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Norrøna Boligpark er en sjelden mulighet for deg 

som er kresen når du er på boligjakt. Fra første trinn i 

planleggingen, har fokus vært på å gjøre prosjektet til et 

av Tromsøs flotteste. Den arkitektoniske utformingen gir 

«lette» bygg med relativt få leiligheter i hver blokk. Valget 

med å legge byggene i randsonen av området har vært 

helt bevisst for å skape unikt store uteområder mellom 

bygningene. 

I utformingen av Norrøna Boligpark har vi lagt stor vekt 

på variasjon i boligtypene. Hensikten har vært å få et 

mangfoldig bomiljø med beboere i alle aldersgrupper 

og livsfaser. Erfaringen så langt har vært at vi har lykkes 

veldig bra. Yngste beboer er bare noen måneder gammel, 

mens den eldste har passert 80.

Vi har vært opptatt av det lille ekstra i alt, fra arkitektur 

og design, til hvilke tilvalgsmuligheter du får. Vi tror at 

du vil kjenne igjen følelsen av kvalitet når du kommer 

til Norrøna Boligpark. I fellesarealene har vi brukt store, 

flotte fliser, LED-lys innfelt i himlingen og fine håndrekker i 

trappene. En liten bagatell, kanskje, men alle postboksene 

i inngangspartiene har adresseskilt av samme type. Og 

ikke minst er vi ganske stolte av det særegne designet i 

merking og skilting som Tank Design har hjulpet oss med. 

Hver blokk har fått sin egen identitet.

Norrøna Boligpark  
– det lille ekstra

Bildet er tatt fra stylet, ferdigstilt leilighet. I 
fremstillingen kan det ha vært utført tilvalg og 
endringer. Se leveransebeskrivelse for standard.

Bildet er tatt fra stylet, ferdigstilt leilighet. I 
fremstillingen kan det ha vært utført tilvalg og 
endringer. Se leveransebeskrivelse for standard.
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Idunn, som er femte byggetrinn av totalt ni i Norrøna Boligpark, 

består av 31 leiligheter. For at så mange som mulig skal finne 

akkurat den leiligheten som passer seg, har vi hele 12 forskjellige 

leilighetstyper med fine planløsninger; alt fra effektive, små 

toroms, via romslige treroms, fireroms med takterrasser og 

til toetasjes «town house» (rekkehus i blokk) – perfekt for 

barnefamilier. Størrelsene varierer fra 40 til 161 kvm. Alle har 

egen markterrasse eller balkong, mange sågar to, fordi de aller 

fleste leilighetene er gjennomgående. Noen av boligene, blant 

annet rekkehusene, har separat inngang med en hageflekk foran 

eller bak. 

Idunn har to fellesinnganger, hver med eget trapperom og egen 

heis. På den måten får vi et lite antall leiligheter pr. etasje, noe 

som gjør at vi slipper lange korridorer. Fra garasjeanlegget under 

blokka kan du ta heisen opp, nesten rett inn i leiligheten.

Begynner ditt nye eventyr her?

IDUNN
- vårt femte byggetrinn
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I dag forbinder de fleste tromsøværinger Norrøna-navnet med feltet 

som ligger på sørsiden av Langnesbakken, nedenfor Stalheim. 

Opprinnelig var imidlertid Norrøna navnet på området som ligger 

mellom Langnesbakken og Nøkken-feltet i Workinnmarka.

Simen Workinn flyttet til Tromsø fra Gudbrandsdalen på slutten av 

1800-tallet. Han kjøpte en eiendom i sentrum, nærmere bestemt 

der Gullsmed Kristiansen ligger i dag, og etablerte seg som 

skomaker. Etter hvert fikk Workinn kjøpe en stor landbrukseiendom 

på vestsiden av Tromsøya. Han bygde et hus og en driftsbygning 

på eiendommen. Huset står den dag i dag, nede i Langnesbakken.

Oppe på pynten, rett overfor svingen i dagens Langnesbakke, 

fradelte Simen i 1921 en eiendom fra hovedbruket. Denne 

eiendommen ble kalt Norrøna. Her bygget han et, etter datidens 

standard, stort hus rundt midten av 1920-tallet.

Simen Workinn fikk huset oppført, trolig bygd av tømmer fra 

russeprammer som rak inn i Giæverbukta. Simen bodde selv der 

i noen år før han flyttet tilbake til gammelgården lenger nede mot 

sjøen. Hans sønn Bjørnar overtok da huset, og det ble et hjem for 

Workinn-familien i årene deretter. På midten av 60-tallet bygde 

Bjørnars sønner Børre, Sigmund og Lars sine boliger på Norrøna. 

Disse boligene står der fortsatt.

Historien om
Norrøna
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Bygningskonstruksjon

Fundamenter og banketter er utført i armerte 

betongkonstruksjoner tilpasset de stedlige 

grunnforhold. Hovedbæresystem som betong-/

stålkonstruksjoner og hulldekker. Etasjeskiller 

i betong/hulldekker. Yttervegger i bindingsverk 

med isolasjon i henhold til gjeldende 

byggeforskrifter, innvendig fuktsperre og 

gipsplater. Leilighetsskille/bærevegger i isolert 

bindingsverksvegg, kledd med gipsplater. Yttertak 

er utført med hulldekke isolert på oversiden, 

og tekket med mekanisk festet membran/

folietekking.

Utvendig standard

Fasader i platematerialer samt impregnert 

trepanel. Ytterdører er slette, malte. Balkonger 

er levert som element/stålramme. Avrenning 

i nedløpsrør til terreng. Enkelte av balkongene 

er på grunn av støybestemmelsene levert som 

innglasset med mulighet for åpning. Innglassing 

er ikke å betrakte som tett konstruksjon. 

Vanninntrenging må derfor påregnes. Gulv på 
balkonger og terrasser som tremmegulv av tre. 

Radonsperre er lagt i gulv mot grunn. På terrasser 

inngår stikkontakt og belysning.

Innvendig standard

Tak

Tak er levert med nedforet gipshimling, som er 

sparklet og malt. I stue/kjøkken helsparklet, mens 

i øvrige rom skjøte- og flekksparklet. Med unntak 
av mindre takarealer der tekniske kanalføringer 

er innkasset, er minste takhøyde ikke lavere 

enn 2,40 meter. På bad vil takhøyden kunne 

være ca. 2,30 meter. Tekniske installasjoner 

er innkasset der nødvendig. Sjakter er vist på 

leilighetsplanene. Forbehold tas for justeringer 

av sjaktenes utforming og plassering som 

konsekvens av detaljprosjektering. Tak i garasje 

og sportsboder er levert som betongelement med 

støvbundet flate. Tak i trapperom og korridorer 

som nedforet gipshimling.

Gulv
Leilighetene er levert med enstavs parkett type 

lys eik på alle rom unntatt entré og bad. På bad 

består gulvet av flis. I entré, eller i naturlig del 
av stue ved inngangsdør dersom den aktuelle 

leiligheten ikke har separat entré, flis på gulv. 
Gulv i felles korridorer som flis.

Vegger

Vegger på bad er levert med flis. I øvrige rom 
består vegger av skjøte- og flekksparklet malt 
gips, malt i varierende farger for den enkelte 

leilighet. Vegger i felles trapperom er levert i 

sparklet og malt betong. Deler av trapperom ved 
inngangspartier er levert som trepanel. Vegger 

mellom leilighetene og mot trapperom er levert 

som lydvegg i henhold til gjeldende forskriftskrav.

Vinduer og dører

Vinduer i yttervegg er levert som malte trevinduer 

med aluminiumskledning. Vinduer med 

barnesikring og nødvendige beslag. 

Inngangsdører til leilighetene er levert som 

slett, malt overflate, med lås og vrider i blank/
matt utførelse. Heve-/skyvedører og øvrige 

balkongdører er hvitmalte med trepunkts lukking. 

Innvendige dører er malte, med slette dørblad, 

låskasse samt standard vrider i blank/matt 

utførelse. 

Foringer, gerikter og listverk

Overgang mellom tak og vegg er levert listefritt 

med akryl i overgangen. Gulvlist er levert som 
parkettlist i eik. Foringer og gerikt i hvit utførelse, 

med synlig innfesting. 

Sportsboder

Vegger er utført som aluminiumselementer. 

Enkelte av bodene har noen vegger av betong. 

For å tilfredsstille de krav som gjelder for 

Leveransebeskrivelse

Generelt

Bygningsmessig leveranse følger teknisk forskrift, 

TEK 17. Utførelsen er basert på «normal» 

toleranse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at 
enkelte av de materialer som benyttes, påvirkes 

av temperatur og fuktighet, noe som eksempelvis 

kan medføre sprekkdannelser de første par årene 

(typisk i hjørner og i overgang mellom vegg og 

himling). Elektroleveransen følger nyeste forskrift, 

NEK 400-2014. 

Enkelte illustrasjoner i tegningsmateriale 

og salgsdokumenter kan avvike fra endelig 

leveranse, uten at avviket er å anse som en 

mangel. Angitte arealer i prospekt og tegninger 

er beregnet på basis av arkitektens tegninger. 

Mindre avvik mot faktisk bygget må påregnes, 
og gir ikke rett til prisavslag eller annen 

kompensasjon. Terrasser, plattinger og utearealer 

etc. er ikke medregnet i arealer med mindre 

særlig spesifisert. Møbler, gardiner eller annet 
utstyr/innredning inngår ikke i leveransen. 

Uteområder

Uteområder opparbeides i henhold til 

utomhusplan. Planen er kun indikativ hva angår 

beplanting. For byggetrinn 5 er ikke alle arealer 

opparbeidet, kun de som er spesifisert å tilhøre 
byggetrinnet.

Parkering

Parkering skjer i parkeringsanlegg under de 

respektive bygg. Innkjøring via rampe fra 

utsiden av bebyggelsen. Parkeringsanlegget er 

sammenbundet delvis med kulvert og delvis som 

sammenbygget. Parkeringsplassene kan ha opp 

til ca. 1:20 i stigningsgrad. Parkeringsanlegget 

leveres med avtrekksventilasjon for CO2. For 

hele utbyggingsprosjektet Norrøna Boligpark er 

tilstrekkelig antall gjesteparkeringsplasser avsatt. 

For byggetrinn 5 er gjesteparkering av midlertidig 

karakter. 

Avfallshåndtering 

System for avfallshåndtering er etablert 

som søppelsug. Nedkastpunkter er plassert 

på sentrale steder i uteområder, mens 

tilkoblingspunkt for sugebil er på utsiden av 

bebyggelsen, mot Hulderveien.

Postkasser

Låsbart postkassesystem er montert i 

inngangsparti til hver oppgang.

Sykkelparkering

Sykkelparkering er plassert i eget rom ved 

inngang G.

Oppvarming

Norrøna Boligpark forsynes med fjernvarme som 

kilde til oppvarming og varmtvann. Distribusjon 
i leiligheter skjer i form av vannbåren gulvvarme 

i stue, kjøkken og gang/entre. Soverom leveres 

uten varmekilde, men stikk for panelovn 

monteres. På bad er elektriske varmekabler 

benyttet. Felles varmesentral for prosjektet er 

plassert i teknisk rom i kjelleren i byggetrinn 1. 

Varmtvann leveres fra felles varmtvannsberedere 

via fjernvarmeanlegget. 

Det er ikke montert energimålere i de enkelte 
boenheter, ei heller i den enkelte blokk/sameie. 

Forbruk av energi avregnes etter boenhetenes 

sameiebrøker.
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dørtelefonanlegg med fjernstyrt åpningsfunksjon 

for hver leilighet. Belysning i uteområdene 

i henhold til utomhusplan. For byggetrinn 5 

etableres ikke belysning i alle arealer, kun det 

som er spesifisert å tilhøre byggetrinnet.

El-bil

Hovedtavle og strømforsyning er klargjort for 

å ha kapasitet til at alle parkeringsplasser i 

garasjeanlegget kan ha ladepunkt for el-bil. 

Installasjon av ladepunkt gis som tilvalg med 

tilleggspris. 

Diverse

Byggerengjøring er utført. Byggerengjøringen 

innebærer ikke rundvask, men omfatter rydding 

og grovrengjøring. Egenvask må påregnes ved 

innflytting.

Prosjektet leveres med fiberbasert 
internettforbindelse (100/100 Mbps) installert i 
bygget. Kostnaden til internettforbindelse inngår 

i felleskostnadene. Eventuelt TV-abonnement må 

tegnes av den enkelte beboer.

boligsprinkling, er øverste del av vegg mellom 

bodene bygget i stålnetting. Støpt gulv på grunn 

med støvbinding. Boddører med hengelås. Alle 

boder har stikkontakt.

Trapperom og heis

Trapper i trapperom/-hus og fra kjellergarasje 

er levert i betong. Flis i repos og trinn. Heis 

fra parkeringsanlegg til alle etasjer, med 

nødtelefon installert. Heis har plass til båre for 

syketransport.

Kjøkken-, bad- og garderobeinnredning

Kjøkken er levert av Nova Interiør AS. Omfanget 

av kjøkkeninnredning framgår av leverandørens 

tegninger.

Noen kjøkken er levert i mørk grå MDF, mens 
andre er i hvit MDF. Benkeplate i laminat, grå eller 
hvit farge. Oppvaskbenk med nedfellingsbeslag 

av rustfritt stål. Ett stk. ettgreps blandebatteri 

for oppvaskbenk med kran for oppvaskmaskin. 

Hvitevarer fra Electrolux inngår i leveransen 

for enkelte av leilighetene. Kontakt megler for 

nærmere informasjon.

Baderomsinnredning i hvitt laminat, med 

servant, ettgreps blandebatteri og speil med 

lys. Vegghengt klosett. Det er avsatt plass for 
vaskemaskin og tørketrommel. Avtrekk for 

tørketrommel leveres ikke. Dusj med ettgreps 
dusjbatteri med «rainshower» og hånddusj, samt 

foldbare dusjvegger.  

Garderobeskap inngår ikke i leveransen.  

Brannutstyr

Lokalt brannvarslingsanlegg med detektor 

og alarmklokke i leiligheter og fellesrom. 

Brannvarslingsanlegget er tilknyttet lokal 

brannsentral. Bygget er levert med automatisk 

boligsprinkelanlegg. Sprinkelhoder er skjult bak 

lokk i himlingen i leilighetene. I fellesarealer 

kan sprinkelhoder være synlige. Brannslange er 

montert i parkeringsanlegget.

Ventilasjon

Leilighetene er levert med balansert 

ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Hver 

leilighet har eget ventilasjonsaggregat, med 

friskluftsinntak i yttervegg og avkast over yttertak 

eller i yttervegg. Ventilasjonsaggregat er plassert 

i bod eller entré. For kjøkkenavtrekk benyttes 

plasmafilter.

Pipe og ildsted

Pipe og ildsted inngår ikke i leveransen. Pipe og 

ildsted kan heller ikke ettermonteres. Det samme 
gjelder for gasspeis eller annen tilsvarende 

varmekilde.

Elektriske installasjoner 

 

Generelt
Installasjonene er i hovedsak lagt skjult i vegg/

gulv, bortsett fra i lyd-/branncelle-begrensende 

konstruksjoner og i leilighetsskillevegger og 

vegger i betong, der åpne installasjoner kan være 

benyttet. Sikringsskap med automatsikringer 

og jordfeilbryter er plassert i bod eller entré. 

Sameiet har tegnet eget strømabonnement for 

fellesanlegg. 

Leiligheter

All belysning er LED. På alle rom unntatt soverom 
og bod, er levert innfelte downlights. Ringeknapp 

ved inngangsdør til hver enkelt leilighet. 

Stikkontakter i samsvar med bestemmelsene i 

teknisk standard.

Korridorer og utvendig

Cellestyrt lys i trapperom, korridorer og 

parkeringsanlegg (styres av fotocelle). Utelys 

ved hver hovedinngang/fellesgang og ved 

nedkjøring til parkeringsanlegg. Varmekabel 

under/foran porten til parkeringsanlegg. Port-/
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unike bomuligheter og bomiljø for folk i alle aldre 

og livsfaser. 

Bebyggelsen i Norrøna Boligpark omkranser to 

store, innbydende tun. Her vil småbarnsfamilier 

trives like bra som de mer voksne. All parkering 

vil skje i et underjordisk parkeringsanlegg. Tunet 

vil derfor være helt bilfritt og danne et flott leke- 
og oppholdsmiljø. 

BEBYGGELSEN 

Idunn omfatter en sammenhengende 

blokkbebyggelse med til sammen 31 

leiligheter og garasjeanlegg. Bygget vil 

bli oppført med hovedbæresystem som 

betong-/stålkonstruksjoner og hulldekker. 

Fasadematerialer vil være i tre og platekledning, 

utført i tilnærmet vedlikeholdsfrie materialer. 

Etasjeskiller utføres i betong/hulldekker. For øvrig 

henvises til leveransebeskrivelse datert 10.03.22. 

UTOMHUSAREALER 

Utomhusarealene for de respektive 

delprosjektene innen boligområdet ferdigstilles 

samtidig med ferdigstillelse av de enkelte 

byggene eller så snart årstiden tillater det. 

Uteareal utenfor boliger med egen inngang i 

første etasje vil bli organisert som tilleggsdel(er) 

til kjøpers boligseksjon. Øvrig utomhusareal vil 

bli overskjøtet til Norrøna Boligpark velforening 

når hele utbyggingen av Norrøna Boligpark er 

ferdigstilt. Velforeningen har driftsansvaret 

for utearealene selv om overskjøting av 

eiendommene ikke er gjennomført. 

INNHOLD OG STANDARD 

Leilighetene leveres med gjennomgående 

god standard, blant annet med flislagte bad, 
parkett på alle rom unntatt entré og bad, 

nedforet himling, LED-belysning, oppvarming 
med fjernvarme til vannbåren gulvvarme i 

sentrale rom, balansert ventilasjon med høy 

varmegjenvinningsgrad og høyhastighets 

fiberkabel for internett. For øvrig henvises til 
leveransebeskrivelse. 

BODER OG GARASJEPLASS 

Til hver leilighet medfølger én sportsbod plassert 

i parkeringskjeller. Hver leilighet har rett til 

kjøp av én parkeringsplass i parkeringskjeller. 

Parkeringsplassen kan kjøpes for kr 260.000 

pr. plass. Retten må benyttes innen innflytting. 
Dersom kjøper ikke ønsker å benytte seg av 
retten til kjøp av parkeringsplass, vil selger gi 

retten til andre kjøpere i byggetrinn 5, eventuelt 

andre kjøpere i boligområdet dersom ingen av 

kjøperne i byggetrinn 5 vil kjøpe. Selger kan også, 

dersom ingen kjøpere i boligområdet ønsker å 

benytte retten, gi retten til andre. 

Har en seksjonseier, leietaker eller en i 

husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne 

kreve at styret pålegger en annen seksjonseier 

å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder 

bare dersom den som krever bytte, allerede 

disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret 

bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av 

søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt 

plass varer så lenge et dokumentert behov er til 

stede. Retten gjelder bare parkeringsplasser som 

i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet 

opparbeidet til bruk av personer med nedsatt 

funksjonsevne.

Parkeringsanlegget, herunder også sportsboder 

som ligger plassert i anlegget, er organisert 

som en anleggseiendom med eget gårds- og 

bruksnummer. Anleggseiendommen eies av 

Norrøna Boligpark velforening. Seksjonseiere 

som har kjøpt parkeringsplass, har følgelig 

kjøpt en bruksrett til plassen. Plassen vil bli 

merket med nummerering for seksjonseiers 

eksklusive bruk, og retten til bruk registreres hos 

forretningsfører. 

Eiere av bruksrett til parkeringsplass og 

sportsbod i parkeringsanlegget betaler en 

Salgsoppgave

BOLIG UNDER OPPFØRING 

FAKTA OM EIENDOMMEN 

ADRESSE Marmælen, 9016 Tromsø 
PRIS fra kr. 7 390 000 til kr. 7 490 000

OMKOSTNINGER fra kr 24.809 til kr 27 001 

TOTALPRIS, INKL. OMKOSTNINGER fra kr. 7 417 

001 til kr. 7 516 636

FELLESKOSTNADER fra ca. kr 3.068 til ca. kr 

3.532 pr. mnd. 

BRA fra 94 til 118 kvm P-ROM fra 78-103 kvm 

ANTALL SOVEROM fra 2 til 3 

EIERFORM Selveier 

BOLIGTYPE Blokk 

GARASJEPLASS Pris pr. garasjeplass kr 260.000 

TOMT Felles tomt

HOVEDOPPDRAGSNUMMER 

803195002 

ANSVARLIG MEGLER 

DNB Eiendom AS 
Katharina Kråkstad tlf: 988 98 753

Prosjektmegler

Fredrik Langes gt. 22, 9291 Tromsø

Org.nr. 910 968 955

SELGER/UTBYGGER 

Frabene AS 

Roger Fagerheim 

Daglig leder 
Postboks 226, 9253 Tromsø 

Org.nr. 897 935 422 

ENTREPRENØR 

Econor AS 

Kløverveien 12, 9016 Tromsø 

Org.nr. 888 311 602 

EIENDOMMEN 

Tromsø kommune, gnr. 118, bnr. 1454. 

Eiendommen inngår i et større utbyggingsområde 

bestående av totalt ni gårds- og bruksnummer. De 
ulike eiendommene skal fradeles/sammenslås/

grensejusteres for å tilpasses trinnvis utbygging, 

og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt 

eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets 

tomt skal opprettes med egen matrikkel, og 

eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets 

tomteareal er oppgitt fra selger å være ca. 1.100 

kvm. Hver seksjon består av en sameierandel i 

henhold til seksjoneringsdokumentene. 

Eiendommens adresse er Marmælen 108-122. 

EIERFORHOLD 

Selveier. 

ATKOMST 

Offentlig vei, Hulderveien. 

BELIGGENHET 

Workinnmarka, Tromsøya vest. 

VEI, VANN OG AVLØP 

Offentlig. 

ENERGIMERKING 

Selger har nå foretatt energimerking og du finner 
energimerking vedlagt i salgsoppgaven.

KORT OM PROSJEKTET 

Norrøna Boligpark ligger i Workinnmarka på 

Tromsøyas vestside, med uovertrufne utsikts- 

og solforhold. Dette salgstrinnet, byggetrinn 
5 - Idunn, inneholder 31 leiligheter. Boligparken 

kommer til å bestå av ca. 275 boliger, og vil tilby 
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OVERTAGELSE 

Leilighetene er ferdigstilt og er klare til 

overtagelse. Oppgi ønsket overtagelse i 

budskjema.

UTLEIE 

Leilighetene kan helt eller delvis leies ut med 

mindre sameiet fatter annen beslutning.

HEFTELSER 

Leilighetene selges fri for pengeheftelser, med 

unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon, 

jf. lov om eierseksjoner. 

TINGLYSTE FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER 

Det foreligger ingen registrerte forpliktelser eller 
rettigheter på eiendommen.

FORHOLDET TIL OFFENTLIGE PLANER 

Eiendommen ligger i et område som er regulert 

til boligformål. Gjeldende reguleringsplan, plan-
ID 1768, er vedtatt i Tromsø kommunestyre 30. 
mars 2016. Rammetillatelse foreligger, datert 13. 

september 2019. 

KJØPESUM, OMKOSTNINGER OG 

BETALINGSPLAN 

Kjøpesum 

Se vedlagte prisliste. 

Omkostninger 

I tillegg til kjøpesummen skal følgende 

omkostninger betales: 

• Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585. 

• Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 

757. 

• Kostnader til opprettelse av sameie, 

seksjonering mm., kr 15.000 pr. seksjon. 

Beløpet er et estimat. Eventuelt overskytende 

faktiske kostnader vil bli overført sameiets 

driftskonto som oppstartskapital for sameiet. 

• Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens 

salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den 

enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt 

å være NOK 3.654 pr. kvm BRA for boligen. 

Forbehold tas for eventuelle endringer av 

omkostningsbeløpene som følge av politiske 

vedtak eller lovendringer. 

Betalingsplan

Innbetaling av fullt oppgjør inklusive 

omkostninger skal skje før overtagelse.

MEGLERS VEDERLAG OG UTLEGG SOM 

BETALES AV OPPDRAGSGIVER 

Meglers vederlag er avtalt til kr 38.000 eks. mva. 
pr. boenhet. I tillegg betales kr 4.800 eks. mva. 

i tilretteleggingsgebyr og kr 3.200 eks. mva. i 

oppgjørshonorar. 

Selger dekker følgende i tillegg utlegg til megler: 

• Innhenting av opplysninger fra offentlige 

instanser, ca. kr 3.000 

• Selgers tinglysingskostnader kr 525 

• Grunnboksutskrift kr 202

SELGERS FORBEHOLD 

• Alle illustrasjoner, 3D-animasjoner, skisser, 
«møblerte» plantegninger mm. er kun ment å 

danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, 

og kan ikke anses å være bindende for 

leveransen. Inntegnet utstyr/inventar/

hvitevarer medfølger nødvendigvis ikke, 

og det kan derfor fremkomme elementer i 

presentasjonsmaterialet som ikke inngår i 

leveransen. 

• Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- 
og markedsføringsmateriell vil ikke passe 

for alle leilighetene. Kjøper oppfordres 

derfor særskilt til å vurdere solforhold, 

utsikt, beliggenhet i forhold terreng og 

omkringliggende eksisterende og fremtidig 

bygningsmasse mv., før et eventuelt bud 

inngis. 

månedlig kontingent (avsetning for løpende 

og framtidig vedlikehold) til velforeningen. 

Kontingenten inngår som en del av de generelle 

felleskostnadene. Kontingenten for parkering 

er for tiden kr 200 pr. plass pr. måned, mens 

kontingenten for bod er kr 30 pr. måned. 

SAMEIET 

Boligområdet er planlagt å bestå av ett eller 

flere boligselskap (antallet boligselskap kan 
bli justert i forbindelse med utbyggingen). 

Sameiet som utgjør byggetrinn 5, består av 

totalt 31 stk. boligseksjoner. Den daglige driften 
vil bli organisert som seksjonssameie iht. 

lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. 

Forretningsføreravtale er inngått med Bonord.

Hver seksjon utgjør en sameieandel med 

tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett 

til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt 
å eie mer enn to seksjoner i sameiet. 

Sameiet er pliktig til å avholde årlige 

sameiermøter hvor regnskap og budsjett 

fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for 

at eiendommen forvaltes etter retningslinjer 

og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. 

Videre er det sameiermøtet som beslutter om 

det skal utarbeides husordens- /trivselsregler 

for sameiet. Hver seksjon har én stemme i 

sameiermøtet. 

VELFORENINGEN 

Enhver seksjonseier i de enkelte sameiene i 

Norrøna Boligpark er pliktig medlem i Norrøna 

Boligpark velforening, Det pliktige medlemskapet 
følger av sameienes ufravikelige vedtekter, og 

inntrer dermed automatisk for kjøper ved kjøp 

av en eierseksjon, likeså som medlemskapet 

avsluttes automatisk for selger ved salg av en 

eierseksjon. 

Velforeningens formål er å ivareta og fremme 

medlemmenes felles interesser knyttet til 

boligområdet, herunder å forvalte og stå for den 

daglige driften av eiendommene som skal driftes 

i fellesskap mellom sameiene. Velforeningen 

skal også ivareta medlemmenes felles interesser 

i nærområdet og ellers søke å utvikle området 

til et trygt og godt boligmiljø. Velforeningen eier 

garasjeanlegget under bakken som skal nyttes i 

fellesskap mellom de sameiene. 

Den enkelte seksjonseier betaler en månedlig 
kontingent til velforeningen gjennom de generelle 

felleskostnadene. Kontingenten er for tiden kr 

375 pr. måned. 

EIENDOMMENS FASTE, LØPENDE KOSTNADER 

Felleskostnader 

Endelig budsjett for sameiet er vedtatt på 

årsmøte 24.08.2021, og kan sendes på 

forespørsel til megler. Det samme gjelder 
vedtekter for sameiet og velforening.

Endelig budsjett, og herav den enkelte seksjons 

felleskostnader, ble fastsatt på sameiermøtet 

24.08.21. Fordelingsnøkkel for fordeling av 

utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger 

i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte 

elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes 

til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter 

forbruk. Det henvises til prislisten som viser 
fordeling pr. leilighet. 

Driftskostnader for parkeringsanlegg er stipulert 
til ca. kr 10.000 pr. måned første driftsår. 

Kostnaden betales av de kjøpere som disponerer 

plass i anlegget gjennom kontingenten på 200 kr, 

jf. punkt over.

Kommunal eiendomsskatt 

Eiendomsskatt er fastsatt og kan fås oppgitt ved 

henvendelse til Tromsø kommune.
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Lovpålagte opplysninger om eiendommen er 

ufullstendig uten alle vedlegg. 

SALGSINFORMASJON DATERT

Dette dokumentet er sist revidert 15.03.22.

VIKTIG INFORMASJON 

LOVANVENDELSE

Boligen er nå ferdigstilt og selges etter 

avhendingslovens normalordning. 

Tilbehørsliste som er utarbeidet av 

meglerbransjen i fellesskap er inntatt i 

salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er 

særskilt avtalt.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med 

det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg 
grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder 

salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers 

egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold 

som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. 

Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene 

kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder 
uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. 

Alle interessenter oppfordres til å undersøke 

eiendommen nøye, gjerne sammen med 

fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å 

kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel 

noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi 
at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller 

en bygningskyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det 

kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type 

og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det 
samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller 

gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og 

dette har virket inn på avtalen. En bolig som har 

blitt brukt i enn viss tid, har vanligvis blitt utsatt 

for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik 

bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan 

avdekkes enkelte forhold etter overtagelse som 

nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og 

skader som nødvendiggjør utbedring er innenfor 

hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en 

mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik 

mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at 

avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

GARANTI

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 27. 
august 2021 Selger har opplyst at gjenstående 

arbeid utomhus av sesongmessige årsaker er 

planlagt ferdigstilt i løpet av forsommeren 2022.

Hvis eiendommen selges innen 6 mnd. etter 

ferdigstillelse*, og kjøper er å anse som forbruker, 

vil selger stille oppfyllelsesgaranti overfor kjøper 

iht. § 12 i bustadoppføringsloven.

Garantien skal være på min 5% av kjøpesummen, 
og vare frem til 5 år etter at boligen var 

ferdigstilt*.

Garantien skal stilles straks avtale er inngått, dvs. 
ved budaksept, og det kan ikke kreves at kjøper 

innbetaler hele eller deler av kjøpesummen før 

garantien foreligger.

*Boligen anses som ferdigstilt når den faktisk 

er ferdig (=alt arbeid er fullført), uansett om det 

foreligger ferdigattest eller ikke.

Når kjøper ikke er forbruker:

Dersom kjøper ikke er forbruker selges 
eiendommen «som den er»., og selgers ansvar 

er da begrenset, jf. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon 

om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder 

oppfordringen om å undersøke eiendommen 

nøye gjelder også for kjøpere som ikke er 

forbrukere.

BOLIGENE LEVERES I BYGGERENGJORT STAND 

Byggerengjort vil si at boligen ikke er finvasket, 
og kjøper må selv beregne å foreta vask før 

innflytting. 

• Det kan være avvik mellom salgsmaterialet 
og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør 

ingen mangel ved selgers leveranse som 

gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. 

Ved eventuell motstrid i salgsmateriale, 

vil kontraktstegning ha forrang. Sjakter, 

VVS-føringer og andre teknisk anlegg er 

ikke endelig inntegnet eller prosjektert på 

salgstidspunktet, og nødvendige tilpasninger, 

eksempelvis nedkassinger/foringer i himling, 

vil stedvis kunne forekomme. 

• Husfargene i prospekt og salgsmateriell vil 

kunne avvike fra faktisk leveranse. 

• Utomhusplanen i salgsprospektet er ikke 

ferdig detaljprosjektert. Endringer vil derfor 

kunne forekomme, blant annet som følge av 

kommunal saksbehandling. 

• Stiplede objekter på salgstegninger inngår 

ikke i leveransen. 

• Illustrasjoner av kjøkken på tegningene er 

veiledende og angir utstrekning av kjøkkenet. 

Kjøkken leveres i henhold til tegning fra 

kjøkkenleverandør, og salgstegning vil 

således kunne være mangelfull. 

• Selger kan tinglyse bestemmelser som 

vedrører sameiet, naboforhold eller forhold 

pålagt av myndighetene. 

• Selger forbeholder seg rett til endring av 

prisliste uten varsel på usolgte boliger. 

AREALANGIVELSER 

Angitte arealer på plantegning er basert 

på foreløpig beregninger forut for 

detaljprosjektering. Arealet er angitt henholdsvis 

som bruksareal (BRA), som er arealet innenfor 

boligens yttervegger inklusive evt. boder, og 

P-rom, som er BRA fratrukket innvendig bod/

sekundærrom. På tegningene kan det også være 

angitt et romareal som er nettoarealet innenfor 

omsluttende vegger for å illustrere rommets 

praktisk utnyttbare areal. Det tas forbehold 
om mindre avvik for de oppgitte arealer i 

salgsdokumentene, da beregningene er foretatt 

på basis av arkitektens tegninger. Mindre avvik 
mot faktisk bygget må regnes med, og gir ikke 

rett til prisavslag eller annen kompensasjon. 

Terrasser, plattinger og utearealer etc. er 

ikke medregnet i arealer med mindre særlig 

spesifisert. Unntatt er innglassede balkonger 
og terrasser, som er tatt med i oppgitt BRA, i 

samsvar med gjeldende praksis. 

Ved angivelse av boligens totale P-rom 

eller totale BRA, er arealene avrundet til 

nærmeste kvadratmeter basert på alminnelig 

avrundingsprinsipper. 

Mindre justeringer av planløsninger i boligene 
vil kunne forekomme i forbindelse med 

detaljprosjekteringen. Det gjøres oppmerksom på 
at slike endringer kan endre angitt totalt P-rom. 

TILVALG OG ENDRINGER 

Boligene er nå ferdigstilt, og det er derfor ikke 

mulig å bestille tilvalg eller endringer.

SALGSVILKÅR 

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende 

dokument samt følgende vedlegg: 

1. Prisliste datert 10.03.2022

2. Leveransebeskrivelse datert 10.03.22

3. Etasjeplantegninger datert 01.10.2019 

4. Fasadetegninger datert 01.10.2019 

5. Sameievedtekter datert 24.08.2021

6. Budsjett for sameiet datert 24.08.2021 

7. Protokoll årsmøte datert 24.08.2021 

8. Energimerking 30.09.2021

9. Målsatte tegninger 08.03.2021 og 21.04.2021
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eiendommen. Avslutningsvis gis også en 

kort oversikt over de viktigste rettsreglene 

tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på 

eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg 

inn i all relevant informasjon om eiendommen, 

herunder eventuell salgsoppgave og teknisk 

rapport med vedlegg.

GJENNOMGFØRING AV BUDGIVNING:

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle 

bud på eiendommen, herunder om relevante 

forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som 

formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet 

til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og 

motbud, aksept eller avslag fra selger. Før 

formidling av bud til oppdragsgiver skal megler 

innhente gyldig legitimasjon og signatur fra 

budgiver. Kravet til

legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere 

som benytter e-signatur, eksempelvis BankID 
eller MinID. Med skriftlige bud menes også 
elektroniske meldinger som epost og SMS når 
nformasjonen i disse er tilgjengelig også for 

ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse 

(eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers 

kontaktinformasjon, finansieringsplan, 
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle 

forbehold som for eksempel usikker finansiering, 
salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et 

bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet 

er avklart. Konferer gjerne med megler før bud 

avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig 
avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. 

der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren 

ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn 

kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte 

visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke 

sette en kortere akseptfrist enn at megler har 

mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere 

oppdragsgiver,

budgivere og øvrige interessenter om bud og 

forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer 
eller utelukker andre budgivere. Dersom bud 
inngis med en frist som åpenbart er for kort til at 

megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig 

måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter 

et

tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil 

megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det 
enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet 

er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og 
mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye 

og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler 
skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor 

budgivere at budene deres er mottatt. 

7. Etter at handel har kommet i stand, eller 

dersom en budrunde avsluttes uten at handel er 

kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av 

budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger 

uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet 

i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare 
sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom 

fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av 
fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har 

formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger 

har fått kunnskap om budet), kan budet ikke 

kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver 

frem til akseptfristens utløp, med mindre budet 

før denne tid avslås av selger eller budgiver får

ETTÅRSBEFARING 

Selger vil innkalle til ettårsbefaring av boligen. 

Befaringen vil bli gjennomført ca. ett år etter 

ferdigstillelse av boligen. 

LIKNINGSVERDI 

Eiendommens likningsverdi fastsettes 

etter ferdigstillelse i forbindelse med første 

likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes 

med utgangspunkt i den kvadratmeterpris som 

årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. 

Likningsverdien for primærboliger (der 

boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 

sekundærboliger (alle andre boliger man måtte 

eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se 

nærmere info på www.skatteetaten.no. 

BESTEMMELSER OG TILTAK MOT 

HVITVASKING/KJØPERS INNBETALING 

I henhold til lov om hvitvasking og 

terrorfinansiering har megler plikt til å 
gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. 

Dette innebærer å bekrefte kunders identitet 
på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. 

Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til 

eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente 

opplysninger om kundeforholdets formål og 

tilsiktet art. 

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres 
kan megler ikke etablere kundeforholdet eller 

utføre transaksjonen. 

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen 

som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet 

innbetaling fra egen konto i norsk bank. 

Dersom megler får mistanke om brudd på 
hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en 

eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet 

mistanke, har han plikt til å rapportere dette 

til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at 
partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også 

ha plikt til å stanse gjennomføring av handel. 

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 

I henhold til personopplysningsloven gjør vi 

oppmerksom på at interessenter kan bli registrert 

for videre oppfølging. 

FINANSIERING 

Som et av landets største finanskonsern, tilbyr 
DNB Bank ASA alle typer banktjenester til 
konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg 

lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre 
meglere kan opprette kontakt mellom deg og en 

kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss 

lover banken deg en hurtig behandling av din 

låneforespørsel. 

DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra 
DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. 
Dette gjelder kun personer som har samtykket 
til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en 

internavregning mellom enheter i konsernet, 

som ikke gir økte kostnader for kunden. Den 
enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert 

til Kjøpers valg av finansiering og mottar heller 
ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til 

DNB lånekonsulenter. 

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, 

i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i 

eiendomsmeglingsforskriften. 

Informasjonen er utarbeidet av 

Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske 
Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, 

Eiendomsmeglerforetakenes

Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, 

på grunnlag av blant annet forskrift om 

eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor 

gis en oversikt over de retningslinjer som 

forbrukermyndighetene og organisasjonene 

anbefaler benyttet ved budgivning på 
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melding om at eiendommen er solgt til en annen 

(man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer 
samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere 
enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere 

ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å 

akseptere høyeste bud. 

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til 

budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått 

en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til 

kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et 

bindende tilbud som medfører at det foreligger 

en avtale om salg av eiendommen dersom budet 

i rett tid aksepteres av kjøper. 

VIKTIG OM BUDGIVNING

DETTE BØR DU VITE OM BUDGIVING NÅR DU 

SKAL LEGGE INN BUD PÅ EN EIENDOM DNB 

EIENDOM FORMIDLER

(Nedenstående er basert på kravene i 

eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-2 og 6-3)

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med 

megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke 
anledning til å formidle opplysninger om bud 

som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg 
opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette 
behøver ikke gjøres skriftlig. 

For å sikre at du ikke ”glipper” i budrunden på 

grunn av formelle feil, må du følge disse reglene:

• Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder 
budforhøyelser og motbud. Budet må ha 

tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke 

budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 

minutter fra budet inngis.

• Det første budet skal inngis på DNB 
Eiendoms budskjema, påført din signatur. 

Der skal referanse til salgsoppgaven for 
eiendommen fremkomme.

• Samtidig med at du inngir første bud må 

du legitimere deg. Det gjøres ved at du 
laster opp kopi av legitimasjon eller bruker 

bankid når du legger inn elektronisk bud på 

dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon 

direkte/personlig til megler som sørger for 

kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller 

epost, er forbundet med en viss risiko for at 

opplysningene kommer på avveie.

• Dersom dere er to eller flere budgivere som 
skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere 

undertegne undertegne budskjemaet og 

legitimere seg.

• Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt 
til å forhøye budet på vegne av hverandre. 

Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige 
budgivere undertegne budskjemaet og 

legitimere seg

• Du kan velge mellom følgende når du skal 
sende inn bud: Levere direkte/personlig til 

megler eller benytte budknappen til DNB 
Eiendom som du finner på finn.no eller på 
eiendommens hjemmeside på dnbeiendom.

no. Annen oversendelse, eks. sms eller 

epost, er forbundet med en vis risiko for at 

opplysningene kommer på avveie.

 

• Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid 

kan ikke forventes behandlet før neste 

ordinære arbeidsdag.

• Du har selv ansvaret for at ditt bud kommer 
frem til megleren. Megleren vil straks budet 
er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. 

Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe 

megleren for å sjekke om budet er mottatt.

• Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til 

megleren, som så videreformidler aksepten 

til den budgiver som får aksept på budet, 

med informasjon til øvrige budgivere og 

interessenter.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil 

kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og 

selger etter budaksept. Budgivere kan få utlever 

anonymisert budjournal. For øvrig henvises til 

informasjon på budskjema.

For øvrig vises det til «Bransjenorm» for 

budgiving” på DNB Eiendoms budskjema. 
Bransjenormen gir deg også informasjon som er 

viktig å sette seg inn i før du gir bud.
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3. BRUK OG ORGANISERING

3.1 Bruk og rådighet

Den enkelte seksjonseier rår som en eier over 
seksjonen og har full rettslig råderett over sin 

seksjon, herunder rett til overdragelse, utleie og 

pantsettelse, med mindre noe annet følger av lov 

eller disse vedtektene.

 

Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av 
sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealer 

til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til 

annet som er i samsvar med tiden og forholdene. 

Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med 

formålet.

 

Sameiets styre skal underrettes skriftlig om 

alle overdragelser og leieforhold. Ved eierskifte 

betales et eierskiftegebyr tilsvarende fem 

rettsgebyrer til forretningsfører for sameiet. 

Eierseksjonene kan ikke skilles fra 

deltakerinteressen i sameiet. 

Bruken av bruksenheten og fellesarealene 

må ikke på en urimelig eller unødvendig 

måte være til skade eller ulempe for andre 

seksjonseiere. Alle installasjoner på fellesarealer 

krever forhåndssøknad til, og samtykke fra, 

styret, herunder oppsetting/montering av 

parabolantenne, varmepumpe, markise o.l. Tiltak 

som er nødvendige på grunn av en seksjonseiers 

eller et husstandsmedlems funksjonshemming, 

kan ikke nektes godkjent uten saklig grunn. 

Dersom årsmøtet ikke har truffet vedtak om 
bruken, bestemmer styret hvordan fellesarealene 

skal brukes.

3.2 Ordensregler

Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler. Selv 

om det skulle være vedtatt forbud mot dyrehold, 

kan bruker av seksjonen holde dyr dersom gode 

grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til 

ulempe for de øvrige brukere av eiendommen. 

Seksjonseierne plikter å følge de til enhver tid 

gjeldende husordensregler.

3.3 Norrøna Boligpark - Organisering av 

parkeringsanlegg og fellesområder

Boligprosjektet Norrøna Boligpark 

er et boligområde med ni planlagte 

eierseksjonsseksjonseier, hvorav Sameiet 

Norrøna Boligpark ldunn er ett av disse. Norrøna 

Boligpark er p.t. under oppføring, og de øvrige 

bygningene og eierseksjonssameiene vil 

oppfeires og stifles fortløpende i løpet av de 
kommende årene.

De ni eierseksjonssameiene skal dele store 
fellesområder. I tillegg er det etablert et 

parkeringsanlegg med boder mv. som går 

sammenhengende under bakken fra bygning til 

bygning i et eller to plan. Eiendommen(e) som 

utgjør fellesarealet og anleggseiendommen 

som utgjør parkeringsanlegget, vil eies og 

driftes av Norrøna Boligpark Velforening. 

Sameiet, samt den enkelte rettighetshaver til 

garasjeplass, bod eller annen særrettighet i disse 

eiendommene, må svare for en andel av drift- og 

vedlikeholdskostnadene til dem, som beskrevet 

i pkt. 5.2, samt i velforeningens vedtekter, jf. pkt. 

3.3.5. 

Velforeningen vil ha ansvar for å sikre bruksrett 

til parkering, enkelte boder, sykkelparkering, 

tekniske anlegg, atkomster mm., og ellers ivareta 

eiernes interesser knyttet til bruk av parkering, 

fordeling av HC-parkeringsplasser, bruk og drift 

av utomhusanlegg mv.

3.3.1 Ufravikelig medlemskap i velforeningen - 

valg av representant

Sameiet Norrønaa Boligpark ldunn har i likhet 

med de øvrige åtte sameiene i Norrøna Boligpark 

til enhver tid plikt til å drifte Norrøna Boligpark 

Velforening og betale sin forholdsmessige andel

Vedtekter

1. NAVN, FORMAL OG OPPRETTELSE

Sameiets navn er Sameiet Norrøna Boligpark 

ldunn (heretter bare sameiet).

Sameiet består av eiendommen gardsnummer 

118 bruksnummer 1724 i Troms0 kommune. 

Sameiets adresse er Marmælen 108A-122. 
Sameiet ble opprettet ved oppdelingsbegjc0ring 

tinglyst _ /_ /__ . 

Sameiet består av 31 boligseksjoner, samt en 

næringsseksjon. Den enkelte seksjon består 
av hoveddel, eventuelle tilleggsdeler og andel 

i fellesarealer. De deler av eiendommen som 
ikke inngår i de enkelte bruksenheter, er 

fellesareal. Det vises til seksjoneringstegninger 
og oppdelingsbegjæring. I tillegg til dette er 

det etablert det et parkeringsanlegg m/boder 

mv. under bakkenivå som er organisert som en 

anleggseiendom som, sammen med arealene 

utomhus og næringsseksjonen i sameiet, driftes 

av en velforening sammen med tilstøtende 

eierseksjoner i Norrøna Boligpark, nærmere 

beskrevet nedenfor i pkt. 3. 

Sameiet har til formål å ivareta seksjonseiernes 

felles interesser i best mulig drift og vedlikehold 

av sameiets bygningsmasse med tilhørende 

tekniske anlegg og utearealer. 

2. SAMEIEBRØK

For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk. 

Sameiebrøken for de ulike seksjonene er som 

følger:

Seksjon - 1 - 62/2731  

Seksjon - 2 - 78/2731

Seksjon - 3 - 71/2731

Seksjon - 4 - 85/2731

Seksjon - 5 - 85/2731

Seksjon - 6 - 116/2731

Seksjon - 7 - 130/2731

Seksjon - 8 - 131/2731

Seksjon - 9 - 117/2731

Seksjon - 10 - 73/2731

Seksjon - 11 - 101/2731

Seksjon - 12 - 54/2731

Seksjon - 13 - 85/2731

Seksjon - 14 - 87/2731

Seksjon - 15 - 87/2731

Seksjon - 16 - 118/2731

Seksjon - 17 - 101/2731

Seksjon - 18 - 54/2731

Seksjon - 19 - 54/2731

Seksjon - 20 - 101/2731

Seksjon - 21 - 110/2731

Seksjon - 22 - 79/2731

Seksjon - 23 - 100/2731

Seksjon - 24 - 85/2731

Seksjon - 25 - 85/2731

Seksjon - 26 - 101/2731

Seksjon - 27 - 54/2731

Seksjon - 28 - 54/2731

Seksjon - 29 - 102/2731

Seksjon - 30 - 85/2731

Seksjon - 31 - 85/2731

Seksjon - 32 - 1/2731

Sameiebrøken er fastsatt med utgangspunkt i 

leilighetens omtrentlige areal, uten (innglassede) 

balkonger/terrasser, men med et skjønnsmessig 

tillegg for eventuell bod, deretter er det foretatt en 

vektet korreksjon av brøken for arealavhengige 

og seksjonsavhengige kostnader, med hhv. 70 % 
og 30 %.
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I sameiet er det en næringsseksjon som eies 

av velforeningen. Denne næringsseksjonen blir 
behandlet som øvrig eiendom velforeningen 

eier og blir regulert av velforeningens 

vedtekter, jf. også ovenfor om registrering, 

bruk og forholdsmessig andel av drift- og 

vedlikeholdskostnadene til dette arealet 

Sameiebrøken til næringsseksjonen er satt til 1, 

som er lovens minimum, men velforeningen skal 

ikke belastes for noen kostnader forbundet med 

sameiet, jf. at det skal anses som en forlenget 

versjon av anleggseiendommen.

3.3.5 Henvisning til velforeningens vedtekter - 

forbehold - restriksjoner i endringer 

Det vises til Norrøna Boligpark Velforenings 
vedtekter for nærmere redegjørelser rundt det 

som er beskrevet ovenfor og øvrige forhold rundt 

anleggseiendommen, næringseiendom(er) og 

eiendommen(e) som utgjør fellesarealet.

Utbygger har tatt forbehold om at organiseringen 

av anleggseiendommen og eiendommen(e) 

som utgjør fellesarealet som beskrevet i 

disse vedtekter kan endres frem mot endelig 

ferdigstillelse av boligprosjektet Norrøna 

Boligpark. I så tilfelle plikter sameiet i likhet med 

de øvrige sameiene å fatte endringsvedtak slik at 

sameiets vedtekter harmoniserer med utbyggers 

endringer. Dette punkt kan ikke endres eller 
slettes før boligprosjektet Norrøna Boligpark er 

ferdigstilt.

3.3.6 Registrering av rettigheter 

Rettigheter i velforeningens eiendommer, 

herunder bruksrett til parkeringsplass, vil ikke 

være gjenstand for tinglysing. Rettighetene 

registreres og håndteres av velforeningen 

og velforeningens forretningsfører etter 

velforeningens vedtekter med vedlegg. 

3.3. 7 Vedrørende delovertakelser, 

dokumentavgift mv. 

Velforeningen vil overta anleggseiendommen 

rundt tidspunktet for stiftelsen av det første 

sameiet ved at utbygger overskjøter hjemmelen 

til velforeningen. Eiendommen overskjøtes 

vederlagsfritt, men vil likevel innebære 

dokumentavgift og gebyrer for velforeningen. 

Disse utgiftene vil velforeningen dekke gjennom 
medlemskontingenten, men siden utgiften 

kommer før medlemskontigenten begynner å 

løpe, vil velforeningen ta opp et Iån for å kunne 

betale disse utgiftene. 

Feltes utearealer er planlagt overtatt i ni ulike 

trinn i takt med overtakelse av hvert byggetrinn. 

Overtakelsen av utearealene skjer ved at 

velforeningen og utbygger signerer en protokoll 

på at det aktuelle området er overtatt av 

velforeningen. Dette innebærer at velforeningen 
fra dette tidspunkt tar over alt av ansvar og 

kostnader, herunder drift- og vedlikeholdsansvar, 

for dette området som om velforeningen var 

eier av området. Eiendommen(e) som utgjør 

utearealet vil imidlertid av praktiske årsaker ikke 

bli overskjøtet til velforeningen før prosjektet 

Norrøna Boligpark er ferdigstilt. Overskjøtingen 

av eiendommen(e) som utgjør felles utearealer 

vil også medføre ekstrautgifter i form av 

dokumentavgift og gebyr for velforeningen. Disse 
utgiftene vil velforeningen måtte dekke gjennom 

medlemskontingenten. 

3.3.8 Restriksjoner i endringer før ferdigstillelse 

Punkt 3.3 med underpunkter kan bare endres 

eller slettes med skriftlig samtykke fra utbygger 

frem til ferdigstillelse av prosjektet Norrøna 

Boligpark. Når prosjektet er ferdigstilt, kan punkt 

3.3 med underpunkter bare endres ellers slettes 

med skriftlig samtykke fra Norrøna Boligpark 

Velforening. Punkt 3.3.1 første ledd kan aldri 

endres eller slettes.

av driftskostnadene. Eier(ne) av en eierseksjon 

blir automatisk medlem i velforeningen gjennom 

kjøpet av seksjonen, mens selger(ne) samtidig 

automatisk trer ut som medlem i velforeningen. 

Medlemskapet i velforeningen kan ikke under 
noen omstendigheter avsluttes utenom ved salg 

av en seksjon. 

Hvert eierseksjonssameie vil ha en representant 

i styret til velforeningen. Dersom ikke styret 
beslutter noe annet, er det styreleder i sameiet 

som er sameiets representant i velforeningen. 

Eierseksjonssameiene vil tiltre velforeningen 

etter hvert som de blir stiftet. Utbygger vil fungere 

som representant for de sameiene som til enhver 

tid ikke ennå skulle være stiftet. Utbygger kan 

delegere denne oppgaven til andre. 

3.3.2 Tekniske installasjoner 

Hele eller deler av sameiets tekniske 

installasjoner vil være etablert i egen 

eiendom som sies og forvaltes av Norrøna 

Boligpark Velforening. Dette gjelder f.eks. 
fjernvarmeanlegg, el-anlegg, sprinkleranlegg, 

port mv. For de tekniske installasjonene 

som sameiet bruker i fellesskap med andre 

boligsammenslutninger må sameiet svare 

for en forholdsmessig andel av drift- og 

vedlikeholdskostnadene; herunder også 
påkostninger. Sameiet vil også ha en 

forholdsmessig andel av ansvaret for slike 

anlegg. For det tiffelle tekniske installasjoner i 

velforeningens eiendom utelukkende benyttes 

av sameiet, og ikke flere boligsammenslutninger 
i fellesskap, sa må sameiet svare for samtlige 

drift- og vedlikeholdskostnader; herunder også 
påkostninger og ha fullt ansvaret for anleggene 

alene. 

3.3.3 Boder 

Hver eierseksjon får tilgang til en bod i 

forbindelse med kjøpet. Boden kan være en del 

av leiligheten, være et tilleggsareal til seksjonen 

et annet sted i sameiet eller være plassert i 

anleggseiendommen som driftes av Norrøna 

Boligpark Velforening. I sistnevnte tilfelle vil 

seksjonen få en bruksrettighet som registreres av 

velforeningen og velforeningens forretningsfører, 

se også pkt. 3.3.6. Bruksretten til boder kan 

ikke selges separat og følger med ved salg av 

seksjonen. Sameiet og den enkelte eier av en bod 

må svare for en forholdsmessig andel av drift- og 

vedlikeholdskostnadene til bodene.

3.3.4 Garasjeplasser, gjesteparkeringer og 

sykkelparkering mv.

Garasjeplasser, gjesteparkeringer og 
deler av sykkelparkering mv. er etablert 

i anleggseiendommen som driftes av 

Norrøna Boligpark Velforening. Sameiet 

og den enkelte eier av en garasjeplass, 

sykkelparkering eller annen særrettighet må 

svare for en forholdsmessig andel av drift- og 

vedlikeholdskostnadene til disse fasilitetene. 

lngen eierseksjoner har noen parkeringsplasser i 

utgangspunktet, slik at parkeringsplasser enten 

må kjøpes i forbindelse med førstegangskjøpet 

av seksjonen eller på et senere tidspunkt. Eiere 

av garasjeplasser vil få en bruksrettighet til en 

parkeringsplass. Bruksretten registreres av 

velforeningen og velforeningens forretningsfører, 

se også pkt. 3.3.6. 

Bruksretten til parkeringsplass kan kun 

selges internt til noen eierseksjoner i de ni 

eierseksjonssameiene i Norrøna Boligpark. 

Selger plikter å informere velforeningen om salg 

av bruksretten til en parkeringsplass slik at styret 

kan gjøre de nødvendige formelle endringer 

og registreringer. Styrets arbeid tilknytning til 

salgsprosessen koster 5 x gjeldende rettsgebyr 

og vil bli fakturert selger. Utbygger kan selge 

usolgte parkeringsplasser til eksteme kjøpere. 
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utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det 

ikke er til unødig ulempe for seksjonseieren 

eller annen bruker av boligen. Seksjonseierne 

kan kreve erstatning fra sameiet for skader som 

følger av forsømt vedlikehold fra sameiet. 

4.3 Utvendig areal og anleggseiendom 

Anleggseiendommen med parkeringsplasser 

mv. og utvendige arealer i boligprosjektet er 

organisert som beskrevet i pkt. 3. Sameiet betaler 

en andel av kostnader til drift og vedlikehold 

av disse arealene gjennom kontingenten til 

velforeningen. 

Eiendomsgrensene til sameiets eiendom går ikke 

nødvendigvis i helt takt med bygningskroppen. 

Sameiet har følgelig noe utvendig areal 

innenfor sine eiendomsgrenser. Slikt utvendig 

areal skal anses som felles areal for alle 

boligsammenslutningene i Norrøna Boligpark, 

slik at alle i boligfeltet har rett til å benytte seg 

av dette arealet på lik linje som øvrig utvendig 

areal som eies av velforeningen, jf. pkt. 3. 

Velforeningen har derfor også ansvar for å drifte 

og vedlikeholde slikt areal, jf. forrige avsnitt og 

velforeningens vedtekter. Dette avsnittet gjelder 
ikke uteareal som er fradelt og seksjonert som 

eksklusive forhager til en konkret seksjon - slikt 

areal er utelukkende den aktuelle rettighetshavers 

eiendom og ansvar. 

Alle boligfeltene har i utgangspunktet også rett til 

å benytte seg av velforeningens næringsseksjon i 

sameiet, jf. pkt. 3. Velforeningen har derfor også 

ansvar for å drifte og vedlikeholde dette arealet. 

4.4 Teknisk rom

Sameiet har vedlikeholdsplikten for egne tekniske 

rom, selv om disse ligger anleggseiendommen, jf. 

pkt. 3.3.2.

4.5 Bygningsmessige arbeider

Utskiftning av vinduer og ytterdører, oppsetting 

av markiser og parabolantenner, endring av 

fasadekledning, endring av utvendige farger 

mv. skal skje etter en samlet plan vedtatt av 

årsmøtet. For det tilfelle slikt arbeid utførs av 

seksjonseierne selv, må dette kun skje etter 

forutgående skriftlig godkjenning av styret.

Bygningsmessige arbeider som etter 

vedtektene eller eierseksjonsloven krever 

årsmøtets samtykke, må ikke igangsettes 

før slikt samtykke er gitt. Dette gjelder selv 
om bygningsmyndighetene har gitt tillatelse 

til igangsettelse. Søknad eller melding til 

bygningsmyndighetene må godkjennes av styret 

før byggemelding kan sendes. 

Arbeider i den enkelte seksjon som medfører 

flytting av infrastruktur, som for eksempel 
røropplegg, må kun skje etter forutgående 

skriftlig godkjenning av styret. 

5. FELLESKOSTNADER

5.1 Felleskostnader

Felleskostnader er alle kostnader ved 

eiendommens drift som ikke gjelder den 

enkelte bruksenhet, så som eksempelvis 

vedlikeholdskostnader fellesarealer, forsikring 

bygning, administrasjonskostnader, skatter 

og offentlige avgifter fellesarealer, kostnader 

til infrastruktur for tv og Internett, renhold av 

fellesarealer og lignende, drift- og vedlikehold av 

heiser, og andre tekniske installasjoner, energi til 

fellesarealer og lignende.

Felleskostnadene skal fordeles mellom 

seksjonseierne etter størrelsen på sameiebrøken. 

med mindre annet gyldig vedtas med tilslutning 

fra de seksjonseiere det gjelder eller fremgår av 

disse vedtekter.

4. VEDLIKEHOLD MV.

4.1 Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt 

Den enkelte seksjonseier skal holde boligen og 
andre rom og annet areal som tilhører boligen, 

forsvarlig vedlike, slik at det ikke oppstår skade 

eller ulempe for de andre seksjonseierne. 

Seksjonseierne skal vedlikeholde slikt som 

vinduer, rør, sikringsskap fra og med første 

hovedsikring/inntakssikring, ledninger med 

tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive 

vannklosett, varmtvannsbereder og vask, 

apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes 
og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. 

Vedlikeholdet omfatter også nødvendige 

reparasjoner og utskifting av slikt som rør, 

sikringsskap fra og med første hovedsikring/

inntakssikring, ledninger med tilbehør, 

varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som 

vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, 

apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og 

himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker 

og innvendige dører med karmer. 

Seksjonseieren har også ansvaret for oppstaking 

og rensing av innvendige avløpsledninger både 

til og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets 

felles-/hovedledning. Seksjonseier skal også 

rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o. I. 

Seksjonseieren skal holde boligen fri for insekter 

og skadedyr.

 

Oppdager seksjonseieren skade i boligen 

som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter 

seksjonseieren straks å sende melding til 

sameiet. 

Seksjonseierne kan bli erstatningsansvarlig 

overfor sameiet og andre seksjonseiere for tap 

som følger av forsømt vedlikehold. 

Seksjonseierne skal selv vedlikeholde gulv 

og innvendig kledning på balkong/terrasser. 

Seksjonseierne skal selv vedlikeholde gulv på 

markterrasser.

 

Seksjonseieren er ansvarlig for at bruksenheten 

er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at 

dette fungerer og er i forskriftsmessig stand. 

Seksjonseieren har plikt til å gjennomføre 

forsvarlig vedlikehold, slik at det ikke oppstår 

skade på fellesarealer eller andre bruksenheter, 

eller ulempe for andre seksjonseiere. 

Ved eierskifte har ny eier av seksjonen plikt til å 

utføre vedlikehold, reparasjon og utskifting, selv 

om dette skulle vært utført av forrige eier. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring 

av tilfeldig skade, herunder skade påført vad 

innbrudd og uvær.  

4.2 Sameiets vedlikeholdsplikt 

Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for 

øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger 

på seksjonseierne.

 

Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles 

installasjoner som går gjennom boligene, skal 

sameiet holde ved like. Sameiet har rett til å 

føre nye slike installasjoner gjennom boligen 

dersom det ikke er til vesentlig ulempe for 

seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt 

omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer og 

inngangsdører til felles trappeoppganger. 

Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også 

utskifting av vinduer, herunder nødvendig 

utskifting av Isolerglass, og ytterdører til boligen 

eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, 

bærende veggkonstruksjoner, sluk, sant rør 

eller ledninger som er bygd inn i bærende 

konstruksjoner med unntak av varmekabler. 

Seksjonseieren skal gi adgang til boligen slik at 

sameiet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder 

ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og 
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felleskostnadene, jf. pkt. 5-1.

Øvrige utgifter som velforeningen har som 

utelukkende tjener ett enkelt sameie eller 

flere enkelte eierseksjonssameier, kan også 
viderefaktureres fra velforeningen til det aktuelle 

eierseksjonssameiet/eierseksjonsameiene. Slike 

tilfeller vil også fordeles mellom seksjonene 

i sameiet etter sameiebrøken som en del av 

felleskostnadene, jf. pkt. 5-1. 

5.4 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett 
i en seksjon for krav mot seksjonseieren som 

følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke 

overstige et beløp som for hver seksjon svarer til 

to ganger folketrygdens grunnbeløp (2 G) på det 
tidspunktet da tvangsdekning besluttes

gjennomført.

5.5 Heftelsesform

For felles ansvar og forpliktelser hefter den 

enkelte seksjonseier i forhold til sin sameiebrøk,

foruten ansvar for kontingent til velforeningen, 

der den enkelte seksjonseier hefter etter

størrelsen på kontingenten. For seksjonseiernes 

felles ansvar og forpliktelser overfor

utenforstående, hefter den enkelte seksjonseier i 

forhold til sameiebrøk.

6. PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE - 

MISLIGHOLD

6.1 Mislighold

Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor 

sameiet utgjør mislighold. Som mislighold 

regnes blant annet manglende betaling av 

felleskostnader, herunder manglende betaling 

av kontingent til velforeningen, forsømt 

vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på 

ordensregler. 

6.2 Pålegg om salg

Hvis en seksjonseier til tross for advarsel 

vesentlig misligholder sine plikter, kan styret 

pålegge vedkommende å selge seksjonen, 

jfr. eierseksjonslovens § 38. Advarsel skal gis 

skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir 

styret rett til å kreve seksjonen solgt.

6.3 Fravikelse

Medfører seksjonseierens oppførsel fare for 
ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 

eiendommen, eller er seksjonseierens oppførsel 

til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens 

øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av 

seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens 

kapittel 13.

7. STYRET OG DETS VEDTAK

7.1 Styrets sammensetning 

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en 

styreleder og to andre medlemmer med inntil to 

varamedlemmer. 

Funksjonstiden for styreleder og de andre 

medlemmene er to år. Varamedlemmer 

velges for ett år. Styremedlem og varamedlem 

kan gjenvelges. Ved første valg, dvs. på 

stiftelsesmøtet, velges ett av styremedlemmene 

for ett år, slik at ikke hele styret byttes samtidig. 

Styret skal velges av Årsmøtet. Årsmøtet velger 

styreleder ved særskilt valg. Styret velger 

nestleder blant sine medlemmer. 

7.2 Styrets oppgaver

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av 

eiendommen og ellers sørge for forvaltningen 

av sameiets anliggender i samsvar med lov, 

vedtekter og vedtak i Årsmøtet. Styret har 

herunder å treffe alle bestemmelser som ikke i 

loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver 
måned betale akontobeløp fastsatt av styret. 

Akontobeløpet kan også dekke avsetning av 

midler til framtidig vedlikehold, påkostninger 

eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom 

Årsmøtet har vedtatt slik avsetning, jf. neste 

avsnitt. Akontobeløpet skal også dekke 

kontingent til Norrøna Boligpark Velforening 

og kostnaden for eventuelle særrettigheter I 

velforeningens eiendommer, jf. pkt. 5-2. Endring 

av akontobeløpet kan tidligst tre i kraft etter en 

måneds varsel. 

Årsmøtet vedtar med alminnelig flertall 
avsetning til fond til dekning av fremtidige større 

vedlikeholdskostnader, påkostninger eller andre 

fellestiltak på eiendommen, samt fond til dekning 

av fremtidige større vedlikeholdskostnader, 

påkostninger eller andre fellestiltak i regi av 

velforeningen. 

Kostnader til Kabel-tv/internett fordeles likt 

mellom seksjonene. 

5.2 Kontingent Norrøna Boligpark Velforening

Hver eierseksjons medlemskapskontingent 

til Norrøna Boligpark Velforening, for dekning 

av bl.a. generell drift og vedlikehold av 

anleggseiendommen, næringseiendom(er) 

og eiendommen(e) som utgjør 

fellesarealene utomhus, faktureres samlet til 

eierseksjonssameiet. Denne kostnaden vil i sin 
helhet igjen fordeles likt mellom seksjonene 

i sameiet som en del av felleskostnadene, 

jf. pkt. 5. 1. Utgifter forbundet med enkelte 

seksjonseieres særrettigheter i velforeningens 

eiendommer, så som parkeringsplass og 

boder, vil også bli fakturert samlet til sameiet 

av velforeningen. Denne kostnaden vil deretter 
pålegges hver enkelt seksjonseier som har slik 

særrettighet, som en del av felleskostnadene 

i tillegg til sameiets felleskostnader og 

medlemskontingenten til velforeningen.

Utgiftspostene for sameiets egne 

felleskostnader, kontingent til velforeningen 

og kostnad for seksjonseieres særrettigheter 

i velforeningens eiendommer skal alle anses 

som felleskostnader og faktureres og drives 

inn samtidig og på samme måte. Dersom en 
seksjonseier ikke vil eller kan betale sin andel 

av velforeningens kontingent eller kostnad(er) 

for sine særrettighet(er), kan følgelig sameiet 

iverksette inndrivelsesprosess etter reglene i 

eierseksjonsloven og annen relevant lovgivning 

på lik linje med sameiets egne felleskostnader. 

Dette punkt 5-2 kan ikke endres utover 
redaksjonell art eller slettes.

5.3 Om utgifter i velforeningens eiendommer 

som bare angår enkelte sameier

I anleggseiendommen som eies av Norrøna 

Boligpark Velforening vil det etableres anlegg 

for fjernvarme som forgreiner seg videre til 

hvert enkelt eierseksjonssameie. Anlegget 

leverer gulvvarme og tappevann. De enkelte 
eierseksjonssameiene vil bli fakturert etter 

forbruk fra velforeningen, basert på sameiets 

totale areal (BTA) i forhold til totalt utbygd 

areal. Denne kostnaden skal anses som en del 
av sameiets egne felleskostnader og fordeles 

mellom seksjonene i sameiet etter sameiebrøken, 

jf. pkt. 5.1. Utgifter tilknyttet drift og vedlikehold 

av dette anlegget vil bli dekket gjennom 

medlemskontingenten.

Utgifter forbundet med andre tekniske 

installasjoner til hvert enkelt eierseksjonssameie, 

f.eks. el -tavle, er hvert enkelt eierseksjonssameie 

ansvarlig for selv, hvilket også gjelder de 

tilfeller hvor den tekniske installasjonen er 

plassert på velforeningens eiendom. For det 

tilfelle velforeningen må legge ut for slike 

utgifter, vil disse bli krevd inn ved å fakturere 

eierseksjonssameiet. Denne kostnaden vil 
i tilfelle også fordeles mellom seksjonene i 

sameiet etter sameiebrøken som en del av 
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8.7 Vedtak på Årsmøtet

Med de unntak som følger av loven eller 
vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig 

flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer 
anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet foretas 

loddtrekning.

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

         a)  ombygging, påbygging eller andre                      

endringer av bebyggelsen eller tomten som går 

ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det 

aktuelle sameiet.

         b)  omgjøring av fellesarealer til nye 

bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 

bruksenheter. 

         c)  salg, kjøp, utleie eller leie av fast 

eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som 

tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i 

fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over 

fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning

          d) samtykke til at formålet for en eller flere 
bruksenheter endres fra boligformål til annet 

formål eller omvendt

          e) samtykke til reseksjonering som nevnt i § 

20 annet ledd annet punktum

           f) endring av vedtektene. 

Tiltak som har sammenheng med 

seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og 

som går ut over vanlig forvaltning, og som fører 

med seg økonomisk ansvar eller utlegg for 

seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem 

prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes 

med vanlig flertall av de avgitte stemmene 
på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg 

økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne 

i fellesskap på mer enn fem prosent av de 

årlige felleskostnadene, kreves det et flertall på 
minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på 

årsmøtet. 

Hvis tiltak som har sammenheng med 

seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser fører 

med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg 

for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten 

av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet 

tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres 

hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg 

enige. Det samme gjelder eventuelle tiltak som 
innebærer at enkelte seksjonseiere plikter å 

holde deler av fellesarealet vedlike og eventuelle 

vedtektsendringer som begrenser den rettslige 

rådigheten til en seksjon. 

Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på 

et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis 

sameiet skal kunne ta beslutning om 

         a)  salg eller bortfeste av hele eller 

vesentlige deler av eiendommen

         b) oppløsning av sameiet

         c)  tiltak som medfører en vesentlig endring 

av sameiets karakter

         d)  tiltak som går ut over seksjonseiernes 

bo- eller bruksinteresser, uavhengig av 

størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, 

og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar 

eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte 

seksjonseierne.  

9. INHABILITET OG MINDRETALLSVERN

9.1 Inhabilitet 

Ingen kan i styre eller årsmøte delta i en 

avstemning om: 

         a) et søksmål mot en selv eller ens 

nærstående

         b) ens eget eller ens nærståendes ansvar 

overfor sameiet

         c)  et søksmål mot andre eller andres ansvar 

overfor sameiet dersom egen interesse i saken er 

vesentlig og kan stride mot sameiets interesser

         d)  pålegg eller krav etter eierseksjonsloven 

§§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens 

nærstående. 

Første ledd gjelder også for den som opptrer ved 

eller som fullmektig.

Styrelederen skal sørge for at styret holder 

møte så ofte som det trengs. Et styremedlem 

eller forretningsføreren kan kreve at styret 

sammenkalles. Er ikke styreleder til stede, skal 

styret velge en møteleder. Et styremedlem 

eller forretningsføreren kan kreve at styret 

sammenkalles. 

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. 

Protokollen skal underskrives av de frammøtte 

styremedlemmene. 

7.3 Styrets vedtak

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten 

av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak 

kan gjøres med mer enn halvparten av de 

avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør 

møtelederens stemme utslaget. De som stemmer 
for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en 

tredjedel av alle styremedlemmene.

7.4 Representasjon og fullmakt 

To styremedlemmer i fellesskap representerer 

sameiet utad og tegner dets navn.

8. ÅRSMØTET

8.1 Myndighet

Den øverste myndighet i sameiet utøves av 
Årsmøtet. 

8.2 Tidspunkt for Årsmøtet

Ordinært Årsmøte skal holdes hvert år innen 

utgangen av Juni måned.

Ekstraordinært Årsmøte skal holdes når 

styret finner det nødvendig, eller når minst to 
seksjonseiere som til sammen har minst en 

tiendedel av stemmene, krever det og samtidig 

oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 

8.3 Varsel om og innkalling til Årsmøte

Forut for ordinært Årsmøte skal styret varsle 

seksjonseierne om dato for møtet og c;,m frist for 
innlevering av saker som ønskes behandlet.

Årsmøtet skal innkalles skriftlig av styret med et 

varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue 

dager. Ekstraordinært Årsmøte kan om nødvendig 

kalles inn med kortere varsel som likevel skal 

være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det 

gis skriftlig melding til forretningsføreren. 

I innkallingen skal de sakene som skal behandles 

være bestemt angitt. Skal et forslag som etter 

loven eller vedtektene må vedtas med minst 

to tredjedels flertall kunne behandles, må 
hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker 

som an seksjonseier ønsker behandlet ;, det 
ordinære Årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når 

styret har mottatt krav om det innen fristen styret 

har satt etter første ledd. 

8.4 Saker som skal behandles på ordinært 

Årsmøte

Årsmøtet skal, uten hensyn til om det er nevnt i 

innkallingen, behandle og eventuelt godkjenne 

styrets regnskapsoversikt for foregående 

kalenderår, velge styremedlemmer, behandle 

andre saker som er nevnt i innkallingen og 

fastsette styrets honorar

Regnskap og eventuell revisjonsberetning skal 

senest en uke før ordinært Årsmøte sendes ut til 

alle seksjonseiere med kjent adresse, jf. esl § 44 

tredje ledd. 

8.5 Møteledelse og protokoll 

Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre 

Årsmøtet velger en annen møteleder, som ikke 

behøver å være seksjonseier. Møtelederen skal 
sørge for at det føres protokoll fra Arsmøtet. 

8.6 Stemmerett og fullmakt

I Årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med 

en stemme for hver seksjon de eier.

Hver seksjonseier kan møte ved fullmektig. For 

en seksjon med flere eiere kan det bare avgis en 
stemme. 
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9.2 Mindretallsvern 

Årsmøtet, styret eller andre som etter 

eierseksjonsloven § 62 representerer sameiet 

kan ikke treffe beslutning som er egnet til å 

gi noen seksjonseiere eller utenforstående 

en urimelig fordel på andre seksjonseieres 

bekostning. 

10. REGNSKAP OG REVISJON

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig 

regnskapsførsel. Sameiets revisor velges av 

Årsmøtet, og tjenestegjør inntil ny revisor velges. 

Revisor skal være registrert eller statsautorisert. 

Styret skal sørge for at det blir ført regnskap 

og utarbeidet årsoppgjør etter reglene i lov om 

regnskapsplikt av 13. mai 1977 nr. 35. 

11.ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av 

Årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte 

stemmer, med mindre diss3 vedtektene eller 

eierseksjonsloven stiller strengere krav eller 

restriksjoner. 

12.ØVRIGE BESTEMMELSER

I disse vedtektene er det lagt til grunn at samtlige 

byggetrinn i Norrøna Boligpark organiseres 

som eierseksjonssameier. Det medfører ingen 
realitetsendring i vedtektene dersom noen 

byggetrinn organiserer seg på en annen måte, 

f.eks. som borettslag. 

Styret inngår alle drifts-og vedlikeholdsavtaler 

på vegne av sameiet. Sameiet plikter imidlertid 

å overta de drifts-og vedlikeho1dsavtalene som 

utbygger allerede har inngått når sameiet stiftes. 

13.FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, 

gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. juni 

2017 nr. 65.
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18. mars 2022  © Norrøna Boligpark

Ingrid Moe Albrigtsen

Eiendomsmegler DNB

+47 951 60 722

ingrid.moe.albrigtsen@dnbeiendom.no

Katharina Kråkstad

Eiendomsmegler DNB

+47 98 89 87 53

katharina.krakstad@dnbeiendom.no

Å kjøpe nybygg er ikke det samme
som å kjøpe en brukt bolig

• Vi vet at tid er avgjørende, derfor garanterer vi deg rask avklaring på finansiering, 
sånn at du får akkurat den leiligheten du ønsker.

• Hos oss får du en spesialisert nybyggrådgiver som finner den løsningen som 
passer din situasjon best.

• Vi vet at mye kan skje i din livssituasjon den neste tiden, men de fleste banker 
gir deg bare bekreftelse for tre måneder. Hos oss får du finansieringsbevis som er 
gyldig frem til ferdigstillelse, så du slipper å søke igjen ved overtagelse.

Når lån utbetales får du bankens beste rente. 

Ta kontak med oss for en uforpliktende prat:

Stian Bøe     Hans Fredrik Esbensen

Autorisert Finansiell rådgiver DNB  Autorisert Finansiell rådgiver DNB
Tlf: 918 25 099     Tlf: 470 47 470

stian.boe@dnb.no    hans.fredrik.esbensen@dnb.no

Skal du selge dagens bolig, ordner vi i 
DNB Eiendom en gratis verdivurdering.

Nybygglån Prosjekt
Et tilbud til deg som vil kjøpe leilighet i Norrøna Boligpark
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Norrøna Boligpark

Prisliste Idunn

Leilighet Seksjon Plan Rom BRA P-rom Balkong Takterrasse Markterrasse Innglasset areal* Salgspris Omkostninger Pris inkl. omkostninger Mnd. felleskostnader**

G11 1 U RH*** 154 124 13+10 15+9 15+9 SOLGT

G12 2 U 3 88 62 15+9 15+9 SOLGT

H11 7 1-2 RH*** 161 145 13+12 13 SOLGT

H12 8 1-2 RH*** 137 123 12+9 12+9 18 SOLGT

H13 9 1 3 73 62 11+9 9 SOLGT

G21 3 1 3 94 78 13+10 10 SOLGT

G22 4 1 3 93 78 18+9 9 SOLGT

G23 5 1-2 RH*** 138 121 12+9 18+9 9 SOLGT

G24 6 1-2 RH*** 161 145 13+12 13+11 13 SOLGT

H21 13 2 3 94 81 13+10 10 SOLGT

H22 14 2 3 93 81 16+9 9 SOLGT

H23 15 2-3 RH*** 139 124 12+10 16+9 9 SOLGT

G31 10 2 4 118 103 13+9 9 kr 7,390,000 kr 27,001 kr 7,417,001 kr 3,532

G32 11 2 2 40 39 6 SOLGT

G33 12 2 3 93 81 19+9 9 SOLGT

H31 20 3 3 121 118 13+10+10 68 kr 8,490,000 kr 27,275 kr 8,517,275 kr 3,793

H32 21 3 3 75 73 13 SOLGT

H33 22 3 3 114 99 12+10 10 kr 7,450,000 kr 26,636 kr 7,476,636 kr 3,503

G41 16 3 4 116 103 13+10 10 SOLGT

G42 17 3 2 40 39 6 SOLGT

G43 18 3 2 40 39 6 SOLGT

G44 19 3 4 116 102 13+10 10 SOLGT

H41 25 4 4 116 102 13+10 73 10 SOLGT

H42 26 4 2 40 39 6 SOLGT

H43 27 4 2 40 39 6 SOLGT

H44 28 4 4 117 103 13+10 10 SOLGT

G51 23 4 3 94 78 13+10 63 10 SOLGT

G52 24 4 3 94 78 13+10 62 10 kr 7,490,000 kr 24,809 kr 7,514,809 kr 3,068

H51 29 5 3 94 81 13+10 83 10 SOLGT

H52 30 5 3 94 81 13+10 83 10 SOLGT

* - Innglasset areal er inkludert i BRA

** - Felleskostnader kan endres gjennom vedtak på sameiets årsmøte.

*** - RH er forkortelse for rekkehus, dvs. bolig over to plan med egen inngang

 - Alle arealer er rundet av til nærmeste hele kvm-tall. Utbygger tar forbehold om mindre endringer i areal i forbindelse med detaljprosjektering. 

 - Alle leiligheter har rett til å kjøpe en parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Pris kr 260.000. Månedlig felleskostnad pr. plass er budsjettert til ca. kr 200-

 - Felleskostnader inkluderer kostnader til oppvarming fra levert fjernvarme.

 - Felleskostnadene inkluderer fiber for internett 100/100. 

 - Omkostninger består av dokumentavgift (2,5 % av tomteverdien) samt kr 15.000 til etablering av sameiet, seksjonering mm.

3/23/2022
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Energimerking Leiligheter Norrøna Idunn BT5

Leiligheter

Oppdatert 30.09.2021

Beregnet av Julie Jørgensen

Leilighet Energimerke

G12 B

G11A C

G11B B

G21 A

G22 B

G23 B

G24 B

G33 A

G32 A

G31 B

G41 B

G42 A

G43 A

G44 B

G52 C

G51 C

H11 B

H12 B

H13 B

H21 A

H22 A

H23 C

H33 A

H32 A

H31 B

H41 C

H42 A

H43 A

H44 B

H52 C

H51 C
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