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Et nytt boligområde, 
bestående av moderne 
småhusbebyggelse, på 
fastlandet.

3 firemannsboliger - 12 boenheter

2
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Nærbutikk

Sentralt

Gode solforhold

Mortenbakken

Sykkeleldorado

Sosialt

På Fløylia planlegges det 
nærbutikk.

6 min med bil fra sentrum 

Vestvendt og åpen 
beliggenhet

Egen skibakke med trekk 
under planlegging.

For både terreng- og 
landeveisentusiaster

Et inkluderende og 
varmt nabolag

3
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Illustrasjon, avvik kan/vil framkomme
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Illustrasjon, avvik kan/vil framkomme
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Få med deg siste nyhet fra Fløylia! 

Vi har gjort det enkelt for deg å følge med på kjøpsreisen. 
Knips er en app som lar deg følge med på alt vi gjør bak 
kulissene i prosjekteringen! Her vil vi dele nyheter og annen 
nyttig informasjon. 
Du kan selv velge om du får varsel på sms, e-post eller om du 
laster ned appen og får push varsel!

Hold deg oppdatert!

Appen heter ”Knips-Følg med” og kan enkelt lastes 
ned i app store. Appen er gratis. 
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Deg som boligkjøper!

Ditt kjøp er vårt ansvar. For å gi deg best mulig service og 
oppfølging vil våre meglere og leverandører følge deg 
opp under hele kjøpsreisen.

Som utbygger er vårt fokus å følge byggeprosessen tett, sørge 
for at bygget får alle kvalitetene vi lover, og at bygget står klar til 
innflytting til avtalt tid. Derfor har vi meglere og 
leverandører som representerer oss i møte med deg som 
kunde.Våre meglere og leverandører er håndplukket av oss 
for å gi deg best mulig kvalitet og service. 

Skulle du på noe som helst tidspunkt være i tvil eller ha spørsmål; 
ta gjerne kontakt med oss.
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Lekeplass
Mortenbakken
(skibakke m/trekk) Barnehage, butikk, 

treningssenter

Tromsø 
sentrum

Butikk, bolig og 
treningssenter

Barnehage

Lekeplass

Solstrandvegen

M
ortenbakken

Boligområde Fløylia

Trinn 6 består av totalt 12 boenheter fordelt på  
3 firemannsboliger. Boligene ligger på en  
sørvest vendt tomt på nedsiden av Solstrandveien 
og har gode sol- og utsiktsforhold over havet, 
Tromsøya og mot fjellene på Kvaløya og  
Malangshalvøya.

8

Salgstrinn 3

Salgstrinn 2

Salgstrinn 1

Salgstrinn
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Salgstrinn 2

Lekeplass
Lekeplass

N

Berg

Firemannsboliger

Salgstrinn 5

Salgstrinn 4
Salgstrinn 6

Trinnet består av 6 boenheter på ca 63 kvm med 
2 soverom, og 6 boenheter på ca 99 kvm med 3 
soverom. Alle med egen garasje og stor sporsbod.
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Fløylia er skapt for livskvalitet og lek gjennom hele året. 

Gled deg over omgivelsene og nærheten til naturen.Hent frem 
rulleskiene i sportsboden eller sett deg på sykkelen langs 
Solstrandvegen – som gir deg flere kilometer med rolig bilvei 
etter en lang arbeidsdag. Etter skarve 15 min på sykkel 
(6 min i bil) er du i sentrum, klar for etterlengta kulturopplevelser 
eller kaffe med en gammel venn.

Et liv i bevegelse!

Illustrasjon, avvik kan/vil framkomme
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Et unikt prosjekt

Det nye nabolaget bygges nå 6 min unna sentrum, rett ved 
foten av Fløya,med alle turmulighetene det gir deg. 

Det er også lagt mye arbeid i planen for uteområdene. Her er 
flere lekeplasser i nabolaget, grønne lunger og møteplasser for 
både store og små. Området består av ulike boenheter som 
dekker mange behov. Fra leiligheter i ulike størrelser til en-, 
to- og firemannsboliger. Nyt godt av de moderne boligene og 
alt livet gir deg mellom havet og foten av Fløya.

Illustrasjon, avvik kan/vil framkomme
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Illustrasjon, avvik kan/vil framkomme
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Illustrasjon, avvik kan/vil framkomme
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TILVALG

Ditt valg, ditt hjem

Tilvalgsprosessen skal være enkel og tilgjengelig. Vi holder fokus på dagens 
trender, kombinert med flotte materialer og praktiske løsninger – slik at alt 
ligger til rette for å skape din nye drømmebolig. Fløylia er et 
langtidsprosjekt som krever at vi holder oss i utvikling. Vi sørger for at du er 
like fornøyd, uansett.

Få inspirasjon og se vår standard leveranse i vårt visningssenter. 
Du finner oss i Solstrandvegen 316.

Illustrasjon, avvik kan/vil framkomme



1515

KJØKKEN

Hverdagens samlingspunkt

Kjøkkeninnredningen på Fløylia leveres av kvalitetsleverandøren HTH.
Kjøkkenet vi leverer fra HTH er finpusset og tilrettelagt for et smart og 
moderne uttrykk, men vi gir vi deg også mulighet til å gjøre endringer på 
kjøkkenfronter, til og med noen uten tillegg i pris! Velg mellom flere 
forskjellige kjøkkenfrontfarger og skap din egen stil i boligens viktigste 
samlingspunkt.

Nevnte vi at hvitevarer er inkludert?

Illustrasjon, avvik kan/vil framkomme
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Illustrasjon, avvik kan/vil framkomme
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Illustrasjon, avvik kan/vil framkomme
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Klargjort for å lade bilen hjemme
 
I Fløylia legges det til rette for at du skal kunne lade bilen din hjemme i din 
egen carport. Det klargjøres for elbil lading der hvor parkering følger med 
boligen. Vi legger opp strøm tilførsel og forsegler det med et deksel. 
Har du ikke kjøpt deg elbil enda? For deg som skal kjøpe får du 
kampanjepris på etablering. Du kan vente til du har en bil å lade før du 
bestiller ladeabonnementet.

Har du elbil, og ønsker å lade med en gang du flytter inn? Da betaler du 
kun for etablering og bestiller et ladeabonnement.
For deg som ikke ønsker lading? Om du ikke har behov for lading nå, så 
betaler du heller ingenting. 

Ohmia 
plug-and-play
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Ohmia Ready
I tre måneder etter at ladeanlegget 
er ferdigstilt får du en kampanjepris 
på etablering. Du kan vente til du 
har en bil å lade før du bestiller et 

ladebonnement.

Ohmia Now
Ønsker du å lade med en gang 
betaler du en kampanjepris på 

etablering og bestiller et 
ladeabonnement.

Ohmia Later
Har du ikke behov for lading nå
så betaler du heller ingenting. 

Ønsker du å koble deg til senere 
betaler du ordinærpris for 

etablering.

For deg som skal 
kjøpe elbil:

Kr.2990,-

For deg som 
har elbil:

Kr.2990,-

For deg som 
sitter på gjerdet:

Kr.7490,-

Enkelt, smart og 
rettferdig!
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Velkommen til vårt 
visningssenter!

Du finner oss i Solstrandvegen 316
 

Visningssenteret på Fløylia er åpen for privatvisning og ligger i 
Solstrandvegen 316. Sjekk floylia.no eller kontakt megler for å avtale tid. 
Kom å se Fløylias fysiske modell, standard leveranse på gulv, kjøkken eller 
bad. Utsikten kan nytes fra panorama terrassen utenfor, mens vi forteller 
deg om området og de ulike trinnene! Vi byr på kaffe også!

Ta turen innom visningssenteret i Fløylia, eller besøk HJEM 
Eiendomsmegling på sine kontorer for en uforpliktende boligprat!
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Illustrasjon, avvik kan/vil framkomme
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Illustrasjon, avvik kan/vil fremkomme
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OVERSIKT
Illustrasjon, avvik kan/vil framkomme
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FINN DIN  
DRØMMEBOLIG

Salgstrinn 6

Boligtype 1
6 STK 3!ROMS BOENHETER PÅ

CA. 63 KVM I PLAN 1

Boligtype 2
6 STK 4!ROMS BOENHETER PÅ

CA. 99 KVM OVER 2 PLAN 

OVERSIKT
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PLANTEGNINGER

Lys

Lys



ca 63 kvm
3-roms på plan 1
Garasje og spor tsbod på plan 0

Hus 1

BOLIG 1!1 & 1!2

26



Hus 1

BOLIG 2!1 & 2!2

ca 99 kvm
4-roms over 2 plan (Plan 1 og 2)
Garasje og spor tsbod på plan 0 
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Hus 1

GARASJEPLAN

Boligtype 2 leveres med to biloppsti l l ingsplasser i  garasje
Boligtype 1 leveres med én biloppsti l l ingsplass i  garasje
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Hus 2

BOLIG 1!3 & 1!4

30

ca 63 kvm
3-roms på plan 1
Garasje og spor tsbod på plan 0
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Hus 2

BOLIG 2!3 & 2!4

ca 99 kvm
4-roms over 2 plan (Plan 1 og 2)
Garasje og spor tsbod på plan 0



3232

Hus 2

GARASJEPLAN

Boligtype 2 leveres med to biloppsti l l ingsplasser i  garasje
Boligtype 1 leveres med én biloppsti l l ingsplass i  garasje
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Illustrasjon, avvik kan/vil framkomme
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Hus 3

BOLIG 1!5 & 1!6

ca 63 kvm
3-roms på plan 1
Garasje og spor tsbod på plan 0
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Hus 3

BOLIG 2!5 & 2!6

ca 99 kvm
4-roms på over 2 plan (Plan 1 og 2)
Garasje og spor tsbod på plan 0
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Hus 3

GARASJEPLAN

Boligtype 2 leveres med to biloppsti l l ingsplasser i  garasje
Boligtype 1 leveres med én biloppsti l l ingsplass i  garasje



Illustrasjon, avvik kan/vil framkomme
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Leveransebeskrivelse
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Utbygger (Selger): Fløylia AS 
Megler: Hjem Eiendomsmegling

Utbygging
Felt BK18 består av 12 boenheter fordelt på 3 firemannsboliger.  
Adkomst er via ny offentlig veg som etableres på nedsiden av 
Solstrandvegen.

Boligene
Består av 3 firemannsboliger.

Fasade
Boligene leveres med impregnert trekledning i brun farge.  Synlig 
del av underetasje i betong.

Yttertak
Flatt tak med 3 graders helning med et moderne og minimalistisk 
uttrykk.  utvendig taknedløp.

Konstruksjon
Bærende konstruksjon og etasjeskille i stål/betong/tre.

Gulv
Hvitpigmentert eikeparkett på alle gulv.  Flis på gulv i bad, 
vaskerom og entré.

Vegger
Vegger leveres ferdig behandlet iht.  romskjema.

Himling
Himling leveres ferdig behandlet iht.  romskjema.

Innvendige dører
Standard dører i hvit utførsel. Dører har luftespalte imot gulv.

Ytterdører
Isolert dørblad med beslag og vrider i rustfritt stål.  Dør til 
balkonger leveres som skyvedør med glass og mørk karm iht.  
tegninger.

Vinduer
Standard vinduer følger av plantegninger.  Gjennomgående mørk 
karm.

Innertrapper
Leveres i furu med hvitlaserte trinn og hvitmalte vanger. Stående 
rekkverk av balustrer.

Kjøkken
Kjøkken type sort med integrerte hvitevarer.  Leveres med 
avtrekksvifte med Plasma Made luftfilter eller lignende.

Våtrom
Bad leveres som prefabrikerte baderom komplett fra fabrikk.  Av 
den grunn er tilvalgsmuligheten begrenset, og må være avklart 
helt i starten av byggefasen.  Hvit vegghengt toalett.  Dusj med 
armatur på vegg, 90x90 glassdører som kan slås innover og 
slukrenne.  Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel i bad på 
boligtype 1, og i vaskerom på boligtype 2. I boligtype 1 leveres 
120 l varmtvannsbereder i kjøkkeninnredning og i boligtype 2 
leveres 200 l varmtvannsbereder på vaskerom.

Bod
Sportsbod leveres uisolert iht.  tegninger.

Garderobeskap
Det leveres ikke garderobeskap med boligen.

Listverk/utforing
Listverk i overgang vegg/tak og rundt dører og vinduer leveres 
i glatt hvitmalt utførsel.  Listefritt hvor beskrevet.  Gulvlist leveres i 
glatt hvitmalt utførsel.  Synlig dykkert.

Røykvarsler og brannslukningsutstyr
Boligene leveres med seriekoblede røykvarslere og 
brannslukkingsapparat.

Balkonger
Iht.  tegninger.  Utelys med dobbeltstikk.  Alle balkonger leveres 
med glassrekkverk og håndløper av stål.  Det kan bli nødvendig 
med et trappetrinn fra stue til balkong avhengig av prosjektering.

Garasje
leveres med ubehandlet betonggulv og garasjeport i mørk grå.

Adkomst
via trapp langs sidevegg og til inngangsparti, utført i stål/tre.

Ventilasjon
Balansert ventilasjon med varmegjenvinner.  Ventilasjonsaggregat 
plasseres i himling i yttergang i boligtype 1.  Bod eller vaskerom i 
boligtype 2.  Ventilasjonsrør føres skjult i himling.  Noe utkassing 
eller nedsenking kan være nødvendig.

Inspeksjonsluker
For tilkomst til koblingspunkter for vanninntak og fordelerskap vil 
det kunne komme synlige luker på vegg.

Oppvarming
Boligene leveres iht.  gjeldende energikrav.  Varmekabler på 
flislagte gulv i bad, entré og vaskerom.  Boligtype 2 leveres med 
vedovn Nordpeis Uno 1 og stålpipe gjennom tak.  Øvrig 
oppvarming er kundens egen levering.
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Data/TV
Det leveres felles datauttak i stue som betjener data og tv, og 
kobles til høyhastighetsfiber fra Signal Bredbånd AS med inter-
nett/TV produktet Altibox Flex M (valgfri pakke med kun internett, 
kun TV eller kombinasjon Internett/TV).

Energi
oliger leveres med energiattest i energiklasse B.

Elektrisk
El-skjema utarbeides for boligene.  Elektriske varmeovner følger 
ikke med. Boligene klargjøres for el-bil ladning gjennom Ohmia 
Charging ved at det legges opp strømtilførsel i garasjen.

Utomhus
Grøntarealene avrettes på stedlige masser og tilsås.  Videre drift 
gjøres av beboerne.  Asfaltert adkomst.  Det tas forbehold om 
stedlig terrengtilpasninger.  Utomhus kan måtte ferdigstilles etter 
overtakelse av boligene.  Avfallsløsning på felles 
renovasjonspunkt i området.  Postkasser etableres på felles stativ/
vegg.

Kjøper gjøres oppmerksom på at endringer i planlagt utbygging 
kan forekomme.  Det vil pågå byggeaktivitet i området frem til 
Fløylia er ferdig utbygd med de ulemper det kan medføre.

Offentlig
Reguleringsplan med plan id 1785.  Byggesøknad søkes med 
basis i teknisk forskrift TEK- 17.

Tilvalg og endringer
Boligkjøper kan gjøre endringer og tilvalg når dette er forenlig 
med fremdriften i prosjektet og innenfor reglene i 
bustadsoppføringslova § 9.

Fellesarealer
Utvendige arealer i BK18 er planlagt seksjonert som fellesareal 
og består av adkomst og grøntområder.  Arealene vil etter planen 
inngå i sameiet for alle boliger på BK18 med ansvar for drift og 
vedlikehold.  Det er planlagt med 12 seksjoner i sameiet på BK18.

Garasje og sportsbod seksjoneres som tilleggsarealer til 
boligseksjonene. Utbygger forbeholder seg retten til å endre den 
planlagte organiseringen.

Leverasnebeskrivelse
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ROM GULV VEGGER HIMLING ELEKTRO VVS ANNET

Alle hvitmalte 
produkter leveres 
som S 0500-N, 

Klassisk hvit

Gulvlist i glatt hvitmalt 
utførsel med synlig 
dykkert.

Sparklet og malt gipsvegg.
Innvendige slette hvite 

dører. listverk i overgang 
vegg/ tak og rundt dører 

og vinduer leveres i
glatt hvitmalt utførsel. 

Listefritt hvor beskrevet. 
Synlig dykkert.

Synlig betong-
himling i alle 

boliger leveres 
med helsparlet 

og malt overflate, 
med synlig v-fuge 

mellom 
hulldekke-
elementene

NEK-400. ENØK
takbelysning. Data og 

TV tilkobles felles 
datauttak (fiber) 

gjennom hussentral 
plassert i sikringsskap.

Garasje klargjøres for 
etablering av

el-bil lader av typen 
Ohmia Charging.

Balansert ventilasjon. 
Blandebatterier/garnityr i

krom utførelse.

Standard husnummerskilt ved 
inngang.

Inntaksskap elektro plasseres 
på yttervegg lett tilgjengelig 

fra veg.

Garasje Ubehandlet 
betongdekke.

Betongvegger og 
bindingsverk, uisolert.

Hulldekke-
elementer,
støvbundet.

Taklys m/ bevegelses-
sensor og dobbelstikk. Utvendig tappevannkran.

Inngangsparti/ 
utvendig trapp Tredekke�TU¥M�NFUBMM Utelys m/dobbelstikk

Sportsbod Ubehandlet 
betongdekke

Uisolert. Delvis betong 
vegg, delvis modularvegg 

eller trevegg.

Hulldekke-elementer, 
støvbundet.

Taklys m/ bevegelses-
sensor og dobbelstikk

Bo
lig

ty
pe

 1
(3

-r
om

s)

ROM GULV VEGGER HIMLING ELEKTRO VVS ANNET

Entré
Fliser 30x30 mørk grå 
markert med ruter iht. 

arkitekttegninger.
Sparklet og malt gips

Hulldekke-
elementer, 

helsparklet og malt 
med synlig v-fuge.

NEK-400. ENØK
takbelysning. Vortekabel 

med termostatkontroll 
under spon.

Sikringsskap og 
lavspentskap fiber.

Rør-i-rørskap.
Takhengt balansert 

ventilasjonsaggregat innfelt 
i himling.

Garderober kan leveres som 
tilvalg.

Gang Hvitpigmentert
3-stavs eikeparkett. Sparklet og malt gips.

Hulldekke-
elementer, 

helsparklet og malt 
med synlig v-fuge.

NEK-400. ENØK
takbelysning.

Bad

Flis 60x60 lys grå. I 
dusjnisje flis 10x10 

lys grå  Flis 30x60 lys grå Hvite 
metallkassetter

NEK-400. Downlights 
i tak 4 stk. Varmekabel 
med termostatstyring. 
Egne dobbelstikk til 

vaskemaskin og 
tørketrommel.

Hvit vegghengt toalett. 
Dusjvegger 90x90, 

dusjgarnityr og slukrenne o 
dusjnisje. Servant med skuffer 

iht. plantegninger og speil 
med innfelte lys. Opplegg for 
vaskemaskin og tørketrommel.

Baderomsinnredning i hvit.

Soverom Hvitpigmentert 3-stavs 
eikeparkett.

Sparklet og  
malt gips. 

Hulldekke-
elementer, 

helsparklet og malt 
med synlig v-fuge.

NEK-400. ENØK 
takbelysning. .

Garderobe kan tilbys som 
tilvalg.

Stue/kjøkken Hvitpigmentert 3-stavs 
eikeparkett.

Sparklet og malt gips. 
Listefri løsning.

Hulldekke-
elementer, 

helsparklet og malt 
med synlig v-fuge.

NEK-400. ENØK 
takbelysning. TV/

datauttak.
Slank avtrekksvifte med 

plasmamade luftfilter e.l. VVB 
120 liter i kjøkkeninnredning.

Kjøkken type sort iht. 
kjøkkentegninger med 
integrerte hvitevarer.

Balkong Tredekke Glassrekkverk med 
håndløper av stål

Utelys m/dobbeltstikk

Romskjema
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ROM GULV VEGGER HIMLING ELEKTRO VVS ANNET

Entre Fliser 30x30 mørk grå Sparklet og malt gips

Hulldekke-
elementer, 

helsparklet og malt 
med synlig v-fuge.

NEK-400.
Downlights i tak, 3 stk.

Varmekabel med 
termostatkontroll under 

flis.Sikringsskap og 
lavspentskap fiber.

Garderober kan leveres som 
tilvalg.

Gang/trapp Hvitpigmentert
3-stavs eikeparkett Sparklet og malt gips.

Hulldekke-
elementer, 

helsparklet og malt 
med synlig v-fuge.

NEK-400. ENØK 
takbelysning.

Lukket trapp. Trapp i furu 
med hvitlaserte trinn og hvite 

vanger/balustrer.

Bad
Fliser 60x60 lys grå. 
I dusjnisje, flis 10x10 

lys grå. 
Flis 30x60 lys grå. Hvite 

metallkassetter.

NEK-400.
Downlights i tak, 4 stk.

Varmekabel med termo-
statkontroll

Hvit vegghengt toalett. Du-
sjvegger 90x90 dusjgarnityr 

og slukrenne i dusjnisje. 
Servant med skuffer iht. 

plantegning og speil med 
innfelte lys.

Baderomsinnrednin g i hvit
Leveres med klessjakt ned til 

vaskerom.

Vaskerom Fliser 30x30 mørk grå. Sparklet og malt gips med 
våtromsmaling.

Hvite 
metallkassetter.

NEK-400. ENØK
takbelysning.

Klessjakt fra bad i etg. 
over via åpning i tak.

Egne dobbelstikk
til vaskemaskin og 

tørketrommel.

Hvit vegghengt toalett. Vegg-
hengt utslagsvask. 

Rør-i-rørskap.
Opplegg for vaskemaskin 

og tørketrommel, sluk i gulv. 
200L VVB.

Klessjakt fra bad i etg. over via 
åpning i tak.

Bod Hvitpigmentert
3-stavs eikeparkett.

Sparklet og  
malt gips.

Hulldekke-
elementer, 

helsparklet og malt 
med synlig v-fuge.

NEK-400. ENØK 
takbelysning.

Vegghengt balansert 
ventilasjonsaggeregat

Garderobe kan leveres  
som tilvalg.

Stue/kjøkken Hvitpigmentert 3-stavs 
eikeparkett.

Sparklet og malt gips. 
Listefri løsning

.

Hulldekkeelemen-
ter, helsparklet og 
malt med synlig 

v-fuge.

NEK-400. ENØK
takbelysning.

TV/Datauttak.

Slimline avtrekksvifte med 
Plasmamade luftfilter e.l.

Kjøkken type sort iht. 
kjøkkentegninger med 
integrerte hvitevarer.

Vedovn med stålpipe.
Utgang til balkong fra stue.

Balkong Tredekke Glassrekkverk med 
håndløper av stål Utelys m/dobbeltstikk

Det kan bli nødvendig med et 
trappetrinn fra stue til balkong 

avhengig av prosjektering.

Romskjemaet viser standard løsninger. Entreprenøren kan gjøre mindre endringer i konstruksjon og materialevalg. Det tas forbehold om plassering av sjakt, ned- og utfor-
inger eller endringer som følge av offentlig krav uten at dette skal utløse kostnadsøkning for kjøper. Se for øvrig beskrivelse og plantegninger. Det er utarbeidet tilvalgsliste 
med ferdig priser på noen tilvalg. Boligkjøper kan gjøre endringer og tilvalg dersom dette er forenlig med fremdriften i prosjektet og innenfor reglene i bustadsoppførings-
lova § 9.
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Eiendomsopplysninger (salgsoppgave)

GENERELL INFORMASJON 

Prosjektbeskrivelse
Prosjektet ligger på en vestvendt tomt i skrånende terreng på 
Nordmannsgård med adkomst fra E8 på Midtre Kaldslett. 
Prosjektet har fine sol - og utsiktsforhold med utsikt over havet, 
Tromsøya og mot fjellene på Kvaløya og Malangshalvøya.

Fløylia salgstrinn 6 består av 12 boenheter fordelt på 3 
firemannsboliger. I tillegg til gode sol – og siktforhold er det 
umiddelbar nærhet til turstier, strandsonen og store leke – og 
friluftsområder. Boligene vil ligge helt sør i utbyggingsområdet, 
på nedsiden av Solstrandvegen. Solstrandvegen er forøvrig 
hyppig brukt til ulik aktivitet som sykling, rulleski, turgåing og 
løping. På Fløylia vil hverdagslogistikken bli enklere med 
bussavgang hvert 10. minutt i rushtiden, og barnehage og 
dagligvarebutikk under planlegging. Boligene i salgstrinn 6 
bygges i henhold til bestemmelsene i Teknisk forskrift 2017. 
Prosjektets arealmessige avgrensninger fremgår av 
salgsprospektet.

Boligtype 1 består av 3-roms boenheter på ca.63 kvm BRA i 
plan 1 med adkomst på siden via trapp.

Boligtype 2 består av 4-roms boenheter på ca. 99 kvm BRA 

over to plan med adkomst via trapp til bakside av bygget til 
inngangsdør.

Alle boliger leveres med garasje og sportsbod i plan 0. 
Boligtype 2 leveres med to biloppstillingsplasser i garasje, mens 
boligtype 1 vil ha én biloppstillingsplass i garasje. I tillegg vil det 
være plass til gjesteparkering foran alle garasjer.

Meglers vurdering
Fløylia er et spennende boligprosjekt med boligkvaliteter de 
fleste av oss setter pris på. Her tilbys det gode og praktiske 
planløsninger, behagelige uteplasser, fin utsikt fra boligenes 
stue-/kjøkkenetasjer, god standard og et flott arkitektonisk 
design. Utbygger er kjent for sine smarte utformede prosjekter, 
hvor det legges vekt på gode kvaliteter og fokus på utsikt, lys og 
luft i hver enkelt bolig. Fløylia er et prosjekt tilpasset alle 
aldersgrupper.

Beliggenhet
Fløylia ligger på fastlandssiden ca. 6 minutter med bil fra Tromsø 
sentrum i et rolig og barnevennlig bområde.
Beliggenheten gir de fleste boligene en nydelig utsikt over sjøen 
og fjellene mot vest. Her kan du boltre deg med flotte friarealer 
ved sjøen og fjellene bak med sine mange turstier. Fløylia er unikt 
med tanke på den daglige hverdagslogistikken med 

Einar Nyland-Storhaug
Eiendomsmegler MNEF/Partner
Tlf 97 07 35 55
einar@hjemeiendommegling.no

Ansvarlig megler:  Stian Mathiassen
Eiendomsmegler MNEF/ Partner
Tlf 98 88 02 57
stian@hjemeiendomsmegling.no

Firma: Hjem Eiendomsmegling AS 
Org. nr: 997 927 788

Forr. adresse: Grønnegata 40, 9008 TROMSØ

Utbygger: Fløylia AS

Oppdragsnr: 1-5006/21

Type eiendom: Firemannsboliger

Adresse: Boligadressene blir Elveslettvegen, 9020 Tromsdalen.

Byggeår: Planlagt ferdigstillelse 2023.

Betegnelse: Gnr. 18 Bnr. 759 i Tromsø kommune.

Boligene tildeles egne seksjonsnummer etter seksjonering.

Tomteareal: Ca 1.662 kvm
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bussavgang hvert 20. minutt og hvert 10. minutt i rushtiden, og 
med barnehage, nærbutikk og treningssenter i boligområdet 
under planlegging. I tillegg er Pyramiden kjøpesenter, 
barneskole og fritidstilbud innen kort avstand med den lite 
trafikkerte Solstrandvegen som ferdselsåre.

Eiendommen
Eiendommen har benevnelse BK18 i reguleringsplanen og 
adkomst er via ny kommunal veg (Elveslettvegen) som er under 
etablering på nedsiden av Solstrandvegen. Eiendommen har 
gbnr. 18/797.

Eierform
Eierseksjonssameie

Byggemåte og standard
Bærende konstruksjon og etasjeskille i betong/tre/stål. 
Underetasjen føres opp i murkonstruksjon.

Parkering
Garasje følger med alle boligene.

Oppvarming
Boligene er arealeffektive og dermed energivennlige. Boligene 
leveres med gulvvarme på bad, entre og vaskerom. De største 
boenhetene leveres med vedovn og stålpipe over tak. Øvrig 
oppvarming er kundens egen levering.

Innhold og standard
Boligtype 1:
Plan 0: Garasje og sportsbod.
Plan 1: Entre, gang, 2 soverom, bad, stue/kjøkken, vestvendt 
balkong.

Boligtype 2:
Plan 0: Garasje og sportsbod
Plan 1: Entré, gang, vaskerom, bod og trapp.
Plan 2: Trapp, korridor, 3 soverom, bad, stue/kjøkken og 
vestvendt balkong.

Prosjektet har gjennomført god standard med delikate 
fargevalg, og hvitpigmentert 3-stavs eikeparkett på gulv. 
Badene får store fliser på vegger og gulv. Boligene leveres 
med komplett balansert ventilasjonsanlegg i hht. TEK 17 med 
varmegjenvinning. Avtrekksvifte over koketopp leveres med 
Plasma Made filter e.l. i begge boligtypene som gjør 
ventilasjonen bedre og enklere, og renser luften til et bedre 
inneklima, med mindre matos og lukt, pollen eller svevestøv.

Garasjene klargjøres for etablering av el-bil lader av typen 
Ohmia Charging.

Kledning og balkonger leveres i impregnert materiale. For 
detaljert beskrivelse, se leveransebeskrivelse og romskjema.

Energiklasse
Det tas sikte på å oppnå energimerke B.

Arealangivelser
Alle areal fremgår av tegninger og prisliste. De oppgitte 

arealer i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene 
har ingen krav mot hverandre dersom det skulle vise seg å 
være 5 % mindre/større enn markedsført areal. Prosjektets BRA 
tilsvarer arealet innenfor boligens omsluttende vegger. P-rom er 
BRA minus rom som ikke er definert som oppholdsrom, 
herunder bod, kott, garderober m.m.

SAMEIET
Organisering
Boligtype 1 og 2 planlegges seksjonert som et eierseksjons-
sameie som vil bestå av 3 firemannsboliger med 12 
boligseksjoner, og hvor grøntområder og adkomster vil inngå i 
sameiet. Utbygger tar forbehold om at man heller kan velge å 
opprette et eierseksjonssameie per firemannsbolig dersom det 
finnes hensiktsmessig. Utvendige arealer i BK18 er 
planlagt seksjonert som fellesareal og består av adkomstene 
og grøntområder. Arealene vil etter planen inngå i sameiet for 
alle boliger på BK18 med ansvar for drift og vedlikehold. Alle 
boligene med egen garasje skal ha vedtektsfestet enerett til 
bruk av innkjørsel (arealet) mellom garasjen og vegen for 30 
år, jf. foreløpige vedtekter pkt. 4.4 og esl. § 25 (5). Utbygger 
forbeholder seg retten til å endre den planlagte organiseringen 
av utvendige arealer, herunder også om deler av utearealet 
skal være underlagt privat bruk eller eierskap.

Eierseksjonssameiet/ene skal ivareta de enkelte s
eksjonseierne, felles interesser, fellesarealer og fellesanlegg. 
Ved erverv av seksjonen blir kjøper sameier, jfr. lov om 
eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65. Kjøper har rett og plikt til 
å være medlem av sameiet og til å følge loven og de til enhver 
tid gjeldende vedtekter for sameiet.

Sameiet vil ha ansvaret for arealene innenfor delfelt BK18 
inkludert VAO ledninger, kabler, avfallsanlegg, postkassestativ, 
adkomster og grøntområder.

Forretningsførsel
Det er inngått avtale med Bonord om forretningsførsel med 1 
års bindingstid. Etter bindingstidens utløp står sameiet fritt til å 
inngå avtale om forretningsførsel med andre aktører.

Vedtekter
Utkast til vedtekter er utarbeidet i samarbeid av utbygger og 
forretningsfører Bonord. Vedtektene vil legges fram for 
seksjonseierne på konstituerende årsmøte. Utbygger 
forbeholder seg retten til å organisere sameiet slik utbygger 
finner hensiktsmessig, herunder tas forbehold om at utbygger 
kan endre utkastet til vedtekter slik utbygger finner 
hensiktsmessig eller nødvendig. Kjøper aksepterer utkastet til 
vedtekter slik de foreligger og utbyggers forbehold om 
endringer. Eventuelle forslag til endringer fra kjøpere/
seksjonseiere kan fremmes i henhold til vedtektene og 
eierseksjonsloven på senere årsmøte. Utkastet kan fås ved 
henvendelse til megler. 
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Fellesutgifter
Seksjonseierne må betale fellesutgifter til dekning av sameiets 
drifts- og vedlikeholdskostnader. Stipulerte felleskostnader 
er beregnet å være fra kr 2.056, - til kr 2.885,- avhengig av 
størrelse, og inkluderer i tillegg til drift/vedlikehold av 
fellesarealene innenfor BK18 , også kollektiv internett/TV 
avtale og fremtidig innbetaling av kontingent til velforeningen. 
Fellesutgiftene er ikke endelig beregnet, og er foreløpig basert 
på erfaringstall Bonord har, hvor noen kostnader fordeles flatt, 
og andre etter størrelse. I disse inngår ikke utgifter som normalt 
betales av den enkelte boligeier, som eget strømforbruk og 
kommunale avgifter.

Internett/TV
Signal Bredbånd AS leverer fiber til alle boligene. Det er 
inngått avtale om kollektiv leveranse av Altibox Flex M til kr. 
499 per måned. Innenfor denne leveransen har man 3 valg:
1. TV og internett: 100 mbps internett, TV med 10 poeng, 50
timer opptak, Programarkiv og start forfra.
2. TV og internett: 50 mbps Internett, TV med 50 poeng, 500
timer opp- tak, programarkiv og start forfra.
3. Kun internett: 500 mbps internett
Det er også mulig å oppgradere leveransen for en ekstra
kostnad:
1. +199,- per måned: 500 mbps internett, TV med 50 poeng,
500 timer opptak, programarkiv og start forfra
2. +399,- per måned: 1000 mbps internett, TV med 100
poeng, 1000 timer opptak, programarkiv og start forfra.

Velforening
Boligene på delfelt BK18 vil inngå i en felles velforening på 
Fløylia. Boligeiere i BK18 er pliktige til å være medlem av vel-
foreningen og betale medlemskontingent og evt. øvrige 
driftskostnader for velforeningen. Velforeningen skal på sikt 
driftes av beboerne i området, men av praktiske årsaker med 
hensyn til videre utbygging av Fløylia vil utbygger stå for driften 
av foreningen den første tiden. Det vises til foreløpige vedtekter 
for velforeningen. Det tas forbehold om at utbygger kan endre 
utkastet til vedtekter slik utbygger finner hensiktsmessig eller 
nødvendig. Utkastet kan fås ved henvendelse til megler.

Det kan bli etablert en skibakke med skitrekk på Fløylia. 
Dersom slik skibakke etableres, skal den eies og driftes av 
beboerne i Fløylia via velforeningen. Utbygger forbeholder 
seg retten til å endre hvordan fellesområdene i Fløylia skal 
eies og driftes, herunder for eksempel ved å gå bort fra 
organisering via velforening.

Forsikring
Frem til overtakelsen er eiendommen forsikret av utbygger. 
Ved overdragelse av boligene til kjøperne, vil sameiet være 
ansvarlig for tegning av forsikring for bygget. Innboforsikring 
må tegnes av den enkelte seksjonseier.

OFFENTLIGE FORHOLD

Reguleringsplan
Reguleringsplan 1785 Nordmannsgård, Tromsø. Fløylia 
området er i hovedsak regulert til boligformål og det må 
påregnes byggeaktivitet i området i årene som kommer. 
Det planlegges en omregulering av delfelt BK13 fra 

boligformål til kombinert formål bolig, forretning, kontor og 
tjenesteyting (butikk/treningssenter etc). Se også 
reguleringsplan: www.tromso.kommune.no for ytterligere 
informasjon. Fløylia er et stort utbyggingsområde som enda 
er i startfasen. Det foreligger derfor ikke detaljerte planer av 
fremtidige byggetrinn.

Vei, vann og avløp
Offentlig. Det vil være private stikkledninger fra eiendommen 
til offentlig anlegg, selv om eiendommen er tilknyttet offentlig 
anlegg. Alle boligene tilknyttes offentlig avløpsanlegg.

Servitutter/heftelser/rådighetsinnskrenkninger
Seksjonene selges fri for pengeheftelser. Som sikkerhet 
for sameiernes forpliktelser overfor boligsameiet, er det iht. 
eierseksjonsloven lovbe- stemt pant til fordel for de øvrige 
sameierne for et beløp begrenset oppad til 2 G 
(folketrygdens grunnbeløp).

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

Utbygger tar forbehold om å tinglyse nødvendige 
erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold, 
deltakelse i velforening eller forhold pålagt av myndighetene 
knyttet til gjennomføringen av prosjektet.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning 
som følge av slik tinglysing.

Ligningsverdi og kommunale avgifter
Ligningsverdi fastsettes først etter ferdigstillelse av bygget av 
Skatt Nord. Kommunale avgifter vil bli fastsatt av kommunen 
ved ferdigstillelse av boligen. For informasjon om avgifter og 
gebyrer, se kommunens Betalingssatser og gebyrregulativ 
2021. Disse kan finnes på Tromsø kommunes hjemmesider.

KJØPESUM, OMKOSTNINGER OG BETALINGSPLAN

Priser
Salgspris, omkostninger og felleskostnader for den enkelte 
bolig fremgår av prislisten. Kjøpesummen er fast fra avtale-
inngåelse til overtakelse. Utbygger forbeholder seg retten til 
å endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte boliger uten 
forutgående varsel.
Dersom det kommer flere bud på samme bolig, forbeholder 
utbygger seg retten til å anta høyeste bud.

Omkostninger
Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten kr.585,-
Tinglysingsgebyr pantedokument (pr stk) kr.585,-
Attestgebyr (pr stk) kr.204,-
Startkapital velforeningen kr.2.000, -
Etableringsgebyrer sameie m.m. kr.10 994,-
Tilknytningsavgifter/anleggsbidrag kr.12 500,-
Omkostninger i alt kr.26 868,-
I tillegg skal det betales dokumentavgift til staten, som utgjør 
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2,5 prosent av tomteverdien på tinglysningstidspunktet for den 
enkelte seksjon. P.t. er dokumentavgiften antatt å bli kr. 206 per 
kvm BRA for boligene. Det vises til prisliste for omkostninger for 
den enkelte bolig.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer, 
samt statens kartverks aksept av verdigrunnlaget for 
dokumentavgift. En slik endring belastes/godskrives kjøper.

I tillegg til ovennevnte omkostninger må det for alle boenheter 
påregnes at det vedtas innbetaling av 5 x månedlig 
felleskostnad per eierseksjon i sameiet som oppstartskapital for 
sameiet. Dette er ikke å anse som omkostninger ved kjøpet, og 
blir fakturert av forretningsfører Bonord til den enkelte 
seksjonseier ved overtagelse av boligen.

Betalingsbetingelser
Kr. 100.000, - forfaller ved kontraktsinngåelse. Renter på 
klientkonto tilfaller Kjøper fram til §47 garanti er stilt, eller 
skjøtet er tinglyst. Restkjøpesummen + omkostninger og evt. 
tilvalg skal være innbetalt til meglers klientkonto senest fem 
dager før overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil 
kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende 
beløp jf. Bufl. §47.

Finansieringsbekreftelse ved kjøp
Ved innlevering av bindende kjøpsbekreftelse/bud bes det om 
skriftlig bekreftelse på finansiering fra bank el. annen 
finansinstitusjon.

Meglers vederlag
Utbygger betaler kr 38 625,- eks. mva. i meglerprovisjon pr 
bolig. Markedsføring kommer i tillegg etter avtale.

VIKTIG INFORMASJON

Generelle forutsetninger
Avtalen anses inngått når kjøper har levert megler bindende 
kjøpstilbud, utbygger har akseptert dette, og aksept er meddelt 
kjøper. Salgsoppgaven med vedlegg utgjør sammen med 
akseptbrev og tegninger de samlede avtalevilkårene for kjøp 
av den aktuelle eiendommen. Etter aksept av bud innkalles 
kjøper til kontraktsmøte.

Dokumentenes rangordning
1. Bindende kjøpstilbud
2. Salgsoppgave med vedlegg
3. Tegninger
4. Brosjyremateriell

Illustrerte perspektiv er ikke å anse som en del av 
kontraktgrunnlaget da disse vil avvike fra leveransen. 
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i 
bustadoppføringslova av 13.juni 1997 nr. 43.

Bustadoppføringslova bruker benevnelsene entreprenøren og 
forbrukeren, noe som tilsvarer utbygger og kjøper i 
kontraktsdokumentet. Bustadoppføringslova sikrer kjøperen 
rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten jfr. bu-
stadoppføringslova § 3. Bustadoppføringslova kommer ikke til 
anvendelse dersom kjøper anses som profesjonell/ 

investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfelles vil 
handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast 
eiendom av 03.juli 1992 nr.92. Utbygger kan likevel 
akseptere å selge etter bustadoppfø- ringslova. 
Leveransebeskrivelsen beskriver den tekniske standard som 
inngår i leveransen. Leveransen utføres i henhold til gjeldende 
forskrifter og standarder. Dersom det ikke er henvist til noe 
annet gjelder følgende:

• Offentlige lover, forskrifter og standarder med hensyn til
krav, utførelse og materialbruk.

• Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende byggeforskrift
for prosjektet.

Lovverket
Handelen reguleres i forbrukerforhold av lov om avtale med 
forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), 
når bindende avtale om kjøp er inngått før ferdigstillelse av 
bygget. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse i de 
tilfellene handelen kan anses å være et ledd i 
næringsvirksomhet, når kjøper kan anses som profesjonell/
investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil 
handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast 
eiendom (avhendingslova), og rettigheter som følger av 
bustadoppføringslova vil da ikke gjelde selv om de eksplisitt 
følger av salgsinformasjonen.

Garantier
For boliger som selges etter bustadsoppføringslova skal 
utbygger stille sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser i 
form av garanti etter buofl. § 12 og evt. § 47. Garanti etter 
buofl. § 12 skal stilles umiddelbart etter utbyggers aksept av 
kjøpers bud. Dersom utbygger har tatt forbehold om åpning 
av byggelån, salg av et bestemt antall boliger, ramme- eller 
igangsettingstillatelse skal garanti stilles straks etter at f 
orbeholdene er oppfylt eller bortfalt, og under enhver 
omstendighet innen byggearbeidene starter. Frem til 
overtakelse skal garantien være på 3% av kjøpesummen. 
Garantien økes til 5% ved overtakelse, og er gjeldende i 5 år 
etter overtakelsen.

Avbestilling
Ved avbestilling før utbygger har vedtatt byggestart skal 
Kjøper betale et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. 
Dersom Kjøper avbestiller etter at Utbygger har vedtatt 
byggestart kan Utbygger kreve erstatning for sitt økonomiske 
tap som følge av avbestillingen, jfr. Bufl. §53. Bestilte 
endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Videresalg av kontrakt
Såfremt kjøper er en forbruker og skulle ønske å omsette 
kjøpekontrakten, kan utbygger akseptere dette under 
forutsetning av at utbygger får en tilfredsstillende 
dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de 
samme rettigheter og forpliktelser som den opprinnelige kjøper 
med tillegg av eventuelle endrings-/tilleggsavtaler. Ny kjøper 
må fremlegge tilfredsstillende finansieringsbevis iht. 
prosjektets salgsoppgave. Opprinnelig kjøper vil etter dette 
være fri fra sitt kontraktsforhold med utbygger. 
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Opprinnelig kjøpers eventuelle merverdi i forbindelse med 
omsetning av kjøpekontrakten utbetales først når hjemmelen er 
tinglyst på den nye kjøperen.

Utbygger betinger seg et administrasjonsgebyr fra opprinnelig 
kjøper på kr. 75 000,- inkl. mva. ved slik omsetning av 
kjøpekontrakt til ny kjøper. Eventuelle salgsomkostninger til 
megler for videresalg av kjøpekon- trakten vil tilkomme. For at 
skjøtet skal utstedes og tinglyses på ny kjøper, må ovennevnte 
forhold vedrørende kjøpekontrakten være i orden. Hvis disse 
forholdene ikke er bragt i orden innen overtagelsen, må 
opprinnelig kjøper oppfylle kontraktsforpliktelsene.

Tilvalg/endringer
Kjøper kan kreve tillegg/endringer av leveransen iht. buofl. 
§ 9, begrenset til 15% av kjøpesum. Muligheten for å gjøre
endringer/tilvalg vil være tidsbegrenset. Etter igangsetting av
byggeprosessen vil det gis frister for tilvalg og endringer.
Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at
frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper har ikke
rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i
sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller
karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller
er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.
Utbygger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller
tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for utbygger som ikke
står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller
tilleggsarbeider. Utbygger har rett til å ta seg betalt for
utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. buofl. § 44.

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen 
gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form 
av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. 
Dette gir begrensninger for hvilke tillegg/endringer kjøper 
kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilke tidsrom disse 
arbeidene kan bestilles. Det vil ikke være mulig/ begrensende 
muligheter å flytte faste installasjoner som rør, ventilasjon og 
avløp.

Hvitvasking av penger
I henhold til Lov av 6.mars 2009 nr.11 om tiltak mot hvitvasking 
og terrorfinansiering mv. er megler, Hjem Eiendomsmegling 
AS, pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av 
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til 
salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til 
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til 
salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav 
til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen 
har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold 
som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147c kan 
megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan 
ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne 
medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle 
rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. 
Dette innebærer at mistanke om mistenkelige transaksjoner 
knyttet til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til Økokrim.

Utbyggers forbehold
Utbygger tar følgende forbehold for gjennomføring av denne 
kjøpekontrakten:

- prosjektet oppnår endelig kommunal godkjenning samt
igangsettingstillatelse,

- prosjektet oppnår tilstrekkelig finansiering, og

- kontrakt med entreprenør til sist inngås innenfor prosjektets
rammer.

Forskyvninger av byggestart/ferdigstillelse etc. som følge av 
manglende avklaring av forbeholdene gir ikke grunnlag for 
å gjøre Utbygger ansvarlig for døgnmulkt eller andre krav. 
Dersom utbygger gjør forbehold gjeldende og ikke har varslet 
byggestart innen 31.12.2021, kan partene fri seg fra 
kontrakten. I så fall bortfaller eventuelt inngått kjøpsavtale, 
hvoretter Utbygger tilbakefører alle innbetalinger foretatt av 
Kjøper inklusive opptjente renter. Utover dette har partene 
intet økonomisk ansvar overfor hverandre. Utbygger står fritt 
til å akseptere eller avslå ethvert bud. For øvrig gjelder disse 
forbeholdene for gjennomføring av kontrakten;

Utbygger tar forbehold om å kunne endre prisene på ikke 
solgte boliger uten forutgående varsel. Utbygger tar 
forbehold om endringer i kjøpsomkostningene som følge av 
evt. endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Alle perspektiver, illustrasjoner og møblerte tegninger/
planskisser er kun for å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse, og 
gir ikke rett til erstatning eller prisavslag ved avvik fra faktisk 
leveranse. Det vil derfor fremkomme elementer som ikke inngår 
i leveransen som bl.a. møbler/ garderober/sanitærutstyr etc. 
Innvendige rørføringer kan bli endret. Nedforinger, dragere, 
søyler, lister og innkassinger kan avvike i forhold til 
illustrasjoner og tegninger i salgsprospektet, annonser, internett 
og andre markedsføringskanaler - som følge av at dette ikke er 
ferdig prosjektert på salgstidspunktet. Det samme gjelder for 
framtidig bebyggelse på delfeltene rundt salgstrinn 6 som p.t. 
ikke er utviklet. 

Tegningene i salgsbrosjyren er ikke i målestokk og må derfor 
ikke benyttes for beregninger ettersom avvik kan forekomme. 
Utbygger har tegninger i riktig målestokk tilgjengelig. 
Tegningene er utarbeidet av arkitekt og det tas forbehold om at 
det vil komme mindre endringer som følge av 
prosjektering av boligene. Endelige tegninger blir utarbeidet 
når prosjekteringen er ferdig og vil følge kontrakt som vedlegg. 
Utbygger forbeholder seg retten til å kunne gjøre endringer/
justeriner av konstruksjon/fasadeutforming, vindu, rom med 
mer - ut fra det foreliggende tegningsgrunnlaget. 

Opplysninger gitt i salgsprospekt, internett, annonser og andre 
markedsføringskanaler er gitt med forbehold om rett 
til endringer som er nødvendig og hensiktsmessig uten at den 
generelle standarden forringes. Alle tegninger for «Fløylia 
salgstrinn 6» er utarbeidet av arkitekt. Det tas forbehold om 
inntil 5% avvik på areal da arealet ikke er målt opp av 
takstmann. Arealavvik inntil 5% gir ikke kjøper rett til erstatning. 
Det tas forbehold om skrivefeil i tekst og tallstørrelser.

Overtakelse
Det er planlagt oppstart i løpet av Q1 2022, forutsatt at alle 
utbyggers forbehold er avklart. Boligene bygges ut i samme 
byggetrinn. Boligene planlegges ferdigstilt løpende regnet som 
12 måneder fra varslet byggestart fra utbygger og i den samme 
rekkefølgen som de påbegynnes. 
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Avvik i byggeperioden kan forekomme. Det er forventet byg-
gestart så snart utbyggers forbehold for igangsetting er avklart. 
Disse forbeholdene skal være avklart senest innen 31.12.2021.

Siden dette er et av de første boligprosjektene i utbyggingen 
av Fløylia er det en del infrastruktur og rekkefølgekrav i 
reguleringsbestemmelsene som skal være innfridd før 
brukstillatelse kan gis. Infrastruktur og rekkefølgekrav er plan-
lagt ferdigstilt og overlevert til kommunen i løpet av 
oktober 2021. Det tas derfor forbehold om at forsinket opp-
start, ferdigstilling og brukstillatelse som skyldes forsinket 
ferdigstilling av infrastruktur og rekkefølgekrav gir utbygger rett 
til fristforlengelse. Det tas også forbehold om at forsinkelser 
eller andre oppfyllelsesvanskeligheter som skyldes 
konsekvenser av koronavirus gir utbygger rett til fristforlengelse.

Utbygger varsler Kjøper når bygging igangsettes (byggestart). 
Arbeider med og på eiendommen som gjøres før slikt varsel 
foreligger, som grunnarbeider, gravearbeider e.l., er ikke å 
regne for byggestart.

Utbygger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den 
avtalte fristen. Utbyggeren må sende skriftlig varsel om dette 
minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. 
Dersom utbyggeren er forsinket i henhold til 
Bustadoppføringslova § 17 kan kjøperen kreve dagmulkt. 
Utbygger skal sende en skriftlig orientering til Kjøper om 
forventet tidspunkt for overtakelse av Boligen ca. 2 måneder 
før forventet overtakelse, samt ved enhver vesentlig endring 
i tidligere angitt tidspunkt for forventet overtakelse. Kjøper er 
forpliktet til å overta boligen på det tidspunkt den er ferdigstilt. 
Endelig overtakelse vil bli varslet med 7 dager skriftlig varsel. 
Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor utbyggers 
kontroll har utbygger krav på fristforlengelser jfr. Buofl. §11. 
Utbygger skal informere kjøper dersom det kan påregnes 
endringer i forhold til den planlagte perioden for 
overtakelse. Kjøper kan ikke motsette seg at overtakelse skjer 
tidligere enn 12 måneder fra byggestart forutsatt at 
varslingsfristene er overholdt. Utbyggeren skal skriftlig varsle 
om dette minimum 2 måneder før det nye 
overtakelsestidspunktet. Kjøpere aksepterer at informasjon og 
varslinger fra utbygger kan sendes elektronisk pr. e-post.

Overtakelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør inkludert alle 
omkostninger og tilleggsavtaler bestilt via utbygger er innbetalt 
til megler. Det samme gjelder så fremt midlertidig brukstillatelse 
ikke foreligger. Det gjøres oppmerksom på at overtakelse av 
boligen ikke kan nektes av kjøper selv om utomhusarealer og 
eventuelt noe av ytre kledning
m.m. ikke er ferdigstilt. Forutsetningen er imidlertid at
kommunen har utstedt midlertidig brukstillatelse for boligen.
Uferdig arbeid anmerkes i overtakelsesprotokollen på
overtakelsesbefaringen. Alle boliger overtas i ryddig og
rengjort stand (byggvask).

Oppgjør
Utbetaling av oppgjør til utbygger forutsetter at megler har 
mottatt signert overtagelsesprotokoll, midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest, fullt oppgjør er innbetalt, og at hjemmel er 
overført kjøper. Utbetaling av oppgjør til utbygger kan 
imidlertid foretas før hjemmel er overført kjøper under 
forutsetning av at utbygger stiller garanti iht. 

bustadoppføringslovas § 47. Kjøpers innbetaling blir i så fall å 
betrakte som et forskudd.

Mangler og tilbakehold
Evt. mangler ved overtakelsen skal anmerkes i 
overtakelsesprotokollen. Kjøper kan kreve tilbakehold av 
innbetalt beløp frem til hjemmel er overført kjøper. 
Tilbakeholdet skal stå i forhold til påberopt mangel.
Dersom det holdes tilbake et uforholdsmessig beløp kan 
kjøper komme i betalingsmislighold overfor utbygger. Kjøper 
og utbygger kan også gjøre avtale om deponering av en del 
av kjøpesummen til en eller flere spesifikke mangler er bragt i 
orden.

Brukstillatelse
Utbygger skal fremlegge midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest før overlevering av boligen.

Vedlegg
Vedlegg, fås hos megler.

- Prisliste
- Tegninger for prosjektet; Fasade- og plantegninger.
- Utomhusplan og snitt-tegninger.
- Budsjett og fordeling felleskostnader fra forretningsfører 
Bo Nord
- Utkast til vedtekter for eierseksjonssameie BK18
- Utkast til vedtekter for Fløylia velforening
- Reguleringsbestemmelser med plankart.
- Grunnboks utskrift for gnr. 18 bnr. 797 i Tromsø 
kommune.
- Matrikkelbrev for gnr 18. bnr. 797 i Tromsø kommune.
- Budskjema/foreløpig kjøpsavtale.
- Bustadoppføringslova er vedlegg til kontrakt

Eiendom
sopplysning
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Norges råeste TV- 
og internettløsning i hus!

Med infrastruktur fra Signal i veggen, har du mange gode stunder 
i vente, med lynraskt fibernett fra Signal og tjenester fra Altibox.

Signal leverer Altibox
I hele 10 år har Altibox toppet EPSI sin kåring 
av de mest fornøyde internettkundene! I fjor hadde vi også nok en gang de mest 
fornøyde tv-kundene. Vi i Signal er stolte over å være din lokale fiberleverandør!

100% på nett
Google Nest Wifi og lynraskt fibernett går hånd i hånd for å gi deg den ultimate 
opplevelsen med Wifi-nettet. Styr smarthjemmet med Google Home og opplev et 
stabilt og sterkt Wifi-dekning i alle rom.  Les mer på altibox.no/google.
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Lynraskt fibernett fra Signal og 
tjenester fra Altibox.

Vil du ha enda raskere nett? Eller en tv-pakke som større valgfrihet? Eller litt 
av begge deler kanskje? På Fløylia leveres Altibox Flex M, som lar hver 
boenhet velge pakken som passer seg. 

De fleste beboerne vil få dekket sitt behov for tv eller internett med en av disse tre 
pakkene som dekkes av felleskostnadene. Men du kan også oppgradere pakkene om 
du vil ha mer internett eller mer TV.

Pakke 1:For deg som trenger mindre TV og mer internett
Pakke 2: For deg som trenger mer TV og litt internett
Pakke 3: For deg som kun trenger internett

Les mer om hva de forskjellige pakkene inneholder på signal.no 
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Mortenbakken

En helt egen skibakke
Midt i hjertet av Fløylia, like ved visningssenteret og den største 
lekeplassen, planlegges det en egen skibakke med trekk.  

Mortenbakken vil bli et naturlig samlingspunkt for unge lovende  
og deres ivrige publikum. Her kan de minste ta sine første svinger, 
de ivrigste topptur-gåerne kan legge inn et par ekstra laps, og 
stisyklistene kan more seg sommerhalvåret. Vi håper det blir 
arrangert lek, konkurranser og påskerenn, på tvers av nivå og 
generasjoner. 

Bakken skal etter hvert eies og driftes av de som bor i Fløylia, 
via velforeningen. 
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Illustrasjon, avvik kan/vil framkomme
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Ta turen innom visnings- 
senteret i Fløylia, eller besøk 
oss for en uforpliktende 
boligprat!

Visningssenteret
Visningssenteret er åpent hver tirsdag mellom 12 og 15 og ligger i  
Solstrandvegen 316 . Sjekk fløylia.no eller kontakt megler for visning.

Hjem Eiendomsmegling
Våre kontorer ligger i Grønnegata 40.  
Velkommen innom oss for en hyggelig boligprat!

MEGLER
Stian Mathiassen

Hjem Eiendomsmegling

Telefon: 988 80 257
Stian.Mathiassen@hjemeiendomsmegling.no

MEGLER
Einar Nyland-Storhaug
Hjem Eiendomsmegling

Telefon: 970 73 555
Einar.Storhaug@hjemeiendomsmegling.no

hjemeiendomsmegling.no
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BYGGHERRE

Fløylia utvikles av
Barlindhaug Eiendom, 
Miliarium Bolig og Mælen 
Holding



Fløylia selges av Hjem Eiendomsmegling og utvikles av Barlindhaug Eiendom, Miliarium Bolig og Mælen Holding

Drøm deg bort på    floylia.no
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