 60A

60B 80A

80B 120A

KJØKKENTYPER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. 

493124-Type 54A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493124
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493125-Type 54B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493125
Prosjekt Solneset
Utskrevet 01.03.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 01.03.2019
Perspektiv

493127-Type 60A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493127
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493126-Type 60B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493126
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493128-Type 80A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493128
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493129-Type 80B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493129
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493130-Type 120A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493130
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

54A

54B 60A

60B 80A

80B 120A

KJØKKENTYPER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. 

493124-Type 54A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493124
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493125-Type 54B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493125
Prosjekt Solneset
Utskrevet 01.03.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 01.03.2019
Perspektiv

493127-Type 60A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493127
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493126-Type 60B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493126
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493128-Type 80A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493128
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493129-Type 80B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493129
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493130-Type 120A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493130
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

54A

54B 60A

60B 80A

80B 120A

KJØKKENTYPER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. 

493124-Type 54A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493124
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493125-Type 54B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493125
Prosjekt Solneset
Utskrevet 01.03.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 01.03.2019
Perspektiv

493127-Type 60A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493127
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493126-Type 60B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493126
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493128-Type 80A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493128
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493129-Type 80B.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493129
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

493130-Type 120A.cmdrw

Alle mål må kontolleres nøye - ta kontrollmål på stedet. Dette er en originaltegning og må ikke kopieres
Vi tar forbehold om avvik mellom objekter på tegningen og innhold i tilbudet. Ved avvik er det tilbudet som gjelder. Kunde

Solneset C2
Solneset
9017 TROMSØ
martin@solneset.no

 
 

Selger
Odd-Erling Nylund

Tegningsnr 493130
Prosjekt Solneset
Utskrevet 11.02.2019
Utarbeidet 06.02.2019
Endret 11.02.2019
Perspektiv

54A

54B 60A

60B 80A

80B 120A

KJØKKENTYPER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. 

KJØKKENTYPER

FM Mattson ettgreps 
kjøkkenbatteri 9000E II m/
avstengning

TEKNISKE INSTALLASJONER

Det monteres
ELCO RS16 design serie

ENØK LED, Hvit 10W

TAKLAMPE

Junistar gyro matt-hvit
6W LED/2700K

SPOTTER

ELEKTRISKE PUNKTER

FM Mattson
Selvdrenerende utekran

Leveres kun til lelighetene 120A, 
80A og 80B.

VANNUTKASTER Blåtim
en

Blåtim
en

7574

TekniskTe
kn
is
k



HVITEVARER

60 cm
Bosch SMV24AX01E

OPPVASKMASKIN

45 cm
Bosch SPV25CX01E

Leveres i leilighetstype 54B

OPPVASKMASKIN Kombiskap, 60 cm
Bosch KIV38V20FF

KJØLESKAP

Bosch PXE851FC1E

INDUKSJONSTOPP

Røros Hetta, Luna FRH
Sirkulær fritthengende

Leveres i messing i leilighetstype 
120A

VENTILATOR

Bosch PUE611BF1X

Leveres i leilighetstype 120A

60 cm
Bosch HBA530BB0S, sort

STEKOVN

Røros Hetta, Luna FRH
Sirkulær fritthengende

Leveres i leilighetstype 54B, 
60B og 80A

VENTILATOR

Røros Hetta, Cocktail
Skråstilt hette

Leveres i leilighetstype 54A, 
60A og 80B

VENTILATOR

Blåtim
en

Blåtim
en

7776

TekniskTe
kn
is
k



Det er termostatstyrt
gulvvarme både på bad og i 
vindfang.

GULVVARME

Glamox 001 TPA 0600W

VARMEOVN

VARME

Glamox 001 TLO 1000W

Rais Q-Tee 2 peisovn med ståldør.
Funksjonell, kubistisk og elegant minimalistisk.
RAIS Q-Tee 2 er en mindre ovn med et ekstra stort 
brennkammer.

Sokkel til peis leveres som tilvalg.

Leveres kun til leilighetene 120A, 80A og 80B.

PEISOVN

PEISOVN

Blåtim
en

Blåtim
en

7978

TekniskTe
kn
is
k



KJØPETILBUD TIL FASTPRIS
Prosjekt: Blåtimen Oppdragsnummer: 815195002

Bolig/leilighetsnummer:

Oppdragsansvarlig: Tlf: 

Betalingsplan: Det er ingen betaling på forskudd eller kjøpesum i forbindelse med avtaleinngå-
else. Kjøper har ansvaret for at det foreligger finansiering for kjøpet. Kjøpesummen samt alle 
omkostninger innbetales i forbindelse med overtakelse.

Evt. forbehold/forutsetninger:

Budet gjelder t.o.m. den              kl.              . Dersom ikke annet er oppgitt gjelder budet til kl. 
15:00 én (1) uke etter at megler mottok budet.

Undertegnede 1: Fødselsdato: 

Undertegnede 2: Fødselsdato:

Adresse: Postnr./sted:

E-post 1: E-post 2:

Tlf 1: Tlf 2: Hjem:

Långiver: Kr

Långiver: Kr

Egenkapital: Kr

Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift

Jeg/vi gir med dette bindende bud på eiendommen til følgende fast pris:

Kr._______________________-kroner _______________________00/100 med tillegg av omkostninger, jfr. 
prisliste. Budet inngis i hht. salgsvilkår i Eiendommen fra A til Å med vedlegg, herunder prisliste, 
tegninger, leveransebeskrivelse og prospekt.

Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er 
juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen 
akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. Bud som megler mottar etter kl. 15:00 kan ikke forventes behand-
let før neste arbeidsdag. Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette 
innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår 
side samt informasjon om avslag eller aksept.

Kopi, legitimasjon Kopi, legitimasjon

Sendes dette inn elektronisk regnes ikke dette som en sikker oversendelse for  
personvernopplysninger. Det bør heller legges inn bud på Blåtimen sin nettsider.



www.blatimen.no

Ruth Norstrøm
Eiendomsmegler DNB
+47 982 59 102

ruth.norstrom@dnbeiendom.no

Tom Eirik Larsen
Eiendomsmegler DNB
+47 955 59 620

tom.eirik.larsen@dnbeiendom.no

Ingrid Moe Albrigtsen
Eiendomsmegler DNB
+47 915 16 072

ingrid.moe.albrigtsen@dnbeiendom.no

Blåtimen © 2019
Det tas forbehold om trykk- og skrivefeil. Bilder og illustrasjoner vil avvike fra endelig utseende.
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