Skippergata 26

Nybygg i sentrum nord med 17 stk. 2 og 3 - roms leiligheter
med heis. Alle leilighetene er innflytningsklare
13 stk. 2 - roms leiligheter

Priser fra kr. 1.820.000,- + omkostninger
Bra/P-rom fra 29 kvm.
Felleskostnader fra kr. 502,- pr. mnd.
* Omkostninger fra ca. kr. 5.500,-

4 stk. 3 - roms leiligheter

Priser fra kr. 2.480.000,- + omkostninger
Bra/P-rom fra 39 kvm.
Felleskostnader fra kr. 669,- pr. mnd.
* Omkostninger fra ca. kr. 6.500,-

Alle leilighetene er innflytningsklare

Prisliste Skippergata 26
Seksj. nr.

P-rom

BRA

Etasje

Antall
soverom

*Salgspris
leilighet

1

52

52

2

2

2 690 000

853

2

41

41

2

1

2 380 000

669

3

30

30

2

1

1 820 000

502

4

36

36

2

1

2 120 000

586

5

33

33

2

1

2 150 000

536

6

40

40

3

2

2 480 000

669

7

36

36

3

1

2 150 000

602

8

29

29

3

1

1 920 000

485

9

33

33

3

1

2 080 000

552

10

36

36

3

1

2 210 000

586

11

33

33

3

1

2 280 000

536

12

40

40

4

2

2 550 000

669

13

42

42

4

2

2 650 000

686

14

29

29

4

1

1 980 000

485

15

33

33

4

1

2 170 000

552

16

36

36

4

1

2 310 000

586

17

33

33

4

1

2 390 000

536

* I tillegg til salgspris tilkommer dokumentavgift på 2,5 % av andel tomteverdi til
staten.
Tinglysningsgebyr for skjøte til staten på kr 525,Tinglysningsgebyr for pantobligasjon til staten på kr 727,- pr stk.
Selger tar forbehold om endringer i offentlige satser.
Leilighetene selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres
kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del
av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7
"manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om
eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand
enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr
Avhendingsloven § 3-9.
OPPGJØRSANSVARLIG:
Barentz Advokat AS v/Adv Tomas Norager Haugan vil forestå alt av oppgjør og
tinglysning.

Fellesutg
pr.mnd

Eierseksjonssameiet Skippergata 26
Kalkyle av Fellesutgifter (FU)
Antall enheter:
17 boligseksjoner og 1 næringsseksjon

STIPULERTE DRIFTSUTGIFTER - ALLE SEKSJONER
FELLESKOSTNADER:

FORDELES SOM FØLGER:
areal
andel

Forsikring
Avsetning vedlikehold
serviceavtale brannalarm (Stipulert)
Serviceavtale heis (Stipulert)
Diverse
Felles strøm (stipulert)
Forretningsfører
Delsum

24 200
32 400
6 000
6 000
5 000
50 000
23 000
146 600

Stipulerte driftsutgifter per år:

0
146 600

Kommunale avgifter faktureres direkte til eier av leilighet.
Kabel-tv og internett faktureres sameiet direkte og fordeles med lik andel (kr 355,- pr.mnd, pris pr. mai 2014)*
* = kommer som tillegg til felleskostnader
Leil./andel
nr.

Navn 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Totalt

Brøk
51/730
40/730
30/730
35/730
32/730
40/730
36/730
29/730
33/730
35/730
32/730
40/730
41/730
29/730
33/730
35/730
32/730
127/730
534/534

FU brøk
10 242
8 033
6 025
7 029
6 426
8 033
7 230
5 824
6 627
7 029
6 426
8 033
8 234
5 824
6 627
7 029
6 426
25 504
146 600

FU/mnd
853
669
502
586
536
669
602
485
552
586
536
669
686
485
552
586
536
2 125
12 217

146 600

INFORMASJON OM SKIPPERGATA 26
Boligtype: Selveierleilighet
Byggeår: 2015
Fellesutgifter: Se vedlagte budsjett pr. seksjon for fordelingen av fellesutgifter.
Omkostninger: For kjøperne av Skippergata 26 vil det påløpe omkostninger til staten på ca 2,7 % av
tomteverdi siden dette er et nybygg. Beløpet vil variere fra ca kr 5500 – 9000,- avhengig av størrelse
på seksjonen. Selger tar forbehold om endringer i offentlige satser.
Løpende kostnader: Kjøper må påregne løpende kostnader som strøm, innboforsikring, kommunale
avgifter, eiendomsskatt og kostnader med Canal Digital i tillegg til felleskostnader.
Ligningsverdi: Ikke kjent hva ligningsverdien for hver seksjon vil bli, da dette er et nybygg.
Energiforbruk: Det er ikke kjent hva løpende kostnader på energi vil bli da dette er et nybygg.
Energiattest. Varierer fra B - C Rød
Sameiet: Kjøperne vil være en del av et sameie bestående, av totalt 18 seksjoner.
Sameiet vil bli stiftet når alle leiligheter er solgt og overlevert.
Det foreligger forslag til sameievedtekter vedrørende bruk av fellesarealer og fordeling av
fellesutgifter. Disse kan eventuelt endres eller utvides av sameiets årsmøte etter kjøp av leiligheter
når sameiet blir stiftet. Se vedlagte budsjetter og forslag til vedtekter.
Ta kontakt med salgsansvarlig for ytterligere opplysninger.
Uteareal: Nye låsbare postkasser er montert med inngangspartier (ikke systemnøkkel). Det er lagt
varmekabler i fortau, ved inngang og ved søppeldunker som driftes av sameiet.
Sportsboder: Sportsboder er plassert i underetasje. Se planskisse for boder med oppmerking ihht
seksjonsnummer.
Parkering: Det er mulighet for å kjøpe parkeringsplass i nabobygget, nærmere bestemt
parkeringsanlegg Byporten, men det medfølger ingen parkeringsplasser.
En annen mulighet er å kontakte Tromsø parkering for å søke om leie av parkering til beboerplass i
området/parkeringssonen.
Diverse: Nabo mot nord har rettighet til å knytte seg til heisen mot å dekke alle kostnader i
forbindelse med dette, samt andel av drift- og vedlikehold på heisen.
Det er ikke tillatt med parabolantenner på bygget, alle er forpliktet til å benytte Canal Digital.
Kjøpesum: Selger forbeholder seg retten til å kunne endre pris på usolgte seksjoner, samt å
akseptere og forkaste et hvert bud.
Budskjema: Skjemaet må være skriftlig fylt ut og budets varighet må være i
bankens/finansinstitusjonens åpningstid slik at salgsansansvarlig kan få sjekket finansiering.

Solgt ”som den er” (”as is”):
Leilighetene selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at
dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I
forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen"
og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i
vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene
ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.
Oppgjørsansvarlig:
Barentz Advokat AS v/Adv Tomas Norager Haugan vil forestå alt av oppgjør og tinglysning.

Tromsø 2 juli 2015

Bohavet AS
Grønnegata 28, 9008 Tromsø
Org.nr.: Foretaksregisteret 999 576 745 MVA
909 19 657 | post@bohavet.no
—————————
www.bohavet.no
—————————

Totalrenovering AS
Håndverkervegen 2 B
9018 TROMSØ
26. mars 2015

Arealmåling av Skippergata 26
Seksjon

Etasje

BTA

BRA

Prom

Sportsbod

1

1

59

52

52

Ikke klart

2

1

47

41

41

Ikke klart

3

1

35

30

30

Ikke klart

4

1

43

36

36

Ikke klart

5

1

38

33

33

Ikke klart

6

2

46

40

40

Ikke klart

7

2

43

36

36

Ikke klart

8

2

33

29

29

Ikke klart

9

2

38

33

33

Ikke klart

10

2

43

36

36

Ikke klart

11

2

38

33

33

Ikke klart

12

3

46

40

40

Ikke klart

13

3

49

42

42

Ikke klart

14

3

33

29

29

Ikke klart

15

3

38

33

33

Ikke klart

16

3

43

36

36

Ikke klart

17

3

38

33

33

Ikke klart

710

612

612

Sum

Arealene er målt på stedet med laser. Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014 er lagt til grunn.
Sportsboder var ikke montert/klar på befaringsdagen.
Med hilsen
Svein J. Guttormsen

Nabolagsprofil
Skippergata 26
TILHØRIGHET
Kommune
Grunnkrets
Kirkesogn

SKOLER, BARNEHAGER
Tromsø
Håndverkeren
Tromsø Domkirke

Gyllenborg skole (1-7 kl.)

0.8 km*

Prestvannet skole (1-7 kl.)
Sommerlyst skole (8-10 kl.)
Tromstun skole (8-10 kl.)

STEDER I NÆRHETEN
Rådhuset
Amundsenmonumentet
Nordnorsk Kunstmuseum
Ishavskatedralen

0.5 km*
0.7 km*
1.1 km*
1.2 km*

TRANSPORT

1.1 km*
2 km*

Tromsø maritime skole

0.4 km*

Kongsbakken videregående skole

0.7 km*

Kvamstykket kommunale barnehage (0-5 år)

0.4 km*

Kråkeslottet barnehage (1-5 år)

1.1 km

Trollbakken kommunale barnehage (3-5 år)

1.2 km

VARER/TJENESTER

Tromsø lufthavn

4.5 km

Skippergata

0.1 km*

SPORT
Valhall stadion
Gyllenborghallen

0.7 km*
0.9 km*

Studio 7
SATS Tromsø

0.2 km*
0.5 km*

DEMOGRAFI (Håndverkeren grunnkrets)

1 km*

AMFI Veita
Torgcenteret

0.3 km*
0.5 km*

Tromsø Postkontor
Kræmer Supermarked

0.8 km*
1.3 km*

Apotek 1 Stortorget Tromsø
Vitusapotek Helsehuset Tromsø

0.3 km*
0.4 km*

Sentrum Vinmonopol
Tromsdalen Vinmonopol

0.9 km*
2.4 km

Rema 1000 Veita
Coop Marked Tempogården

0.3 km*
0.6 km*

Narvesen Butikken
Mix Sweet Heart

0.4 km*
0.5 km*

Statoil Ica Ekspress Fr.Nansens Pl.
Tromsø Bilistsenter

0.2 km*
1 km*

BOLIGMASSE (Håndverkeren grunnkrets)

17% er gift
38% har høyskoleutdanning
27% har inntekt over 300.000
38% eier sin egen bolig
42% har bolig mellom 60-120 kvm
67% av boligene er nyere enn 20 år
72% bor i terrassehus, bygård eller blokk
40% av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene.
Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Norsk
Eiendomsinformasjon AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2014

Oversiktskart
Skippergata 26

Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger,
sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet.
Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Norsk Eiendomsinformasjon AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller
mangler i kartene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2014

TotalRenovering as
Postboks 1038
9260 TROMSØ

Deres ref.:

Vår ref.:
32241/15-FRABJO
Sak nr: 11/1985

Saksbehandler:
Frank Bjørkum
Telefon: 77 79 01 50

Dato:
25.06.2015

SKIPPERGATA 26, 200/1318 - RIVING AV EKSISTERENDE BYGG, OPPFØRING
AV NYTT FORRETNING- OG BOLIGBYGG
Tiltakshaver: Brødrene Johannessen as
Vedtaksnummer: 1157/15. I medhold av plan- og bygningsloven § 21-10 og godkjent
delegasjonsinstruks gis
FERDIGATTEST
for riving av eksisterende bygning samt oppføring av nytt forretnings- og boligbygg i
Skippergata 26. Tillatelse til tiltaket er gitt i rammetillatelse 914/11, endringstillatelse 930/12,
endringstillatelse 527/13, rivingstillatelse 1425/13, igangsettingstillatelse 478/14, godkjenning
av foretak 700/14. Tiltaket er behandlet i henhold til reglene som gjaldt før 01.07.10.
Ansvarlig søker har ved anmodning om ferdigattest oversendt sluttdokumentasjon hvor det
fremgår at de ansvarlige foretakene har avgitt samsvarserklæring. Dokumentasjonen bekrefter
at krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, og som ellers følger av gjeldende bestemmelser
gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er oppfylt.
Ferdigattesten gis på grunnlag av den dokumentasjonen kommunen har mottatt, og gjelder for
tiltaket slik det er beskrevet i tillatelsen med eventuelle tillegg. Kommunen kan innen 5 år gi
pålegg til ansvarlige foretak om retting/utbedring dersom det avdekkes vesentlige avvik fra
lovbestemte krav eller tillatelsen, og som den ansvarlige har ansvaret for, jf pbl § 23-3.
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i tillatelsen.
Ansvarlig søker har bekreftet at byggverkets eier har fått overlevert nødvendig dokumentasjon
som grunnlag for drift og vedlikehold.
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er
mottatt. Klagen sendes til Tromsø kommune, Byutvikling, som vurderer saken på ny før den
sendes videre til Fylkesmannen. Nærmere opplysninger fremgår av vedlagte oppsett.
Laila Falck
byggesakssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur
POSTADRESSE
Postboks 6900
9299 TROMSØ

GATEADRESSE
Rådhusgata 2

ORG.NUMMER
NO 940 101 808 MVA

TELEFON/FAX
77790000
77 79 00 01

E-POST
postmottak@tromso.
kommune.no

BANK
4750 05 08236

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM, PLAN NR 225,
BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER
Dato:........................................................................................................02.04.07
Dato for revisjon: ....................................................................................13.12.07
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ..............................*

I Virkninger av planen (pbl § 20-6)
Sammen med plankart er disse bestemmelsene
juridisk bindende.

Retningslinjene og temakartene er ikke juridisk
bindende, men av veiledende og informativ
karakter.
De er ikke selvstendig hjemmelsgrunnlag for
vedtak etter planen, men gir føringer for
rettslige og planfaglige vurderinger av plankart
og bestemmelser.
I tillegg til de generelle bestemmelser i PBL §
20-6 skal gjeldende vedtekter, overordnede
rikspolitiske retningslinjer, og byggeforskrifter
legges til grunn for forvaltning og utbygging i
planområdet.

II Arealbruksformål i planområdet ( pbl § 20-4, 1. ledd)
1. Byggeområder
1.1.

Bolig

B

1.2.

Sentrumsbebyggelse 1

S1

1.3.

Sentrumsbebyggelse 2

S2

1.4.

Offentlige formål

O

1.5.

Friområde/Park

FR

1.6.

Bevaringsverdig enkeltbygning

1.7. Bevaringsverdig bygningsmiljø
1.8. Båndlagte områder
6. Viktige ledd i kommunikasjonssystemet
6.1.

Gate med fortau

6.2.

Fotgjengerstrøk/Torg/Gågate

6.3.

Bilfritt trafikkareal/Kai

6.4.

Terminal

SENTRUMSPLANEN
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III Utfyllende bestemmelser til byggeområdene (§20-4, 2. ledd),
Tematiske bestemmelser og retningslinjer
1. Plankrav (§20-4, 2. ledd, a)
Alle tiltak nevnt i PBL §§ 93 som er i strid med
kommunedelplanen for sentrum eller gjeldende
reguleringsplaner krever ny reguleringsplan.

Når private forslag til reguleringsplaner eller
bebyggelsesplaner fremmes til behandling, skal
Tromsø kommunes ”Veileder for utarbeidelse av
arealplaner”, utgitt sommeren 2007 og seinere
revisjoner av denne legges til grunn for
planframstilling.
Kommunen kan fravike plankravet for mindre
utbygginger, ombygginger og bruksendringer
når følgende kriterier er oppfylt:
• Byggehøyder, volum, utnyttelesesgrad og
byggegrenser er i tråd med vedtatt
arealbruk.
• Prosjektet ikke er en etappe eller del av et
større utbyggingsprosjekt.
Reguleringsbestemmelser som tillater
byggehøyder som overskrider eksisterende
bebyggelse i området skal utgå. Dette gjelder for
reguleringsplaner eldre enn 1956.
Det kreves hjemmel i reguleringsplan før det kan
gis rivingstillatelse.

2. Utforming og estetikk
(§ 20-4, 2. ledd, b)
Estetikk
Det skal i alle plan og byggesaker stilles krav om
dokumentasjon som viser at rimelige
skjønnhetshensyn er tatt. Dokumentasjonen skal
vise forholdet til nabobebyggelsen generelt og
bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljø
spesielt, samt begrunne de valgte løsninger.

Det skal stilles høye arkitektoniske og estetiske
krav til ny bebyggelse mot offentlige byrom og
sentrale gateløp og promenade slik det er vist i
temakart 2, byens offentlige rom.
Se også temakart ” Arkitektur og bystruktur”
Konstruksjoner for midlertidig bruk tillates der
dette er av kort varighet ( 1-2 måneder).

Trafostasjoner skal integreres i bygg.
Utforming av fasade
Første etasje mot offentlige rom skal være preget
av åpenhet og ha min. 70 % vindusareal inklusive
inngangsdører. Det tillates ikke lukkede
sokkeletasjer, parkering eller tildekking av store
vindusflater i første etasje mot offentlige byrom,
sentrale deler av Storgata og kaipromenaden.
Byggehøyder
Det tillates ikke bygninger med byggehøyder som
skyggelegger viktige offentlige byrom jf.
Temakart 1, bystruktur.
Eldre reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal

Det henvises til temakart 2, byens offentlige rom.

Temakart 1 viser hvilke strukturer som ikke skal
påbygges av hensyn til tilliggende byrom.

Bestemmelser

SENTRUMSPLANEN

45

fortsatt gjelde, der det ikke er strid med
kommunedelplanen. Unntaket er der
bygningshøyde i planer eldre enn 1956
overskrider etablert bygningshøyde.
Uteservering
Det tillates ikke permanente installasjoner for
uteservering. Uteservering skal plasseres direkte
på gatebelegget/ fortausbelegget. Belegget skal
være av samme type som omkringliggende
trafikkareal.

Det skal være fri passasje for fotgjengere på
fortau.
Markiser og belysning skal monteres på vegg.
Det tillates ikke gjerder som avgrensninger på
fortausarealer.

Avfallshåndtering
Det skal vises avfallshåndtering som ikke
forutsetter oppstilling av containere eller
avfallsdunker utenfor bygget.
3. Parkering (§ 20-4, 2. ledd b)
I område avsatt til sentrumsbebyggelse og
offentlig formål skal parkering legges under
terreng. Overflateparkering tillates ikke.

Reguleringsplan skal vise parkering inklusiv
sykkelparkering og næringsparkering.

Sykkelparkering bør være overdekt.
4. Utbyggingsrekkefølge (§ 20-4, 2. ledd, b)
For områder avsatt til bolig, sentrumsbebyggelse
og offentlig formål skal utbygging ikke finne sted
før offentlig trafikkareal med fortau og vann- og
avløpsanlegg er etablert.
Offentlig trafikkareal
Det skal ikke gis brukstillatelse før offentlig
trafikkareal er opparbeidet langs hele kvartalet.
Offentlige trafikkareal skal tilfredsstille de
kvalitetskrav som følger av vedtatt
kommunalteknisk norm. Tekniske planer skal
godkjennes av Tromsø kommune.
Offentlig vann- og avløpsanlegg
Det skal ikke gis igangsettingstillatelse for større
byggetiltak, før tilfredsstillende vann- og
avløpsforsyning er etablert.
Offentlige vann- og avløpsanlegg skal
tilfredsstille de kvalitetskrav som følger av
kommunalteknisk norm. Tekniske planer skal
godkjennes av Tromsø kommune.
Felles privat uteareal
Det skal ikke gis ferdigattest eller brukstillatelse
før felles private uteoppholdsarealer for boliger er
opparbeidet.

Opparbeiding av ny veitrasé med tilknytning til
tunnelinnslaget i Hansjordnesbukta skal tas med
i ny reguleringsplan for områdeS1-25, S1-36 og
S2-45.
Ny reguleringsplan for område S2-32 skal
inkludere offentlig plass nedenfor område S2-2,
S2-26 og S2- 27.
For områder hvor boliger tillates etablert, skal
utbygging ikke finne sted før tilgang på
tilstrekkelig skolekapasitet og lekeareal er
dokumentert.
I områder avsatt til bolig og
sentrumsbebyggelse, bør behovet for areal til
offentlige byggeprogrammer utredes, før større
byggetiltak eller reguleringsplaner behandles.
Før byggetillatelse for større byggetiltak og
behandling av reguleringsplaner skal det
utarbeides analyser som viser behovet for
normal vannforsyning og for slokkevann / vann
til sprinkelanlegg samt hvordan behovet
planlegges dekket.
Det skal redegjøres for spillvanns- og
overvannsmengder, inklusiv hvilke konsekvenser
påslipp av slike spillvanns- og
overvannsmengder får for kommunalt
ledningsnett.

Bestemmelser
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Ved utbygging i strandsonen under kote 4 skal
håndtering av spillvann og overvann utredes
spesielt. Dette for å forhindre inntrengning av
sjøvann i/rundt bygg via spillvanns/overvannsnettet.
5. Utbyggingsavtaler (PBL § 64 a)
Boligsosiale tiltak
Utbyggingsavtale skal være inngått der det fra
kommunens side er ønskelig å regulere antallet
boliger i et område, største og minste
boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers
utforming. Det samme gjelder der kommunen
eller andre skal ha forkjøpsrett eller
tilvisningsrett til en andel av boligene, jfr. pbl. §
64 b.
Ved utarbeidelse av reguleringsplan for et større
område kan det fattes mer spesifikke vedtak i
henhold til pbl. § 64 a, der det vil gi bedre
forutsigbarhet med hensyn til utbygging
innenfor planområdet.
Utbyggingsavtale skal være inngått før
byggetillatelse gis, der plan forutsetter bygging
av offentlige anlegg.
Offentlige anlegg er alle anlegg/ tiltak som er
vist som offentlig regulerte formål i arealplanen
eller som følger av bestemmelser til planen, for
eksempel offentlige trafikkanlegg og offentlige
friområder. Offentlige anlegg omfatter også
ledninger for vann, avløp, fjernvarme og
lignende.
Hovedprinsipper for kostnadsfordeling
Det enkelte prosjekt skal selv bære ansvaret for
alle kostnadene med ferdigstillelse av tekniskog grønn infrastruktur.

6. Tilgjengelighet for alle (§ 20-4, 2.ledd, b)
Kommunens reguleringsplaner skal ha
bestemmelser om at bebyggelse og
utomhusarealer utformes etter prinsippene om
universell utforming i samsvar med anbefalte
løsninger i temaveileder ” Bygg for alle”
utarbeidet av Statens Bygningstekniske Etat (BE)
og Husbanken. Kommunen skal til enhver tid ta
hensyn til de oppgraderte normer fra BE.

Prinsipper om universell utforming skal knyttes
til økt livskvalitet, bedre folkehelse og
inkluderende arbeidsliv.
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Avvik fra hovedregelen skal entydig bestemmes i
reguleringsplan. Avvik kan godkjennes der
hovedregelen medfører urimelige utforming,
uheldig terrengtilpasning mm. Reguleringsplanen
skal fastsette hvilke forhold som unntas fra
regelen. Saksframlegget skal redegjøre for avviket
fra hovedregelen og begrunne dette.

7. Støy (§ 20-4, 2.ledd, b)
Uteareal for boliger, lekeareal, uterom og private
uteplasser skal ha maksimum L DEN=55dB.
Bygg- og anleggsvirksomhet skal ikke ha støy
som overskrider anbefalte støygrenser (T 1442). I
byggeområder med betydelig innslag av
impulsstøy fra spunting og slag er tiltakshaver
forpliktet til å informere om hvor lenge
støyperioden skal vare samt varsle berørte naboer.
Offentlige informasjon om store og spesielt
støyende aktiviteter skal gis som en del av selve
planprosessen.

Tiltakshaver er forpliktet til å gjøre støy
undersøkelser i soner der støy er plantema, jfr
temakart støy. Utredninger skal gjøres i henhold
til retningslinje T-1442.

8. Risiko og sårbarhet (§20-4, 2. ledd, b)
Forurensa masser, der konsentrasjonen av helseeller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte
normverdier for arealbruk, tillates ikke flyttet
uten særskilt tillatelse til deponering eller
dumping.

Konsekvenser av klimaendringene må vurderes i
forbindelse med ny reguleringsplan mht
framtidig bebyggelse og infrastruktur.
Plassering av bygningene må ta i betraktning en
stigning av havnivå.

Tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset
grunn i området der terrenginngrep er planlagt
gjennomført.
9. Boliger (§20-4, 2. ledd, b)
Det skal i alle regulerings- og bebyggelsesplaner
fastsettes maks antall boenheter.

Det tillates mindre næringsvirksomhet som ikke
er i konflikt med formålet.

Kvalitetskrav til boliger.
A. Trafikk. Det skal være trygg atkomst til skole,
busstopp og lekeplasser (kvartalslekeplass og
felles uteareal).
B. Intern infrastruktur. Minimum en
takoverdekket plass for sykkelparkering pr.
bolig.
C. Miljøbelastning. Boliger skal ikke ha ensidig
henvendelse mot miljøbelastet side (støy, støv,
lukt osv).
D. Privat uteplass. Det kreves privat uteareal for
alle boenheter.

Med trygg atkomst menes atkomst via
boliggater, gangvei/ fortau og at det skal være
etablert trygge fotgjengerovergange over
trafikkerte gater.

Uteoppholdsareal (§20-4, 2.ledd, b og d)
For hver boenhet skal det avsettes minimum 15
m2 felles uteoppholdsareal innenfor eget kvartal.
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Utearealet skal opparbeides for lek og opphold.
Arealene skal ha direkte sollys og ikke vende
ensidig mot nord eller nordøst. Arealene skal ha
trafikksikker atkomst fra boligen.

Bestemmelser og retningslinjer til hvert byggeområde
10. Sentrumsbebyggelse (§20-4, 2. ledd, b)
Sentrumsbebyggelse 1: Området avsettes til
sentrumsbebyggelse med alle typer
sentrumsfunksjoner inklusiv bolig.
Boliger tillates kun på gateplan i typiske
boliggater, for øvrig tillates ikke boliger i 1.-2.
etasje.
Sentrumsbebyggelse 2: Området avsettes til
sentrumsbebyggelse med alle typer
sentrumsfunksjoner. Maksimum 20 % av
bruksareal (BRA) innenfor hver enkelt bygg kan
være bolig. Boliger tillates ikke i 1. – 3. etasje.

Typiske boliggater er:
- gater med lite trafikk
- gater hvor det er en overvekt av boliger fra før.
Henvisning til temakart 3. Gatebruk.

I forbindelse med reguleringsplan skal tillatelse
til 20 % bolig på hver enkelt eiendom vurderes i
forhold til ev. eksisterende boliger ellers i
kvartalet og totalt uteareal. Krav til uteoppholdsareal (punkt 4) skal være oppfylt for det
totale antall boliger i et kvartal.

Generelle bestemmelser:
Industri og plasskrevende næring tillates ikke.
Det er tillatt å etablere detajlhandel med
forretningsareal større enn 3000 m2 innenfor alle
områder for Sentrumsbebyggelse.
Utbygging skal ikke føre til økt skyggelegging av
parkarealer og viktige offentlige byrom.
Henvisning til temakart 1. Bystruktur
Det skal i alle regulerings- og bebyggelsesplaner
fastsettes et maks antall boenheter. Kvalitetskrav
til boligene jf punkt 9 gjelder innenfor området.
Reguleringsplan for S2-32 skal omfatte ny plass
langs Samuel Arnesens gate.

11. Boligbebyggelse (§20-4, 2. ledd, b)
I boligområder er utnyttingsgraden unntatt B1 og
B4:Maks. BYA = 40 %
Innenfor område B1 og B4:
Maks. BYA = 30 %.
12. Friområde/parker (§20-4, 2. ledd, b)
Parkene skal tilrettelegges for bruk for alle
aldersgrupper, barn spesielt. Utformingen skal gi
rom for offentlige arrangement.
Tilgjengelighet for alle/ universell utforming skal
legges til grunn for planlegging og opparbeiding.
Parkene FR 3, 6 og 15 skal opparbeides spesielt
med lekeutstyr for barn som bor i byen.
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13. Bevaringsverdige enkeltbygninger
(§20-4, 2. ledd, b)
Bygninger avsatt til bevaring tillates ikke revet.
Bygninger avsatt til bevaring skal ikke forandres
vesentlig i volum. Husets hovedform, grunnflate,
tak- og gesimshøyder samt takform skal
opprettholdes.

Ved rehabilitering, reparasjon, påbygging m.m.
av bygninger som har gjennomgått forandringer
over tid, skal det fortrinnsvis søkes tilbake til
opprinnelig byggestil.

Utvendige reparasjoner og vedlikehold skal
utføres tilsvarende bygningens originale eller
annen dokumenterbar utførelse. Ved istandsetting
av bygninger med bevaringsverdige fasader skal
originale bygningsdelene beholdes og repareres.
Dette gjelder spesielt dører, vinduer, gerikter,
belistning, ytterkledning og taktekking.
Fargesetting skal være i samsvar med den
originale fargen eller tilpasses omkringliggende
fargesetting.
Istandsetting skal skje i samråd med antikvariske
myndigheter.
I nye regulerings- og bebyggelsesplaner skal
bygninger definert i denne planen som
bevaringsverdige bygninger sikres et vern ved at
de reguleres til spesialområde bevaring.
14. Bevaringsverdig bygningsmiljø

(§20-4, 2. ledd, b)
Eksisterende bebyggelsesstruktur, parselldeling
og forholdet mellom bebygd og ubebygd areal
samt forhold mellom hovedhus og uthus skal
opprettholdes.
Innenfor kvartalene S1 og S2 øst for Storgata
samt område S1-1,S1-3, S1-4,S1-17,S1-21 og S26, settes utnyttelsesgraden til maks. BYA = 50 %
Innenfor områder med bevaringsverdig
bygningsmiljø skal overgangen til verneverdige
enkeltbygninger og verneverdig bygningsmiljø
utformes bevisst ved planlegging av nybygg i
området.
Ved vedlikehold og opprustning skal
fasadeutformingen mot gate vektlegges spesielt.
Tiltak skal i volum, form, høyde, materialbruk og
farge tilpasses den eksisterende struktur.
Bakgårdsbebyggelsen skal ha et vesentlig mindre
volum enn hovedbygg mot gaten. Høyden på
bakgårdsbebyggelsen skal være lavere enn
hovedhuset.

Viktige ledd i kommunikasjonssystemet
15. Generelt (§20-4, 6)
Kommunalteknisk norm for Tromsø kommune legges
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til grunn for detaljutforming av gater, veger og
plasser.
Det skal etableres anlegg for tining av snø og is på
fortau. Fortau skal opparbeides i 3 meters bredde.
Fotgjengeroverganger på hovedferdselsåren gjennom
sentrum jf. Temakart 3 skal være opphøyde og utføres
i solide materialer.
I områder avsatt til gatetun skal det legges frem plan
for opparbeiding av gatetun i forbindelse med
byggesøknad eller reguleringsplan

16. Fotgjengerstrøk og atkomstgater
Området er avsatt til gangareal, torgsalg,
uteservering, atkomstgate og gatetun. Det skal være
fri passasje for fotgjengere på fortau. Gangarealer,
torg og plasser skal ikke benyttes til parkering.
Uterom skal utformes med fokus på barn og unge og
universell utforming/ tilgjengelighet for alle.
Arealene langs sjøfronten er avsatt til gangareal/
kaipromenade, kai og uteservering. Området tillates
ikke benyttet til parkering.

17. Terminal
Tromsø sentrum skal være det trafikale knutepunkt for
kollektiv persontrafikk.
I forbindelse med planlegging av ny trafikkterminal i
sentrum skal det foretas en analyse av hvilken lokalitet
som er best egnet til å møte framtidas utfordringer. I
analysen som blir premissgivende for den videre
detaljplanleggingen i egen reguleringsplan må
forhold som miljø og transportutfordringer, utbygging
og sårbarhetsbetraktninger, kostnader og
funksjonalitet samt sikkerhet og tilgjengelighet være
sentrale elementer som vektlegges og vektes for de
ulike alternativer.

31.12.07.
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TEGNFORKLARING PBL. § 20 - 4
1. Byggeområde
(PBL §20-4, 1. ledd nr 1)

BOLIG (B)

5. Område for særskilt bruk eller vern av
sjø og vassdrag
(§20-4, 1. ledd nr.5)

VANNAREAL FOR ALMENN FLERBRUK
SENTRUMSBEBYGGELSE 1 (S1-1..)
SMÅBÅTHAVN
SENTRUMSBEBYGGELSE 2 (S2-1..)

6. Viktige ledd i kommunikasjonssystemet
OFFENTLIG BYGG/OMR. (O)

(PBL § 20-4 1. ledd nr. 6)

X 7732500

FRIOMRÅDE/ PARK (Fr)

GATE m/ FORTAU/ TERMINAL
FOTGJENGERSTRØK OG
ADKOMSTGATER

BEVARING/ FREDET OMRÅDE
BEVARING BYGNINGER

Linjesymboler:
VEGFØRING - Fremtidig

FREDEDE BYGNINGER

PLANAVGRENSNING
GRENSE FOR AREALBRUK

4. Områder som er båndl. eller skal båndlegges
OMRÅDER SOM SKAL REGULERES
ETTER PBL/ OMR. AVS. TIL OL 2018
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DATO:
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SAKSGANG I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

N

FREDET OMRÅDE

(PBL §20-4, 1. ledd nr 4)

SAKSNR.:
17/ 99
27./ 99

0

25

100 m

Dig.plan: Geodatakontoret v/ M.H.

DATO:

SIGN.:

07.07.99
18.10.99
27.05.03
23.06.03

LL/ HS/ BJ
LL/ HS/ BJ
HS/ KAN
HS/ ASU

18.10.04

HS/ KAN

0067/ 03
88/ 07
HS/ MH
FG/ MH
PLANLEGGER: HS/ FG

Kommunedelplan for Tromsø sentrum 2007 - 2018
med bestemmelser og retningslinjer

TROMSØ KOMMUNE

PLAN NR.:

143-225
Byutviklingsjefen

Tromsø kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR
BRUHODEKVARTALET - PLAN NR. 1299

Dato: .............................................................................................. 01.07.99
Dato for siste revisjon: .................................................................. 12.11.01
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:..................... 30.01.02
Dato for mindre vesentlig endring: ............................................... 19.10.05
I
Ihht. PBL § 26 gjelder disse bestemmelsene området som er avgrensa på plankart dat. 1. juli – 99, rev.
04.07.00, med tilhørende illustrasjonsplaner.
II
Ihht. PBL § 25 er det regulerte området delt inn i avgrensa områder med følgende formål:

1.

3.

7.

(signatur og sosi-kode)
BYGGEOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr. 1 samt 2.ledd: kombinert formål )
Bolig
B1-2
Forretning
F1
Bolig / garasjeanlegg
B/G 1
110 / 191
Bolig / Forretning / Kontor
B/F/K 1 – 3 911
Bolig / Forretning / Kontor og Garasjeanlegg
B/F/K/G 1 - 2 911 / 191
Forretning / Kontor / Felles lekeareal for barn
F/K/lek 1
920 / 750
Garasjeanlegg / Felles lekeareal for barn
G/ lek 1-4
191 / 750
OFFENTLIG TRAFIKKAREALE (PBL 25, 1.ledd nr. 3)
Gate med fortau

T1-2

311

FELLESOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr. 7)
Felles avkjørsel
Felles gangareal
Felles lekeareal for barn

FA 1
FG 1 - 6
lek

710
720
750

III
Ihht. PBL § 26 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av arealer og bygninger innafor
planområdet:
§1

BESTEMMELSER FOR BYGGEOMRÅDER

§ 1.1

Felles bestemmelser for byggeområder

§ 1.1.1 Formål og utnyttingsgrad
a) Områdene B/F/K 1 - 2 skal nyttes til forretninger med tilhørende fellesarealer i første etasje, kontorer i andre
etasje og boliger i overliggende etasjer. Område BFK 3 kan nyttes til bolig, forretning og / eller kontor.
b) Områdene B/F/K/G 1-2 skal nyttes til garasjer, boder for bolig og lager for forretning i underetasjer,
forretning / kontor i første etasje, kontor / bolig i andre etasje samt kontor / bolig i tredje og fjerde etasje.
c) Område B/G 1 skal nyttes til garasjeannlegg, boder for bolig og lager for forretning i underetasjer og til
boliger i to etasjer over.
d) Område G / lek 1 - 4 skal nyttes til garasjeanlegg i inntil to etasjer under bakken, og felles lekeareale for
barn over.
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e)

Samla utnyttingsgrad i kvartalet skal ikke overstige TU = 350 %. Arealer i kjeller skal medregnes i
utnyttingsgraden. Innafor områder regulert til bolig eller kombinasjon av bolig er forholdet mellom bolig og
felles lekeareal formålsregulert på plankartet, med unntak vist i disse bestemmelsene § 1.1.3 c).

§ 1.1.2 Infrastruktur
a) Adkomst til forretninger og kontorer i BFK 1 – 2 skal ligge mot Skippergata. Det kan etableres egen
adkomst til kontorer i BFK 1 på hjørnet Skippergata / Elvegata. ( slettet:, samt på tak over F1)
Adkomst til forretning og kontorer i BFKG 1 -2 skal ligge mot Storgata og Elvegata.
Adkomst i form av enkeltavkjørsler til etablerte boliger opprettholdes frem til nybygg med parkeringskjeller
realiseres.
b) Varelevering til forretninger i BFK 1- 2 skal skje via FA 1. Varelevering til BFK2 kan i tillegg skje via
etablert portrom. Varelevering til BFKG 1 - 2 kan skje via FA 1 eller fra Storgata.
c) Søppelhåndtering kan skje via FA 1 og fra adkomster mot gater.
d) Trafostasjon og pumpestasjon skal plasseres innebygget i bygg. Stasjonene skal være tilgjengelig for
service etter avtale med hhv. Troms kraft og Tromsø kommune.
§ 1.1.3 Krav til utforming og opparbeidelse
a) Bygningenes volum avgrenses av tomteutnyttelse, formålsgrenser, byggegrenser og -linjer og maks. gesimsog takhøyder som er påført plankartet. Det tillates maks. takhøyde på 26,5 m innenfor Elvegata 6.
b) Kotehøyder angitt på plankartet er maksimumsgrenser. For uteareal gjelder denne som gjennomsnitt av
ferdig opparbeidet uteareal. Gesimshøyder er gitt der tilbaketrukket toppetasje tillates.
c) Formålsgrense for byggeområde er byggelinje mot gatenettet og byggegrense mot kvartalets indre, der ikke
annen byggegrense er vist. Toppetasje skal trekkes tilbake min. 1 m mot gate. (slettes: og min. 2 m mot
bakgård)
Det tillates at trappe-/heisrom, terrasser og balkonger stikker inntil 2,5 m inn i felles lekeareal for BFKG1-2
og inn i privat uteoppholdsareal i BFK1 og B/G 1. Mindre partier kan stikke lengre inn i felles lekeareal,
men tapt lekeareal skal da kompenseres.
Over offentlig trafikkareale tillates at bygningsdel utkrages inntil 3 m innafor maks. 20 % av fasadens
lengde. Fri høyde over fortau skal være min. 2,75 m.
d) Bygningene i kvartalet skal gis en skala som svarer på både omkringliggende bebyggelse og broas
dimensjoner. Det arkitektoniske uttrykket skal dokumentere referanser til eksisterende og omkringliggende
bebyggelse mht. fasader, bygningsvolum, gesimser, samt farge- og materialbruk. Mot verneverdig
bebyggelse i B1 og BFK 2, samt mot kvartal nord for planområdet skal dette vektlegges spesielt.
e) Ny bebyggelse skal utformes i tråd med gjeldene normer for bebyggelse over eller ved siden av
hovedveisystem med tanke på tiltak mot miljøulemper som brann- og eksplosjonsfare, støy, støv og
vibrasjoner fra et framtidig tunnelanlegg (jfr. forskrifter om krav til byggverk og produkter til byggverk og
NS 8175).
f) Publikumsinnganger skal markeres i fasadene, og det skal etableres utstillingsvinduer i 1. etasjes fasader
mot Skippergata, Storgata og Elvegata.
g) Bygg og utomhusanlegg skal utformes ihht gjeldende retningslinjer om tilgjengeligheten for
funksjonshemmede
§ 1.2
Bestemmelser for bolig
a) Felles interne boligadkomster innenfor hvert enkelt byggeområde skal adskilles mest mulig fra kontor- og
forretningsadkomster.
b) Til hver boenhet skal det knyttes privat uteoppholdsplass på min. 5 kvm. Denne kan være innglasset men
skal da ha min. 2 kvm skyvevindu eller tilsvarende.
c) Til hver boenhet skal det avsettes låsbar utebod på min. 3 m2.
d) For boliger i B1 og BFK3 avsettes lekeareal på egen tomt.
§ 1.3
Bestemmelser for forretning
a) Området regulert til forretning skal nyttes til forretninger med tilhørende arealer, herunder kunderetta
arealer, parkering, varelevering, omlastingssone, søppelrom, lagerarealer. I BFKG2 kan det bygges boliger
mot gårdsrommet.
b) Tak over F1 skal brukes til privat- og til felles uteoppholdsareal.
c) Kontorseksjon og personalets oppholdsrom skal ligge mot fasade og ha vindu.
§ 1.4
Bestemmelser for kontor
a) Område regulert til kontorer skal nyttes til kontor med tilhørende anlegg. Mot F1 kan det bygges boliger.
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§ 1.5
Bestemmelser for garasjeanlegg
a) Det kan etableres offentlig tilgjengelig garasjebygg i to kjelleretasjer innafor områder regulert til
garasjeanlegg. Her kan etableres parkeringsplasser med tilhørende anlegg for betjening av boliger, kontorer
og forretning, samt boder for boliger og lager for forretning.
b) Det kan etableres inntil 140 p-plasser i garasjeanlegg under bakkenivå.
c) Boligparkering skal i størst mulig grad adskilles fra kundeparkering. Reserverte plasser for
bevegelseshemmede legges nærmest heis.
d) Det må inngås en privatrettsligavtale om bruk, drift og disponering av kjelleranlegget mellom de aktuelle
grunneiere anlegget berører, før igangsettingstillatelse kan gis.
§ 1.6
Bestemmelser for bygninger som skal bevares
a) Bygninger som skal bevares er vist med omriss på plankartet, ihht. tegnforklaring.
b) Eksisterende bygninger med slikt omriss tillates ikke revet.
c) Verneverdige bygninger er regulert med eksisterede gesimshøyde, takform og etasjetall.
d) Innafor området kan eksisterende bebyggelse istandsettes under forutsetning av at tak- og veggfasader
opprettholdes eller mest mulig tilbakeføres til opprinnelig uttrykk. Mindre om- og tilbygginger kan tillates
dersom dette tilpasses byggets opprinelige karakter.
Før planutvalget/teknisk komite treffer avgjørelse i sak om utvendig vedlikeholdsarbeide, om- og tilbygging
skal det innhentes uttalelse fra de antikvariske myndigheter.

§3

BESTEMMELSER FOR OFFENTLIGE TRAFIKKAREALER

§ 3.1
Gate med fortau T 1 - 2
a) Områdene T1/T2 skal nyttes til formål gate med fortau.
Gate med fortau som berøres av utbygging innenfor planområdet skal belegges med materialer som
utbygger og Tromsø kommune finner hensiktsmessig i forhold til øvrige belegg i tilstøtende områder, jfr.
opparbeidelsesavtale pkt. 8.3.
Bredden på fortau skal fortrinnsvis være 3 meter.
Fortau skal ha anlegg for tining av is og snø.
Offentlige trafikkområder skal, i den grad terrengform tillater det, utformes ihht gjeldende retningslinjer om
tilgjengelighet for funksjonshemmede.

§7

BESTEMMELSER FOR FELLESOMRÅDER

§ 7.1
Felles avkjørsel FA 1
a) Avkjørselen er felles for alle rettighetshavere til arealer regulert til garasje, med unntak av BFKG 1 som kan
nytte egen avkjørsel til Verftsgata.
b) Adkomsten har enveis innkjørsel fra Elvegata og toveis ut- og innkjørsel fra Verftsgata.
c) Avkjørselen skal nyttes som adkomst til garasjeanlegg, oppstillingsplass og manøvreringsareale for
varelevering til kvartalet samt søppelhenting.
d) Opparbeides med fast dekke.
e) Mot Elvegata kan avkjørselen overbygges fra og med tredje etasje. For overbygningen gjelder bestemmelser
som for BFK 1.
§ 7.2
Felles gangadkomst FG 1 - 6
a) Felles gangadkomst FG 1-5 med tilhørende heis og trapper er felles for alle boliger og virksomheter innafor
BFK 1-2 og BFKG 1-2 og BG 1.
Felles gangadkomst FG 6 er felles for boliger i BFKG 1 og B/G 1.
FG1 – 5 kan overbygges ved adkomst Storgata fra 2. etasje og oppover.
b) Sikkerhet og tilgjengelighet i gangadkomstene ivaretas med tak , anlegg for tining av snø og is eller
tilsvarende
§ 7.3
Felles lekeareal for barn
G/lek 1 er felles for alle boliger i kvartalet.
G/lek 2 er felles for alle boliger i B/G1
G/lek 3 er felles for alle boliger i BFKG 1
G/lek 4 er felles for alle boliger i BFKG 2
F/K/lek 1 er felles for alle boliger i BFK 1.

Reguleringsbestemmelser for plan nr 1299
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a)

Fellesarealene skal opparbeids parkmessig med vegetasjon og definerte bruksflater/soner for lek/opphold for
barn og voksne. Lekeplassene skal opparbeides og utstyres med lekeutstyr i henhold til ”Forskrifter om
sikkerhet ved lekeplassutstyr”. Områdene skal ha belysning.
b) Plan for oppholds- og lekearealene skal være utarbeidet i henhold til kulturavdelingens retningslinjer
(10.06.94), og godkjennes av kommunen innen utbygging igangsettes.
c) Lekearealene skal stå ferdig før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligene, jfr
rekkefølgebestemmelsene.
d) Lekeplassen skal sikres på forsvarlig måte mot trafikkarealene, enten i form av gjerde eller annen form for
sikringstiltak, avhengig av terreng.
e) Arbeidskjørsel, lagring (herunder brakkerigg) er ikke tillatt i områder regulert til felles lekeareal når disse er
ferdig opparbeidet. Eksisterende vegetasjon skal på kyndig måte sikres under hele byggeperioden.
f) Snølagring tillates ikke på lekeplasser.

IV
Ihht. PBL § 26 gis følgende felles bestemmelser :
§8

PLANKRAV OG REKKEFØLGE

§ 8.1
Rekkefølgekrav
a) Felles areal for lek, gang og avkjørsel skal være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse for bygg
innenfor området. Kommunen skal godkjenne opparbeidelsesplanen før igangsettingstillatelse kan gis.
b) Før opparbeidelse av parkeringskjeller igangsettes skal bolig i Elvegata 4 være sikret rett til en p-plass i pkjeller, eller annet sted etter avtale ihht. 1.5 d)
§ 8.2
Dokumentasjonskrav
a) Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknad om rammetillatelse:
• begrunnelse for valg av utforming ihht. pkt. 1.1.3 d).
• støyberegning og tiltak mot støy for boliger etter gjeldene normer og forskrifter, jfr pkt 1.1.3 e).
b) Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknad om igangsettingstillatelse:
• plan for utearealer ihht. 7.3 b) med høyder og materialbruk utearealer, herunder typiske snitt av
overgang mellom bygg og utearealer
• riggplan
§ 8.3

Opparbeidelsesavtale
Det skal inngås opparbeidelsesavtale mellom berørte grunneiere / festere, Tromsø kommune (som eier
av kommunal grunn og tekniske anlegg) og utbygger, før igangsettingstillatelse kan gis.

Reguleringsbestemmelser for plan nr 1299
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MAT0011

Attestert av:

Produsert av:

Utskriftsdato/klokkeslett:

Tromsø kommune

Geir-Ulf Johansen - 1902 1933 1936

31.03.2014 kl. 13:08

31.03.2014 13.09

For utfyllende informasjon: www.kartverket.no/matrikkelbrev

Side 1 av 6

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet
Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på
fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan
også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre
innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

Orientering om matrikkelbrev
Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkellovens § 3 d) er
matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

Bruksnummer:

Gårdsnummer:

Kommune:

For matrikkelenhet:

Matrikkelrapport

31.03.2014 13.09

Vegadresse

Adressetype

Adresser

Nymatrikulering

Forretningstype

Forretninger

Rolle
Hjemmelshaver

35000

Andel
1/1

Matrikkelenhet
200/1318

Grunnkrets:
0103 HÅNDVERKEREN
Valgkrets:
1 SENTRUM
Kirkesogn:
11010101 Tromsø Domkirke
Postnr.område:
9008 TROMSØ
Tettsted:
8011 Tromsø

Kretser

Rolle
Mottaker

24.08.1837
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Arealendring
0

Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur

Bruksenhet Adresse
Håndverkervegen 2B
9018 TROMSØ

Areal (m2) Kommentar
336,9

Matrikkelbrev for 1902 - 200 / 1318

26

Adressekode Adressenr

Tinglysingsstatus

Navn
TOTAL PROSJEKT AS

Årsak til feilretting

Adressenavn
Adressetilleggsnavn
Skippergata

Status

Tinglyste eierforhold

Eierforhold

Føds.d./org.nr
880930532

Grunneiendom
SKIPPERGATA 26
24.08.1837
0
Ja
Nei
Nei

Tekst
Beregna areal for 200 / 1318

Arealrapport

Matrikkelenhetstype:
Bruksnavn:
Etableringsdato:
Skyld:
Er tinglyst:
Har festegrunner:
Er seksjonert:

Matrikkelenhet

31.03.2014 13.09

Rolle
Tiltakshaver

Kontaktpersoner

Adresse
35000 Skippergata
35000 Skippergata
35000 Skippergata
35000 Skippergata
35000 Skippergata
35000 Skippergata

26
26
26
26
26
26

Antall boenheter
1
3
2
0

Bruksenheter

Etasje
H04
H03
H02
H01

Etasje
BRA totalt
223.0
223.0
248.0
304.0

Bruksenhetsnummer
H0201
H0202
H0301
H0302
H0303
H0401

BRA annet
0.0
0.0
0.0
0.0
Ant. rom
2
2
3
2
3
6

Ant. boliger:
Ant. etasjer:
Vannforsyning:
Avløp:
Har heis:

Bruksareal
57
60
67
60
80
223

338
998
0
998
0
0
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Bruksenhet Adresse
Postboks 3687
9278 TROMSØ

Bruksenhetstype
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig

Bebygd areal:
Bruksareal bolig:
BRA annet:
Bruksareal totalt:
Alternativt areal:
Alternativt areal 2:
Oppvarming:

Føds.dato/org.nr Navn
Johannessen Brødrene AS
939461906

BRA bolig
223.0
223.0
248.0
304.0

Bygningsnr:
300 228 681
Løpenr:
Bygningsendringskode:
Bygningstype:
Store sammenb. boligbygg på 3 og 4 etg.
Næringsgruppe: Bolig
Bygningsstatus: Rammetillatelse
Energikilder:

Bygning og bygningsendring

Kjøkkentilgang Bad
Kjøkken
1
Kjøkken
1
Kjøkken
1
Kjøkken
1
Kjøkken
1
Kjøkken
1

6
4
Tilkn. off. vannverk
Offentlig kloakk
Nei

WC
1
1
1
1
1
1
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Matrikkelenhet
200/1318
200/1318
200/1318
200/1318
200/1318
200/1318

Datoer:
Rammetillatelse:
20.06.2011
Igangsettingstillatelse:
Tatt i bruk:
Midl. brukstillatelse:
Ferdigattest:

31.03.2014 13.09

N

Matrikkelbrev for 1902 - 200 / 1318

Oversiktskart for 200 / 1318
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Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 33

31.03.2014 13.09

N

Matrikkelbrev for 1902 - 200 / 1318

Teig 1 (Hovedteig)
200 / 1318
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Målestokk 1:250
EUREF89 UTM Sone 33

7732290,31

7732291,34

7732304,38

7732304,33

7732300,98

7732288,65

7732292,80

1

2

3

4

5

6

7

31.03.2014 13.09

Nord

Løpenr

653666,31

653692,10

653694,15

653668,09

653667,60

653663,64

653665,92

Øst

40
40
40
40
40
40

19 Terrengmålt: Annet
19 Terrengmålt: Annet
19 Terrengmålt: Annet
19 Terrengmålt: Annet
19 Terrengmålt: Annet
19 Terrengmålt: Annet

Radius
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Nøyaktighet
40

Øst: 653679

Målemetode
19 Terrengmålt: Annet

Ytre avgrensing

Nord: 7732296

Matrikkelbrev for 1902 - 200 / 1318

Ikke spesifisert Umerket
2,52 Ikke hjelpelinje

Ikke spesifisert Umerket
26,12 Ikke hjelpelinje

Ikke spesifisert Umerket
12,50 Ikke hjelpelinje

Ikke spesifisert Umerket
26,27 Ikke hjelpelinje

Ikke spesifisert Umerket
0,49 Ikke hjelpelinje

Ikke spesifisert Umerket
13,63 Ikke hjelpelinje

Grensemerke nedsatt i / Grensepunkttype /
Lengde Hjelpelinjetype
Ikke spesifisert Umerket
2,50 Ikke hjelpelinje

Arealmerknad:
Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33

Grensepunkt / Grenselinje

Areal: 336,9
Representasjonspunkt:

Areal og koordinater

LEVERANSEBESKRIVELSE
PROSJEKT: Skippergata 26
Leilighetsbygg med 17 leiligheter og 1
næringsareal. Boligen utføres i henhold til
gjeldende byggeforskrifter TEK 07.

Innhold
Del A – Bygningsmessig beskrivelse ........................................................................................................ 3
Fundamenter og mur: ......................................................................................................................... 3
Yttervegger i trekonstruksjon (fra utvendig side og inn): ................................................................... 3
Tak – takkonstruksjon, takrenner og beslag på tak (fra utvendig side og inn): .................................. 3
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Del B – Beskrivelse overflater, behandling og farger .............................................................................. 4
Gulv Leiligheter:................................................................................................................................... 5
Vegger og tak i leilighetene: ................................................................................................................ 5
Bad ....................................................................................................................................................... 5
Sportsbod i kjeller:............................................................................................................................... 5
Felles gang og trapp: ........................................................................................................................... 6
Trapperom i hovedbygg Gangareal og trapper fliselegges med 30 x 60 cm gråe fliser som er fuget
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synlig. ................................................................................................................................................... 6
Del D – Sanitær installasjon (vann og avløp) ........................................................................................... 6
Spesifikasjon pr. rom: .......................................................................................................................... 6
5) Kjøkken: ....................................................................................................................................... 6
6) Bad/vask: ..................................................................................................................................... 6
Del E – Ventilasjon ................................................................................................................................... 7
Del F – kjøkken, bad og garderobe .......................................................................................................... 7
Del G – Felles ........................................................................................................................................... 7
Uteareal: .......................................................................................................................................... 7
Fellesareal innvendig ........................................................................................................................... 7
Heis: ................................................................................................................................................. 7
Brann ................................................................................................................................................... 8
Strøm: .................................................................................................................................................. 8
1

Leiligheter: ....................................................................................................................................... 8
Felles:............................................................................................................................................... 8
Del H - Andre ........................................................................................................................................... 8
Parkering: ........................................................................................................................................ 8
Areal: ............................................................................................................................................... 8
Kvalitet leveranse: ............................................................................................................................... 9
Kabel-TV og Internett: ......................................................................................................................... 9

2

Del A – Bygningsmessig beskrivelse
Fundamenter og mur:
a) Fundamenter er dimensjoner i henhold til beregninger basert på lokale forhold
med hensyn til styrke og isolering.
b) Vegger er av betong som er isolert i henhold til TEK07.
c) Støpt gulv med 20cm isolasjon og radonsperre.

Yttervegger i trekonstruksjon (fra utvendig side og inn):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Kledning som vist på fasadetegning.
Lekter/spikerslag og vindsperre.
9mm gu gips.
Bindingsverk i 36x148mm, fullisolert.
Diffusjonssperre 0.15mm (plastfolie)
Krysslektring med 48 x 48 mm som er full isolert.
Gips: 1 lag standard gips på alle ytterveggene.
Vegger med Ei60 krav er det 2 lag gips, hvor det ytterste er protect (branngips).

Tak – takkonstruksjon, takrenner og beslag på tak (fra utvendig side og
inn):
a)
b)
c)
d)
e)

Utvendig takflater tekkes med protan sveisefolje.
Isoleres med fallisolasjon i henhold til TEK 07.
Takkonstruksjon av betong.
Betong vaskes og sprøytemales.
Nedløp kobles til et skjult nedløpssystem.

Etasjeskille:
a)
b)
c)
d)

Parkett 13,8mm.
24 mm trinnlydplate.
25cm betongdekke
Betong vaskes og males.

Innvendige vegger/dragere:
a) Innvendige vegger i 70,100 og 200mm bindingsverk med gips plater på hver side
og fullisolert med mineralull.
b) Skillevegger mellom leilighetene er 20cm betongvegger som vaskes og males.
3

Vinduer og dører:
a) Vinduer med 2 lags superenergiglass. Alle glass er med lydglass (32db),
gjennomsnittlig U verdi1,2. Vinduer leveres åpningsbare/fastkarm i henhold til
tegning. Vinduer er av trevirke med heldekkende aluminiumsbeslag på utsiden.
Innvendig er karm hvitmalt.
b) Ytterdører av aluminium med glassfelt og dørpumpe.
c) Innvendig type lette dører i slett utførsel og med «lufteterskel». Hvit utførsel med
standard låskasse. Håndtak i blank utførsel.

Listverk og utforinger:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Karmlist til dør og vinduer 13x58mm fabrikkmalt hvit.
Tak er listefrie. Overgang fuges og kan sprekke over tid.
Gulv listes i hvitmalt furu. 13 x 58 mm.
Eventuelle terskler listes i eik.
Utforinger til vinduer og dører er i ferdigbehandlet hvit MDF.
Merker etter stifter/spiker vil være synlige på listverk.

Pipe/ildsted:
Leveres ikke.

Platting og trapp:
a) Utvendig trapp/platting i trykkimpregnert trevirke.
b) Rekkverk på privat som vist på fasadetegning.

Del B – Beskrivelse overflater, behandling og farger
1. Utvendig kledning består av aluminiumsplater og panel av trevirke. (Se
fasadetegning) Kledning er ferdigbehandlet fra frabrikk og på påregnes maling av ny
eier.
2. Beslag under/over vindu og dør i aluminium.
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3. Tak er tekket med Protan sveisefolie.
4. Utvendig betong vil være ubehandlet og synlig.
5. Trykkimpregnert trevirke er ubehandlet, og bør behandles med egnet olje innen
6mnd.
6. Ytterdører i aluminium.
7. Vinduer og balkongdører er ferdigbehandlet i farge hvit på innsiden, og med
heldekkende aluminiumsbeslag på utsiden.
8. Innvendige dører er ferdig behandlet i farge; Hvit S0502y
9. Listverk er ferdig behandlet i farge; Hvit S0502y.
10. Rom oversikt:

Gulv Leiligheter:
Stue, kjøkken og soverom: 3-stavs eikeparkett.
Gang: Fliselagte gulv med gråe 30x60 cm. Kjøpt hos Flisekompaniet.

Vegger og tak i leilighetene:
Gipsvegger av gips flekksparkles og males med jotun prosjektmaling farge eggehvit s0502y.
Vegger av betong flekksparkles ikke vaskes og males med jotun prosjektmaling farge eggehvit
s0502y. Sår i betong vil være synlig.

Tak: Alle tak er av betong som sprøytemales med jotun prosjektmaling farge eggehvit s0502y. Sår og
V-fuger vil være synlig.

Bad
Vegger: 20 mm tetti membranplater. Fliselegges med hvite 20x50 cm fliser. Fuges med farge
Manhattan.
Gulv: Gråe 10 x10 cm fliser som fuges med Basalt.
Tak: Betong males med Jotun våtromsmaling.

Sportsbod i kjeller:
Vegger består av gips. Som ikke går helt til tak.
Tak Av betong som sprøytemales hvit.
Gulv er ubehandlet grovbetong.
5

Felles gang og trapp:
Trapperom i hovedbygg Gangareal og trapper fliselegges med 30 x 60 cm gråe fliser som er fuget
med basalt.
Tak og vegger består av betong som sprøytemales med Jotun prima clean. Sår og V-fuger vil være
synlig.

Del D – Sanitær installasjon (vann og avløp)
1.
2.
3.
4.

Sanitær installasjon utføres i «rør i rør» system.
Avløpsrør er luftet over tak.
Alle avløp er i MA rør «lyddempende rør».
Avløp er påmonterte jordingssystem som er koblet til fundamentjording.

Spesifikasjon pr. rom:
5) Kjøkken:

a) Oppvaskkum med vannlås og tilkobling for oppvaskmaskin.
b) Blandebatteri med tilkobling for oppvaskmaskin.
c) Vannstoppeventil under sokkel på kjøkkenbenk.

6) Bad/vask:

a) Wc med veggheng duravit starck 3 med dempelokk og cisterne type Geberit Monolith
(Hvit glass).
b) Dusjvegger av glass «heve/senk» som ikke vil være 100% tett mot gulv.
c) Baderomsinnredning med avløp og blandebatteri plassert på innredning. Type
innredning: Ida 60 cm fra Vikingbad i hvit høyglans fronter, helstøpt servant og speil
med integrert lys og stikk.
d) Sluk i gulv.
e) Tilkobling for vann og avløp til vaskemaskin.
f) Rør i rør skap på vegg.
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Del E – Ventilasjon
a) Ventilasjon av bolig er tilpasset de nye kravene i tekniske forskrift, dvs. at det er
levert balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Tilluft og avtrekk er plassert i
henhold til ventilasjons prosjektering. Ventilasjonsaggregat har høy virkningsgrad.
Aggregat er plassert over koketopp på kjøkken.
b) Felles bod areal ventileres med vifte i vegg.

Del F – kjøkken, bad og garderobe
a) Garderobeskap: følger ikke med.
b) Baderomsinnredning: Ida 60 fra Vikingbad med hvit høyglans fronter, helstøpt
servant og speil med integrert lys og stikk.
c) Kjøkkeninnredning: Leveres fra Drømmekjøkken type stil med hvite fronter og
integrerte hvitevarer av god kvalitet. Benkeplate som 40mm laminert. Oppvaskbenk
med nedfelt oppvaskkum av stål.
d) Hvitevarer: Integrert komfyr, steketopp med komfyrvakt, kjøl/frys og oppvaskmaskin.

Del G – Felles
Uteareal:




Uteområdet er opparbeidet med platting, belegningsstein og sitteplasser.
Postkasse til hver enhet.

Fellesareal innvendig


Felles gang/trapp/sprinkler-rom og gang-areal ved bodene i 1. etg

Heis:
Felles heis som går fra kjeller til øverste etasje.
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Brann




Til hver leilighet og fellesareal er det levert med 1 stk. 6kg pulverapparat.
Seriekoblet brannvarslingsanlegg for hele bygget med direktetilkobling til
brannvesenet.
Bygget er boligsprinklet i henhold til brannrapport og sprinkler prosjektering.

Strøm:
Leiligheter:






Stue/sov/kjøkken/gang: Downight El.nr Skylight 7w LED – hvit 3209734. Styres over
dimmer.
Kjøkkeninnredning: innfelte downlight over dimmer. Leveres av Drømekjøkken.
Utelys på balkong: Nordlys Sandvik 2 x 4 El. nr: 3185467 over bryter.
Oppvarming: stue/kjøkken/sov varmes opp med panelovner. Bad og vindfang varmes
opp med varmekabel over termostat.

Felles:







Inntaksskap utvendig.
Heis.
Lys, frostvakt (varme) og avtrekksvifte sportsboder i kjeller.
Lys inne i felles bod: Enøk 2x9 over bryter.




Utelys: Norlys Sandvik 2 x 4 w LED El. nr: 3185467.
Varmekabler i fortau mot øst ca 25m2. Varmekabel foran inngangsparti i 2. etg. ca. 15m2.
Lys på vegg ved trapp: 3 stykk vegglys i hver trapp. Totalt 12 stykk over felles sensor. Type
http://www.nordesign.no/main.aspx?page=article&artno=212430206
LED spotter himling utenfor inngangsparti 2. etg. 3 stk. styres av sensor.
LED spotter i himling trapperom: Hvit farge http://optime.no/Product/Index/184



Ansvarlig for el installasjon i bygget er Arctic Installasjon.



Del H - Andre
Parkering:

Det følger ikke med parkering. De som trenger parkering kan kontakte Tromsø
parkering og forhøre seg om det er ledige plasser i parkeringssonen.

Areal:

Areal er ikke ikke oppmålt av takstmann. Avvik kan forkomme.
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Kvalitet leveranse:
Arbeidet på eiendommen utføres i utgangspunktet etter normale toleransekrav i NS
3420, siste revidering (utgave 3) og byggforsk detaljblad 520.008. Eventuelle målinger
av toleranse skal generelt utføres når boligen er ny og før møblering, og det
anbefales at en eventuell måling utføres før en legger inn bud. Det gjøres spesielt
oppmerksom på at tre er et levende materiale som påvirkes av temperatur og
fuktighet, noe som kan medføre enkelte sprekkdannelser det første året (typisk i
hjørner og overgang mellom vegg/himling), uten at dette er en reklamasjon på
arbeidet.

Kabel-TV og Internett:
På vegne av sameiet er det inngått en avtale med Canal Digital (bindingstid på 5 år).
Det skal ikke monteres parabol eller andre antenner på bygget mht. estetikk
(søknadspliktig).
Utbygger: Total prosjekt AS. Totalentreprenør: TotalRenovering A/S.
Selger: TotalEiendom v/Vibeke Pedersen. Telefon 906 60 348 eller e-post
vibeke@totalrenovering.no
Leveransebeskrivelse tar utgangspunkt i en nøkkelferdig bolig.
Denne leveransebeskrivelsen er veiledende og avvik må påregnes.
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Eierqeksionssameiet (heretter kalt same.iet) bestAr
..1.t.'(antall) boligseksjoner (og ...1.... (antall)
"u
oppdelingsnaringsseksjoner)_.i jenhold
begjaring datert 1|. 9l.tl.(oato).

til

Sameiet har til form6l 6 ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjonen av ovennevnte
eiendom iTromso kommune, med fellesanlegg av
enhver art.

s 2 oRGANTSERile AVSAIiE|EIOG RADERETT
Seksjonen kan ikke skilles fra deltakerinteressen i
sameiet. Hver sameier har hjemmel til sin seksjon,
med rett til bruk av den leilighet eller det naringslokalet som er knyttet til bruksenheten. Hver
sameier plikter 6 overholde bestemmelsene som
falger av oppdelingsbegjaringen; eierseksjonsloven; disse vedtekter; samt generelle ordensregler fastsatt av sameiermotet.
Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i
samsvar med formAlet, og mA ikke nyttes slik at
det er til unodig eller urimelig ulempe for brukerne
av ovrige seksjoner.

Fellesanleggene mi ikke nyttes slik at andre
brukere unodig eller urimelig hindres i den bruk av

er avtalt eller forutsatt. BAde
utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til styret.

anleggene som

Ledninger,

rcr og

liknende

nodvendige
installasjoner kan fores gjennom bruksenheten
hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren.

gi adgang til bruksenheten
nodvendig ettersyn og vedlikehold

Sameieren skal

for
av

installasjonene.

inn til seksjonen, og elektriske ledninger til og med
seksjonens sikringsboks.

Ytre vedlikehold av eiendommen med bygningen,
fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, herunder

trappeoppganger

og

inngangsdorer

gangene, er sameiets ansvar.

Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikke
er knyttet den enkelte bruksenhet. Felles-

til

utgiftene skal fordeles mellom sameierne etter
stsrrelsen pA sameiebrokene med mindre annet
gyldig vedtas med tilstrekkelig flertall. De andre
sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for

krav mot sameieren som folger av

sameie-

forholdet. Pantekravet kan ikke overstige et belop
som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens
grunnbelop pA det tidspunkt da tvangsdekning

opp-

6r@urHoll)sl!.t
Sameiermstet vedtar avsetning til fond til dekning
vedlikeholdsutgifter, pAkostninger
eller andre fellestiltak pA eiendommen. De belop
seksjonseierne skal innbetale tilfondet, innkreves i
den mAnedlige betaling til dekning av felles-

av fremtidige

utgiftene.
,s

6
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Erverver og leier av seksjon mA meldes til styret
for registrering.
s 7 STYRET

Sameiet skal ha et styre som skal bestA av en
leder og to andre medlemmer med varamedlemmer. Det kan vedtektsfestes at styret skal ha flere
medlemmer. Styret velges av sameiermotet med
alminnelig flertall og for to 6r. Styrets leder velges
sarskilt. Kun fysiske personer kan vare styremedlemmer.
s

I

STYRETS KOilPETAT{SE

Styret skal sorge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sorge for forvaltningen av

sameiets anliggender i samsvar med lov,
vedtekter og vedtak i sameiermotet. S$ret har
herunder - i samsvar med lov om eierseksjoner - 6
loven eller
vedtektene er lagt til sameiermotet.

treffe alle bestemmelser som ikke

s 3 FELLESUTGTFTER

til

i

Avgjorelse som kan tas av et vanlig flertall i sameiermote, kan ogsS tas av styret om ikke annet
folger av lov eller vedtekter eller sameiermotets
vedtak i det enkelte tilfelle.
I felles anliggender og ved salg, pantsettelse eller

bortfeste, representerer styret sameierne og

forplikter dem ved sin underskrift. Lederen og ett
styremedlem fellesskap forplikter sameiet og
tegner sameiets navn. Styret kan gi prokura.

i

oil

STYREMoTET

besluttes gjennomfo rt.

s9

s 4 VEDLTKEHOLD

styremoter s5 ofte som det trengs. Ett styremedlem eller forretningsforer kan kreve at styret
sammenkalles. Styret kan treffe vedtak nir mer
enn halvparten av medlemmene er til stede.
Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjor lederens stemme utslaget. De som

Styreleder skal sorge

lnnvendig vedlikehold av egen seksjon samt andre
rom som hsrer under seksjonen, p6hviler fullt ut -

for egen

regning

- den enkelte

sameier.

lnnvendige vann- og avlopsledninger omfattes av
vedlike-holdsplikten til og med forgreiningspunktet

for at det

avholdes

stemmer for et vedtak, m6 likevel utgjore mer enn
en tredjedel av styremedlemmene.

eller utvidelse av eksisterende bruksenheter.

Styremotene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder til stede og det ikke er valgt noen nestleder,
skal styret velge en msteleder. Styret skal fsre
protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal
underskrives av de fremmstte styremedlemmene.
s ro SAIf,EtERtoTET

Den overste myndighet

i

o omgjoring av fellesarealer til nye bruksenheter
o salg, kjop, bortleie eller leie av fast eiendom,
herunder seksjon

.
r

sameiet utoves av

sameiermotet. Ordinart sameiermste holdes hvert
Ar innen utgangen av april m6ned. Ekstraordinart
sameiermote skal holdes n6r styret finner det

nodvendig, eller nAr minst

to

i

sameiet som tilhorer eller

skal tilhore sameierne i fellesskap.

andre rettslige disposisjoner over fast eiendom
som 96r ut over vanlig forvaltning.

samtykke til endring av form6l for bruksenhet
og til reseksjonering som medforer oking av
det samlede stemmeantallet.

o tiltak som har sammenheng

med sameiernes

bo- eller bruksinteresser og som gir ut over
vanlig forvaltning og vedlikehold, n6r tiltaket
fsrer med seg okonomisk ansvar eller utlegg
for sameierne pi mer enn 5 prosent av de

sameiere som

tilsammen har minst en tiendedel av stemmene
krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de
onsker behandlet.

6rlige fellesutgiftene.

lnnkalling til sameiermotet skal skje skriftlig til
medlemmene med varsel pA minst 6tte dager hoyst tjue dager. Ekstraordinart sameiermote kan
- om det er nodvendig - innkalles med kortere frist
som allikevel skal vere minst tre dager.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller
vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak
som innebarer vesentlige endringer av sameiets

Styret skal pA forhAnd varsle sameierne om dato
for sameiermotet og om siste frist for innlevering
av saker som onskes behandlet.

sr

Skal et forslag, som etter lov om eierseksjoner

eller vedtektene mA vedtas med minst

to

tredjedels flertall, kunne behandles pdr motet, md
hoved-innholdet vare angitt i innkallingen.

Blir sameiermste som skal holdes etter loven,
vedtekter eller vedtak pA sameiermote, ikke
innkalt, kan en sameier, et styremedlem eller
forretningsforer kreve at skifteretten snarest, og

for

sameiernes felles kostnad, innkaller til

sameiermote.

$ 11 SAKER SOU SI(AL BEHAUpLEE

PA

karakter, krever tilslutning fra samtlige sameiere.

t,Qil EAlrElElillll|rET., :r,.,,,.

I sameier som bare inneholder boligseksjoner, har
hver seksjon en stemme. Sameieren har rett til 6
mote ved fullmektig. Fullmektigen skal legge fram
skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses 6
gjelde forstkommende sameiermote, med mindre
annet fremg6r. Fullmakten kan nAr som helst
kalles tilbake. Sameieren har rett til A ta med
ridgiver. RAdgiveren har bare reft til 6 uttale seg
dersom sameiermotet gir tillatelse.

Styreleder og forretningsforer plikter 6 vare til
stede pA sameiermotet, med mindre det er
ipenbart unodvendig eller det foreligger gyldig

forfall. Revisor og ett ekstra husstandsmedlem fra
hver boligseksjon har oppmote- og talerett pd

ORDTI{ERTSAUEIERIMTE

sameiermotet.

PA det ordinare sameiermotet skal disse saker

fores
protokoll over de saker som behandles, og alle
vedtak som treffes av sameiermotet. Protokollen
leses opp for motets avslutning og underskrives
av motelederen og minst en av de tilstedevarende
sameierne valgt av sameiermstet. Protokollen skal

behandles:

o Konstituering.
o Styrets regnskapsoversikt for

foregiende

kalender6r til eventuell godkjenning.

Det skal under motelederens ansvar

holdes tilgjengelig for sameierne.

o Valg av styremedlemmer.
. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

s 14 REVTSJON OG REGNSKAP
(Sameier med 21 eller flere seksjoner skal ha 6n

S 12IU|OTELEDELSE OG INNKALUilG

eller flere

statsautoriserte

eller

registrerte

Sameiermstet skal ledes av styrelederen med
mindre sameiermotet velger en annen moteleder
som ikke behover vare sameier. Med de unntak
som folger av lov eller vedtektene avgjores alle
saker med alminnelig (simpelt) flertall av de avgitte
stem mer. Ved stemmel khet foretas loddtrekn ng.

revisorer. Det samme gjelder sameier med ni eller
flere seksjoner, der mindre enn tre fjerdedeler er
boligseksjoner. I slike sameier skal styret sorge for
at det blir fort regnskap og utarbeidet 6rsoppgjor
etter reglene i lov om regnskapsplikt av 13. mai

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte
stemmene i sameiermotet for vedtak om:

Sameiets revisor velges av sameiermotet og
tjenestegjor inntil ny revisor velges. Styret skal
sorge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsforsel.
Regnskap for foregAende kalenderAr skal legges
frem pi ordinart sameiermste.

i

i

o ombygging, p6bygging eller andre endringer av
bebyggelsen eller tomten som etter forholdene
sameiet gAr utover vanlig forvaltning eller

i

vedlikehold.

1977 nr.35.)

-

$ISFORRETUNGSFSREII' t .,
Sameiermotet kan med vanlig flertall vedta at
sameiet skal ha en forretningsforer.

Det horer inn under styret 6 ansette forretningsforer og andre funksjonarer, gi instruks for dem,
fastsette deres lonn, fore tilsyn med at de oppfyller
sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed.

Ansettelsen kan bare skje pA oppsigelse med en
oppsigelsesfrist som ikke md overstige seks
m6neder.

Med

to

tredjedels flertall kan sameiermotet

samtykke i at avtale om forretningsforsel gjores
uoppsigelig fra sameietes side for et lengre

tidsrom, men ikke for mer enn fem

Ar.

motet om rettshandel overfor seg selv eller om

eget ansvar. Heller ikke kan noen delta i
avstemning om rettshandel overfor tredjemann

eller om tredjemanns ansvar dersom vedkommende har en fremtredende personlig eller
okonomisk sarinteresse i saken.

Styremedlem eller forretningsforer mi ikke delta i
behandlingen eller avgjorelsen av noe sporsmil
som vedkommende har en fremtredende personlig
eller skonomisk sarinteresse i.

!

2r FORHOLITET nL LOVOT ETERSEK&,ONER

For si vidt ikke annet folger av disse vedtekter,
eller n6r vedtektene strider mot eierseksjonsloven,
gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 27. mai
1997.

********************

s 16 ilrsuGHoLD
Hvis en sameier - til tross for advarsel - vesentlig
misligholder sine plikter, kan styret pilegge
vedkommende A selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens $ 26. Advarsel skal gis skriftlig og

opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til
6 kreve seksjonen solgt. PAlegget om salg skal gis
skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves
solgt ved tvangssalg hvis pilegget ikke er
etterkommet innen en frist som ikke skal settes
kortere enn seks mAneder fra pilegget er mottatt.

Dfsse .v€dtelder er v.dtatt ,.l

konotittrefendq
sameiermote i me<thoH av lov om eierselajoner
23. mai 1997 nr.31 $ 28

Tromso, den

s 17 FRAVTKELSE

Medforer sameierens oppforsel fare for
odeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller er sameierens oppforsel til
alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens
ovrige brukere, kan sameiets styre kreve

seksjonen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jfr.

fravikelse

Navn

AV

eierseksjonslovens $ 27.

s 18 BYGNTilGSTESSTGE ARBETDER

Utskifting

av vinduer og dorer, oppsetting

av
markiser, endring av fasadekledning, endring av
utvendige farger etc., kan skje etter en samlet plan
for den enkelte bygning og etter foregAende
godkjenning av styret.

Tilbygg/p6bygg og andre arbeider som skal
meldes til bygningsmyndighetene, mA godkjennes
av styret for byggemelding kan sendes. Hvis det
sokes om endringer av ikke uvesentlig betydning
for de ovrige sameierne, skal styret forelegge
sporsmAlet for sameiermotet til avgjorelse.

s 19 ENDRTNGER r VEDTEKTENE
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av
sameiermotet med minst to tredjedeler av de
avgitte stemmer.

s 20 HABTUTETSREGLER FOR SATT|EEBmTE
OG STYRE

lngen kan som sameier eller fullmektig eller ved
fullmektig delta i noen avstemning pi sameier-

Navn

