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HILS PÅ
STORGATA 92
En gammel og ærverdig bygård med utsikt over 
Stortorget midt i Tromsø sentrum.

Her har det tidligere vært bank og forsikring. I tre år 
har vi arbeidet med å bygge unike boliger i bygget, 
som både dyrker sjarmen i fasadeuttrykket og ikke 
minst inviterer det spesielle arktiske lyset på besøk. 

Resultatet bør egentlig oppleves med egne øyne.



OPPLEV NOE  
ANNERLEDES
Totalt har vi bygget sju boliger av svært høy kvalitet, 
hvorav fem av dem er til salgs. Alle er nå ferdigstilte 
og kan oppleves, dersom du vil bli inspirert.

En romslig hall møter deg ved ankomst, og det er heis 
opp til begge boligetasjene som ligger i byggets 4. og 
5. etasje. Bygningsmassen er av massiv betong, og 
følgelig svært godt lydisolert. Boligene strekker seg  
fra 70 m² til over 160 m², og priser fra Kr 6.490.000,- – 
13.900.000,-

Til hver bolig er det stor veranda med glassgelender, 
hvor du kan føle Storgatas puls.
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H401
ETASJE

BRA

TERRASSE

BOD

4

133 M2

31,7 M2

10,2 M2

PRIS 9 900 000

STORGATA 90



H402
ETASJE

BRA

TERRASSE

BOD

4

82 M2

31,7 M2

10,2 M2

PRIS 6 490 000

STORGATA 90
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SOLGT
H403

ETASJE

BRA

TERRASSE

BOD

5

181 M2

84,3 M2

16,1 M2

PRIS 14 900 000

STORGATA 92

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3
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H404
ETASJE

BRA

TERRASSE

BOD

5

171 M2

37,7 M2

19,9 M2

PRIS 13 900 000

STORGATA 92

PLAN 1

PLAN 2

STORGATA 92

16 17

PROSPEKT



H405
ETASJE

BRA

TERRASSE

BOD

5

119 M2

19,9 M2

9,3 M2

PRIS 9 490 000

STORGATA 92

PLAN 2

PLAN 1

STORGATA 92
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SOLGT
H501

ETASJE

BRA

TERRASSE

BOD

5

95 M2

51,5 M2

8,7 M2

PRIS 7 900 000

STORGATA 90

STORGATA 92
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H502
ETASJE

BRA

TERRASSE

BOD

5

73 M2

14,3 M2

7,2 M2

PRIS 5 790 000

STORGATA 90

STORGATA 92
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DETALJER MED 
KJÆRLIGHET
På grunn av de særegne planløsninger har vi lagt mye 
tid og kjærlighet i spesielle uttrykk for hver eneste bolig.

På veggene finner du tidsriktige farger og på gulvet 
høykvalitets enstavs parkett. Inne på badene er det store 
italienske fliser, og baderomsinnredningene kommer 
med benkeplater av Corian stein. Norskproduserte 
kjøkken, klargjort for å integrerte lydanlegg til alle 
leiligheter, gulvvarme og spesiell lyssetting over hele 
linja – er det som er standard i Storgata 92.
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Budskjema Oppdragsnr.:

Megler: Einar Nyland-Storhaug

Budgiver har lest salgsoppgaven og inngir bud på bakgrunn av salgsoppgave og besiktigelse.

Adresse: Storgata 92, Leilighet nr.________________, 9008 Tromsø
Matrikkel: gnr. 200, bnr. 1546, snr. _____________ (Ideell andel 1/1) i Tromsø kommune

Undertegnede gir herved bindende bud på kjøp av ovennevnte eiendom:

Bud kr: Beløp med bokstaver:

+ omkostninger i henhold til opplysninger i salgsoppgave

Budet er gyldig til (dato og klokkeslett): Ønsket overtagelse (dato):

Budet må være gyldig til kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning

Eventuelle forbehold:

Kjøpesum og omkostninger finansieres slik:

Lån i v/  tlf kr

Lån i v/  tlf kr

Egenkapital i v/  tlf kr

Finansiering kr Bekreftet av Dato/kl.

Egenkapital består av  salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom       disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Ved flere budgivere må alle budgivere signere budet. Ved signering av budskjemaet, gir budgiverne hverandre gjensidig fullmakt til å
forhøye bud samt å akseptere betingelser i forbindelse med en handel. Undertegnede er klar over at budet er bindende for meg/oss. Se
vedlagte «Forbrukerinformasjon om budgivning»

Budgivere

Navn:  Navn:

Personnr.:  Personnr.:

Adresse:  Adresse:

Tlf:  Tlf:

E-post:  E-post:

Sted, dato:  Sted, dato:

Signatur:  Signatur:

   

Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

 

Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Hjem Eiendomsmegling AS, PB 6, 9251 Tromsø, tlf. 900 66 700, fax: 900 66 700
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varmeisolasjon og fukt.

B0.1 Etasjeskille mellom plan 4 og plan 3 Ovenfra og 

ned:

1-stav eikeparkett,glideskjikt, ,varmefolie 

depronmatte avretting, lett på gulv og 170 mm 

armert betong.

NB. Ikke varmefolie på soverom og bod.

2

B0.1 Etasjeskille mellom plan 5 og plan 4 Ovenfra og 

ned:

1-stav eikeparkett, glideskjikt, varmefolie,(varmefolie 

er ikke montert i leilighet 405 plan 2 oppholdsrom) 

depronplate, silencio trinnlydsplater avretting, 150 

mm armert betong, elektrikkerlekt, malt gips.

C.0 Utvendige vegger

GENERELT

Utvendige vegger prosjekteres og leveres i henhold 

til funksjonskrav gitt i TEK 10.

Det hensyntas krav til bæreevne, stivhet, lyd, 

varmeisolasjon og fukt.

Isolasjonstykkelsen er basert på beregning og 

dokumentasjon av at boligens samlede energi og 

effektbehov ligger innenfor gjeldende energiramme 

for boligen.

Boligen leveres med tigelsteins forblending

D.0 Vinduer og utvendige dører

GENERELT:

Vinduer og dører tilfredsstiller funksjonskravene til 

TEK 10.

D.0.1 Vinduer

Faste- eller lukkevinduer i henhold til tegning med 

karm og ramme i aluminium.

D.0.2 Ytterdører hovedinngang

Leveres med håndtak i stål.

Farge lys eik (eikedør) innvendig og utvendig.

Balkong / terrassedør

Leveres med godkjent åpningsmulighet for rømming.

Leveres med energiglass og håndtak i stål.

E.0 Yttertak / overbygg / Utvendig trapp

GENERELT:

Yttertak prosjekteres og leveres i henhold til 

funksjonskrav gitt i TEK 10. Det hensyntas krav 

til bæreevne, stivhet, lyd, varmeisolasjon og fukt. 

Isolasjonstykkelsen i taket er basert på beregninger 

og dokumentasjon av at boligens samlede energi og 

effektbehov ligger innenfor forskriftenes definerte 

energiramme for den respektive bygningskategori.

E.0.1 Yttertak

Bærestruktur i form av helstøpt betongdekke.

Taket bygges opp som et kompakttak. Taket er teket 

med sarnafil.

F.0 Innvendige vegger, dører og listverk 

GENERELT: God standard som står i stil til boligens 

ytre preg.

Innvendige vegger prosjekteres og leveres i henhold 

til funksjonskrav gitt i TEK 10. Det hensyntas krav til 

bæreevne, stivhet, lyd, varmeisolasjon og fukt.

F.0.1 Innervegger internt i boenhet: Bindingsverk i stål 

med isolasjon i samme tykkelse som veggen. 1 lag 

gips på hver side.

F.0.1.1 Innervegg i våtrom for flismontasje Veggene 

bygges opp på forskriftsmessig måte med Vedi 

plater eller tilsvarende produkt.

Dører i boligrom.

Leveres med karm i eik

Dørene leveres i slett utførelse uten terskel med 

håndvridere i stål. Dørene leveres som kompaktdører

F.0.2 Liste fritt i boligrom

F.0.2.1 Listverk mot gulv leveres i oljet eik.

F.0.2.2 Det leveres listefri overgang mellom vegg og 

tak, og rundt vinduene.

F.0.2.3 Det leveres lister og foring i eik rundt dørene.

G.0 Kjøkkeninnredning

GENERELT:

Leveranseomfanget vil fremgå av kjøkkentegninger.

G.0.1 Kjøkken

Kjøkkenløsningene er prosjektert for integrering av 

hvitevarer.

H.0 Garderobe og Baderomsinnredninger

GENERELT:

Garderobe og baderomsinnredninger leveres i 

henhold til vedlegg leveransebeskrivelse.

LEVERANSEBESKRIVELSE

Orientering og Presiseringer

ORIENTERING:

Denne leveransebeskrivelsen redegjør for hvilke 

materialer, arbeider og tjenester som inngår ved 

leveransen.

Alle materialer og komponenter er av god kvalitet 

og tilfredsstiller kravene i

henhold til byggeforskriftene fra 1. juli 2017 

Leveransebeskrivelsen er et kontraktsdokument, og 

den skal undertegnes av begge parter.

Endringer som foretas etter avtaleinngåelse skal 

spesifiseres på eget formular og undertegnes av 

begge parter.

Storgata 92 AS forbeholder seg retten til å 

kunne foreta mindre endringer i materialvalg, 

konstruksjoner og utstyr. Det forutsettes at slike 

endringer ikke endrer pris og kvalitet.

Stiplet utstyr på tegningene inngår ikke i leveransen, 

bortsett fra stiplede konstruksjoner som f.eks. 

limtredragere. Følgende leveres ikke:

Nummerskilt på hus, postkasse med stativ, møbler, 

utvendige hage- og beplantningsarbeider, helle- og 

belegningsarbeider, tørkestativ, solavskjerming, 

søppelstativ, ringeklokke o.l.

Det vil bli utført lett vask av boligen ved 

ferdigstillelse. Kjøper må selv regne med komplett 

nedvasking.

Materialer og utførelser angis i toleranseklasser i 

henhold til Norsk Standard 3420.

For boliger gjelder normalkrav for 

planhetstoleranser og normalklasse for 

retningstoleranser.

For garasjer (se eget skriv, da garasje er i 

fjellanlegg).

PRESISERINGER:

Trebaserte materialer påvirkes av fuktighet og 

uttørking, og det kan oppstå sprekker i materialene 

på grunn av bevegelsen.

Døromramming kommer ferdig fra fabrikk, ikke 

synlige spikerhoder. Listverk gulv er oljet og vil ha 

synlige spikerhoder.

Fram til overtakelsen av huset, forbeholder 

leverandøren seg helt og full eiendomsrett over 

materialer og utstyr som er på byggeplassen.

Forbruker kan ikke før overtakelse tilføre materialer 

og utstyr, eller selv utføre egeninnsats med mindre 

det foreligger en egen avtale om dette.

Kunden har kun adgang til prosjektet etter avtale 

med selger.

A.0 Betong og fundament

GENERELT:

Boligen har fundament og gulv på grunn i henhold til 

pkt. A.01 og A.02

A.01 Fundamenter:

Plasstøpt armert betong kjeller etg.

A.02 Gulv:

150 mm armert betong over 100 mm EPS isolasjon 

på komprimert pukk.

I våtrom etableres det fall mot sluk

B.0 Etasjeskille 3, 4 og 5 etg./ gulv / himling

GENERELT: Gulv

Plasstøpt armert betong 170 mm , med 

trinnlydsplater.

Leveres i henhold til funksjonskrav gitt i TEK 10. 

Det hensyntas krav til bæreevne, stivhet, lyd, 

STORGATA 92
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H.0.1 Baderomsinnredning : Dansani Calidris

I.0 Innvendig trapp

GENERELT:

Innvendige trapper prosjekteres og leveres i henhold 

til funksjonskrav gitt i TEK 10.J.0

Balkong / terrasse / levegg

GENERELT:

Utvendige terrasser / balkonger prosjekteres og 

leveres i henhold til funksjonskrav gitt i TEK 10.

Det blir satt opp levegg i møre royal spiler kledt på 

begge sider mellom leilighetene fasade nord, øst og 

sør plan 5.

J.0 Ventilasjon

J.0.1 Ventilasjon

Det leveres komplett balansert ventilasjon.

Ventilasjons anlegget er plassert i eget ventilasjons 

rom i 6 etasje. Det er montert egen styring ned til 

leiligheten.

Ventilasjonskanalene kles inn med malt gips der de 

ikke er skjult i vegg eller bjelkelag.

K.0 Overflater

K.0.1 GENERELT:

I rom uten flis på vegg vil alle overflater for vegg 

være malt gips.

K.0.1.1. Allrom stue/kjøkken malte flater

K.0.1.2. Bad, fliser

K.0.1.3. Soverom (plan 4)

K.1.1.4. Bod (plan 4) fliser på gulv

K.0.1.5.Loftstue (plan 5)

K.0.1.6. Bad/soverom (plan 5) fliser

L.0 Sanitær og rørleggerarbeid

GENERELT:

Sanitærutstyr og rørleggerarbeid leveres i henhold 

til det utstyret som er vist med heltrukne streker på 

plantegningen.

I alle våtrom leveres det sluk. Vannledninger i boligen 

installeres skjult i boligrom.

L.0.1.1 Vannforsyning.

Fleksible vannledninger legges i trekkerør fra 

fordelerskap. Hovedinntaket plasseres primært i 

vaskerom

L.0.1.2Avløpsanlegg

Det installeres avløp fra alt standard utstyr 

som inngår i leveransen samt sluk frem til 

tilknyttingspunkt for avløpsledning.

L.0.1.3Sanitærutstyr

M.0 Elektriske installasjoner

M.1 GENERELT:

Leilighetene 404 og 405 leveres med Delta Dore 

Tydom 1.0 smarthusløsning

Det er regnet med et antall elektriske punkter fra og 

med sikringsskap.

Anlegget utføres som et skjultanlegg med hvite 

brytere og stikk der det ikke framkommer lyd eller 

brannvegger.

Det leveres jordfeilautomater.

Anlegget er dimensjonert slik at oppholdsrom 

kan varmes opp med elektriske ovner tilkoblet via 

stikkontakt.

I alle våtrom og gulv med overflater av flis blir det 

lagt skjult varme.

Det leveres armatur, belysningsutstyr. Strømtilførsel 

fra kraftselskapets nett og frem til sikringsskap, 

nødvendig fundamentjording og jording av avløp er 

medberegnet i leveransen.

I leveransen inngår det elektriske anlegget ihh. til 

NEK 400:2018

N.0 Sikkerhetsutstyr

I leveransen inngår en rekke sikkerhetsutstyr 

slik som barnesikrede stikkontakter, 2 stk 6 kg 

pulverapparat til hver bolig.

Det leveres seriekoblet brannvarslere tilkoblet 230V

O.0 Byggrengjøring

Boligen ryddes innvendig og utvendig for 

byggeavfall. Før overlevering foretas det byggvask. 

Ettervask må påberegnes av kjøper

P.0 Utendørsanlegg

P.1 jfr. Situasjonsplan

P.2Veier og parkeringsplasser
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PARKERING

Boligen selges uten parkering.

Det er mulighet til å kjøpe seg parkeringsplass i

fjellanlegget for kr. 300.000,- pr. plass.

ETASJE

4 & 5. etasje.

BELIGGENHET

Storgata 92 ligger på hjørnet av Stortorget 

midt i hjertet av Tromsø sentrum. Leiligheten er 

tilbaketrukket i byggets 4. og 5. etasje og er derfor 

skjermet for sentrums koselige larm og sus. Du 

finner alle nødvendige fasiliteter og tilbud rett 

utenfor ytterdøra.

ADKOMST

Enkel adkomst fra Storgata

GRUNNAREALER

Tomten er i all hovedsak dekket av bygget. Like 

utenfor bygget er det fortau med varmekabler.

Tomteareal: 772.4 m²

Tomt/Eierform: Eiet tomt

OVERTAKELSE

Boligene står ledige og kan overtas etter kjøpers 

ønske.

FORMUESVERDI

Det foreligger ikke formuesverdi for boligene.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunale avgifter er ikke fastsatt av Tromsø

Kommune.

TILBEHØR

Integrerte hvitevarer i samtlige kjøkken.

TINGLYSTE HEFTELSER OG RETTIGHETER

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/

rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved

overskjøting til ny hjemmelshaver:

08.01.2020 - Dokumentnr: 1957169 - Seksjonering

Opprettet seksjoner:

Snr: 5

Formål: Bolig

Tilleggsdel: Bygning

Sameiebrøk: 133/3133

VEI, VANN, AVLØP

Kommunalt vei, vann og avløp. Sistnevnte via privat 

stikkledning til kommunalt nett.

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger brukstillatelse for eiendommene.

OFFENTLIGE PLANER/REGULERING/

KONSESJONSPLIKT

Eiendommen ligger i et område avsatt til

sentrumsformål jfr. kommuneplan. med planident. 

0142.

UTLEIEADGANG

Det er ingen restriksjoner hva angår utleie av boligen 

annet enn det som fremkommer i eierseksjonsloven 

om kortidsutleie (rb’n’b).

Spør megler om dette.

SAMEIE NAVN

Eierseksjonssameiet Storgata 90-92

INFORMASJON OM SAMEIE

Ønsker du ytterligere informasjon om sameiet, kan 

vedtekter og husordensregler m.m. sees hos megler.

STYREGODKJENNELSE

Det er en forutsetning for gjennomføring av 

handelen at kjøper blir styregodkjent som ny 

andelseier. Gis ikke slik godkjenning er partene fristilt 

fra handelen uten noe økonomisk ansvar ovenfor 

hverandre. 

VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Vedtekter og husordensregler fås ved henvendelse 

til megler.

FORRETNINGSFØRER

Agio Forvaltning AS

 

SALGSOPPGAVE

EIENDOM

Storgata 90 & 92, 9008 TROMSØ

EIENDOMSBETEGNELSE

Gårdsnummer 200, bruksnummer 1546,

Tromsø kommune. 

EIER

Storgata 92 AS

PRISANTYDNING

Kr 6.490.000,- – 13.900.000,-

KJØPERS OMKOSTNINGER

Kr 238 420,-

Total ca. 2,7% 

FELLESKOSTNADER

Kr 1 656, – 3.830,- pr. mnd. Strøm i fellesarealer, 

forsikring, heisdrift, renhold i fellesarealer, kabel-TV/

Internett, diverse honorarer m.m.

BOLIGTYPE

Eierseksjon

EIERFORM

Eierseksjon 

AREALER

401 - 133m2 BRA

402 - 82m2 BRA

404 - 171m2 BRA

405 - 119m2 BRA

502 - 73m2 BRA

Arealer er hentet fra byggetegninger og oppsett fra 

utbygger.

ANTALL SOVEROM

1 soverom i 402 og 502.

2 soverom i 404 (her kan det bygges et 3. om 

ønskelig)

2 soverom i 405

3 soverom i 401

BYGGEÅR

Byggeår: 2020

BEBYGGELSEN

Bebyggelsen består i all hovedsak av

næringsbebyggelse, noen i kombinasjon med boliger.

STANDARD

Gjennomgående høy standard med eksklusive gulv 

i form av enstavs parkett med varme i oppholdsrom 

og storformat fliser på bad.

Vegger er sparklet og malt i duse lekre farker. 

Takene er sparklet og malt gips.

Kjøkken er levert fra kvalitetsleverandør NOVA.

Boligen har smarthus-løsning slik at du kan styre 

boligenfra mobilen.

For mer informasjon henvises det til

leveransebeskrivelse for prosjektet som er vedlagt i 

salgsoppgaven. 

OPPVARMING

Elektrisk oppvarming i form av balansert ventilasjon 

og varmekabler i gulv.

HVITEVARER

Dersom ikke annet er opplyst medfølger kun 

integrerte hvitevarer.

STORGATA 92
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salgsoppgaven, kontakt megler for

ytterligere opplysninger, vilkår, priser etc.

INFORMASJON OM BUDGIVNING

Bud kan legges inn på nettannonsen på ”gi bud 

knappen” eller via hjemmesiden. Ved elektronisk 

budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt 

med bank-ID. Megler kan også kontaktes for 

tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i 

salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl 

med å ta kontakt dersom det er behov for bistand 

for å gi bud.

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL 

EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges 

Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og 

Advokatforeningens

Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. 

januar 2020.

Generelt

rettigheter og plikter ved overdragelse av fast 

eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet 

ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr 

som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak 

skal følge med. Det samme gjelder varig innredning 

og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt 

tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5.

Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva 

som omfattes av «innredning og utstyr», og over 

hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt 

tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med 

eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre 

og tilbehør som skal følge med eiendommen, er 

en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom 

ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har 

tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte 

er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og 

tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 

3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras 

uten noen form for garantier, utover eventuell 

gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke 

finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt 

angitt i salgsoppgaven

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett 

festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, 

varmepumper og panelovner, følger med 

uansett festemåte. Frittstående biopeiser/

varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. 

Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke 

har vegg- eller fastmonterte varmekilder på 

visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og 

fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, 

og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der 

dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm 

med tilhørende festeordning samt musikkanlegg 

følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, 

dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte 

speil og hyller, fastmonterte glass- og 

håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt 

baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er 

løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger 

medfølger. Innredning i garderobeskap, for 

eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, 

hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder 

også åpne, fastmonterte hyller og løs eller 

fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type 

innvendig og utvendig solskjerming, 

gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner 

medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt 

fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, 

medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett 

anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

LOVANVENDELSE

Eiendommen selges ”som den er”, jf. 

avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras 

således slik den fremstår ved besiktigelse med 

åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er 

basert på selgers opplysninger og meglers egne 

undersøkelser. Det oppfordres til å sette

seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg 

til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å 

sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er 

inntatt i

salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen 

nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før 

bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:

1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold 

ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, 

og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. 

avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man 

kan gå ut fra at

det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke 

ble gitt.

2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om 

boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom 

boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er 

gitt i annonse,

salgsprospekt eller ved annen markedsføring på 

vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom 

man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn 

på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet 

i tide.

3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand 

enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra 

kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9. Ved 

tvil, så kontakt megler for avklaring.

BETALINGSBETINGELSER

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger 

betales til meglers klientkonto innen overtakelse.

HVITVASKINGSREGLENE

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking 

og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om 

mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking 

innehar også strenge regler om kontroll av 

legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, 

selger, kjøper og fullmektiger for disse.

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN

I henhold til personopplysningsloven gjør vi

oppmerksom på at interessenter kan bli registrert 

for videre oppfølgning.

MEGLERS VEDERLAG

Meglers vederlag er avtalt til;

Provisjon; 80.790,-

Oppgjør; 3.625,-

Beløp er eks. mva.

EIENDOMSMEGLER MNEF 

Einar Nyland-Storhaug

tlf: 970 73 555

einar.storhaug@hjemeiendomsmegling.no

HJEM EIENDOMSMEGLING

Grønnegata 40

9008 Tromsø

Tlf: 900 66 700

Org.nr.: 990 860 467

SALGSOPPGAVE DATO

02.11.2020

Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere

informasjon.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring i 

forbindelse med salget.

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning 

til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir 

kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker 

all advokatbistand, nødvendige skadetakster og 

utgifter til

rettsapparatet. Forsikringen har egenandel 

pålydende kr 4 000,- i tvistesaker. Forsikringen 

tegnes senest på kontraktsmøtet. Se vedlagt 

produktinformasjon fra HELP lengre bak i 

salgsoppgaven. Dersom dette ikke ligger vedlagt 
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11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, 

fastmonterte ”spotlights”, oppheng og skinner 

med spotlights samt utelys og hagebelysning 

medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, 

lysekroner, prismelamper og lignende som er 

koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel 

ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med 

sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt 

tilhørende trådløse enheter som brytere, 

sensorer, kameraer, integrerte høyttalere 

el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. 

med en sentral som kun styrer lyspærer eller 

smartpærer montert i sokkelmedfølger likevel 

ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt 

holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, 

fastmontert tørkestativ, samt andre faste 

utearrangementer som f.eks. badestamp, 

boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, 

lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert 

trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/

avgrensingskabel til robotgressklipper 

medfølger, men robotgressklipper og 

ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL 

EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er 

montert

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk 

infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis 

medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende 

medfølger der dette er påbudt. Løse stiger 

medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og 

RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. 

Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret 

forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke 

er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge 

med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger 

er i besittelse av skal overleveres kjøper på 

overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle 

boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, 

uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til 

disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og 

oppheng til bildekk medfølger såfremt de er 

fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, 

eller fastmonterte kasser og lignende er en del av 

eiendommen og medfølger i handelen.
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KONTAKT
Einar Nyland-Storhaug

+47 970 73 555

einar.storhaug@hjemeiendomsmegling.no

storgata92.no


