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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme. 

DETALJENE SKAPER HELHETEN
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

Gangsås er min barndoms bydel, og herfra har jeg mange gode minner. Jeg husker godt 
den friheten vi hadde som unger, i det trygge nabolaget her oppe. Vi kunne sykle rundt, 
leke i skogen og være sammen med de andre ungene i gata. At det er et familievennlig 
område er det ingen tvil om.

Det er også godt kjent at det er gode solforhold på Gangsås. Fra byen kan man se 
kveldssola treffe de mange balkongene til langt utpå kvelden i sommerhalvåret.

Her kan man skue mot byen og havet. Når mørket faller på skinner det i tusenvis av lys 
fra byen. Det er så flott at det bare må oppleves.

På Gangsås bor du nært marka og fine turområder, samtidig som du har nærhet til 
Byggeklossen barnehage, Amfi Kanebogen, matbutikk, idrettsanlegg på Stangnes og 
Harstad sentrum kun en kort kjøretur unna.

Det er kanskje derfor Gangsås er en av de mest etterspurte bydelene. Gangsås har 
 virkelig alt, og folk som flytter hit blir gjerne boende her. Vi får stadige henvendelser fra 
folk på boligjakt om det ikke snart kommer noe for salg her. Prisene holder seg stabile 
her, så det vil alltid være en god investering å kjøpe seg bolig på Gangsås.

Kollega Runar Bjørklund og jeg har lenge gledet oss til å lansere dette prosjektet.
Prosjektet har en fin fordeling av store og mindre leiligheter som vi tror vil passe for de 
fleste kjøpegrupper.

Michael Knutsen

Det er ingen tvil om at Michael Knutsen kjenner Gangsås godt - her har 
han nemlig selv vokst opp.

BYDELEN SOM HAR ALT

MICHAEL KNUTSEN
Eiendomsmegler
mobil: 930 10 983
michael.knutsen@em1nn.no

RUNAR BJØRKLUND 
Eiendomsmegler MNEF
mobil: 928 06 276
runar.bjorkelund@em1nn.no
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Vårt motto er «Detaljene skaper helheten», et motto vi alltid etterlever når vi planlegger og 
bygger nye boliger.

For oss har prosjektutvikling det fulle fokus i alle ledd og i alle faser av bygge prosjektet. 
Dette innebærer at vi ser etter forbedringspotensialer hele veien fra tegnebrettet til 
boligene er ferdigstilt. Vi ønsker å levere kvalitet i form av gode bo-opplevelser til kjøpers 
beste. Vi ønsker å skape boliger vi kan være stolte av, og som har det lille ekstra. Det 
lille ekstra handler ikke om gullkraner og marmor, men om riktig materialvalg, gode og 
 gjennomtenkte løsninger, samt summen av det totale leveranseomfang.

De som flytter inn i Gangsås Allé kan nyte godt av ekstra takhøyde på 2,6 meter,  store 
vindusflater og den lune følelsen vannbåren varme gir. Det vil være listefri utførelse 
mot tak og vinduer, samt store, rettvinklede lister mot gulv. Alle rom, unntatt våtrom, får 
 en-stavs eikeparkett og det er vannbåren varme i alle gulv.

I Gangsås Allé har vi tenkt nøye igjennom alle planløsninger. Vi har planlagt hver leilighet 
som om vi skulle bo der selv. Målet har vært å skape leiligheter hvor kjøper ikke skal føle 
behov for å gjøre endringer, men kunne flytte rett inn i en fresh og moderne leilighet i det 
som for oss er den beste bydelen i Harstad.

Vi har jobbet hardt med detaljer og kvaliteter for at en av leilighetene i Gangsås Allé 
skal bli ditt nye drømmehjem. Vi er meget godt fornøyd med resultatet og ønsker deg 
 hjertelig velkommen.

Tom Bjørvik

Det er med stolthet vi presenterer andre byggetrinn i prosjektet 
Gangsås Allé. Bygg B er det andre av fem planlagte bygg i prosjektet.

DETALJENE SKAPER HELHETEN

TOM BJØRVIK
Inveto Prosjekt AS
inveto.no
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GANGSÅS ALLÉ 
- OMKRANSET AV 
VAKKER NATUR

GANGSÅSTOPPEN

SENTRUM

STANGNES
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GANGSÅS - MIN BYDEL

BYGGEKLOSSEN BARNEHAGE

KANEBOGEN SKOLEGANGSÅSTOPPEN

I en kompakt by som Harstad, hvor avstandene er relativt små, er det ingen grunn til 
å bo i skyggen. Gangsås Allé ligger fint og solfylt til i den syd-vestvendte solhellinga 
der Gangsås Allé møter Rødbergveien. 

Her bor du i grønne omgivelser i nærhet av Gangsåstoppen. Kanebogen senter 
med alle sine servicetilbud ligger bare noen hundre meter unna. Med bil når du 
Harstad sentrum på mindre enn 5 minutter.

Bor du i Gangsås Allé kan du parkere bilen for godt. I forbindelse med utbygging 
av Harstadpakken er det etablert busstopp i umiddelbar nærhet til prosjektet, 
og den nye gang- og sykkelveien har økt tilgjengeligheten ytterligere.

Grønne omgivelser og en grønn hverdag!

Gode solforhold, landlig beliggenhet og samtidig nært det meste.

VI SOM 
BOR HER

- Hvorfor vi bor på 
Gangsås? Kom inn og se! 
Med en så fantastisk utsikt 
rett inn i stua har vi aldri 
angret på at vi flyttet hit for 
rundt et år siden. Her kan 
vi se fra Seljestad til Kjøtta, 

i solskinn nesten hele døgnet på sommeren. 
Nabolaget er trygt og rolig, med en god miks 
av enslige til barnefamilier. Jeg liker godt å 
løpe i terreng, og det er det gode muligheter 
for her.

- Jeg er oppvokst i 
 Harstadbotn og husker 
godt at min far sa: ”der sola 
skinner, der skal vi bo!” Så 
da vi fikk tak i ei tomt på 
kanten av Gangsås opp-
fylte vi en gammel drøm, 
forteller Arne.

- Vi setter utrolig stor pris på utsikten og
solforholdene, dessuten er det så stille og
rolig her. Med en aktiv velforening er det også 
mye sosialt med naboene, og vi har kunst-
gressbane om sommeren og skøytebane om 
vinteren, sier Else.

Dessuten er det så mye fine turområder 
rundt her. Gangsåstoppen såklart, men også 
Hestvika og Brurvika.

Her har jeg vokst opp, 
og overtok nylig huset 
som ble bygget av mine 
foreldre i 1974. Jeg trives 
godt i dette området fordi 
her har jeg alt i nærheten. 
Det er kort vei til jobb 

 samtidig som Gangsåstoppen er kun en gate 
opp.  Nabolaget består av en god blanding 
av  pensjonister som har bodd her hele livet, 
og nye familier som har flyttet hit. Det beste 
med å bo på Gangsås er at man kommer seg 
på tur uten bil. 

D
ag-A

rne Kind
A

rne H
okland og Else H

okland
G

rete Ekse

FLOTT TURTERENG

STANGNES IDRETTSPARK

AMFI KANEBOGEN
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LEILIGHETENE
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

Leilighetene blir lyse og luftige med store vindusflater og ekstra takhøyde på opptil 
2,6 meter. Vår interiørkonsulent har valgt ut tidsriktige farger i kombinasjon med en 
lys grå en-stavs eikeparkett og mørkere grå fliser. Listefri løsning mot tak og rundt 
vinduer sammen med kraftige gulvlister og en omfattende lyspakke bidrar til å 
gi leiligheten et eksklusivt preg.

Kjøkkenet leveres fra HTH i en kombinasjon mellom type Oslo og Stockholm med 
moderne glatte fronter. Alle hvitevarer inngår i prisen, og leveres fra Elektrolux eller 
tilsvarende kvalitetleverandør.
 
På soverommene finner du skapløsninger som overgår hva man normalt finner 
i nyboligprosjekter.

Oppvarmingen skjer med vannbåren varme i alle gulv.

Badet er moderne og innbydende med keramiske fliser (30x60) type LB Extra White 
Gray på vegg og  badegulv med fliser (30x30) i avstemte gråtoner, og mosaikkfliser 
på gulv i dusjsonen. I taket er det integrerte downlights koblet til bevegelsessensor slik 
at lyset automatisk tennes når man går inn, og slukkes etter at man har forlatt badet. 
I tillegg monterer vi et behagelig, nedad rettet nattlys under baderoms-innredningen 
for å skåne øynene på nattestid.

Velg mellom 4 ulike leilighetsstørrelser med ett til tre soverom. De største leilighetene 
har dessuten mulighet for egen utleiedel.

Leilighetene i Gangsås Allé får praktiske arealeffektive planløsninger, 
gode kvaliteter og et leveranseomfang som skiller seg ut i nybolig-
markedet.

VELKOMMEN INN 
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

Moderne planløsninger 
som tilfredsstiller de 
fleste behov. 

Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.
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God og tidsriktig standard med blant annet 
miljøvennlig vannbåren gulvvarme.
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

Store vindus-
flater slipper 
naturen inn.
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

Moderne byggemetoder gir 
betydelig lavere fyringskostander.
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

Din egen lune 
mastersuite
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.
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PLANTEGNINGER
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MULIGHET 
FOR UTLEIE

Leilighet A og D leveres med master bedroom-løsning med 
mulighet for å tilleggsbestille endring til hybel for utleie. 
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1A1D 1C 1B

Type: 4-roms, mulig hybel

BRA:  136 m2

P-rom: 125 m2

Etasje:  1. til 3. etasje

Balkong:  ca. 14m2 i 1. til 2. etasje, ca 15m2 3. etasje

Leilighet D
med hybel

Leilighet D
uten hybel
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Leilighet A - med hybel
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Felles sikringsskap med internettforde-
ler plasseres i mellomgang slik at det 
er tilgjengelig for huseier og leietaker. 
Velg om du ønsker at leietaker skal ha 
egen strømmåler eller om du leier ut 
inkl strøm.

Kompakt, men 
fullverdig kjøkken.

Hyggelig 
spiseplass.

Vindu ned til gulv gir 
mye lysinnslipp og 
økt trivsel. Veggmontert TV gir 

bedre plass.

Smart sovesofa med god liggekomfort 
gir dobbel bruk av gulvareal og god 
trivsel. Se for eksempel denne: Staffora 
- Compact Living som kan bestilles fra 
CompactLiving i Bygdøy Allé Oslo.

Kunde/Leveringsadresse:

Gangsås Allè TRINN 2

Gangsås Allè,

9408 Harstad

HTH Kjøkkenforum Harstad

S4 Drift AS ., HFOS - Gangsås Allè TRINN 2

9408 HARSTAD

Butik:

HTH Kjøkkenforum Harstad

S4 Drift AS

Autoveien 1

9408 Harstad

Selger: Håvard Fossen
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Model:

Tillbudsnr:
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Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2021

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.
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TIPS FOR HYBELLØSNING A OG D

Leilighet A
uten hybel

Leilighet A - med hybel
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Leilighet D
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1A1D 1C 1B

Type: 4-roms, mulig hybel

BRA:  136 m2

P-rom: 125 m2

Etasje:  1. til 3. etasje

Balkong:  ca. 14m2 i 1. til 2. etasje, ca 15m2 3. etasje

Felles sikringsskap med internettfor-
deler plasseres i mellomgang slik at 
det er tilgjengelig for huseier og leie-
taker.  Velg om du ønsker at leietaker 
skal ha egen strømmåler eller om du 
leier ut inkl strøm.

Fullverdig bad med plass 
til vaskmaskinsøyle.

Kompakt, men 
fullverdig kjøkken.

Hyggelig 
spiseplass.

Vindu ned til gulv gir 
mye lysinnslipp og 
økt trivsel. 

Veggmontert TV gir 
bedre plass.

Smart sovesofa med god 
liggekomfort gir dobbel bruk 
av gulvareal og god trivsel. Se 
for eksempel denne: Staffora 
- Compact Living som kan 
bestilles fra CompactLiving i 
Bygdøy Allé Oslo.

Kunde/Leveringsadresse:

Gangsås Allè TRINN 2

Gangsås Allè,

9408 Harstad

HTH Kjøkkenforum Harstad

S4 Drift AS ., HFOS - Gangsås Allè TRINN 2

9408 HARSTAD

Butik:

HTH Kjøkkenforum Harstad
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Autoveien 1
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Selger: Håvard Fossen
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Model:

Tillbudsnr:

Revidert:
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Leilighet D
uten hybel

Leilighet D - med hybel
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ETASJEPLANER 
OG UTOMHUSPLAN
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ETASJEPLANER
Kjeller/Plan U

N

PLAN U Alternativ

P-PLASS
9

12,5 m2

P-plass
17

12,5 m2

P-PLASS
15

12,5 m2

P-PLASS
13

12,5 m2

P-PLASS
11

13,2 m2

P-PLASS
 1

14,0 m2

P-PLASS
3

12,5 m2

P-PLASS
5

12,5 m2

P-PLASS
7

12,5 m2

P-PLASS
10

12,5 m2

P-PLASS
 2

14,0 m2

P-PLASS
4

12,5 m2

P-PLASS
6

12,5 m2

P-PLASS
8

14,0 m2

P-PLASS
14

12,7 m2

P-PLASS
16

12,7 m2

P-plass
19

12,5 m2

P-PLASS
18

12,7 m2

P-PLASS
12

14,3 m2

Postkasser

sykkelparkering 10 plasser

sykkel

sykkel

sykkel

sykkel

sykkel

sykkel

Bod
A: 7,4 m2

Bod
A: 7,4 m2

Bod
A: 7,4 m2

Bod
A: 7,1 m2

Bod
A: 7,1 m2

Teknisk

Bod
A: 6,2 m2

Bod
A: 5,1 m2

Bod
A: 5,1 m2

Bod
A: 5,1 m2

Bod
A: 5,9 m2

Bod
A: 7,1 m2

N

PLAN 1

Sov

Vask

Sov

WC

WC

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Stue/Spis

Sov

Balkong

Balkong

Balkong

Balkong

Gang

Stue/Spis

Sov

Bod/Walk-in

Gang

Stue/Spis

Sov

Sov
Gang

Gang

Sov

Bod/Walk-in

Stue/Spis

Sov

Leilighet 1A

Leilighet 1B

Leilighet 1C

Leilighet 1D

N

Plan 1

Leilighet 1A

Leilighet 1B

Leilighet 1C

Leilighet 1D

N

Planløsning for parkeringsetasje kan bli endret i fm 
detaljprosjekteringen/gjennomføringen.
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Plan 2

ETASJEPLANER

PLAN 2
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Leilighet 3B

Leilighet 3D

N
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Lysplan for alle leiligheter unntatt leilighet 3B

Lysplan leilighet 3B

Led-stripe X Lampepunkt

Velg farge selv

GRØNN BOLIG 
I GRØNNE 
OMGIVELSER
Energibesparelser er viktig for deg, 
for oss og for kloden vår. 

Belysning
Leilighetene inneholder en omfatten-
de lyspakke, og vi velger selvfølgelig 
LED-belysning. I tillegg til å velge energi-
effektiv belysning leverer vi som standard 
bevegelsesstyrt tenning og slukking av 
lamper i underordnede rom som wc, bad, 
walk-in-closet og boder. Lyset tennes 
automatisk når du går inn i rommet og 
slukkes nå du har forlatt det. 

Vannbåren gulvvarme
I alle leilighetens rom leveres vannbåren 
gulvvarme fra Statkrafts fjernvarmean-
legg. Den enkelte leilighet får i tillegg sin 
egen måler slik at hver leilighetseier kun 
betaler for sitt eget energiforbruk, og ikke 
i hht. fordelingsberegninger mellom alle 
byggets leiligheter. Dette er med på å 
redusere energiforbruket. Ditt forbruk = 
din kostnad. 
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I fm bygging av bygg B ferdigstilles veien frem til oransje linje merket «1»
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Utearealene opparbeides i hht den godkjente utomhusplanen, med bl.a. lekeplasser, 
fellesarealer, biloppstillingsplasser og sykkelparkering. Plener tilsås og busker 
plantes i tråd med de viste planer. Ferdigstillelse av de ulike arealer innenfor den totale 
utbyggingstomten skjer etter hvert som byggene bygges. I forbindelse med bygging 
av bygg A ferdigstilles støyskjerm mot Rødbergveien og det tilliggende lekeområdet 
(BLK_1) . Fellesområde sør for bygg B ferdigstilles med bygg B.

Alle kjørearealer asfalteres. Parkering er lokalisert under bygget, med heis- og 
trappeadkomst til hvert leilighetsplan.

I forbindelse med utbygging av Harstadpakken ble det etablert busstopp i umiddelbar 
nærhet til prosjektet, og den nye gang- og sykkelveien passerer rett forbi eiendommen 
og øker tilgjengeligheten og sikkerheten for de myke trafikantene.

I tillegg til prosjektets grønne fellesområder ligger det et kommunalt friområde rett øst 
for prosjektet.

I Gangsås Allé bor du i grønne omgivelser i nærhet av Gangsås-toppen og andre 
flotte turområder. 

Gangsås Allé vil være godt tilpasset både barn og voksen.

UTOMHUSPLAN
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Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.

KJØPSPROSESS
Kjøpstilbud kan leveres megler, scannes og 
sendes inn på epost eller sendes med MMS, 
eller gjennom digital budgivning på hjemme-
siden. 

KONTRAKTEN
Kontrakten inngår du hos megler.

Byggestart / løfting av forbehold
Har du skrevet kontrakt før byggestart, får du 
 beskjed om byggestarten.

JEVNLIG INFORMASJON
Bygging er en prosess. Du får jevnlig 
 informasjon om fremdriften underveis. I tillegg 
sender vi deg  informasjon om tilbud og frister 
som omhandler tilvalg.

BORETSLAGET  STIFTES
Stifting av boretslag blir som regel gjennomført 
 på et boretslagsmøte. På møtet velges blant 
annet representanter til styret i boretslaget.

OVERTAKELSESFORRETNING
På overtakelsesforretningen går vi gjennom bo-
ligen, og sjekker om det finnes feil eller mangler 
i boligen. Protokoll blir skrevet og underteg-
net. Strømskjema blir fylt ut, og du får se hvor 
parkeringsplasser og sportsboder ligger. Du får 
utlevert nøkler hvis sluttoppgjøret er innbetalt.

INNFLYTTING
Megler sin oppgjørsavdeling vil sende deg 
innbetalings innstruks før overtagelse. Det er 
viktig at hele oppgjøret er innbetalt innen over-
tagelse. Hvis hele oppgjøret er innbetalt, kan 
du flytte inn straks overtakelsesforretningen er 
gjennomført. 

FULLFØRELSESGARANTI
Forskuddsgarantien som vi har gitt deg, blir 
slettet ved overleveringen og erstattes av en 
fullførelsesgaranti. Garantien er på 5 % av kon-
traktsbeløpet og gjelder i 5 år. Den er en sikker-
het  for oppfyllelse av eventuelt  mangelsansvar.

1-ÅRSBEFARING
Du får tilbud om 1-årsbefaring ca 1 år etter at 
prosjektet er ferdigstilt. Da går vi  gjennom 
 boligen sammen med deg og utbedrer 
 eventuelle feil og mangler. 

REKLAMASJONSTIDEN
Du har rett til å reklamere på feil og mangler i 
5 år fra overtakelsesdatoen. Det er likevel svært 
viktig at det reklameres straks, og  senest innen 
tre måneder etter at du oppdager feil eller 
 mangler. Dersom du ikke reklamerer innen 
 fristen, kan ditt eventuelle krav bortfalle.

Kjøp av bolig er en viktig beslutning. Her kan du gjøre deg kjent med 
kjøpsprosessen fra signering til tiden etter innflytting.

KJØPSPROSESS
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Det er mange gode grunner til å kjøpe ny bolig i Gangsås Allé. Den  følelsen du 
får når du flytter inn i en ny bolig, er helt spesiell. Rene overflater uten  merker, 
godt isolerte vinduer, den gode lukten av en  flunkende ny bolig. Men det er 
også andre rasjonelle grunner til å kjøpe nytt.

FORDELER VED 
Å KJØPE NYTT

LAVE OMKOSTNINGER
Når du kjøper en brukt bolig betaler 
du dokumentavgift til staten på 2,5 
prosent av kjøpesummen. Ved å 
kjøpe nytt eller bolig under oppføring, 
beregnes dokumentavgiften kun 
av tomteverdien. Dette gir vesentlig 
lavere kjøpsomkostninger.

FORUTSIGBARHET OG GARANTI
Ved å kjøpe nytt eller ved kjøp av 
bolig under oppføring, må bustad-
oppføringsloven følges. Kjøper har 
med dette en lovfestet garanti på 5 år 
og dermed bedre rettsvern enn ved 
kjøp av brukt bolig.

Å STARTE MED BLANKE ARK ER 
ALLTID SMART
Følelsen ved å flytte inn i din egen, 
splitter nye bolig er trolig langt mer 
verdt enn du tror. Ingen skavanker, 
hakk i parketten eller spikerhull i 
veggene - du og din nye leilighet 
starter med blanke ark, sammen!

BEDRE STANDARD, MINDRE VEDLIKEHOLD OG LAVERE KOSTANDER TIL OPPVARMNING
Ved kjøp av ny bolig får du en høyere byggeteknisk standard enn for bare noen år siden. Gjennom forskriften TEK17 
bygges det med bedre isolasjon, balansert ventilasjon, vann båren varme,flere el-uttak, større heisrom og høyere krav 
til brannsikkerhet m.m. Det er også krav til tilgjengelighet for rullestol. Ved kjøp av helt nytt trenger du ikke bruke tid på 
oppussing og vedlikehold på mange år. Med god plan legging av din nye bolig, får du en bolig som passer perfekt for 
deg! Det avholdes befaring ved overtagelse og ett år etter overtagelse. Eventuelle feil som avdekkes vil bli rettet. Dette 
gir også en ekstra trygghet som du ikke vil ha ved kjøp av en brukt bolig.
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LEVERANSE-
BESKRIVELSE
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GENERELLE FORHOLD 
Boligene leveres etter gjeldende byggeteknisk 
forskrift – TEK 17 og gjeldende stararder. Boligpro-
sjektet er tegnet av Driv Arkitekter, og føres opp av 
Sortland Entreprenør AS som totalentreprenør m/
underentreprenører. Grunn- og gravearbeider utføres 
av Harstad Maskin AS.

Leveransen er i h.h.t. de etterfølgende kapitler. Merk 
dog spesielt kapittelet FORBEHOLD OG PRESISE-
RINGER i forhold til avvik fra angitte produkttyper og 
leverandører.

KONSTRUKSJON 
Byggets leiligheter utføres i elementer av tre. 
I parkeringsetasjen bygges yttervegger og  dekket 
over garasjen av betong. Vegger av tre samt 
 pussede lettklinkerblokker kan forekomme i garasje-
etasjen. 

Til utvendig fasadekledning benyttes trevirke og 
plater/beslag som vist på fasadetegningene. Til-
pasninger og justering av material og fargebruk 
i fasader kan forekomme slik at disse kan fravike 
fra illustrasjonene. Bærende vegger i heissjakter, i 
gang-/trappearealer og i parkeringsplan leveres i 
hovedsak i betong. 

TAKHØYDE 
Normal takhøyde i leilighetene vil normalt være ca. 
2,6 meter. Deler av leilighetene har lavere takhøyde 
pga nedforede himlinger for ventilasjon og andre 
tekniske fremføringer. 

Nedforede himlinger fremkommer av egen etasje-
plan hvor disse områdene er markert med skravur. 

VEGGER 
Leilighetens gipsveggene sparkles og males. 
På bad leveres 30 x 60 cm veggfliser av type LB 
Extra White-Grey.

GULV 
Entré, stue, kjøkken, og soverom leveres med 1-stavs 
eikeparkett av typen BW Jeans 1 list OAK Taupe, eller 
tilsvarende. 

Gulv på bad leveres med fliser type V&B unit Four 
medium grey størrelse 30 x 30 cm, og 5 x 5 cm 
mosikkflise i dusjsone. 

Gulv på wc leveres med flis. Gulv på vaskerom i 
leilighet D leveres med vinylbelegg.
Gulv i sportsbod og parkeringsanlegg leveres 
asfaltert. 

HIMLING 
Himling, unntatt i baderommene, leveres som 
sparklet og malt gipshimling i farge NCS S-0500-N. 
I forbindelse med bæresystemer, ventilasjons-
kanaler og sprinkelanlegg kan det forekomme lokale 
 innkassinger. 

VINDUER 
Vinduer av tre eller aluminium, leveres med 
 innvendig og utvendig farge RAL 7016. Luftutskifting 
skjer gjennom ventilasjonsanlegg. 

DØRER 
Inngangsdører til leilighetene leveres med forskrifts-
messige lyd og brannkrav. 

Balkongdører er en del av fasadevinduene og leveres 
i farge RAL 7016. 

Innvendige dører leveres som hvite Swedoor Unique 
01L eller tilsvarende (fargekode NCS S 0502-Y). Dør-
håndtak leveres som Swedoor Modell 100 i børstet 
stål eller tilsvarende. 

LISTVERK 
Gulvlister leveres i kraftig utførelse. Hvitmalte lister 
i dimensjon 95x21mm. Mot tak og rundt vinduer 
leveres listefri løsning. 

Gulvlister og gerikter rundt innerdører leveres i hvit 
utførelse farge NCS S0502-Y, med synlige spikerhull. 

KJØKKENINNREDNING MED HVITEVARER 
Kjøkkeninnredningen leveres av HTH. Kjøkkeninn-
redninger til den enkelte leilighet leveres i henhold til 
plantegning. 

Kort beskrivelse av kjøkken:
Modell Stockholm og Oslo i kombinasjon. 
Underskap og høyskap i modell Stockholm, 
og overskap i modell Oslo.
•  Stockholm 16mm platefront belagt med slitesterk 

melamin varmgrå farge NCS S4005-y50r.
•  Oslo 16mm platefront belagt med slitesterk mela-

min lys ask trestruktur.
•  Glatt grå og glatt hvit uten tillegg i pris.

LEVERANSEBBESKRIVELSE •  Takhøy type h:2278mm + takforing.
•  Hvite skrog med standard forkant.
•  Synlige sider leveres som fronter.
•  Matallskuffer med demping.
•  Hengsler med demping.
•  Håndtak Line 200mm Matt Sort (toppmontering) 

på underskap og høyskap.
•  Avfallsorteringsskuff, 3 stk 13L og 1 stk 2,8L.
•  Benkebelysing: LED-gripelist i bunn overskap (ikke 

hjørneoverskap).
•  Sort kjøkkenvask Franke SID 610-50/40 Tectonite 

Carbon Black for nedfelling.

Benkeplater i 30mm plate belagt med 
høytrykkslaminat – kantlist MM laminat
•  Standard laminatfarge 627 Marmor steinlook 

Natura, uten «Splashback». Valgfri 35 farger uten 
tillegg i pris.

Hvitevarer fra Electrolux eller tilsvarende:
•  Stekeovn: CKB300X 600 SurroundCook 
 Innebygget onv 72LA Stål
•  Induksjonstopp: HOI620S Standard Induksjon 

innebygget 60cm
•  Ventilator: Røros Metall Cristall 1140 med kullfilter
•  Oppvaskmaskin: EES67410L 600 SatelliteClean 

Helintegrert med 13 kuvert.
•  Kombiskap Kjøl/frys: LNT3LF18S 500 Static low 

frost innebygget kombiskap 177,2cm

GARDEROBER
Garderober og innredning «walk in closet» leveres av 
HTH i et omfang som vist med heltrukne streker på 
plantegninger. Stiplede streker indikerer forslag som 
ikke inngår i leveransen.

Garderober med bredde mindre enn 1300mm 
leveres som garderobeskap modell HTH Stockholm 
(varmgrå fargekode S4005-Y50R), med sorte 
håndtak. Normalhøyde 1952mm + sokkel 166mm. 

Garderober med bredde større enn over 1300mm 
 leveres som skyvedørgarderober i dekor Røkt Eik 
HTH KA 22mm og skyvedørsfronter til tak. Sort skin-
nesett  og profiler i Alu-Light.

Innredning i «walk in closet» leveres med hylleløs-
ning i dekor Røkt Eik HTH KA 22mm og hengestang 
der innredning er vist med heltrukne streker.

BAD/WC
Sanitæranlegget utføres i henhold til offentlig 
reglement og bestemmelser. 

WC
•  Gustavsberg vegghengt toalett med innebygget 

cisterne og med soft close sete.

•  Vask type Korsbakken Paris.
•  Gustavsberg ettgreps servantbatteri Atlantic
•  Elektro på WC: Belysning styres med bevegelses-

sensor.

BADEROM
•  Gustavsberg vegghengt toalett med innebygget 

cisterne og med soft close sete
•  Strai servantskap grepløs, Snøtinden, 80cm med 

2 skuffer – hvit. I bad til master soverom leilighet 
type A og D er skapet 60cm.

• Strai Ida heldekkende servant 80cm. I bad til 
master soverom leilighet type A og D er servanten 
60cm.

•  Strai speil med innfeldt belysning, 80cm. I bad til 
master soverom leilighet type A og D er speilet 
60cm. 

•  Gustavsberg ettgreps servantbatteri Atlantic
•  INR Linc Dusjnisje (glass) med aluminiumsprofi-

ler i utstrekning som vist med heltrukne linjer på 
plantegninger.

• Gustavsberg term Nordic termostatbatteri til dusj.
• Gustavsberg Nautic dusjgarnityr
• Elektro i baderommene:

•  Bevegelsessensor i tak som overstyrer all 
belysning samt stikk for nattlys

•  Dimmer som styrer downlights. 
•  Egen bryter for speillys.
•  1 stk stikk inne i servantskap hvor nattlys 

 (underside servantskap) kan kobles til. 
•  5 stk. Led Dowvnlight i himling, type Ba 

 lightening Aurora.
•  Stikkontakt for vaskemaskin/tørketrommel i de 

bad hvor det er aktuelt.
•  Dobbel stikk ved siden av vask/speil

• Fliser:
•  V&B unit Four medium grey gulvflis 30 x 30 

cm, med 5x5 cm i dusjsone.
•  LB Extra White-Grey veggflis 30 x 60 cm

Lysene på badet styres av bevegelsessensor slik at 
lyset tennes når man går inn, og slukkes etter at man 
har forlatt badet. Under skapinnredningene er det 
forberedt for nattlys for et dempet og mer behagle-
lig lys når man ikke ønsker at taklysene skal tennes 
(f.eks. om natten). 

I de bad hvor det er vist symboler for vaskemaskin 
leveres det kran og avløp samt stikkontakter for 
vaskemaskin og tørketrommel. 

Leilighet type D har eget vaskerom. Minivask, kran 
og avløp samt stikkontakter for vaskemaskin og 
tørketrommel leveres. Belysning i vaskerom styres 
med bevegelsessensor.
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BOD 
Sportsbod i leveres i hht bestemmelser i TEK17. 
Sportsboden er plassert i tilknytning til parkerings-
planet. I bod leveres taklampe med bevegelses-
sensor og dører i hht branntekniske bestemmelser. 

ELEKTRISKE INSTALLASJONER 
El-anlegget bygges i omfang og utførelse i henhold til 
gjeldende forskrifter. Sikringsskap leveres med auto-
matsikringer og jordfeilbryter. Stikkontakter og brytere 
er i hvit utførelse, i et antall som oppfyller forskriftskra-
vene. Elektriske anlegg leveres som skjult anlegg 
med mindre det ligger mot lydvegg eller brannvegg. 
I leilighetene leveres belysning iht. lysplan vedlagt 
prospektet. I sportsbodene (parkeringsplanet) leveres 
lamper med innebygget bevegelsessensor. 

På balkongene leveres ledstripe som vist på 
illustrasjonene. All utebelysning tilkobles fotocelle 
for samtidig tenning og slukking. 

VARMEANLEGG 
Leilighetene oppvarmes gjennom vannbåren gulv-
varme (fjernvarme levert av Statkraft Varme) i alle lei-
lighetens gulv inklusive badet. Det leveres individu-
elle energimålere for måling av forbruk av varmtvann 
og varmtvann for oppvarming av leilighetene. 

TV, INTERNETT
Utbygger sørger for forhåndsinstallasjon av access-
punkt for internett og TV i hver leilighet. Grunn-
pakke-abonnement fra leverandør løper inntil den 
enkelte kjøper eller Borettslaget samlet velger å gjøre 
tilleggsbestillinger for hhv TV og internett. 

BRANNVARSLING / BRANNSLUKNINGSANLEGG 
Komplett adresserbart brannalarmanlegg i bygget 
leveres i hht. Forskriftene, og betjeningspanel plas-
seres ved byggets hovedinngangsdør. 

Leilighetene sprinkles og leveres med hus-
brannslange eller brannslukningsapparat i hht 
forskriftskrav. Sprinkelsentral plasseres i teknisk rom 
i parkeringsplanet. 

VENTILASJON 
Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning 
monteres innfelt i entreens eller baderommets 
himling eller vegg, med synlig serviceluke. 

BALKONGER 
Balkongene leveres med gulv av impregnert trevirke, 
rekkverk i glass og belysning i form av ledstripe bal-
kongens tak. Belysningen er tilknyttet fotocelle som 
tenner og slukker alt utelys automatisk. Det leveres 
ett jordet strømuttak på hver balkong. 

FELLES ATKOMSTAREALER, TRAPP/HEIS 
Leilighetene har adkomst via felles heis-/trapperom. 

ENDRINGER / AVKLARINGER 
Dersom kjøper av leilighet ønsker endringer eller 
tilleggsbestillinger i forhold til leveransebeskrivelse 
og tegninger, skal dette være kontraktsfestet innen 
en senere fastsatt tidsfrist, etter at kjøpekontrakt 
foreligger. 

BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER 
Eventuelle bygningsmessige endringer skal avklares 
skriftlig mellom kjøper og selger eller den selger 
utpeker som sin representant. 

Det tillates ikke flytting av sjakter, vegger, endring 
av plassering for tekniske installasjoner, endret bruk 
av rom, fasadeendringer etc. Det tillates heller ikke 
endringer som er i strid med forskrifter eller krav til 
tilgjengelighet i boligen. Dette innebærer at vesentli-
ge endringer av leilighetsplaner ikke kan foretas. 
Den som ønsker endringer må de selv ta initiativ og 
be om tilbud på sine endringsønsker. Utbyggers 
entreprenør må fremsette tilbud til kjøper som må 
gi skriftlig aksept til entreprenør (eller den utbygger 
utpeker) dersom endringene ønskes utført. Det opp-
rettes da en skriftlig avtale om endringer som bl.a. 
skal fastsette tidsfrister, tidskonsekvenser, pris og 
bestemmelser om hvordan oppgjør skal skje. Opp-
gjør for endringer skal skje direkte mellom kjøper 
og entreprenør. Ved bygningsmessige endringer/
tilleggsarbeider må kjøper i tillegg til byggekostna-
dene betale for arkitektarbeid, omprosjektering o.l. 

DIVERSE 

AVFALLSLØSNING 
Det totale prosjektet er planlagt med felles utvendig 
dypoppsamlere som vist på prosjektets utomhus-
plan. Endelig plassering avklares med kommunen/ 
renovasjonsetaten og kan avvike fra viste plan. 

UTOMHUS 
Utomhusarealene opparbeides i hht fremlagt 
utomhusplan, hva gjelder lekeplass, fellesarealer og 
biloppstillingsplasser. Plener tilsås og busker plantes 
i hht utomhusplanen. 

Ferdigstilling av utomhusarealene vil kunne skje 
etter innflytting og skal hensynta en samlet 
utbygging for alle blokkene innenfor området. 
Fellesareal f_GF ferdigstilles i fm bygging av bygg 
B, og lekeområdet BLK_2 ferdigstilles i fm sluttføring 
de etterfølgende byggetrinn øst for Bygg B. 

PARKERING 
Bygget har stikkparkering i byggets underetasje. 

POSTKASSER 
Postkasser plasseres i forbindelse med byggets 
hovedinngang, med mindre Posten krever annen 
plassering. 

MERKING/SKILTING 
Leiligheter og boder merkes/skiltes med leilighets-
nummer. 

BYGGRENGJØRING 
Utvask av bolig utføres av entreprenøren før overle-
vering til kjøper. Byggvask innebærer ikke rundvask, 
men omfatter rydding og grovrengjøring. 

FORBEHOLD OG PRESISERINGER 
Utbygger tar forbehold om justeringer av fasader, 
vinduer, leilighetsplaner etc. (f. eks. som følge av 
forskriftskrav, brannkrav, konstruksjonsmessige 
forhold, tekniske installasjoner utforming av sjakter, 
nedforinger/innkassing av tekniske føringer etc.) 
så lenge dette ikke forringer boligens kvalitet og 
funksjon i vesentlig grad. Slike justeringer vil kunne 
medføre mindre endringer av størrelsen på enkelte 
rom i leilighetene. 

Planløsning for parkeringsetasje kan bli endret i fm 
detaljprosjekteringen/gjennomføringen.

Møbler, gardiner, gardinoppheng, hengende  lamper 
eller annet løst utstyr/innredning som vises på 
 tegninger og illustrasjoner inngår ikke i leveransen 
med mindre det er særskilt nevnt i leveranse-
beskrivelsen. Dette gjelder også bygningsmessige 
tiltak og innredning som er stiplet på tegningene. 

Innredningsløsninger som er vist på plantegninger 
og illustrasjoner, er ment som illustrasjoner av  mulige 
løsninger, og inngår ikke i standardleveransen.

Illustrasjoner, bilder og tegninger er av illustrativ 
art og kun ment for å gi et inntrykk av leveransen. 
Dimensjoner, høyder, dybder, plasseringer etc. samt 
bakenforliggende utsikt etc kan avvike fra det endeli-
ge produkt og løsning. 

For alle produkter/leveranser i denne leveranse-
beskrivelse som er spesifikt beskrevet med produkt-
navn og/eller typebetegnelse gjelder «det beskrevne 
produkt eller et tilsvarende produkt».

Kunde/Leveringsadresse:

Gangsås Allè TRINN 2

Gangsås Allè,

9408 Harstad

Garderobe B 3.etg - WI Master

Garderobe B 3.etg - WI Master . 2,

9408 Harstad

Butik:

HTH Kjøkkenforum Harstad

S4 Drift AS

Autoveien 1

9408 Harstad

Selger: Håvard Fossen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revidert:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2021

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.
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Kunde/Leveringsadresse:

Gangsås Allè TRINN 2

Gangsås Allè,

9408 Harstad

Garderobe D - WI Master
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9408 Harstad
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HTH Kjøkkenforum Harstad
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Autoveien 1
9408 Harstad
Selger: Beathe Berntsen
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2022-03-18, Revisionsnr: 3

2022-03-17

(Dybdemål er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum
www.hth.no

GARDEROBER, WALK-IN
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ADRESSE 
Gangsås Allè 4B, 9408 Harstad.  
Prosjektet Gangsås Allé etableres på den 5,1 mål 
store eiendommen 56/293 i Harstad. Bygg B er det 
andre av totalt 4-5 planlagte bygg på eiendommen

REGISTERBETEGNELSE 
Gnr. 56 bnr. 847 i Harstad kommune. Bygg B’s eien-
dom er fradelt hovedbruket, og tomtens størrelse er i 
flg. målebrevet 812,5m2.

SELGER/UTBYGGER 
Inveto Prosjekt AS 

AREAL BRA (Bruksareal): fra ca. 51 til ca. 136 kvm
P-ROM: fra ca.51 til ca. 124 kvm 
Arealberegningene er foretatt av arkitekt/entreprenør 
og er oppmålt etter tegninger. Arealberegningene 
er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom de-
fineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på 
tegningene. Arealene er å betrakte som omtrentlige 
ca. areal hvor avvik kan forekomme på sluttproduktet. 

ANTALL SOVEROM
•  51 kvm - 1 soverom 
•  104 kvm - 3 soverom 
•  120,5 kvm - 3 soverom, med mulighet for 
 konvertering til hybel 
•  136,7 kvm - 3 soverom, med mulighet for 
 konvertering til hybel

Se for øvrig informasjon under punktet «areal», og 
eventuelle kommentarer i salgsoppgaven. 

ANTALL ETASJER 
3 leilighetsetasjer, samt underetasje med inngangs-
parti, parkering, sykkelparkering, teknisk rom og boder. 

EIERFORM 
Andel Borettslag. 
Eierforholdet reguleres av Lov om borettslag av 
06.06.03 nr. 39. I borettslag eier andelseierne andeler 
i borettslaget og disse gir andelseierne borett til en 
bestemt bolig. Borettslaget eier eiendommen. An-
delseier har ikke personlig ansvar for borettslagets 
fellesgjeld, men er ansvarlig for å dekke borettsla-
gets løpende utgifter. 

Borettslaget styres av vedtekter, og det er årsmøtet i 
borettslaget som fastsetter størrelsen på felleskost-
nadene. 

BOLIGTYPE 
Leiligheter. 

TOMT 
Tomteareal er ca.  812,5 kvm på eiet tomt. Kjøper må 
akseptere avvik på tomtestørrelsen ved evt justering 
mot tilstøtende fellesarealer. Tomten eies og dispo-
neres av Borettslaget som et fellesareal. 

PARKERING 
Parkeringsplasser for biler og sykler er lokalisert un-
der bygget. 2 utvendige gjesteplasser.  Planløsning 
for parkeringsetasje kan bli endret i fm detaljprosjek-
teringen/gjennomføringen. Utbygger fordeler boder 
og p-plasser etter at boligene/p-plassene er solgt.
Det forberedes for lading av El-biler og Hybrid-biler i 
fm parkeringsplassene i underetasjen. 

BYGGEÅR 
Ca. 2022/2023 

PRIS 
Spesifisert prisliste for boligene følger vedlagt 
salgsprospektet. Oppdatert liste finnes også på 
www.gangsås.no. 

Parkeringsplasser kommer i tillegg og koster 
kr 250.000,- for enkle og kr 350.000,- for doble 
p-plasser.

OMKOSTNINGER 
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i 
tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: 
•  Tinglysingsgebyr hjemmelsoverf. p.t. kr 480,- 
•  Tinglysingsgebyr panterett kr 480,- 
•  Etablering av borettslag/infrastruktur/forretnings-

førsel, andel dok.avgift av tomteverdi, mm 
 kr 48 040,- 
•  Sum omkostninger kr. 49 000,- Det tas forbehold 

om endringer av avgifter og gebyrer. 

BETALINGSBETINGELSER 
Det tilbys en svært gunstig betalingsplan: Forskudd 
kr 175 000,- innbetales ved kontrakt, dog tidligst 
etter at Selger har fremlagt garanti etter Bustadopp-
føringslova § 12. Resterende del av kjøpesum samt 
omkostninger innbetales pr. overtakelsesdato. 
 (Finansieringsbevis/bekreftelse på hele kjøpesum-
men skal innleveres senest 14 dager etter kontrakt-
signering).

SALGSOPPGAVE Ved delinnbetaling av kjøpesummen kan beløpet 
fortløpende utbetales til utbygger/selger dersom 
han har stilt §47 garanti etter Bustadoppføringsloven. 
Dette gjelder inntil 90 % av kjøpesummen. De siste 
10% kan først bli utbetalt etter at overtakelsen er 
gjennomført. 

TILVALG
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller 
tilleggsarbeider:
a)  som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer 
b)  som ikke står i sammenheng med selgers ytelse , 

eller
c)  som vil medføre ulemper for selger som ikke står 

i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen 
eller tilleggsarbeidet.

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kon-
traktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de 
endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. 
Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for 
endringer og tilleggsarbeider såfremt garanti i hen-
hold til bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt 
kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for 
selgerens krav på tilleggsvederlag.

Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal tilleggsve-
derlaget betales ved overtakelsen.

Interessenter og kjøper må godta at selger og 
megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgs-
prosessen.

MEGLERS PLIKT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING 
AV HANDELEN – HVITVASKINGSLOVEN
I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket 
plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll 
av reelle rettighetshavere, mv). Kundetiltak skjer 
løpende og vil blant annet gjennomføres når handel 
inngås og ved gjennomføring av oppgjøret, samt 
dersom det foreligger mistanke om hvitvasking eller 
terrorfinansiering.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal me-
glerforetaket ikke gjennomføre transaksjonen med 
kjøper. Ved meglerforetakets avvikling av kunde-
forholdet, vil avtalen mellom partene være bindende, 
men meglerforetaket kan ikke bidra i gjennomførin-
gen av handelen. Det kan ikke gjøres ansvar gjelden-
de mot meglerforetaket som følge av at meglerfore-
taket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.
Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere misten-
kelige transaksjoner til Økokrim.

OFFENTLIGE/KOMMUNALE AVGIFTER 
Inkludert i felleskostnadene. 

SKATTEMESSIG FORMUESVERDI 
Vil normalt bli fastsatt etter ferdigstillelse/ 
overtakelse. 

FELLESKOSTNADER/FELLESKOSTNADENE 
INKLUDERER 
Utkast til budsjett, vedlagt salgsprospektet,  viser 
felleskostnader for den enkelte leilighetstype. 
 Felleskostnadene foreslås å dekke renter på fel-
lesgjeld, kommunale avgifter, bygnings forsikring, 
grunnpakke kabel-tv/internett, brøyting, trappevask, 
regnskap, revisjon, forretningsførsel, diverse drift 
og vedlikehold. Endelige felleskostnader fastsettes 
av borettslaget. Kjøper gjøres oppmerksom på at 
fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene 
kan variere over tid, og at den kan øke som følge av 
beslutninger i borettslagets styre eller generalfor-
samling. 

RENTER, AVDRAG OG ØVRIGE OPPLYSNINGER 
OM BORETTSLAGETS ØKONOMI 
Budsjettet til borettslaget og tilbud på finansiering av 
fellesgjelden innebærer at borettslaget betaler renter 
fra etablering, og avdrag fra det tidspunkt avdragsfri 
periode opphører. Se vedlagte overslag/prisliste 
med oversikt over estimerte felleskostnader, renter 
og  avdrag. For utfyllende informasjon må megler-
foretaket kontaktes. 

FELLESGJELD 
Fellesgjelden betjenes via den månedlige felleskost-
nad som man skal betale til borettslaget. Det er pr 
14.01.2022 stipulert med 2,00 % rente på fellesgjel-
den med 50 års løpetid og 10 års avdragsfrihet. Det 
tas forbehold om rentesats, avdragsfrihet og løpetid. 
Man får (pr 2022) 23 % skattefradrag på renter andel 
fellesgjeld, forutsatt skattepliktig inntekt. Før sig-
nering av bindende kjøpsbekreftelse oppfordres 
interessenter å konferere megler vedr. ev. endring i 
stipulert rentesats og konsekvenser dette medfører 
for felleskostnad pr. mnd. 

SIKRINGSORDNING 
Borettslaget skal etableres med tanke på å inngå 
avtale om sikring mot tap av felleskostnader. Man vil 
da knytte seg til Boligbyggelagenes Finansierings-
foretak AS med vilkår som under.

VARIGHET AV AVTALEN/OPPSIGELSESVILKÅR: 
Borettslag som har tegnet seg forsikring kan hvert 
år si opp avtalen innen 1. desember med virkning 
fra kommende årsskifte. Etter borettslagslovens 
bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsik-
ringen gjøres av borettslagets generalforsamling. 
Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en 
avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke 
oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første 
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gangs forsikring. For øvrig gjelder forsikringsavtale-
lovens regler. Megler har undersøkt at forsikringssel-
skapet / finansieringsselskapet har tillatelse til å drive 
skadeforsikrings- eller- finansieringsvirksomhet, men 
ikke om avtalen er i tråd med de forskriftsbestemte 
minstekravene da dette er selskapets ansvar. 

IN-ORDNING 
Det vil bli lagt opp til å tilby borettslaget individuell 
nedbetaling av andel fellesgjeld (IN-ordning), noe 
som innebærer at den enkelte andelseier gis adgang 
til å betale ned på fellesgjelden som er knyttet til den 
aktuelle andelen og derigjennom få lavere måned-
lige felleskostnader. Det gjøres imidlertid oppmerk-
som på at det kan være fastsatt betingelser for når 
en nedbetaling kan skje, minimumsbeløp, bestemte 
tidspunkt m.v., samt at det kan påløpe ekstrakostna-
der for overkurs dersom borettslaget har inngått en 
avtale om fastrente e.l. 

VEI, VANN OG AVLØP 
Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp (private stikk-
ledninger). Internveien på området er privat og eies 
av borettslagene samlet.

INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR 
Abonnement på kabel-TV/internett bekostes av 
kjøper/borettslaget. 

ABONNEMENT STRØM 
Abonnement på strøm bestilles av entreprenør/
utbygger som betaler for strømforbruket fram til 
overlevering av den enkelte leilighet. Ved overleve-
ring avleses strømmåler, og abonnementet overføres 
til kjøper. Fellesabonnement til heis, trapperom, ut-
vendig belysning, veibelysning, garasje, sportsboder 
etc. overføres etter overtakelsen til Borettslaget, som 
deretter betaler for strømforbruket. 

REGULERINGSFORHOLD 
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig-
formål. Reguleringsplanen har plan.nr. 712, og ble 
vedtatt 08.12.2017. 

OVERTAKELSE 
Selgers frist til å ha boligen klar til overtakelse er an-
slått til 13 måneder etter at forbeholdene i prospektet 
er bortfalt eller trukket. Dette er ikke en endelig frist 
som utløser krav om døgnmulkt. 

Selger kan på et hvilket som helst tidspunkt velge å 
frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/for-
beholdene ikke er oppfylt. Selger skal uten ugrunnet 
opphold gi kjøper skriftlig melding om når (dato) 
forbeholdene i henhold til dette er bortfalt/frafalt. 
Selger kan kreve overtakelse inntil 4 måneder før den 
anslåtte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. 

Selger skal i så fall skriftlig varsle om dette minimum 
to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det 
eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 
14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes 
eventuell dagmulkt fra det nye, eksakte overtakel-
sestidspunktet. Selger har rett til tilleggsfrist dersom 
vilkårene som er nevnt i bustadoppføringslova §11 er 
oppfylt. 

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og 
overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider 
på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse 
av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installa-
sjoner og utomhusarbeider. 

Overtakelse kan tidligst skje når ferdigattest/midler-
tidig brukstillatelse foreligger. 

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig 
brukstillatelse selv om det gjenstår arbeider som nevnt 
foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det sam-
me gjelder dersom tinglysing av hjemmelsovergang 
ikke kan gjennomføres på overtakelsesdagen. 

Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto 
frem til hjemmelsoverføring såfremt det ikke er stilt 
§47 garanti. De siste 10% av kjøpesummen skal 
uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen 
er overført. 

Boligen skal overleveres i ryddet og byggrengjort 
stand. 

Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig 
med god margin i forhold til stipulert overtakelse, da 
det kan oppstå forsinkelser i byggeprosessen. 

UTEOMHUSAREALER 
I boligprosjektet vil det opparbeides trivelige og 
grønne fellesområder med rekreasjonsområder og 
lekeplasser. Overtakelse av felles- og utearealer skal 
gjennomføres av selger og borettslagets styre, og 
overtakelse av boligen kan skje uavhengig av dette. 
Overtakelse kan ikke nektes av kjøper selv om 
utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av 
utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakel-
sen skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes 
i overtakelsesprotokollen. Kjøper kan utøve tilbake-
hold av nødvendig forholdsmessig beløp på meglers 
klientkonto som sikkerhet for manglene. Alternativt 
kan selger stille garanti for ferdigstillelsen. 

Ovennevnte oppfordring om tilbakehold gjelder 
også for de forhold som eventuelt gjenstår for å få 
ferdigattest. 

FERDIGATTEST/MIDLERTID BRUKSTILLATELSE 
Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller 
midlertidig brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller 
ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før 
midlertidig brukstillatelse foreligger. 
Dersom kjøper likevel velger å overta, er det ulovlig å 
bebo boligen/ta boligen i bruk. Å bebo uten bruk-
stillatelse kan medføre krav om utflytting og even-
tuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta før 
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger 
stopper kjøpers eventuelle krav om dagbøter. 

ADGANG TIL UTLEIE 
Mulighetene for utleie vil være regulert i borettslags-
loven eller vedtektene for borettslaget. Normalt er 
det slik at borettslaget må godkjenne utleie og ho-
vedregelen er at eier selv har bebodd eiendommen i 
ett av de to siste år. 

For det tilfelle at det ved ferdigstillelse finnes usolgte 
boliger i bygget vil selger stå som eier av disse. Sel-
ger har rett til å leie ut usolgte boliger i Borettslaget. 

BORETTSLAGET/STYRE 
Eierforholdet reguleres av Lov om burettslag av 
06.06.03 nr. 39. 

I borettslag eier andelseierne andeler i borettslaget 
og disse gir andelseierne borett til en bestemt bolig. 
Borettslaget eier eiendommen. Andelseier har ikke 
personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men er 
ansvarlig for å dekke borettslagets løpende utgifter. 
Borettslaget plikter å være medlem i områdets 
velforening/realsameie som blir etablert i boligfeltet. 
Gjennom sitt medlemskap er man pliktig til å vedstå 
seg og respektere foreningens rettigheter og plikter. 
Fellesarealer skal være åpne for allmenn ferdsel 
til fots, med sykkel og lignende, og for maskinelt 
vedlikehold, snøbrøyting, nødtrafikk og nødvendig 
tilbringertjeneste. Kostnadene ved forvaltning av slikt 
fellesareal vil bli fordelt på medlemmene. 

Gjennom reguleringsbestemmelsene er det bestemt 
at borettslaget skal være deleier av fellesområder i 
det totale utbyggingsprosjektet. 

Utbygger forbeholder seg retten til å beslutte ev. 
overskjøting av fellesareal om det skjer som oppret-
telse av realsameie eller overskjøting til velforening. 
Leilighetene sørges forsikret av utbygger frem til 
overtakelse, og må etter denne tid forsikres av kjø-
per/borettslaget hva gjelder hhv. innbo/bygning. 
Det forutsettes at borettslaget utarbeider rutiner 
for bl.a. rømning ved eventuell brann, og herunder 
spesielt vurderer rutiner/tiltak dersom det f.eks. bor 
rullestolbrukere i bygget. 

Borettslaget og den enkelte andelshaver vil ved 
overtakelse få utlevert komplett FDV-dokumenta-
sjon som omhandler materialer og produkter som 
er levert, for å lette borettslaget og andelshavernes 
arbeid med framtidig drift og vedlikehold. 
Borettslaget blir deleier i det totale prosjektets felles-
arealer og -anlegg som ligger utenom borettslagets 
egen eiendom, og er forpliktet til å delta i drift og 
vedlikehold av slike fellesanlegg. 

Selger vil innkalle andelseierne til møte for å etablere 
et styre for andelslaget. Gjennom sitt medlemskap 
er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere bo-
rettslagets rettigheter og plikter. Andel av regulerte 
fellesarealer som etableres for det samlede boligfelt 
skal/kan overskjøtes til borettslaget. Dokumentavgift 
for andel fellesareal er inkludert i kjøpesummen/ 
tomteverdien for eiendommen. 

Forslag til vedtekter for borettslaget følger vedlagt 
prospektet. 

HEFTELSER 
Selger bærer risikoen for at kjøper kan få tinglyst 
skjøte uten andre økonomiske heftelser enn de som 
det er avtalt at følger med i handelen. Gjennomføring 
av handelen er betinget av det ikke er tinglyst øko-
nomiske heftelser som ikke lar seg innfri/slette. 

RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER 
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan 
det være tinglyst servitutter/rettigheter som erklæ-
ringer/avtaler. Kjøper aksepterer at det på eiendom-
men kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte 
bli påkrevd, deriblant veirettigheter, bruksretter, 
grunnrettigheter, rettighet for vedlikeholds-rett/-plikt 
for tekniske anlegg etc., erklæring som regulerer drift 
og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlike-
hold av energi nettverk m.m.

OFFENTLIGE FORBEHOLD 
Bygg B er rammegodkjent av Harstad kommune. 
Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen 
etablere eller forutsette tiltak og innretninger på eller 
ved eiendommen. 

SELGERS FORBEHOLD 
•  Offentlig godkjenninger og tillatelser, herunder 

igangsettingstillatelse. 
•  Tilstrekkelig forhåndssalg. 
•  Tilfredsstillende entreprisekontrakter. 
•  Tilfredsstillende finansiering. 
•  Forsinket levering. 

Det tas videre forbehold om generelle skrivefeil i pro-
spektet og annet salgsmateriale. Kjøper oppfordres 
til å gå nøye gjennom prospekt med tilleggsskriv, 
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funksjonsbeskrivelse, tegninger og øvrige dokumen-
ter for å forsikre seg om at en har fått med seg alle 
detaljer vedrørende prosjektet, arealer, leveranseom-
fanget, samt egne forpliktelser. 

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, 
illustrasjoner og tegninger, annonser, bilder og planer 
er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. 
Dette materialet vil derfor inneholde detaljer - ek-
sempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og 
andre ting - som ikke nødvendigvis vil inngå i den 
ferdige leveransen, og som ikke er å anse som en 
del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke 
påberopes som mangel fra kjøpers side. Ved avvik 
mellom tegninger og leveransebeskrivelse gjelder 
sistnevnte. 

Det tas forbehold om mindre vesentlige arealavvik 
av oppgitte arealer uten at det kan kreves prisreduk-
sjon eller pristillegg. 

Det tas forbehold om mindre endringer pga. tekniske 
installasjoner (f.eks. sjakter/kasser mm) som følge av 
detaljprosjektering. 

Det tas forbehold om endring av kommunale og 
statlige satser og gebyrer, deriblant eventuell end-
ring i MVA-lovgivningen. 

Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensa-
sjon til kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova. 
Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser 
som skyldes force majure, pandemi, streik, ekstreme 
klimatiske forhold, brann, vannskade, innbrudd o.l gir 
selger rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper 
anmodes spesielt om å tilpasse dette forhold ved 
eventuelt salg av nåværende bolig. 

AVBESTILLING 
Kjøperen har frem til igangsettingstillatelse fore-
ligger, rett til å avbestille leveransen mot betaling av 
et fast avbestillingsgebyr på 5% av kjøpesummen/
vederlaget. Ved avbestilling etter tidspunktet for 
igangsettingstillatelse påløper gebyr for avbestilling i 
henhold til bustadoppføringslova § 52, 1.-4.ledd som 
gir utbygger rett til å kreve vederlag og evt erstatning 
for økonomisk tap). 

AVTALEBETINGELSER 
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov 
av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om 
oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bu-
stadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenør 
og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger 
og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadopp-
føringslova § 3 sikrer kjøper rettigheter som ikke 
kan innskrenkes i kjøpekontrakten. Kjøper skal ikke 

betale inn noen del av kjøpesummen før § 12 garanti 
er stillet. Det forutsettes at hjemmelen overføres på 
kjøper. Interessenter og kjøper må godta at selger og 
megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgs-
prosessen. 

EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN 
Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtyk-
ke fra selger. Selger kan betinge seg et administra-
sjonsgebyr. 

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER 
Selger har rettigheter til videreutvikling av eiendom-
men (boligprosjektet) ihht gjeldende reguleringsplan. 
Selger forbeholder seg retten til å justere prisen på 
usolgte enheter, eller eventuelt leie disse ut. 

ANNEN INFO 
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å 
kjøpe bolig til eget bruk. Det er kun fysiske personer 
som kan erverve andeler i borettslag (med noen få 
unntak). Selger forbeholder seg retten til å forkaste 
eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne det. For 
øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til 
anvendelse. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler1 
kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. 

GARANTIER 
For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova 
vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar 
med Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47. 
Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta 
utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT 
Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med 
salgsoppgave, reguleringsplaner, leveransebeskri-
velse og annen dokumentasjon som kjøper har fått 
tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på 
grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort opp-
merksom på, eller som kjøper på tross av oppfor-
dring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres 
til å ta kontakt med megler før avtale om kjøp av 
bolig inngås. 

VEDLEGG 
• Prisliste 
• Leveransebeskrivelse 
• Tegninger 
• Reguleringsbestemmelser med kart 
• Utenomhusplan 
• Situasjonsplan 
• Forslag til vedtekter for borettslaget 
• Forslag til driftsbudsjett for borettslaget 

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE 
Regelen om akseptfrist kl. 12 dagen etter siste 

annonserte visning gjelder ikke for profesjonelle. I de 
tilfellene prisen er fast vil normalt megler ha fullmakt 
fra selger til å akseptere tilbud som tilsvarer oppgitt 
pris uten noen forbehold. Det vil si at kjøpsbekref-
telse som leveres megler anses mottatt av selger, 
og kan ikke trekkes tilbake. Dette avviker fra vanlige 
budregler. Kjøpsbekreftelse kan ikke inngis på GiBud 
funksjonen. Se for øvrig rettledning på kjøpsbekref-
telsen. 

FINANSIERING 
EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse 
med en dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1. 
Kontakt din megler om dette. 

FORSIKRING 
Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 
tilbyr Fremtind Forsikring spesielt gunstig forsikring. 
Din megler setter deg gjerne i forbindelse med en 
god forsikringsrådgiver. 

VERDIVURDERING 
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du 
vurderer salg. Verdivurderingen utføres av erfarne 
meglere, og skal gjenspeile eiendommens normale 
verdi på vurderingstidspunktet. 

INFORMASJON TIL SALGSOPPGAVEN 
Salgsoppgaven er utarbeidet på grunnlag av opp-
lysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers 
leverandører. All informasjon er godkjent av selger. 
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i salgs-
oppgaven. 

OPPDRAGSANSVARLIG 
Michael Knutsen og Runar Bjørkelund 
Eiendomsmegler 
Telefon: 930 10 983 / 928 06 276 
E-post: michael.knutsen@em1nn.no 
runar.bjorkelund@em1nn.no

Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme.
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NABOLAGSPROFIL
Nabolaget Gangsås Allé 

TILHØRIGHET

Kommune Harstad

Grunnkrets Gangsås

Bykommunen Harstad er den nest største i Troms

fylke. Største delen av kommuen ligger på Hinnøya

(Norges største øy).Harstad kalles ofte for kulturbyen i

nord. Byen er fast vertskap for Festspillene i

Nord-Norge, som siden 1965 er arrangert hvert år

rundt Sankthans. Byen er et viktig trafikknutepunkt og

administrasjons- og skolesenter i Sør-Troms. Under

kommunereformen i 1964 ble Harstad slått sammen

med de to tidligere kommunene Trondenes og

Sandtorg. Det finnes fremdeles en del bondegårder i

kommunen, men de fleste yrkesaktive innbyggerne

arbeider nå i byområdet.

VARER/TJENESTER

AMFI Kanebogen 9 min
Sjøkanten Senter 4 min

Apotek 1 Kanebogen 8 min
Vitusapotek Kanebogen 10 min

Harstad Vinmonopol 6 min

Kiwi Gangsås 3 min
REMA 1000 Kanebogen 9 min

LADEPUNKT FOR EL-BIL

Kanebogen bo- og servicesenter, Har... 8 min
Amfi Kanebogen 10 min

TRANSPORT

Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes 37 min

Åsmyrveien 2 min

SPORT

Stangneshallen/minibane 11 min
Stangnes grus 11 min

Feel24 Harstad 18 min
Stamina Kanebogen 23 min

SKOLER, BARNEHAGER Nivå Klasser/avd Elever/barn Distanse

Kanebogen skole 1-7 kl. 18 klasser 327 elever 12 min

Harstad Montessoriskole 1-7 kl. - 60 elever 16 min

Seljestad barneskole 1-7 kl. 18 klasser 310 elever 4 min

Stangnes 8-13 8-10 kl. - 20 elever 15 min

Seljestad ungdomsskole 8-10 kl. 13 klasser 310 elever 4 min

Stangnes videregående skole - 40 klasser 600 elever 13 min

Heggen videregående skole - 18 klasser 480 elever 6 min

Byggeklossen barnehage 0-6 år 3 avdelinger 134 barn 6 min

Kanebo barnehage 0-6 år 3 avdelinger 48 barn 10 min

Stangneslia barnehage 3-6 år 2 avdelinger 34 barn 16 min

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei
(*Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS  eller Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS avd. Harstad kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

DEMOGRAFI

36% er gift

27% er barnefamilier

29% har høyskoleutdanning

33% har inntekt over 400.000

85% eier sin egen bolig

15% eier hytte

63% har bolig på over 120 kvm

94% av boligene er eldre enn 20 år

70% bor i enebolig

79% av eiendommene har pris over kr.

2,5 mill

BEFOLKNING

14
.4

%

13
.2

%

6
.9

%

6
.4

%

2
0

.3
%

18
.8

%

3
8

.8
%

3
7.

7%

18
.8

% 2
4

.2
%

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre
(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

OMRÅDE PERSONER HUSHOLDN.
Kommune: Harstad 24820 11136

Grunnkrets: Gangsås 1415 629

FAMILIESAMMENSETNING

2
.7

%

3
.2

%

18
.8

%

2
0

.6
%

4
0

.2
%

3
1.

8
%

5.
9

%

6
.9

%

3
2

.4
%

3
7.

5%

Flerfamilier Par m/barn Par u/barn Enslig m/barn Enslig u/barn

Grunnkrets: Gangsås

Norge

BOLIGMASSE

Enebolig 70 %
Blokk 9 %
Rekkehus 18 %
Annet 4 %

Data om Demografi, Livsstil og Boligmasse gjelder for Grunnkrets: Gangsås grunnkrets. Kilder: SSB 2016, Norsk Eiendomsinformasjon 2012, Insight One
2014. Eiendomsprofil eller Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS avd. Harstad kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kartene er levert av Geodata AS. Det kan forekomme avvik i kartet, og er kun ment som en illustrasjon av området. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller
Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS avd. Harstad kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i kartene.



74 75

NEPTUNE PROPERTIES

Vår ambisjon er å skape et boligprosjekt med karakter og kvalitet 
hvor det å bo og leve godt er i hovedfokus.
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3D ILLUSTRASJONER
EVE Images

DESIGN / LAYOUT / TEKST
vY Communication

Kun ment som illustrasjon - avvik vil forekomme. 
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MICHAEL KNUTSEN  Eiendomsmegler
mobil: 930 10 983 / michael.knutsen@em1nn.no

RUNAR BJØRKLUND  Eiendomsmegler MNEF
mobil: 928 06 276 / runar.bjorkelund@em1nn.no


