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Fascinert av:

Kontraster
Natt og dag. Liten og stor. Sort og hvitt. Mørketid og
midnattsol.
Vi lever i en verden av motsetninger – og fenomenet
fascinerer.
I Mellomvegen 109 har vi forsøkt å skape boliger som
dyrker kontrastene. Den lyse eikeparketten og de hvite
bomullsveggene ivaretar det spesielle lyset vi har
her i nord. De sorte detaljene har vi valgt for å skape
et moderne uttrykk. Summen er et hjem som lever i
harmoni.
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Hjemmets hjerte
I en hektisk hverdag kan det være utfordrende å få tid
til sine nærmeste. Kjøkkenet er – og har alltid vært – det
naturlige samlingspunktet for familien. Et sted hvor man
lar roen senke seg.
Derfor har vi lagt mye sjel i å utforme kjøkkenet til et rom
som legger til rette for å skape familietradisjoner. Det
er tegnet etter våre ønsker og produsert av HTH. Vi har
bevisst valgt en mørk brun innredning som står i stil til
resten av boligen.
I sum håper vi at både kjøkkenet og de øvrige rommene
i huset kan danne utgangspunkt for et godt liv.
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Fire eksklusive
eneboliger i rekke
Arkitekt Øyvind Tufto har lagt vekt på å skape en
gjennomtenkt planløsning med stor bruksfleksibilitet
og med mye naturlig lys gjennom store vinduer. Det
er også lagt mye arbeid i å frembringe arkitektur med
klare former og flater.
Vi håper denne arkitekturen skal være identitetsskapende og bidra til å frembringe stolte beboere. Vi
har lagt ned arbeid å velge materialer og innredninger
som er moderne, men også vil være tidløse framover,
slik at kjøpere skal kunne leve lenge med boligene.
Prisene i Mellomvegen 109 varierer fra 7 980 000.- til
8 980 000.- med arealer fra 164 til 201 kvadratmeter.
Tre av boligene har egen hybel som kan gi verdifull
inntekt for familieøkonomien.
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109a
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Pris: 8 980 000.BRA: 201 m²

109a

P-rom: 194 m²
Etasjer: 3
Parkering: Carport + 2 biloppstillingsplasser
Soverom: 5
Terrasse: Ja
Hybelløsning: Ja

Teknisk
Sov (alt. tv-stue)

Bad/vask
Bod

Kjøkken/trapp

Trapp/hall

Trapp/hall

Bad

WC

Bad

Gang

Sov

Stue

Sov
Gang

Sov

Sov

Plan 1

8 // Mellomvegen 109

Plan 2

Plan 3

Mellomvegen 109 // 8

109b
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109b

Pris: 7 980 000.BRA: 164m²
P-rom: 164m²
Etasjer: 3

Parkering: Carport + 2 biloppstillingsplasser
Soverom: 4
Terrasse: Ja
Hybelløsning: Ja

Bad
Sov

Bad

Bod/vask

Kjøkken/trapp

Gang

Trapp/hall

WC
Sov

Trapp/hall

Gang

Stue

Sov

Sov

Plan 3
Plan 1

10 // Mellomvegen 109

Plan 2
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109c
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Pris: 8 660 000.BRA: 185m²

109c

P-rom: 181m²
Etasjer: 3
Parkering: Carport + 2 biloppstillingsplasser
Soverom: 5
Terrasse: Ja
Hybelløsning: Ja

Bod/tekn
Bad

Vask

Bad

Kjøkken/trapp

Trapp/hall

Trapp/hall

Sov

Gang

WC

Sov

Sov
Gang

Sov

Stue

Sov

Plan 1

Plan 2

Plan 3
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109d
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109d

Pris: 8 080 000,BRA: 169m²
P-rom: 157m²
Etasjer: 3

Parkering: Carport + 2 biloppstillingsplasser
Soverom: 4
Terrasse: Ja
Hybelløsning: Nei

Teknisk

Bod
Bad
Sov
Kjøkken/trapp

Bad/vask
Wc

Trapp/hall
Trapp/hall

Sportsbod
Sov

Gang

Stue

Gang

Sov

Sov

Plan 3

Plan 1
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Plan 2

109d

109d
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Salgsoppgave

Kommunale avgifter og

Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes av Skatt Nord og Tromsø kommune etter

ligningsverdi

ferdigstillelse.

Avtaler

Det er inngått avtale med Canal Digital om levering av kabel-TV og internett til husene med en
bindingstid på 12 måneder. Bestilling skjer imidlertid direkte mot Canal Digital på tlf. 06000. Se
www.canaldigital.no for pris.

Selger/utbygger

Total Prosjekt AS — org.nr.: 880 930 532
Overtakelse

Overtakelse avtales nærmere, men kan ikke skje før det foreligger brukstillatelse eller ferdigattest.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen

Adkomst

Fra sentrum, følg Storgata. Ta til høyre opp Muségata ved Mack-kvartalet. Ta deretter til venstre inn

plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest /midlertidig brukstillatelse foreligger.

på Mellomvegen. Fortsett til du kommer til Mellomvegen 109 på høyre side.

Det gjøres oppmerksom på at overtakelse vil kunne skje selv om det fortsatt foregår byggearbeider
på eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige boligene/fellesarealer/tekniske
installasjoner. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang

Det vil bli merket med visningsskilt til visning.

ikke er gjennomført. Kjøpesummen vil for et slikt tilfelle bli stående på oppgjørsmeglers klientkonto
inntil nødvendige formaliteter er på plass.
Tomten

To selveide tomter med to hus på hver av tomtene som blir opparbeidet i h.h.t
Boligen skal leveres i byggerengjort stand. Egenvask må påregnes.

leveransebeskrivelsen og utomhusplanen.

Regulering

Eiendommene er omfattet av Reguleringsplan 58, Håpets Mide, og er regulert til boligformål.

Fellesarealer/utomhus-

Fellesarealer/utomhusarealer vil bli endelig utført i løpet av høsten 2018. Dersom værforholdene

Reguleringsplanen og bestemmelsene kan fås utlevert hos salgsansvarlig. Vi oppfordrer

arealer

tilsier det, tas det imidlertid forbehold om senere ferdigstillelse av utomhusarealer uten at dette gir
grunnlag for beføyelser.

interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Betalingsbetingelser

Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal

Heftelser/servitutter

Ingen økonomiske heftelser følger eiendommen ved salg. Det er lovbestemt panterett til øvrige
sameiere jfr. esl. § 31.

forelegges salgsansvarlig når avtale om kjøp inngås.

1.
Pris

Mellomvegen 109B (119/1946/1), har rett til å ha bod plassert på eiendommen 119/4337.
Mellomvegen 109B har alle rettigheter og plikter knyttet til boden, og plikt til å vedlikeholde

Se prisliste for detaljerte priser på hver enkel bolig. Boligene selges med vanlig budrunde. Selger

denne.

forbeholder seg retten til å endre kjøpesum på usolgte enheter.
2.

Det er lagt opp til reservestikk for vann/avløp/overvann til eiendommen 119/4018 mot
nordvest på eiendommen 119/1946. 119/4018 har eiendomsrett til reservestikket og rett til å

Felleskostnader

utføre vedlikehold på denne.

I et eierseksjonssameie kan det påløpe felleskostnader for sameiets felles forpliktelser. Dette i den
3.

utstrekning sameiet bestemmer

Ivar Aasens veg 16 (119/4018) har eksklusive og evigvarende bruksrett til en
biloppstillingsplass helt nord på eiendommen 119/1946. Med retten til biloppstillingsplass
følger også vedlikeholdsplikt. Plassen er tegnet inn på utomhusplan, jf. avtalens vedlegg 1.

Oppgjørsansvarlig

4.

Eiendomsmegler1 Nord Norge AS – org.nr.: 931 262 041

Trapp som ligger nord på eiendommen 119/1946 kan kun benyttes av Mellomvegen 109,
Mellomvegen 107 og Ivar Aasens veg 16. Den skal sperres for gjennomgangstrafikk. Partene
som har bruksrett til trappen, har solidarisk ansvar og vedlikeholdsplikt for den.

Omkostninger

5.

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

Det kan ikke bygges påbygg på tak på byggene uten samtykke fra 119/4018.

omkostninger:
•

Dokumentavgift 2,5 % av tomteverdi (1.750.000,- per bolig)

Se også øvrige punkt i vedlagte avtale som helt eller delvis skal tinglyses. Partene forplikter seg til å

•

Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 525,- pr enhet.

bidra til slik tinglysning.

•

Tinglysingsgebyr pantedokument p.t. kr 525,- pr dokument.

•

Attestgebyr kr. 202,-.

Generelle forutsetninger

Avtale anses inngått når kjøper har levert salgsansvarlig skriftlig bindende bud på kjøp og aksept
er meddelt. Kjøpsbetingelsene utgjør, sammen med akseptbrev, leveransebeskrivelse og skriftlige

Evt. endringer av de offentlige avgiftene, er kjøpers risiko.

opplysninger i prospekt/brosjyremateriell, de samlede avtalevilkårene for kjøp av den aktuelle
boligen. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg inkl.
Forsikring
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Frem til overtakelsen er eiendommene forsikret av utbygger. Gjeldende fra overtakelsen, må

tegninger.

kjøperne selv forsikre eiendommene.

Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart på dette tidspunkt.

Salgsoppgave

Salgsoppgave
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Leveransebeskrivelse

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

Generelt

Leveransebeskrivelsen omfatter oppføring av boligene inkl. parkering og utomhusarbeider.
Prosjektering er beregnet utført i henhold til gjeldende byggeforskrifter og aktuelle norske

Eierforhold

standarder. Utførelse etter toleransekrav i NS 3420, siste revidering og byggforsk 520.008.

Selveier; seksjoner i eierseksjonssameier.

Utførelsen følger”normal” toleranse etter standarden. Målinger av toleranse utføres når boligen er
ny og før møblering.

Sameie

Mellomvegen 109A og 109B utgjør ett sameie (gnr 119 bnr 1946). Mellomvegen 109C og 109D
utgjør ett sameie (gnr 119 bnr 4337).

Arealer

De oppgitte arealer er oppmålt av takstmann. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet
skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Leveransebeskrivelse

Se vedlagt leveransebeskrivelse i prospektet (s. 37).

Balkonger/platter/utearealer osv. er ikke medregnet i arealer (så fremst dette ikke er spesifisert).
Gulv på grunn

Arealangivelse

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er å betrakte som omtrentlig areal.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og
annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger

Oppholdsrom

Plate på mark med Radonsperre, isolasjon, betongplate. Avrettet og dampsperre.
Gulvvarmesystem, varmekabler og overflater jf. romskjema.

Yttervegger

Deler av yttervegger er utført i bindingsverk, isolasjon, dampsperre, krysslekter, isolasjon og 1 lag
standard gips innvendig, sparklet og malt 2 strøk. Utvendig med GU gipsplater, vindsperre duk,

er ønskelig, bes kjøper henvende seg til salgsansvarlig. Kjøper har ingen rett til å reklamere

lekter og beiset kledning jf. fasadetegning.

på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av

Yttervegger som betongelementer med isolasjon, sparklet og malt innvendig.

oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.
Kjøper oppfordres til å ta kontakt med salgsansvarlig dersom noe er uklart, og det presiseres at det

Etasjeskiller mellom etasjene av I-trebjelker, med 200mm isolasjon, 22 mm sponplater,

er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

parkettunderlag og parkett. Trinnlyddempende plate under parkett i plan 2. Underside med lekter
og ett lag plater. Lydhimling i plan 1 med to lag plater og lydbøyler. Himlinger leveres som sparklet

Endringer i gebyr/omk.

og malt gips. Gulv i våtrom med fliser på avrettingsmasse.

Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer og
dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse, vil vederlaget/ omkostninger øke
tilsvarende.

Etasjeskille

Etasjeskille som hulldekker. Oversikt over varme i gulv og overflater fremkommer av romskjema
og lenger ned i beskrivelse. Eventuell ned kassing av ventilasjon/sanitæranlegg kles med gips,

Vei/vann/kloakk

strimles, sparkles og males to strøk.

Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Himlinger fores ned, gipses, sparkles og males to strøk, med belysning som fremkommer av
tegninger fra elektroinstallatør.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
Utvendig tak

Overløp gesims ledes ut for synlighet dersom sluker går tett.

Kjøp og betalings-

1.

Fyll ut vedlagte bindende kjøpetilbud (budskjema).

betingelser

2.

Etter selgers aksept, innkalles det til kontraktsmøte hos salgsansvarlig. Til kontraktsmøte plikter

Himling under yttertak utføres med gipsplater, sparkles og males 2 strøk. Belysning ihht. «asbuilt»

kjøper seg til å fremlegge gyldig finansieringsbevis fra bank.
3.

tegninger fra elektroinstallatør. Elektrotegninger forefinnes i FDV.

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

Nedforet utvendig tak under dekker carporter isoleres, kledd med Cemberit plater. Utvendig tak

Prospektet og leveransebeskrivelsen av 03.05.2018 utfyller hverandre og må ses i sammenheng.
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Tak som hulldekker, dampsperre, isolasjon med fall, taksluk, tekking som folie/asfaltmembran.

mot vest nedforet og kledd med panelbord, beiset i samme farge som fasader.

Leveransebeskrivelse

Leveransebeskrivelse
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Vegger

Lettvegger er bygget av bindingsverk i tre med isolasjon og standard gipsplater som sparkles,
strimles og males 2 strøk.

Listverk
Gulv

Installasjon som vannskadesikkert rør-i-rør med sentral/skap.
Varmtvannsbereder med hovedfordelingsskap. Innvendig hovedstoppekran. Utvendig stoppekran

På bad utføres bindingsverket med membranplater for flis. Vaskerom leveres med Jotun våtroms

er montert i asfaltert innkjørsel. Vannuttak for kaldt vann mot øst.

system, og bod leveres med malt gips.

Design blandebatterier på alle servanter, kjøkken og dusj. Vann og avløp til vaskemaskin.
Synlige rørføringer på bod og vaskerom.

Vinduer

Leveres i hovedsak som 3-lags energispareglass med argon. Vinduer har trekarm som er malt sort

Kjøkken

Kjøkkenbatteri med uttak for oppvaskmaskin. Waterstop-ventil.

Bad

På bad leveres baderomsinnredninger, dusjvegger, dusjgarnityr fra Viking bad. Speilskap med

innvendig og lakkert aluminium på utsiden. Farger vinduer forefinnes i FDV.
Vinduer har delvis soldempende effekt.

speillys og stikkontakt. Helstøpt servant med en eller to kummer (jf. tegninger), servantbatteri.
Glassene i vinduene har meget god isoleringsevne og det kan ved enkelte tilfeller dannes roser
av fukt/rim på utsiden av glassene. Dette er fordi glassene slipper igjennom lite varme. Dette

Toalett som utenpåliggende type Monolith med innebygd sisterne og soft close lokk (dempesete).

er helt normalt og ikke reklamasjonsberettiget. Noen vinduer er brannklassifiserte vinduer.

Dusjvegger er ikke helt tett og kan slåes inn mot vegg.

Brannklassifiserte vinduer har 2-lags glass og har lavere U-verdi enn ikke brannklassifiserte vinduer.

Innebygd badekar med flislagte fronter hus B og C.
Utvendig

Dører

Innerdører for beboelsesrom leveres som hvite kompakte dører. Hvitmalt karm med pakninger.

Ny fremføring av vann/avløp til bygget. Utvendige stoppekran. Uttak for hageslange (kaldt vann)
mot øst.

Mellomliggende terskel i lakkert eik. Vridere i børstet stål.
Dører til sportsboder er isolerte boddører.
Ytterdør fra Nordan eller tilsvarende uten glass. Farger ytterdør forefinnes i FDV.

Elektroinstallasjon

Komplette elektriske installasjoner med god standard. Kortslutnings vernskap monteres utvendig
og det etableres strømmåler i denne. Innvendig sikringsskap med automatsikringer.
Installasjon for øvrig ihht NEK 400.

Gulv

I beboelsesrom (stue, kjøkken, soverom og ganger) leveres standard 14 mm en-stavs hvitoljet

Det er lagt opp rør fra sikringsskap og til carporter for mulighet tilkobling El.billader. Ikke satt opp

eikeparkett. For detaljerte opplysninger om gulvoverflater viser vi til romskjemaer og FDV.

sikring og kabel til dette.
I hovedsak leveres innfelte LED-spotter i himlinger med dimmere i alle rom eks. boder og carport.

Listverk
Gulv

Speillys på bad med integrert stikk. Innvendig bod med standard enøk LED lysarmatur med sensor.
Alle gulv unntatt bad, vaskerom, carport og sportsbod listes i hovedsak med parkettlist hvitmalt

Viser for øvrig til tegninger fra elektroinstallatør.

furu. Andre gulvlister kan forekomme.

For gulvvarme henvises til romskjema.
Uttak for kabel-TV/internett på stue. Belysning montert utvendig ved innganger og ved de fleste

Himling

Overgang mellom vegg og himling fuges i utgangspunktet.

balkongdører, LED-spotter i overbygde partier.

Vinduer/dører

Listes med hvit gerikt. Utforinger i hvitmalt laminert furu. Listverk med synlig innfesting (ferdig

Utelys ved balkongdører og inngang som Optime Lifjell Led el tilsvarende.
Det leveres panelovner til soverom. Disse monteres ikke.

behandlet fra fabrikk).
JM Hansen AS er ansvarlig for el.installasjonen.
Innvendig trapp

Trapper leveres med sortmalte vanger i furu/MDF og trinn i lakkert/beiset eik. Håndlist og meglere i
Kjøkken- og garderobe-

sort utførelse.

innredning
Gulv
Malerarbeid

HTH, fronter DC Harmony Dark

Yttervegger og innervegger kledd med gipsplater (unntatt bad) behandles innvendig generelt med

Grepsprofil under overskap: VH7

sparkling og 2 strøk maling (hvit slett overflate). Synlige betongvegger flikksparkles og males 2

Lyslist mellom benkeplate og mørke underskap.

strøk.

Håndtak VH7 Stål-lock, håndtaksspor VH7

Listverk er hvitmalt fra fabrikk (før montering) og med synlig innfesting. Listverk fuges ikke.

Benkeplate: laminat modell 605

Innerdører er behandlet hvit fra fabrikk, hvitmalt karm.

Vask: Franke MTG610-50 GR
Blandebatteri: Franke Active 390
Hvitevarer fra Siemens

Flisearbeid

For type fliser, farge og størrelser vises til romskjema.

Demping på skuffer og skap.

På våtrom er det lokalt fall på gulv til sluk og slukrist. Standard legging.

Led-spotter

Det er montert hjørnelister på utvendige hjørner vegger bad. Standard legging.
Smøremembran på gulv og vegger i våtsoner på bad og på gulv i rom med sluk.
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Leveransebeskrivelse

For øvrige opplysninger henvises til FDV

Leveransebeskrivelse
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Garderobe

Ventilasjon

Garderobeskap leveres ikke.

Boligen er utstyrt med individuelt balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinningsfunksjon.
Ventilator til kjøkken direkte ut i det fri gjennom yttervegg eller tak. Viser til brukermanual til
ventilasjonsanlegg for riktig bruk.

Pipe/ildsted og luft til

Det leveres peisovn av type Jøtul F 137 med stålpipe. Det leveres luft til luft varmepumpe.

luftvarmepumpe

Brannvern

Det monteres røykdetektor/varslere inklusiv sentral. Det leveres 1 stk. 6 kg pulverapparat som
monteres av kjøper.

Balkonger/terrasse

Bygges etter plan- og fasadetegninger. Dekke av impregnert trevirke.

Sportsbod

Sportsbod ihht. tegninger.

Carport

Carport ihht. tegninger

Kabel-TV

Røropplegg fra KV-skap til svakstrømsdel i sikringsskap er inkludert. Internt i boligen er det trukket
rør til veggbokser, ref. elektrotegninger.

Parkering

Parkering i carport og på oppstillingsplass jf. situasjonskart og seksjoneringstegninger.

Uteområde

Innkjøringer vil bli asfaltert. Øvrige områder vil bli planert med stedlige masser. Blir tilsådd med
plenfrø vår 2019 pga. årstid.

Teknisk forskrift

Leveranse følger TEK -10 og siste revidering av Teknisk forskrift (TEK10) stiller strengere krav til
isolering, U-verdi på vinduer, varmegjenvinning, alternativ varmekilde osv.

Generelt

Det ryddes innvendig og utvendig for bygg avfall. Innvendig foretas enkel bygg vask før
overlevering.
FDV, (forvaltning, drift og vedlikehold) vil foreligge elektronisk på minnepenn ved overlevering.
FDV vil også bli lagt inn på www.boligmappa.no når enheter er oppdatert i matrikkel.
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Avtale
Parter/eiendommer omfattet av denne avtalen
Mellomvegen 109 A, gnr 119 bnr 1946 snr 2 (heretter 119/1946/2),
Mellomvegen 109 B, gnr 119 bnr 1946 snr 1 (heretter 119/1946/1),
Mellomvegen 109 C, gnr 119 bnr 4337 snr 2 (heretter 119/4337/2),
Mellomvegen 109 D, gnr 119 bnr 4337 snr 1 (heretter 119/4337/1),
(i fellesskap «Partene»).
I forbindelse med salg av boliger i Mellomvegen 109 A, B, C og D, inngås denne avtalen, som
regulerer forhold som er felles for boligene.  Ved kjøp av boligseksjon i ovennevnte eiendom har
kjøpere ved signatur på kjøpekontrakt akseptert følgende:
1.

119/1946/1 har rett til å ha bod plassert på eiendommen 119/4337. Med rettigheten følger
nødvendig atkomstrett til/fra boden på/ovver 119/4337. Eier/rettighetshaver har alle rettigheter
og plikter knyttet til boden; herunder plikt til å vedlikeholde denne. Sportsboden er angitt med
blått og merket med «B» på utomhusplan vedlagt avtalen.

2.

119/1946/2 har rett til å ha bod plassert på eiendommen 119/1946. Eier/rettighetshaver har alle
rettigheter og plikter knyttet til boden; herunder plikt til å vedlikeholde denne. Sportsboden er
angitt i blått om merket med «A» på vedlagte utomhusplan (s. 44-45).

3.

Hver av boligene har, i tillegg til egen carport, rett til to bestemte biloppstillingsplasser hver på
eiendommene. Det følger av vedlagte utomhusplan (s. 44-45) hvilken bolig som disponerer
hvilke plasser. Plassene er merket med hhv. A, B, C og D som representerer husnumrene.

4.

Ivar Aasens veg 16, gnr 119 bnr 4018 (heretter 119/4018), har eksklusive og evigvarende
bruksrett til én – 1 - biloppstillingsplass helt nord på eiendommen 119/1946. Med bruksretten
følger nødvendig atkomstrett til/fra biloppstillingsplassen på/over 119/1946. Rettighetshaver
har plikt til å vedlikeholde biloppstillingsplassen. Plassen er tegnet inn på vedlagte
utomhusplan (s. 44-45) og angitt med et bilsymbol.

5.

119/1946, 119/4337, 119/4018 og gnr 119 bnr 1856 (Mellomvegen 107), har eksklusive
bruksrett til trapp som ligger nord på eiendommen 119/1946. Trappen skal forøvrig
sperres for gjennomgangstrafikk. Rettighetshaverne til trappen har solidarisk ansvar for og
vedlikeholdsplikt av denne. Trappen er angitt med gult på vedlagte utomhusplan (s. 44-45).

6.

119/4018 eier og har rett til å ha steintrapp delvis beliggende vest på eiendommen 119/1946.
I tilknytning til steintrappen, har 119/4018 rett til nødvendig atkomst til/fra trappen, på/over
eiendommen 119/1946. Eier/rettighetshaver har også rett til å flytte steintrappen mot sør. Eier/
rettighetshaver har rett og plikt til å utføre nødvendig vedlikehold av trappen samt ved behov
rett til tilgang med nødvendig utstyr fra eiendommen 119/1946. Trappen er merket med
mørkegrått på vedlagte utomhusplan (s. 44-45).
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1.

119/4018 har bruksrett til areal vest for platt på eiendommene 119/1946 og 119/4337. Arealet
kan imidlertid også benyttes som snødeponi og adkomst for 119/1946 og 119/4337. Arealet er
skravert og merket med «gress» på vedlagte utomhusplan (s. 44-45).

2.

Det er lagt opp til reservestikk for vann/avløp/overvann til eiendommen 119/4018 mot
nordvest på eiendommen 119/1946. 119 /4018 har eiendomsrett til reservestikket og rett til å
utføre vedlikehold på dette.

3.

Det kan ikke bygges påbygg på tak på byggene beliggende på gnr 119/1946/1, 119/1946/2,
119/4337/1 og 119/4337/2, uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra 119/4018.

4.

Avtalens punkt 1 samt punktene 4 - 9 skal tinglyses; enten ved tinglysing av selve avtalen eller i
form av særskilte erklæringer. Partene forplikter seg til å bidra til slik tinglysning.

Alle eiendommer i denne avtalen er beliggende i kommune 1902 Tromsø.

Tromsø, [dato]
_____________________  
Kjøper Mellomvegen   

_____________________  
Kjøper Mellomvegen   

_____________________  
Kjøper Mellomvegen  

_____________________  
Kjøper Mellomvegen   

_____________________
Kjøper Mellomvegen   

Vedlegg:
1.Utomhusplan
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Budskjema – Mellomvegen 109
Kontaktpersoner:

Alexander Uhre Mikkelsen

M: 900 76 691 — E: alexander@totale.no

Bruk blokkbokstaver.

Stine Nøtnes Pedersen

M: 911 23 469 — E: stine@totale.no
Adresse:

Prosjekt:
Undertegnede inngir herved følgende bud på ovennevnte bolig,
NOK:

+ offentlige omk. Se salgsoppg.

Kjøpesum og omkostninger finansieres slik:
Låneinstitutisjon:

Beløp

Referanseperson:

Egenkapital

Tlf:

Total

Mitt/vårt tilbud er gitt med forbehold om:

Ønsket overtakelse:
Budet vedstås til og med den:		

kl.		

(Dersom klokkeslett ikke oppgis vedstås budet frem til kl. 15.00 denne

dag). Jeg/vi er klar over at dette budet er bindende når det er kommet til selgers kunnskap, dersom det ikke er gitt spesielle forbehold.
Et avgitt bud kan ikke trekkes tilbake når det er gjort kjent for selger. Hvis budet aksepteres, er det inngått bindende avtale. Videre er
jeg/vi innforstått med at selger kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Jeg/vi er innforstått ved
at kontrakt skal inngås på de rettigheter, forpliktelser og de vilkår som fremgår av salgsoppgave.
Ved flere budgivere må det krysses av i

Budgiverne gir hverandre fullmakt til å foreta endringer og forhøyelser av budet.

feltene:

Endringer og forhøyelser av budet må bekreftes av begge/alle budgivere.

Sted, dato:
Undertegnede 1: Fornavn:

Etternavn:

Personnr.:

Undertegnede 2: Fornavn:

Etternavn:

Personnr.:

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

E-post:

Tlf.arb.:

Tlf.mob.:

Underskrift, kjøper 1:

Forhøyelser/endringer/notater:

Legitimasjon

23 // Mellomvegen 109

Legitimasjon

Mellomvegen 109 // 23

www.mellomvegen109.no

Kontakt oss
Stine Nøtnes Pedersen
Salgsansvarlig

Det tas forbehold om trykkfeil. Bilder

Tlf: +47 911 23 469

og illustrasjoner kan avvike fra endelig

E-post: stine@totale.no

utseende. Bilder er tatt i enebolig 109D.

Alexander Uhre Mikkelsen

Design og utforming: Magy Media

Salgsansvarlig
Tlf: +47 900 76 691

Totaleiendom © 2018

Epost: alexander@totale.no

Alle rettigheter reservert.

