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Søndre Tollbodgate 6

Søndre Tollbodgate 6
- 4 moderne leiligheter ved Skansen

Velkommen til ett av tromsøhistoriens mest betydningsfulle 
hus! I Søndre Tollbodgate 6 har en rekke av byens nota-
biliteter residert siden første halvdel av 1800-tallet. Blant 
annet Richard With, “Hurtigrutens far”, sies å ha vokst opp 
i dette huset. Nå har vi renovert det verneverdige huset for 
fremtidige generasjoner. De 4 små selveier leilighetene er en 
fantastisk mulighet for alle som vil inn på boligmarkedet  
og bo sentralt. 

Entreprenør er TotalRenovering, som er en erfaren og  
solid totalentreprenør i Tromsø.
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Bo ved Skansen,  
en historisk bydel i sentrum
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Et godt valg for de som  
vil inn på boligmarkedet
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Moderne hjem i  
et tradisjonsrikt hus
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Stedet
Skansen er et gammelt festningsverk og ett av 
Tromsøs mest verdifulle kulturhistoriske anlegg. 
Den gamle vollen ligger rett utenfor stuedøren, 
og er et flott sted å nyte med gode venner  
en lat sommerdag.

Bo ved Skansen 
Leilighetene ligger i et 
område med sjarme  
og historikk.

Smart planløsning 
Lyse og trivellige leiligheter.
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Leilighetene
4 selveierleiligheter i sameie. Tre av leilighetene 
deler inngang i nordre del av bygget. Den fjerde 
leiligheten har egen inngang på sørsiden. Det er 
næringsvirksomhet i første etasje. Alle leilighet-
ene har smarte planløsninger og romslige bad. 
Egen sportsbod til hver leilighet i kjelleren.
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Lys og trivelig leilighet Planløsning og utsikt vil variere mellom hver bolig.
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Smarte ettroms leiligheter
Leilighetene er små, men velutstyrte 
med moderne kjøkken og bad. 
Den smarte planløsningen gir god 
areal utnyttelse. Ved å investere i en 
leilighet betaler du til deg selv. 

Et område i vekst
Noen hundre meter bort ligger Vervet, 
en helt ny bydel under utvikling i 
Tromsø. Utviklingen av Vervet vil gjøre 
hele området enda mer attraktivt, noe 
som gjør en leilighet i Søndre Tollbod-
gate 6 til en god investering også for 
fremtiden.

Et godt valg  
for de som vil inn  
i boligmarkedet
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TotalRenovering er en av entreprenø-
rene i Tromsø som har renovert flest 
hus det siste tiåret. Vi setter vår ære 
og stolthet i å gi gamle og ærverdige 
boliger i Tromsø nytt liv. Ved å bevare 
den gamle stilen på eksteriøret, men 
samtidig gi leilighetene et moderne 
preg, gjør vi boligene til en helt  
spesiell opplevelse.

Moderne hjem i et  
tradisjonsrikt hus
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Moderne hjem med utsikt mot Skansen Planløsning og utsikt vil variere mellom hver bolig.
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Leveransebeskrivelse
Leiligheter Søndre Tollbodgate 6

Eiendommen Søndre Tollbod gate 6 
ligger rett ved det gamle middelalder 
festningsverket på Skansen som er en 
svært viktig del av Tromsø by sin his-
torie. Det finnes et målebrev på tomta 
som er datert så langt tilbake som 18. 
november 1837, og svært mange har 
holdt til på eiendommen. Den kjente 
forfatteren Jonas Lie er sønn av Mons 
Lie og dette var barndomshjemmet 
hans (Byfogd Lie kom til byen i 1838). 
Det sies også at Richard With «Hurtig-
rutens far» vokste opp i dette huset. I 
1842 åpnet Tromsø postkontor i huset 
med Byfogd Mons Lie som byens 
første postmester.

Arealer
Se plantegninger for spesifisering av 
arealer, samt egen oppmåling utført 
av takstmann.

Balkonger/platt/utearealer osv er ikke 
medregnet i arealer (så fremst dette 
ikke er spesifisert).

Yttervegger 
Kjeller består av delvis natursteinmur 
og betongsteinmur. Plan 1, 2 og 3 
(hovedbygg) med tømmer som er lek-
tret på utvendig side med 48x98mm, 
10cm isolasjon, gu, vindsperre, lekter 
og ny kledning. På innvendig side er 
det vindsperre på tømmer som er 
lektret med 48x48mm (inkl oppret-
ting), isolert med ca 7-10cm isolasjon 
og kledd med et lag 13 mm gips i 1. 
etasje og 2 lag 13 mm gips i 2 og 3 
etasje, (snr 2 har 1 lag gips 13 mm 
gips). Tilbygg mot Skansen (øst) er i 
hovedsak ført opp i betongstein,  

dvs ikke tømmer som hovedbygg.

Etasjeskillere 
Bjelkelag som Ranti- eller Kertobjelker, 
delvis isolert, trinnlydplater med 13 
mm gips og 14 mm parkett (våtrom 
med fliser). Underkant i 1 etg (næring) 
og plan 2 med lydbøyler, 2 lag 13 mm 
malt gips (fuging mot tilstøtende 
konstruksjon). Enkelte synlige dragere 
og innkassinger må påregnes. 

Vegger
Lettvegger er bygget av bindingsverk 
med 10 cm isolasjon og 13 mm gips-
plater som sparkles, strimles og males 
2 strøk. Våtrom med Wedi membran-
plater som underlag for flislegging. 
Kjeller avdeles til boder med enkel 
utførelse.

Takverk 
Eksisterende takkonstruksjon med 
25-40 cm isolasjon. Tilbygg mot vest 
med nye Ranti takbjelker. Gammelt 
taktekke lektres opp utvendig med 
48x48mm (sløyflekter) og krysslektres 
med 48x48mm (steinlekter). Takstein 
som Skarpnes enkelkrum rød antikk. 
Snøfangere. Takrenner og nedløp av 
alu farge.

Vinduer 
Leveres med 2-lags super ener-
gispareglass. Enkelte vinduer med 
brannkrav. Støydemping alle vinduer. 
Enkelte vinduer med avtakbar midt-
stolpe for mulig rømning.

Dører 
Ytterdør i tidsriktig stil i malt utførelse. 
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Entredører slett hvit som b30/db30.  
Innerdører leveres som sporfreste 
profilerte hvite lettdører med hvitmalt 
karm. Standard blank vrider og låse-
kasse på alle dører.

Gulv
Det leveres 14mm parkett 1-stavs lys 
eik på alle rom utenom bad og vf. Bad 
med fliser 10x10 cm mørk grå. Gulv 
bad med lokalt fall til sluk. Vf med 
grå fliser 60x60cm eller parkett type 
1-stavs lus eik. Varmekabler i gulv som 
er fliselagt. Trapperom med dem-
pende gulvbelegg. Gulv på bodareal  
i betong. 

Trapp 
Eksisterende trapp i trapperom males 
og med nytt dempende belegg. Ny 
innvendig trapp mellom 2 etg og 3 
etg i trevirke med hvitmalte vanger og 
rekkverk, med håndlist i lakkert eik og 
massive eiketrinn i lakkert utførelse.

Utvendige trapper av mur/betong og 
disse er renovert inkl nytt smijerns 
rekkverk og takoverbygg.  

Listverk 
Gulv; Alle gulv (unntatt våtrom) listes 
med hvite gulvlister 10x58mm.

Vinduer og dører; Listes med gerikt 
10x58mm hvit.

Himling; Listes med 14x34mm hvit 
farge (fuges/malt med skjult innfes-
ting), unntak av våtrom med fliser.
Alt listverk hvitmalt i NCS 0502Y/
eggehvit med synlig innfesting  
(ferdig behandlet fra fabrikk),  
unntatt taklister.

Malerarbeid 
Alle innvendige vegger (unntatt bad) 
behandles med sparkling og 2 strøk 
maling i NCS 0502Y/eggehvit (hvit 
slett overflate).                                                  

Listverk er hvitmalt fra fabrikk (før 
montering) og med synlig innfesting, 
unntatt taklister.

Vinduer er behandlet fra fabrikk  
som hvit innvendig og annen  
farge utvendig.

Lyst og åpent kjøkken Planløsning og utsikt vil variere mellom hver bolig.
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Dører er behandlet hvit fra fabrikk 
(hvitmalt karm).

Foringer males 2 strøk hvit (0502Y).
Utvendig kledning males etter monte-
ring. Utvendige rømningsstiger males i 
veggfarge etter montering. 

Flisearbeid 
Legging av fliser gulv bad med 
10x10cm mørk grå. Designrist til 
sluk. Legging av fliser på vegger bad 
40x20cm hvit. Alu list på utvendige 
hjørner. Eventuell kasse for innebygd 
sisterne til toalett flislegges med 
samme fliser som gulv (10x10cm).

Wedi membranplater på vegger som 
underlag for flislegging. 

Smøremembran på gulv og vegger 
våtsoner bad. Gulv i vf/gang med 
60x60cm grå fliser i snr. 2.

Sanitær installasjon 
Installasjon som vannskadesikkert rør-
i-rør med sentral/skap i hver boenhet. 
Vann og avløp til vaskemaskin.  
Varmtvannstank i kjøkkeninnredning.
Ett-greps batterier på alle servanter, 
kjøkken og dusj. Monolith Geberit 
sisterne med sort glassfront, vegg-
montert toalett og dempelokk. 
Dusjvegger som rette innfellbare 
dusjvegger. Dusjveger vil ikke være 
100% tett mot gulv. Baderomsinn-
redning fra Viking Bad med helstøpt 
servantplate og 1 stk vask. 

Elektro installasjon 
Komplette elektriske installasjoner 

med stikkontakter i gang, soverom, 
bad, vf, stue og kjøkken i leilighet. 
Standard lysbeslag bod/vaskerom/
kjøkken. Led spotter under overskap 
kjøkken. Gulvvarme i baderom og vf 
snr. 2 med el termostat (gulv med 
fliser). Stikkontakter er doble. Røropp-
legg for internett og TV inngår (uten 
kabel). Varmepanel i boligen er ikke 
medtatt. Spesial utelys med bryter.

Kjøkken- og Garderobeinnredning 
Kjøkkeninnredning 
HTH type hvit Straight med grepslist 
i dør. Benkplate i mørk laminat. Opp-
vaskbenken med nedfelt oppvaskkum 
av rustfritt stål. Hvitevarer på kjøkken 
er medtatt som integrert; Komfyr, 
steketopp, kjøleskap, oppvaskmaskin.
 
Garderobeskap
Garderobeskap er ikke medtatt.

Ventilasjon 
Balansert ventilasjon med varme-
gjenvinning til hver seksjon. Aggregat 
plasseres i kjøkkenskap over koke-
topp/komfyr.

Brannverneutstyr 
Til hver leilighet leveres 1 stk 6 kg 
pulverapparat (monteres av kjøper). 
Felles brannvarslingsanlegg, nød- 
og ledelys i felles trapperom og 
rømningsstiger.

Sportsbod
Bygges i kjeller med enkel  
uisolert utførelse.
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Canal Digital
Det er inngått avtale med Canal Digi-
tal om å levere Kabel-TV og internett 
til alle leiligheter. Uttak for Kabel-TV 
på stue med tilhørende stikk. På 
vegne av sameiet så er det inngått 
avtale om 5 års bindingstid  
(Canal Digital).

Vasking
Det ryddes innvendig og utvendig for 
byggavfall. Innvendig foretas enkel 
byggvask før overlevering og etter-
vask av leiligheter og fellesareal må 
påregnes utført av kjøpere i forbin-
delse med innflytting.

Parkering
Det følger i utgangspunktet ikke med 
noen parkeringsplass, og det kan 
eventuelt søkes til Tromsø kommune 
om leie av parkering. Areal på nord-
siden av Søndre Tollbod gate 6 har 
historisk vært benyttet til parkering 
i alle år, men arealet tilhører Tromsø 
kommune, og en kan derfor ikke 
garantere at videre bruk kan skje uten 
særskilt tillatelse. Bruk av parkerings-
plasser mot nord må avklares internt 
i sameiet, dvs hvilke beboere som har 
en slik rettighet.

Uteområde
Adkomst gruses og for øvrig noe 
plenareal som er opparbeidet. Fortau 
mm tilhører Tromsø kommune.

Etablering av sittebenk mot sør. 

Postkasser til alle seksjoner  
og husnummerskilt.

Flaggstang mot Skansen (øst) som 
betjenes av tilstøtende leilighet 
(seksjon 2).

Kvalitet på leveranse
Utførelse etter toleransekrav i NS 
3420, siste revidering (utgave 3) og 
byggforsk 520.008. Utførelsen følger 
”normal” toleranse etter standarden. 
Eventuelle målinger av toleranse 

skal utføres når boligen er ny og 
før møblering. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at tre er et levende 
materiale som påvirkes av temperatur 
og fuktighet, noe som kan medføre 
enkelte sprekkdannelser det første 
året (typisk i hjørner og overgang 
mellom vegg/himling). Dette må 
kjøper påregne og er ikke reklam-
sjonsberettiget.

Teknisk forskrift
Leveranse følger generelt TEK -10, 
med noen unntak pga gammelt  
eksisterende bygg (heis, snusirkel, 
isolasjon mm).

Energimerking
Leilighetene kvalifiserer i hovedsak  
til energimerke C etter foreløpige 
beregninger.

Sameie
Det utarbeides standard vedtekter til 
sameiet vedrørende bruk av uteareal 
og fordeling av fellesutgifter som for-
sikring osv. Disse kan eventuelt endres 
eller utvides etter kjøp av leiligheter 
når sameiet blir stiftet.

Næringsseksjon i plan 1 kan ikke drive 
med støyende virksomhet, eks.  
restaurant, utested og lignende.

Næring kan omgjøres til bolig dersom 
bygningsmyndigheter godtar en  
slik bruk. 

Endringer
Ingen mulighet for endring  
(selges etter ferdigstillelse).

Leveransebeskrivelse tar utgangs-
punkt i en nøkkelferdig bolig. Noen 
avvik fra leveransebeskrivelse må 
påregnes og leiligheter selges slik 
dem fremstår på visning.

Utbygger: William Eiendom as
Totalentreprenør: TotalRenovering as.
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Detalj fra badet Planløsning vil variere mellom hver bolig.
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Et godt valg for deg som vil inn på boligmarkedet Planløsning og utsikt vil variere mellom hver bolig.
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Salgsoppgave

Selger/utbygger
William Eiendom
Org.nr.: 980 737 292

Beskrivelse av prosjektet
Søndre Tollbodgate 6  
bestående av 5 seksjoner.

Adkomst
Søndre Tollbodgate 6 er beliggende 
i nordbyen like ved skansen, Polar 
museet og Vervet.

Det vil bli merket med visningsskilt  
til visning.

Tomten
Eiet tomt som blir opparbeidet i h.h.t 
leveransebeskrivelsen.

Regulering 
Reguleringsbestemmelser kan fås 
utlevert hos salgsansvarlig. Vi oppfor-
drer interessenter til å gjøre seg kjent 
med disse.

Betalingsbetingelser 
Kjøper er innforstått med at tilfreds-
stillende finansieringsbekreftelse for 
hele kjøpesummen skal forelegges 
salgsansvarlig når avtale om kjøp 
inngås.

Pris
Se prisliste for detaljerte priser på 
hver leilighet. Salget blir gjennomført 
med vanlig budrunde. Selger forbe-
holder seg retten til å avslå bud og 
endre kjøpesum på usolgte enheter.

Felleskostnader
Se oppsett på eget vedlegg.

Oppgjørsansvarlig 
Barentz Advokat AS v/Adv Tomas 
Norager Haugan vil forestå alt av 
oppgjør og tinglysning.

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

 � Dokumentavgift, 2,5 %  
av kjøpesum

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

 � Tinglysingsgebyr pantedokument 
p.t. kr 727,- pr enhet.

En eventuell økning i offentlige ting-
lysings omkostningene må dekkes  
av kjøper. 

Forsikring
Frem til overtakelsen er eiendom-
men forsikret av utbygger. Etter 
overtakelsen vil kjøper måtte forsikre 
eiendommen. Hver enkelt må sørge 
for forsikring før overtakelse.

Kommunale avgifter  
og ligningsverdi
Ligningsverdi og kommunale avgifter 
fastsettes av ligningskontor og kom-
mune etter ferdigstillelse.

Avtaler 
Leverandør av TV/internett/telefoni. 
Canal digital. Kjøperne er forpliktet til 
å benytte Canal digital som leveran-
dør. Dette blir klargjort med kabel til 
alle boligene.

Overtakelse 
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten 
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ferdigattest / midlertidig brukstilla-
telse. Kjøper har heller ingen plikt til å 
overta eller innbetale oppgjør uten at 
ferdigattest /midlertidig brukstillatelse 
foreligger. Det gjøres oppmerksom 
på at oppgjørs- og overtagelsesdato 
vil kunne skje selv om det fortsatt vil 
foregå byggearbeider på eiendom-
men i forbindelse med ferdigstillelse 
av de øvrige boligene/fellesarealer/
tekniske installasjoner. Kjøper kan ikke 
nekte å overta selv om seksjonering/
fradeling/hjemmelsovergang ikke er 
gjennomført. Kjøpesummen vil bli 
stående på meglers klientkonto inntil 
nødvendige formaliteter er på plass.
 
Boligen skal leveres i bygg  
rengjort stand.

Fellesarealer/utenom husarealer
Fellesarealer med belegg på gulv og 
malte vegger og himling. Utenom hus-
arealer med gruset adkomst og plen.

Heftelser/servitutter
Ingen økonomiske heftelser følger 
eiendommen ved salg. Det er lovbe-
stemt panterett til sameiet.

Servitutter som ikke skal gjelde denne 
eiendommen vil bli forsøkt slettet. 
Fra hovedbølet som eiendommen 
er fradelt fra, kan det være tinglyst 
servitutter som erklæringer/avtaler. 
Dog har selger opplyst at han ikke har 
kjennskap til slike erklæringer/avtaler 
som har innvirkning på denne eien-
dommen. Kjøper aksepterer at det på 

Detalj fra stue Planløsning og utsikt vil variere mellom hver bolig.
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eiendommen kan påheftes servitutter/
erklæringer som måtte bli påkrevd av 
offentlig myndighet, deriblant erklæ-
ring som regulerer drift og vedlikehold 
av fellesområder, og drift og vedlike-
hold av energi/nettverk m.m.

Generelle forutsetninger 
Avtale anses inngått når kjøper 
har levert salgsansvarlig skriftlig 
bindende bud på kjøp og aksept er 
meddelt. Kjøpsbetingelsene utgjør, 
sammen med aksept, leveransebe-
skrivelse og skriftlige opplysninger 
i prospekt/brosjyremateriell, de 
samlede avtalevilkårene for kjøp av 
den aktuelle boligen. Kjøper og selger 
vil senere inngå fullstendig kjøpe-
kontrakt med endelige vedlegg inkl. 
tegninger. Kjøper aksepterer at detalj-
bestemmelser først kan bli avklart  
på dette tidspunkt. 

Inneholder kontrakts dokumentene 
bestemmelser som strider mot 
hverandre, gjelder yngre bestem-
melser foran eldre, spesielle foran 
generelle, og bestemmelser utar-
beidet særskilt for handelen, foran 
standardiserte bestemmelser. Kjøper 
gjøres oppmerksom på at alle skis-
ser, frihånds- og oversiktstegninger 
i perspektiv, fotos, annonser, bilder 
og planer er foreløpige og utformet 
for å illustrere prosjektet. Slike teg-
ninger, fotos, annonser, beskrivelser, 
mv., vil derfor inneholde detaljer - 
eksempelvis beplantning, innredning, 
møbler, tekst og andre ting - som ikke 
nødvendigvis vil inngå i den ferdige 
leveransen, og er ikke å anse som en 
del av avtalevilkårene for kjøpet.  

Slike avvik kan ikke påberopes som 
mangel fra kjøpers side.

Eierforhold 
Selveier. 5 seksjoner.

Leveransebeskrivelse 
Se vedlagt leveransebeskrivelse  
i prospekt.

Arealangivelse 
Arealene i salgsoppgaven og annet 
markedsførings materiale er å 
be trak te som omtrentlig areal. De 
oppgitte arealer i markedsføringen er 
å betrakte som et ca. areal. Partene 
har ingen krav mot hverandre dersom 
arealet skulle vise seg å være 5 % 
mindre/større en markedsført areal.

Oppmåling av areal er utført  
av takstmann.

Kjøpers undersøkelsesplikt
Kjøper har selv ansvaret for å sette 
seg inn i salgsprospekt, regulerings-
planer, byggebeskrivelse og annen 
dokumentasjon som kjøper har fått 
tilgang til. Dersom utfyllende/ supple-
rende opplysninger er ønskelig, bes 
kjøper henvende seg til salgsansvarlig. 
Kjøper har ingen rett til å reklamere 
på grunnlag av forhold som kjøper 
er blitt gjort oppmerksom på, eller 
som kjøper på tross av oppfordring 
har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper 
oppfordres til å ta kontakt med salgs-
ansvarlig dersom noe er uklart, og 
det presiseres at det er viktig at slike 
avklaringer finner sted før bindende 
avtale om kjøp inngås.
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Detalj fra bad Planløsning vil variere mellom hver bolig.

Endringer i gebyr/omk.
Ved økning av skatter, avgifter og 
gebyrer, herunder blant annet mva., 
tinglysingsgebyrer og dokumentav-
gift, i tiden mellom avtaleinngåelse og 
overtagelse vil vederlaget/ omkost-
ninger øke tilsvarende.

Vei-vann-kloakk 
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, 
vann og avløp. 

Brukstillatelse/ferdigattest
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten 
ferdigattest eller midlertidig brukstil-
latelse. 

Kjøp og betalingsbetingelser
1. Fyll ut vedlagte bindende kjøpetil-

bud (budskjema).
2. Etter selgers aksept, innkalles det 

til kontraktsmøte hos salgsansvar-
lig. Til kontraktsmøte plikter kjøper 
seg til å fremlegge gyldig finansi-
eringsbevis fra bank.

3. Hele kjøpesummen samt omkost-
ninger, betales senest en virkedag 
før overtakelse.

Prospektet og leveranse-
beskrivelsen datert 29.06.2017 
utfyller hverandre og må ses  
i sammenheng. 
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Kjøkken/Stue Planløsning og utsikt vil variere mellom hver bolig.
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Søndre Tollbodgate 6
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Søndre Tollbodgate 6

I første etasje er det et næringsareal. Leilighet 3, 
4 og 5 deler inngangsparti med næringsarealet, 
og har beliggenhet i etasjene over.

Søndre Tollbodgate 6
Næringslokale  — seksjonsnr. 1  — etasje 1

 
BRA: 89 kvm
BTA: 103 kvm

Søndre Tollbodgate 6

Arealene er oppmålt av takstmann Svein Guttormsen.
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Søndre Tollbodgate 6

13 x 200 = 2 600

Skyvedører

Dusj

Næringslokale
Kontorlandskap

Møterom
KjøkkenBad

Kontor

Kontor

Felles
Trapperom

VF

Seksjon 1 - Næringslokale
BRA: 89 kvm
BTA: 103 kvm

Etasje 1 - Romfordeling
Vindfang
Kontorlandskap
2 x kontor
Møterom
Kjøkken
Bad
Felles trapperom

ETASJE 1
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Søndre Tollbodgate 6

P-rom: 54 kvm 
BRA: 54 kvm
BTA: 67 kvm

* I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale  
 følgende omkostninger:

 · 2,5 % dokumentavgift av kjøpesummen.
 · Tinglysingsgebyr for tinglysning av skjøte på kr. 525,-.
 · Tinglysningsgebyr for tinglysning av pantedokument  
på kr. 727,- (pr. dokument).

Arealene er oppmålt av takstmann Svein Guttormsen.

Selger tar forbehold om endringer i offentlige gebyrer.
Selger kan endre priser på usolgte enheter.

Leilighet 2 er en unik 2-roms leilighet på 54 kvm 
BRA med mange muligheter. Leiligheten fordeler 
seg over to etasjer, og har egen inngang. I første 
etasje er det en stor bod på 11 kvm, 2.32 cm 
takhøyde og store vinduer. I andre etasje er det 
kjøkken/stue, bad og soverom. Kjøkken fra HTH 
med benkeplate i mørk laminat. Bad med vegg-
hengt toalett og dusj med innfellbare vegger.

Søndre Tollbodgate 6
Leilighet  — seksjonsnr. 2  — etasje 1 og 2 

kr. 3 270 000*

Søndre Tollbodgate 6
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15
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79
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6
9

0
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x 
15

0
 =
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50

Seksjon 2

Bod

Gang

15
 x

 17
9 

= 
2 

69
0

Seksjon 2
Oppholdsrom

Bad

Soverom

Seksjon 2 - Leilighet
P-Rom: 54 kvm
BRA: 54 kvm
BTA: 67 kvm

Etasje 1 - Romfordeling
Entre m/trapp
Bod

Etasje 2 - Romfordeling
Stue/kjøkken m/trapp
Alkove
Bad

ETASJE 2

ETASJE 1
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Søndre Tollbodgate 6

P-rom: 18 kvm
BRA: 18 kvm
BTA: 20 kvm

Leilighet 3 er en 1-roms hjørneleilighet på 18 kvm 
BRA med beliggenhet i plan 2. Inngang fra felles 
gang. Oppholdsrom med stue/sov/kjøkken.  
Kjøkken fra HTH med benkeplate i mørk laminat. 
Bad med vegghengt toalett og dusj med  
innfellbare vegger.

Søndre Tollbodgate 6
Leilighet  — seksjonsnr. 3  — etasje 2 

kr. 1 750 000*

Søndre Tollbodgate 6

* I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale  
 følgende omkostninger:

 · 2,5 % dokumentavgift av kjøpesummen.
 · Tinglysingsgebyr for tinglysning av skjøte på kr. 525,-.
 · Tinglysningsgebyr for tinglysning av pantedokument  
på kr. 727,- (pr. dokument).

Arealene er oppmålt av takstmann Svein Guttormsen.

Selger tar forbehold om endringer i offentlige gebyrer.
Selger kan endre priser på usolgte enheter.
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Søndre Tollbodgate 6

Seksjon 3
Oppholdsrom

Bad

Seksjon 3 - Leilighet
P-Rom: 18 kvm
BRA: 18 kvm
BTA: 20 kvm

Etasje 2 - Romfordeling
Stue/kjøkken m/entre
Bad

ETASJE 2
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Søndre Tollbodgate 6

P-rom: 31 kvm
BRA: 34 kvm
BTA: 38 kvm

Leilighet 4 er en stor 1-roms leiligheten på 34 
kvm BRA. Beliggenhet i plan 2 med inngang  
fra felles gang. Romslig oppholdsrom med stue/
kjøkken. Stor sovealkove med inngang til egen 
bod. Kjøkken fra HTH med benkeplate i mørk 
laminat. Bad med vegghengt toalett og dusj 
med innfellbare vegger.

Søndre Tollbodgate 6
Leilighet  — seksjonsnr. 4  — etasje 2 

kr. 2 090 000*

Søndre Tollbodgate 6

* I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale  
 følgende omkostninger:

 · 2,5 % dokumentavgift av kjøpesummen.
 · Tinglysingsgebyr for tinglysning av skjøte på kr. 525,-.
 · Tinglysningsgebyr for tinglysning av pantedokument  
på kr. 727,- (pr. dokument).

Arealene er oppmålt av takstmann Svein Guttormsen.

Selger tar forbehold om endringer i offentlige gebyrer.
Selger kan endre priser på usolgte enheter.
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Seksjon 4
Oppholdsrom

Bad

Bod

Alkove

Seksjon 4 - Leilighet
P-Rom: 31 kvm
BRA: 34 kvm
BTA: 38 kvm

Etasje 2 - Romfordeling
Entre
Bad
Stue/kjøkken
Alkove
Bod

ETASJE 2
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Søndre Tollbodgate 6

Søndre Tollbodgate 6

P-rom: 33 kvm
BRA: 33 kvm
BTA: 37 kvm

Leilighet 5 er en romslig 1-roms leilighet i plan 
3 på 33 kvm BRA. Fra inngangsdøren kommer 
man inn i en del av oppholdsrommet som enkelt 
kan innredes til garderobe. Seksjon med plass til 
seng avgrenset i forhold til resten av leiligheten. 
Stue/kjøkken med god arealutnyttelse. Kjøkken 
fra HTH med benkeplate i mørk laminat. Bad 
med vegghengt toalett og dusj med  
innfellbare vegger.

Søndre Tollbodgate 6
Leilighet  — seksjonsnr. 5  — etasje 3 

kr. 2 180 000*

* I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale  
 følgende omkostninger:

 · 2,5 % dokumentavgift av kjøpesummen.
 · Tinglysingsgebyr for tinglysning av skjøte på kr. 525,-.
 · Tinglysningsgebyr for tinglysning av pantedokument  
på kr. 727,- (pr. dokument).

Arealene er oppmålt av takstmann Svein Guttormsen.

Selger tar forbehold om endringer i offentlige gebyrer.
Selger kan endre priser på usolgte enheter.
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14 x 174 = 2 430

Seksjon 5
Oppholdsrom

Bad

Seksjon 5 - Leilighet
P-Rom: 33 kvm
BRA: 31 kvm
BTA: 37 kvm

Etasje 3 - Romfordeling
Gang m/trapp (Entre m/trapp i 2 etasje)
Stue/Kjøkken
Bad

ETASJE 3
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Søndre Tollbodgate 6

Eierseksjonssameiet Søndre Tollbodgate 6
Kalkyle av Fellesutgifter (FU)
Antall enheter: 5 stk.

STIPULERTE DRIFTSUTGIFTER - ALLE SEKSJONER

 � Kommunale avgifter faktureres direkte til eier av boligene 
 � *Kabel-tv og internett faktureres sameiet direkte og fordeles  

med lik andel (kr 546,- pr.mnd)

* kommer som tillegg til felleskostnader

FELLESKOSTNADER FORDELES SOM FØLGER

Areal Andel

Forsikring 9 507

Avsetning vedlikehold 10 000

Diverse (stipulert) 3 000

Felles strøm (stipulert) 5 000

Forretningsfører 13 000

Delsum 40 507 0

STIPULERTE DRIFTSUTGIFTER PER ÅR 40 507

Felleskostnader
Søndre Tollbodgate 6
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Søndre Tollbodgate 6

Eierseksjonssameiet Søndre Tollbodgate 6
Kalkyle av Fellesutgifter (FU)
Antall enheter: 5 stk.

STIPULERTE DRIFTSUTGIFTER - ALLE SEKSJONER

SEKSJONSNR. BRØK FU BRØK FU/MÅNED

1 86/226 15 414 1 285

2 52/226 9 320 777

3 23/226 4 122 344

4 27/226 4 839 403

5 38/226 6 811 568

TOTALT 699/699 40 507 3 376

Felleskostnader
Søndre Tollbodgate 6
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Søndre Tollbodgate 6

Leiligheter rett ved Skansen Planløsning og utsikt vil variere mellom hver bolig.
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Søndre Tollbodgate 6
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Søndre Tollbodgate 6

Søndre Tollbodgate 6 Planløsning og utsikt vil variere mellom hver bolig.



Budskjema

Prosjekt:

Adresse:

Undertegnede inngir herved følgende bud på ovennevnte bolig,

NOK:       + offentlige omk. og omk. til forretningsfører. Se salgsoppgave.

Kjøpesum og omkostninger finansieres slik:

Låneinstitusjon:      Beløp

Referanse person og tlf.nr.:     Egenkapital

       Total

Mitt/vårt bud er gitt med forbehold om:

Ønsket overtakelse:

Budet vedstås til og med den:  kl.  (Dersom klokkeslett ikke oppgis vedstås budet frem til kl. 15.00 denne dag). 
Jeg / vi er klar over at dette budet er bindende når det er kommet til selgers kunnskap, dersom det ikke er gitt spesielle forbehold. Et avgitt bud kan 
ikke trekkes tilbake når det er gjort kjent for selger. Hvis budet aksepteres, er det inngått bindende avtale. Videre er jeg/vi innforstått med at selger kan 
avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Jeg/vi er innforstått ed at kontrakt skal inngås på de rettigheter, forpliktelser 
og de vilkår som fremgår av salgsoppgave.

Ved flere budgivere må det krysses av i feltene: Budgiverne gir hverandre fullmakt til å foreta endringer og forhøyelser av budet 
     Endringer og forhøyelser av budet må bekreftes av begge / alle budgivere.

Sted, dato:

Undertegnede 1: Fornavn:     Etternavn:   

  Personnr. (11 siffer):

Undertegnede 2: Fornavn:     Etternavn: 

  Personnr. (11 siffer):

Adresse:       Postnr.:   Poststed:   

E-post:    Tlf. arb.:   Tlf. priv.:   Tlf. mob.:

Underskrift kjøper 1:      Underskrift kjøper 2:

 

Forhøyelser/endringer/notater:

Scann dokumentet og send det per e-post til eiendom@totalrenovering.no

Kontaktpersoner:  Vibeke Pedersen  M: 906 60 348  E: vibeke@totale.no 
 Stine N. Pedersen  M: 911 23 469  E: stine@totale.no

Legg ved legitimasjon her Legg ved legitimasjon her

BRUK BLOKKBOKSTAVER





Søndre Tollbodgate 6

TotalRenovering as ble stiftet i 1996 
og holder til i Håndverker vegen 2B 
på Skattøra. Vi er en flerfaglig total-
entreprenør med 170 ansatte.

Fagfolk og kvalitet
TotalRenovering as har ansatt  
mestere og svenner innenfor tømrer, 
maler, murer, rørlegger, taktekker, 
byggtapetserer og møbelsnekker.  

I tillegg har vi ingeniør, arkitekt og 
jurist. Dette er en garanti for kvalitet, 
og ikke minst en garanti for at din 
oppgave som byggherre skal bli 
enklere. Den flerfaglige bredden i  
vårt firma gir en komplett løsning  
for akkurat ditt prosjekt

TotalRenovering as sørger for at 
arbeidet blir fagmessig utført. Det  
er et overordnet mål for oss å ha 
fornøyde kunder!

Om TotalEiendom
TotalEiendom er kort fortalt salgs-
avdelingen til TotalRenovering. Vi 
holder deg oppdatert på boligene vi 
skal ut med . Kanskje vi har akkurat 
det du leter etter? Vi kan bistå deg 
med utfor ming av boligen, valg av 
materialer og vi hjelper deg gjerne 
gjennom papirjungelen som kommer 
ved kjøp av ny bolig.

Ikke en tradisjonell  
eiendomsmegler som sådan
Vi selger ikke bruktboliger, og vi tar 
ikke inn oppdrag fra andre – ergo har 
vi all vår fokus på våre egne prosjekter 
som vi tør påstå at vi kjenner bedre 
enn noen andre.

Vibeke Pedersen 
M: 906 60 348 
E: vibeke@totale.no

Stine N. Pedersen 
M: 911 23 469 
E: stine@totale.no

TotalEiendom  ·  Fredrik Langes gate 30  ·  9008 Tromsø  ·  www.totalrenovering.no

Salgsansvarlige

Om TotalRenovering
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