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Leser du dette prospektet på mobil?
Husk at du kan rotere til liggende format for best brukeropplevelse.
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Illustrasjonen er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.
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Illustrasjonen er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.
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Hurtigruta legger til kai ved Larsneset 

Foto: Øyvind Arvola
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Harstad sentrum

Foto: Øyvind Arvola
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HISTORIEN
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Et nytt kapittel i en gammel historie
Med Byhagen på Larsneset får Harstad et boligtilbud byen aldri har sett maken til. 

Larsneset har spilt en viktig rolle for Harstadværinger i flere 
hundre år, husmannsplass, handelsted, dampskipskai og 
kullkran, den sentrale, solrike og svært gode beliggenheten 

har blitt brukt til mange formål. Nå skal et helt nytt kapittel 
i historien om Larsneset skrives – og du har en unik sjanse 
til å være med.

Illustrasjonen er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.
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Bor du i Byhagen, får du nyte godt av en unik  
kombinasjon av sjeldne kvaliteter. Harstad er  
omgitt av storslått utsikt på alle kanter, og dette  
vil alle beboerne i Byhagen kunne glede seg over 
hver eneste dag. 

Ser du sørover får du kaia, båtliv, byen og fjellområdene 
Heia, Vardheia og Hinstein mot en ubrutt horisont.  
Snur du deg andre vei slår utsikten enda mer på stor-
tromma, bak kulturhuset og det arktiske universitetet 
ser du Trondenes Kirke og Grytøyfjellan, og der himmel 
møter havet i horisonten ligger Senja og Dyrøya. Det 
er som et landskapsmaleri i evig forandring. Vender du 
nesa innover mot sentrum, ser du en levende by med 
både forretningslokaler og boliger i en spennende miks 
av gammelt og nytt. På åsen bak byen stikker byens TV-
tårn mot himmelen, en teknisk innretning som forvandles 

til kunstinstallasjon om vinteren – da blir den lyst opp 
av en myriade av ulike farger. Dagen denne tennes blir 
behørig markert av Harstadværinger, det betyr vel så 
mye som tenningen av juletreet i andre byer. 

Velger du en leilighet på sjøsiden får du også havet som 
nærmeste nabo, med alle de sanseopplevelsene dette gir. 
Lyden av måser og båter, lukt av saltvann og synet 
av bølgene. Det går an å bli poetisk av langt mindre. 

Og mellom byggene ligger hagen, oppført og vedlikeholdt 
av kompromissløse fag-folk. Mange som flytter fra store 
eneboliger til mindre leiligheter gjør det blant annet fordi 
de ikke ønsker å bruke så mye tid på stell og vedlikehold. 
Her får du et 4000 kvadratmeter stort parklignende 
anlegg du kan bruke hele året, uten å måtte løfte på 
så mye som en bitte liten hekksaks.

Utsikten, havet og hagen 
– det beste byen kan  
by på i sentrum
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Illustrasjonen er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.

SALGSTRINN 2
BYGG 4
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Byggetrinn 1 på Byhagen fikk en fantastisk salgsstart, og  
vi forventer det samme for trinn 2. For også her blir det  
leiligheter hvor kvalitetene står i kø.

Dette blir perfekte boliger for yngre førstegangskjøpere og for par hvor 
barna har flyttet ut av redet. Nå tilbyr vi to-, tre- og fireroms leiligheter fra 
31 til 92 kvadratmeter. Standarden blir av samme høye kvalitet som i det 
første trinnet – énstavs parkett, vannbåren gulvvarme, flotte bad og flere 
ulike designstiler å velge mellom på kjøkkeninteriøret. Du får takhøyde på 
ca. 250 centimeter, og kombinert med store vindusflater gjør dette at du  
virkelig får nyte godt av det enestående lyset landsdelen vår er kjent for.
Byggetrinn to tar for seg bygg 4 som blir liggende parallelt med kaia. 
Her velger du utsikten du liker best, enten ut mot havet eller inn mot 
hagen. Det fabelaktige tilbudet med den 4000 kvadratmeter store  
Byhagen og tilgjengeligheten til kjøpesenteret i etasjene under deler  
du likt med alle de andre beboerne, uansett hvilken retning du ønsker  
å bosette deg i.

Harstad har store planer om å revitalisere sentrum, og Byhagen er et 
av boligprosjektene som virkelig vil gi disse planene vann på mølla. Du 
vil bo midt i smørøyet. Fra ditt egen hjem kan du bruke beina til å nå alt 
et levende sentrum kan gi; butikker, restauranter og puber, kino, teater, 
gallerier og turstier langs havet. Harstad har svært mye fint å by på  
– og som beboer i Byhagen får du alt innen rekkevidde.

Velg utsikt mot havet eller byen!
SALGSTRINNN 2

SALGSTRINN 2:

• To-, tre- og fireroms

• 31-92 kvm

• Énstavs parkett

• Vannbåren gulvvarme

• 60x60 fliser på badet og  

mosaikk i dusjsone

• Velg blant flere  

designstiler på kjøkken fra 

kvalitetsleverandøren HTH
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Illustrasjonen er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.

Leil. type E2Velg utsikt mot byen....
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Leil. type B2...eller velg utsikt mot havet....
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Foto: Øyvind Arvola

Harstad sentrum
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Et navn som sier alt
Mellom bygningene får du og de andre beboerne en solrik hage på hele 4000 kvadratmeter, 

stor nok til både sosial omgang og stille egentid. Gress, trær, stier, benker, lekeapparater for barn i alle aldre. 

Her blir allsidighet et viktig ord – kanskje naboskapet ønsker å anlegge en bane for petanque, 

eller et drivhus hvor dere kan dyrke deres egne grønnsaker. Dere får rett og slett et eget, solfylt og svært romslig 

grøntareal for dere selv midt i byen. Ulikt noe annet sted, alltid tilgjengelig, uansett vær og årstider. 

Alle i Harstad kommer til å vite om Byhagen. Og du kan bo i den.

Illustrasjonen er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.
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Stefán er fra Island, så langt nord på øya at bok-
stavene landsbyen skrives med ikke er å oppdrive 
på et norsk tastatur. Et mer plantefiendtlig klima 
skal du sannsynligvis lete lenge etter, med mindre 
du drar til Mars. Likevel har han blitt landskap-
sarkitekt, noe som ettertrykkelig beviser følgende 
tese: Følger du drømmene dine kan du bli hva som 
helst, helt uavhengig av klimaet du vokser opp i.

«Skal du få noe som helst til å gro på Island må du ha 
veldig grønne fingre,» sier Stefán med et smil så bredt at 
det kan høres gjennom telefonrøret. «Og det har jeg all-
tid hatt. Planen min var i utgangspunktet å bli arkitekt, 
alltid vært glad i det. Men så fortalte bestefar meg at det 
fantes et yrke som het landskapsarkitekt, og da var det 
mye som falt på plass. Å designe og skape fine uterom i 
sammenheng med bygninger virket veldig riktig for meg. 
Problemet var selvsagt at det ikke var mulighet for å 

studere dette på Island, naturlig nok. Så da måtte det bli 
Norge eller Danmark. Valget falt på NMBU på Ås, jeg kom 
dit i 2009. Da jeg var ferdig med utdannelsen min var jeg 
heldig nok til å få jobb i Link landskap med en gang. Og 
der har jeg blitt, det er et suverent miljø å få være en del 
av.»

Praten med Stefán går lett, i tillegg til grønne fingre har 
han åpenbart også språkøre. Etter 12 år i Norge er han 
langt lettere å skjønne enn mange nordmenn fra dalstrø-
ka innafor, sammenlignet med en bergenser på cupfinale 
snakker mannen old-school riksmål.

«I løpet av årene hos Link har jeg bare jobbet med op-
pdrag i Sør-Norge, så da Byhagen kom på bordet var 
det mye å ta hensyn til. Dette er et svært sjeldent pros-
jekt, å få mulighet til å skape en parklignende hage på 
toppen av et kjøpesenter midt i en nordnorsk by er helt 

spesielt og jeg fikk umiddelbart en del planer. Mange av 
de som flytter til Byhagen kommer fra hus med hage, og 
jeg ønsker å skape en fullverdig erstatning. Her skal det 
komme pergola og kanskje også et drivhus, beboerne 
skal ha mulighet til å dyrke noe. Vi skal skape en hage 
med flere ulike oppholds- og møterom, med mulighet for 
aktiviteter for alle aldre. Sandkasser, buldrevegg, store 
gressflater for cricket, slike ting. Jeg har aldri hatt et 
prosjekt så langt nord før, og må gjøre en svært grundig 
research i forhold til hvilke planter og vekster som fak-
tisk trives der. Erfaringsmessig er bruker-medvirkning 
og lokale brukergrupper smart å benytte seg av, de vet 
både hva som fungerer og hva de ønsker seg. Å få være 
med på et slikt prosjekt er veldig givende og morsomt,» 
avslutter Stefán. «Målet er at folk skal ønske å være ute. 
Og jeg skal gjøre alt jeg kan for at de som er så heldige 
å få bo i Byhagen, virkelig skal trives i hagen jeg anleg-
ger.»

Landskapsarkitekten fra Sagaøya
Intervju med Landskapsarkitekt i Link Arkitektur Stefán Jón Ingólfsson

Landskapsarkitekt 
i Link Arkitektur 
Stefán Jón Ingólfsson
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Byhagen vil bli mye mer enn et boligprosjekt 
De to nederste etasjene blir dedikert til butikker, 

caféer, restauranter og andre kulturtilbud.

Byhagen vil bli mye mer enn et boligprosjekt. 
De to nederste etasjene blir dedikert til butikker, 

caféer, restauranter og andre kulturtilbud.
Fra tredje til sjette etasje blir det boliger.
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Illustrasjonen er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.
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Et boligtilbud de fleste 
bare kan drømme om

Byhagen vil bli mye mer enn et boligprosjekt. 
De to nederste etasjene blir dedikert til butikker, caféer, restauranter  

og andre kulturtilbud, fra tredje til sjette etasje blir det boliger.

Denne spesielle miksen skaper hjem med helt spesielle kvaliteter,  
du vil finne det aller meste av det du trenger en heistur unna.  
Når Kong Vinter hamrer på stuevinduet, vil det være fabelaktig  
å kunne gjøre nødvendige innkjøp i tøflene dine.

Det blir om lag 120 topp moderne leiligheter, fordelt på  
6 punktbygg. De vil variere i størrelse fra ca. 31 til omtrent  
166 kvadratmeter, med hovedvekt på boliger rundt  
80 kvadratmeter. I Byhagen skal de aller fleste finne  
et hjem som passer perfekt.  

Det første byggetrinnet var de to punkthusene ytterst mot brygga. 
Nå kommer trinn 2 i bygg 4, som blir liggende parallelt med kaia.  
Her velger du utsikten du liker best, enten ut mot havet eller inn mot 
hagen. 22 splitter nye leiligheter med en beliggenhet som virkelig  
fortjener uttrykket spektakulær. Vi regner med stor pågang. Vi har  
allerede interessenter som ligger klare i startgropa. 

Dette blir spennende arkitektur, flotte fasader med flater og teksturer i 
glass og metall med spennende strukturer, enestående solforhold, ut-
sikt og beliggenhet – og med en standard på leilighetene som matcher.

Illustrasjonen er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.
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Link Arkitektur er en av de største i klassen. Med 
over 500 medarbeidere fordelt på 15 skandina-
viske byer har selskapet tegnet bygg fra Alta til 
Helsingborg, med prosjekter som strekker seg 
fra rehabilitering av bygninger som har preget et 
bybilde i 150 år til konstruksjoner ingen har sett 
maken til tidligere. Eneboliger, sykehus, barnehag-
er, skoler, leilighetsbygg, kjøpesentre, hoteller og 
kirkebygg, de har satt bumerket sitt på det meste. 
Noe som slett ikke betyr at de ikke så på Byhagen 
på Larsneset som en real utfordring.

«Vi fikk mye å tenke på da vi så tomten og beliggenhet-
en første gang,» forteller arkitekt Gunnar Næss leder av 
teamet med medarbeidere fra Trondheim og Stavanger. 
«Det var mange koder som måtte knekkes. Et så stort 
prosjekt midt i sentrum setter et uslettelig preg på en by, 
byggene er nødt til å harmonere med omgivelsene uten 
å miste verken særpreg eller personlighet. Og de må 
gjøre det fra alle vinkler. Kombinasjonen mellom bolig og 
handel er alltid en utfordring, de må adskilles på en god 

måte. Så har vi selvsagt utsikten og det helt særegne ly-
set, kvaliteter landsdelen er alene om å ha. Dette er nødt 
til å prege alt. Og med denne listen av absolutter gikk vi 
til tegnebordet.»

Gunnar koster på seg en tenkepause, det er ikke gjort i 
en fei å oppsummere flere års jobb på noen minutter. «Vi 
har lagt stor vekt på å skape gode uterom,» fortsetter 
han. «Med en slik beliggenhet og utsikt var vi nødt til å 
betrakte dette begrepet på flere plan, både i den forstand 
at vi måtte sørge for at beboerne får et fint sted å være 
utendørs, men også fordi utsikten må blir bra mellom 
bygningene. Vi ønsket å bryte ned det vi arkitekter kaller 
volumene, å tegne gjenkjennbare enheter som ikke ruvet 
for mye.

Det har også vært viktig for å skape en variasjon mel-
lom enhetene. Seks identiske bygg hadde fort skapt et 
monotont uttrykk, vi ønsker dynamikk. De to byggene 
ytterst på brygga har fått et klart særpreg, de blir naturlig 
nok mest synlige. Bygg en til fire er like, noe vi også spill-
er på. Her binder vi sammen byggene med et bånd av al-

uminium og tre, det vil få byggene til å flyte fint sammen. 
Vi bruker også to ulike typer aluminiumsplater som kled-
ning, dette vil danne et spennende og allsidig spill farget 
av lys, hav og himmel. Disse elementene var førende i ut-
formingen av leilighetene også, ekstra takhøyde og store 
vindusflater slipper den storslåtte naturen inn i stua.

Uteplassen var selvsagt også viktig, vi ønsket å skape et 
allsidig, levende sted mennesker kunne ha glede av hele 
året, med flerbruksområder som skaper variasjon, både 
når du ser på det fra leiligheten din og når du er utendørs 
i godværet. Vi tegnet øverste del av næringsbygget slik 
at det ligger som en skjerm mot byen. Her kan du gå fra 
en hagefølelse og rett ut i Harstad sentrum.»

Praten må slutte, bygg skal reises. Før Gunnar stikker vi-
dere får vi en kjapp oppsummering på tvers. «Dette var et 
prosjekt vi hadde store planer og forhåpninger til, og da 
vi hørte navnet prosjektet har fått skjønte vi at vi hadde 
lykkes. Jeg har vært med å tegne bygg over hele landet,» 
avslutter Gunnar. «Og det blir ikke mer unikt enn Byha-
gen.»

Byhagen, - et prosjekt som fortjener navnet sitt
En prat med Gunnar Næss i Link Arkitektur

Arkitekt Gunnar Næss, 

leder av teamet bak Byhagen.
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Økonomidirektør i 

Nordic Gruppen, 

Alf Hansen

Økonomidirektør i Nordic Gruppen Alf Hansen er 
ikke en fyr som lar gresset vokse under skosålene 
sine. Selv om Byhagen på Larsneset har hatt en 
svært god salgsstart, er Alf travelt opptatt med å 
gjøre tilbudene i Byhagen enda bedre. Her forteller 
han om ambisjonene han har for næringsdelen.

«Byhagen skal bli kompakt byutvikling med gode opplev-
elser og gode servicetilbud, side om side. Samtidig blir 
det også et knutepunkt for offentlig kommunikasjon, hvor 
sjø møter land i et grønt skifte. Dette vil gjøre Byhagen og 
Larsneset til en sentral møteplass i byen og en vitamin-
innsprøytning for sentrum, moderne butikker og fristende 
spisesteder skal gjøre det fint å være i sentrum, både for 
beboerne i Byhagen og harstadværinger generelt.»

Et attraktivt senter dukker ikke opp av seg selv, og Nordic 
Gruppen har fått bistand fra øverste hylle. En merkbart 
engasjert Alf fortsetter:

«For å sikre oss et senter som blir tipp topp fra første dag 

har vi inngått samarbeid med Alti forvaltning, Norges nest 
største kjøpesenter-gruppering. De er i full sving med å 
sy sammen et attraktivt handels- og næringssenter. Vi 
holder kortene tett mot brystet, men kan avsløre såpass 
at vi har bl.a. har inngått avtale med Vinmonopolet, Vitus 
Apotek, Synsam, De 4 Roser, Loox kosmetikk og hudpleie, 
Bark Spiseri og Bar, Skeidar, Lindex. I tillegg jobbes det 
med flere ulike serveringskonsepter, frisør, næringsmid-
delaktører, kleskonsepter mm.»

Beboerne i Byhagen skal gjøre mer enn å gå i butikker og 
spise ute. Også her har Nordic gode tilbud i ermet.

«Da Harstad Havn bygget moderne båtplasser for frit-
idsbåter for noen år siden, valgte vi å kjøpe et knippe 
båtplasser til å ha på lur. Vi hadde enda ikke besluttet å 
realisere Byhagen, men ønsket å ha et tilbud om båtplass 
for eventuelle leilighetskjøpere som ønsket å ha båt like i 
nærheten av hjemmet sitt, slik at de kunne få mulighet til 
å nyte havet både fra vinduet i stuen og ombord i båten. 
Nå er Byhagen en realitet, og båtplassene er der fremde-
les. Men dette blir et førstemann til mølla – eller i dette 

tilfellet første mann til brygga – prinsipp. Vi regner med 
at de vil gå fort unna. Vi har sørget for at beboerne i By-
hagen får særfordeler på landjorda også. Gjennom ho-
tellkonseptet F2 by Nordic Hotels, et konsept tilpasset 
kunder som ønsker å kombinere enkelhet med lave priser 
og god komfort, kan vi gi beboerne i Byhagen noen virke-
lig spennende fordeler. Med et par tastetrykk kan de bes-
tille et hotellrom til 690 kroner natten – og slippe å kjøpe 
et ekstra gjesterom i sin egen leilighet til hundrevis av 
tusen kroner. Hotellet ligger rett i nærheten av Byhagen, 
så gåturen mellom leiligheten og «det eksterne soverom-
met» kan telles i antall skritt. Dette er et godt eksempel 
på det moderne og fleksible levesettet en bolig midt i en 
by kan gi.»

«Ordet unikt blir brukt med spandabel hånd,» avslutter Alf 
i Nordic Gruppen, «ofte med urett. Akkurat her våger jeg 
å påstå at det passer. Å få være med på å skape et kom-
binert kjøpesenter og boligprosjekt som vil forandre både 
dynamikken og utseende i en stor Norsk by er sjelden 
kost. Vi gjør alt vi kan for å gjøre alt ved Byhagen så bra 
som mulig.»

Et sted med fellesgoder på rekke og rad
Økonomidirektør i Nordic Gruppen, Alf Hansen
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Det er få ting som setter like stort preg på en  
bolig som et gulv. Det er det første vi ser på når  
vi går inn et rom, selve «grunnflaten» de andre 
elementene settes opp mot.  

I Byhagen får du et gulv som vil sette et svært eksklusivt 
preg på hjemmet ditt, en lys, en-stavs eikeparkett i både 
stue, kjøkken, gang og soverom. Vannbåren varme gjør at 
gulvet ikke bare blir fint å se på, det blir også behagelig å 
gå på. I stue, soverom og kjøkken får du en takhøyde på 
ca. 250 cm, dette er 10 cm høyere enn standarden. Dette 
ser kanskje ikke så mye ut på papiret, men gjør en  
merkbar forskjell. Kombinert med store vindusflater  
får du et hjem hvor den flotte utsikten og det unike,  
nordnorske lyset virkelig får sette preg.

Kjøkkenet er ikke lenger et sted forbeholdt tilberedning av 
mat, det har også blitt lounge og hobbyrom. Dette har vi 

tatt høyde for i tegningen av Byhagen. Her får du hele  
tre designalternativer å velge mellom; nordisk, urban og 
elegant. Det vil være mulig å velge designpakke frem til 
gitt frist, etter dette vil nordisk design være standard  
leveranse. Det er denne vi beskriver her.

Vegger og tak blir hvitmalte, mens de innvendige  
karmene på vinduer og balkongdører blir malt i svart. 
Denne kontrasten vil gi rommene et spennende og  
moderne preg. Kjøkkeninventaret blir stilrent og tidløst, 
levert av kvalitetsleverandøren HTH. Det blir slette  
fronter i en hvit nyanse, med demping og belysning  
under overskap med dimmer. Blandebatteriet og  
kummen blir i stål. Du får integrerte hvitevarer som 
stekeovn, oppvaskmaskin, kjøl- og frys, koketopp med 
induksjon og skapventilator. Alt er klart, dere kan lage 
velkomst-middagen med én gang den siste flytteesken 
har kommet på innsiden av døra. 

På badet videreføres det eksklusive formspråket som 
ellers i leiligheten. På vegger og gulv blir det beige  
fliser på 60x60 cm, en løsning som gir svært god  
romfølelse. I dusjnisjen blir det mosaikkfliser på 5x5 cm, 
en spennende kontrast til resten av rommet. I taket blir 
det downlights med dimming. Innredningen får hvite, 
slette fronter med speilskap med integrert belysning. 
Dusjveggene blir rette, svingbare, av herdet glass og 
måler 90x90 cm. En romslig dusj gjør hele forskjellen. 
Blandebatteri og armaturer leveres av en kvalitets- 
leverandør, og toalettet blir vegghengt. Gulvet får  
elektriske varmekabler.

I leilighetene blir det opplegg for vaskemaskin og  
kondens-tørketrommel på badet. Luftkvaliteten er også 
tatt hensyn til, hver leilighet får sitt eget ventilasjons- 
aggregat med friskluftinntak. Det blir også mulighet for 
elektrisk peis som tilvalg.

Alle leilighetene får egen uteplass, enten i form av  
terrasse for enhetene som ligger på bakkeplan, eller i 
form av balkong. For at disse flotte stedene ikke skal bli 
forbeholdt godværsdagene er enkelte av de glasset inn, 
nordlys, midtnattsol, stormskyer og snødrev – her kan  
du sitte tørt hele året og nyte verdens eldste lysshow.
 
Hver leilighet får romslig sportsbod. Du kan leie både en 
og to parkeringsplasser, en løsning som virkelig retter 
seg fremover i tid. I stedet for å binde betydelig kapital i 
en parkeringsplass, leier du en – akkurat så lenge  
behovet er der. Bildelingsløsninger har allerede slått  
stort an ellers i Europa, og Norge vil komme etter. Vi  
jobber også med å utvikle en helt egen løsning for  
Byhagen. Opplegg for ladning av el-bil kan leveres  
som tilvalg. Det blir også rikelig med innvendige  
sykkelparkeringsplasser, byen er som skapt  
for to hjul.

Har du en boligdrøm? I Byhagen kan den gå i oppfyllelse
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Kjøkken kan velges ut fra tre forskjellige 
designklasser; nordisk, urban og elegant.

Nordisk designpakke vil leveres som standard,  
mens det vil være et pristillegg for urban og elegant 
designpakke som vil variere fra bolig til bolig etter 
størrelse og romløsning. Det nordiske designet er  
i en hvit nyanse i slett utførelse, med hvit laminat  
benkeplate og håndtak i flat utførelse. 
Kjøkkenarmatur og oppvaskkum leveres i stål. 

Det leveres integrerte hvitevarer og belysning  
under overskap med dimmer på alle våre kjøkken.  
Det monteres vannstopper på røropplegg til  
oppvaskmaskin. Plasseringen av oppvaskkum,  
koketopp og liknende i kjøkkeninnredning på  
salgstegninger er ikke endelige og kan bli endret  
i forbindelse med tekniske føringer og  
detaljprosjektering. 

Kjøkken leveres av 
kvalitetsleverandøren 
HTH

Designklasser, endringer og tilvalg 
Boligene leveres med 3 forskjellige designklasser på  
kjøkkeninteriøret; nordisk, urban og elegant. Nordisk designpakke  
vil leveres som standard, mens det vil være et pristillegg for  
urban og elegant designpakke, som vil variere fra bolig til bolig  
etter størrelse og romløsning. Det vil være mulig å velge  
design-pakke samt gjøre endringer frem til gitt frist, etter dette  
vil nordisk design være standard leveranse. Romskjema viser  
standard leveranse i leilighetene. Pakken er satt sammen for  
å gi kjøper en god start i å definere sitt nye hjem.    

Kvaliteten på materialvalg og utforming anses i utgangspunktet som 
meget god. Kjøper har likevel mulighet til å gjøre endringer og tilvalg 
på leveransen. Endringsarbeider er alle ønsker utover de forhånds-
definerte designpakker. Endringer avgrenses i utgangspunktet til 
kjøkkeninnredning, antall og plassering av stikkontakter, belysning, 
parkett, fargevalg på vegger og flisarbeid på bad. I tillegg kan det vur-
deres mindre bygningsmessige endringer (for eksempel endring av/på 
lettvegger). Endringer krever ofte omprosjektering og må  
godkjennes av utbygger/byggherre og utløser en priskonsekvens. 

Illustrasjoner fra HTH
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Gå dit du trenger å komme
På Larsneset ligger byen for dine føtter. 
Bokstavelig talt.

Avstander til det aller meste måles til fots og antall 
minutter. Hvis alt som ligger innen gåavstand skulle 
ramses opp ville listen bli lang, her er bare noen ek-
sempler: Torvet i Harstad – selve sentrum av byen 
– ligger 160 meter unna. Equinors kontor, snaue 
600 meter. Harstad stadion, med fotballbane og tre 
idrettshaller, er 700 meter hjemmefra. Rådhuset, uni-
versitetet og kulturhuset, omtrent 500 meter. Grotte-

badet, 320. Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler 
og videregående når barn på mellom 5 og 20 tryg-
ge minutter. Apotek ligger to minutters gange unna, 
dagligvarer og pol får du i kjelleren. Alt dette er gode 
grunner til at navnet gjør mer enn å klinge godt – du 
vil bo i en hage, midt i byen. Og når behovet får å 
komme seg litt lenger unna er bussterminalen like 
ved, Hurtigruta legger til ved Larsneset, hurtigbåtkaia 
ligger 170 meter hjemmefra og du er på Evenes i løpet 
av tre kvarter. Derfra er du i Oslo på  
under to timer. 

Illustrasjonen er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.
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Byhagen vil bli mye mer enn et boligprosjekt 
De to nederste etasjene blir dedikert til butikker, 

caféer, restauranter og andre kulturtilbud.

  Jeg liker tanken på å  
flytte inn i noe splitter nytt og helt strøkent 

Markus Pedersen - snart beboer i Byhagen
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«Jeg er født og oppvokst i Harstad, og er 
Harstadværing inn til margen. Ingen an-
nen by kan måle seg.» Selv om han er på 
tur mellom ville nordnorske fjell er Markus 
Pedersen krystallklar fra den elektriske 
Golfen sin, både med hensyn til lydkvalitet 
og budskap. «Jeg har bodd her hele livet, 
med unntak av fire år i Tromsø da jeg 
studerte. Selv da dro jeg hjem for å jobbe i 
helgene. Det var kanskje litt spesielt, men 
det var verdt det. Byen har et sentrum jeg 
bare elsker å være i.»

Og akkurat her peker han på hvorfor vi prater 
sammen i utgangspunktet – Den nye leilighet-
en tjuefem år gamle Markus har kjøpt i Byha-
gen på Larsneset, og hva det var ved den som 
snakket aller sterkest til han.

«Jeg er en sosial type,» fortsetter han, «Jeg har 

stor bekjentskapskrets, trives godt med andre 
mennesker rundt meg og liker å være der det 
skjer noe. Og det er bare en bolig i sentrum av 
byen som kan krysse av alle boksene. Så da 
Byhagen dukket opp klinket jeg til. Jeg jobber 
som IT-konsulent på dagtid og som bartender i 
helgene, fra leiligheten i Byhagen vil jeg nå beg-
ge deler til fots. De fleste kundene mine holder 
til i sentrum, så jeg trenger sjelden bil i jobben.

Jeg liker også tanken på å flytte inn i noe split-
ter nytt og helt strøkent, etter jobb kan jeg treffe 
venner i stedet for å slave under en malerkost. 
Jeg liker også tanken på at alt rundt fikses, 
snømåking er ikke noe for meg, ikke gressk-
lipping eller blomsterstell heller. Jeg har ikke 
spesielt grønne fingre, og kommer helt klart 
ikke til å bli det ivrigste medlemmet i Byhagens 
gartnerklubb for å si det sånn. Ikke for det, 
hagen blir fabelaktig å ha når været er fint, og 
den vil sikkert være med på å skape et fint na-

boskap også. Og så har du kjøpesenteret rett 
under da…» Selv over 1400 kilometer kan du 
høre at han smiler.

«Det blir et tilbud og en fristelse det skal godt 
gjøres å holde seg unna. Butikker, restaurant-
er og ikke minst vinmonopol. Som bartender 
er jeg opptatt av å lage skikkelig gode drinker, 
og det krever øvelse. På polet og i matbutikken 
vil jeg få alt jeg trenger for å mikse klassiske 
cocktails fra hele kloden. Jeg har holdt på noen 
år, og er en god bartender. Det kan du sitere 
meg på.»

Byhagen har leiligheter i ulike størrelser og for-
skjellig utsikt, men Markus var aldri i tvil om 
hva han ville gå for. «Jeg valgte meg en treroms 
på 65 kvadratmeter. Jeg tok ikke havutsikt, hel-
ler en leilighet med kveldsol. Fra stuevinduet 
mitt ser jeg rett mot sentrum. For meg er det 
den perfekte utsikt.»

Perfekt beliggenhet for en fullblods bygutt
Markus Pedersen flytter snart inn i Byhagen

Snart beboer i Byhagen, 
Markus Pedersen
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Magiske solnedganger Uendelig med skimuligheter

Uteliv i sentrum

Vandring langs sjøen

For store og små i Grottebadet

© Foto: To-Foto AS / Bjørn Rasch-Tellefsen © Foto: To-Foto AS / Tommy Simonsen 

© Foto: To-Foto AS / Roar Edvardsen

 ( © Foto: To-Foto AS / Roar Edvardsen )

© Foto: To-Foto AS / Tommy Simonsen
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Norsk natur på sitt aller beste

Naturen som omgir Harstad, er på mange måter 
satt sammen av det beste landet vårt kan by på. 

Du får skjærgården med holmer, skjær og små øyer, 
landskap mange forbinder med Sørlandet. Samtidig får du 
de åpne horisontene, åsryggene og fjellene du stort sett 
bare finner nordpå. Og kombinasjonen av disse naturper-
lene gir fritidsmuligheter veldig langt utenom det vanlige. 
Toppturer, både til fots og på ski, dykking, båtliv, fiske, 
jakt, sykkel- og teltturer – som Harstadværing får du aldri 
noen problemer med å finne på noe å gjøre, det vanskelige 
blir å velge. De unike valgmulighetene i naturen kan være 
avhengighetsskapende, Harstad har mange eksempler på 

bysbarn som har kommet for å bli i noen måneder og blitt 
for alltid. 

Du trenger ikke dra langt fra sentrum for å nyte naturen, 
Folkeparken ligger under 2 km unna. Her finner du gapa-
huker med grill, fiskevann, natursti, bord, benker og lys-
løype, et perfekt utgangspunkt for både en litenkveldsut-
flukt og en stor naturopplevelse – med Folkeparken som 
utgangspunkt kan du fint komme deg til snaufjellet. Og da 
er det bare viljen din som bestemmer hvor lang turen skal 
bli. Og ønsker du en tur som starter ved din egen dørstokk, 
går det en populær sti til Trondenes Kirke og museum 
langs fjæra.
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Foto: Øyvind Arvola

Harstad sykkelpark
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Harstad har gjennomgått store forandringer 
og er svært godt giret for fremtiden. 

Equinor har nettopp flyttet inn i nytt kontor, og 
er i likhet med kommunen en viktig arbeidsgiv-
er i byen. UiT Norges arktiske universitet byr på 
en rekke ulike studieretninger, og har bidratt til 
at Harstad har et variert og levende student- og 
bymiljø. Musikkfestivalen «Bakgården» er et godt 
eksempel på den spennende utviklingen byen har 
hatt, den har i løpet av få år gått fra å være en 
liten lokal tilstelning til å bli en tre-dagers hap-
pening for hele landsdelen. Evenes flyplass står 

også foran en omfattende ombygging, dette vil 
skape mange nye arbeidsplasser og vil også være 
med på å skyve Harstads fremtid i en god retning. 
Med utviklingen av Byhagen, sammen med de 
andre prosjektene som er planlagt i nærheten, vil 
Harstad også få en etterlengtet revitalisering av 
sentrum. I Norsk sammenheng er Harstad perfekt 
– stor nok til å ha alt du trenger, liten nok til å være 
trygg og oversiktlig. 

En perfekt beliggenhet for noe så sjeldent som  
Byhagen på Larsneset.

En by med positive vyer
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BLOKK 4
3. ETASJE

16100075-04 Arena Larsneset Blokk 4 - plantegning 3. etasjeUnderlag salgstegninger Dato: 08.12. 2021

O
M

OM

O
M

O
M

O
M

O
M

O
MPlass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Type Q
2 Roms
A: 35,7 m2Type N

2 Roms
A: 46,7 m2

Type O
2 Roms
A: 38,8 m2

Type P
2 Roms
A: 31,7 m2

Type D
2-Roms
A: 48,7 m2

Type A1
3-Roms
A: 70,4 m2

Type B1+
2 Roms
A: 48,5 m2

fellesgang
A: 35,8 m2

Terrasse
A: 9,6 m2

Terrasse
A: 7,4 m2

Terrasse
A: 11,5 m2

Inngl. balkong
A: 5,6 m2

Inngl. balkong
A: 7 m2

stue/kjøk
A: 27,1 m2

entré
A: 4,6 m2

sov1
A: 8,5 m2

bod
A: 2,4 m2

sov1
A: 13,4 m2

entré
A: 9,7 m2

bod
A: 2,5 m2

stue/ kjøkken
A: 29,8 m2

sov2
A: 7,9 m2

entré
A: 3,8 m2

sov1
A: 7 m2

stue/kjøkken
A: 20 m2

sov1
A: 7,1 m2

stue/kjøkken
A: 26,3 m2

entré
A: 8,2 m2

bad
A: 4,9 m2

stue/kjøk
A: 27 m2

sov1
A: 11 m2

entré
A: 3,9 m2

entré
A: 4,2 m2

stue/kjøkken
A: 21,2 m2

sov1
A: 8 m2

alkove
A: 4,8 m2

stue/kjøkken
A: 19,1 m2

entré
A: 3,3 m2

Terrasse
A: 9,4 m2

Terrasse
A: 7,5 m2

bad1
Bad Type B
A: 4,2 m2

bad1
A: 4,2 m2

bad1
A: 3,8 m2

bad1
A: 4 m2

bad1
A: 3,9 m2

bad1
A: 3,2 m2

Type N
Leil. 4302 

Type O
Leil. 4303

Type D
Leil. 4304

Type P 
Leil. 4305

Type Q
Leil. 4306

Type A1
Leil. 4301

Type B1+
Leil. 4307

2-ROMS 3-ROMS 4-ROMS
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BLOKK 4
4. ETASJE

16100075-04 Arena Larsneset Blokk 4 - plantegning 4. etasjeUnderlag salgstegninger

O
M

O
M

OM

OM OM

Plass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Type C
4-Roms
A: 92,7 m2

Type D
2-Roms
A: 48,7 m2

Type E2
3-Roms
A: 81,1 m2

Type A
3-Roms
A: 71,2 m2

Type B2
2 Roms
A: 54,8 m2

fellesgang
A: 23,8 m2

Balkong
A: 17,6 m2

Balkong
A: 14 m2

Balkong
A: 10,1 m2

Inngl. balkong
A: 5,6 m2

Inngl. balkong
A: 7 m2

sov3/kontor
A: 7,3 m2

sov2
A: 11,5 m2

sov1
A: 13,7 m2

wc
A: 1,7 m2

entré
A: 11,8 m2

stue/kjøk
A: 38,3 m2

tekn.
A: 0,7 m2

stue/kjøk
A: 27,1 m2

entré
A: 4,6 m2

sov1
A: 8,5 m2

bod
A: 2,4 m2

sov1
A: 12,9 m2

stue/kjøk
A: 40,8 m2

entré
A: 9,8 m2

sov2
A: 6,6 m2

bod
A: 3,6 m2

sov1
A: 13,8 m2

entré
A: 9,7 m2

bod
A: 2,5 m2

stue/ kjøkken
A: 29,8 m2

sov2
A: 7,9 m2

stue/kjøk
A: 26,2 m2

sov1
A: 11,8 m2

entré
A: 11 m2

bad1
Bad Type A
A: 4,6 m2

bad1
Bad Type A
A: 4,6 m2

bad1
Bad Type A
A: 4,6 m2

bad1
Bad Type B
A: 4,2 m2

bad1
Bad Type B
A: 4,2 m2

Dato: 09.12. 2021

Type C
Leil 4402

Type D
Leil 4403

Leil. type E2
Leil 4404

Leil. type B2
Leil 4405

Type A
Leil 4401

2-ROMS 3-ROMS 4-ROMS

4 9  |  E T A S J E P L A N E R



BLOKK 4
5. ETASJE

16100075-04 Arena Larsneset Blokk 4 - plantegning 5. etasjeUnderlag salgstegninger

O
M

O
M

OM

OM OM

Plass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Type C
4-Roms
A: 92,7 m2

Type D
2-Roms
A: 48,7 m2

Type E2
3-Roms
A: 81,1 m2

Type A
3-Roms
A: 71,2 m2

Type B2
2 Roms
A: 54,8 m2

fellesgang
A: 23,8 m2

Balkong
A: 16,7 m2

Balkong
A: 13,3 m2

Balkong
A: 10,1 m2

Inngl. balkong
A: 5,6 m2

Inngl. balkong
A: 7 m2

sov3/kontor
A: 7,3 m2

sov2
A: 11,5 m2

sov1
A: 13,7 m2

wc
A: 1,7 m2

entré
A: 11,8 m2

stue/kjøk
A: 38,3 m2

tekn.
A: 0,7 m2

stue/kjøk
A: 27,1 m2

entré
A: 4,6 m2

sov1
A: 8,5 m2

bod
A: 2,4 m2

sov1
A: 12,9 m2

stue/kjøk
A: 40,8 m2

entré
A: 9,8 m2

sov2
A: 6,6 m2

bod
A: 3,6 m2

sov1
A: 13,8 m2

entré
A: 9,7 m2

bod
A: 2,5 m2

stue/ kjøkken
A: 29,8 m2

sov2
A: 7,9 m2

stue/kjøk
A: 26,2 m2

sov1
A: 11,8 m2

entré
A: 11 m2

bad1
Bad Type A
A: 4,6 m2

bad1
Bad Type A
A: 4,6 m2

bad1
Bad Type A
A: 4,6 m2

bad1
Bad Type B
A: 4,2 m2

bad1
Bad Type B
A: 4,2 m2

Dato: 09.12. 2021

Type C
Leil 4502

Type D
Leil 4503

Type E2
Leil 4504

Type B2
Leil 4505

Type A
Leil 4501

2-ROMS 3-ROMS 4-ROMS
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BLOKK 4
6. ETASJE

16100075-04 Arena Larsneset Blokk 4 - plantegning 6. etasjeUnderlag salgstegninger

O
M

O
M

OM

OM OM

Plass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Plass for vaskemaskin

Type C
4-Roms
A: 92,7 m2

Type D
2-Roms
A: 48,7 m2

Type E2
3-Roms
A: 81,1 m2

Type A
3-Roms
A: 71,2 m2

Type B2
2 Roms
A: 54,8 m2

fellesgang
A: 23,8 m2

Balkong
A: 16,7 m2

Balkong
A: 13,3 m2

Balkong
A: 10,1 m2

Inngl. balkong
A: 5,6 m2

Inngl. balkong
A: 7 m2

sov3/kontor
A: 7,3 m2

sov2
A: 11,5 m2

sov1
A: 13,7 m2

wc
A: 1,7 m2

entré
A: 11,8 m2

stue/kjøk
A: 38,3 m2

tekn.
A: 0,7 m2

stue/kjøk
A: 27,1 m2

entré
A: 4,6 m2

sov1
A: 8,5 m2

bod
A: 2,4 m2

sov1
A: 12,9 m2

stue/kjøk
A: 40,8 m2

entré
A: 9,8 m2

sov2
A: 6,6 m2

bod
A: 3,6 m2

sov1
A: 13,8 m2

entré
A: 9,7 m2

bod
A: 2,5 m2

stue/ kjøkken
A: 29,8 m2

sov2
A: 7,9 m2

stue/kjøk
A: 26,2 m2

sov1
A: 11,8 m2

entré
A: 11 m2

bad1
Bad Type A
A: 4,6 m2

bad1
Bad Type A
A: 4,6 m2

bad1
Bad Type A
A: 4,6 m2

bad1
Bad Type B
A: 4,2 m2

bad1
Bad Type B
A: 4,2 m2

Dato: 09.12. 2021

Type C
Leil 4602

Type D
Leil 4603

Type E2 
Leil 4604

Type B2
Leil 4605

Type A
Leil 4601

2-ROMS 3-ROMS 4-ROMS
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LEILIGHETSTYPE 

P
Leilighetsnr. 4305

Etasje 3

Bygg 4

BRA 31,7 kvm

P-rom 31,7 kvm

Terrasse 7,4 kvm

2-ROMS

G Å  T I L  B O L I G V E L G E R  > >
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LEILIGHETSTYPE 

Q
Leilighetsnr. 4306

Etasje 3

Bygg 4

BRA 35,7 kvm

P-rom 35,7 kvm

Terrasse 7,5 kvm

2-ROMS

G Å  T I L  B O L I G V E L G E R  > >
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LEILIGHETSTYPE 

O
Leilighetsnr. 4303

Etasje 3

Bygg 4

BRA 38,8 kvm

P-rom 38,8 kvm

Terrasse 9,4 kvm

2-ROMS

G Å  T I L  B O L I G V E L G E R  > >
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LEILIGHETSTYPE 

N
Leilighetsnr. 4302

Etasje 3

Bygg 4

BRA 46,7 kvm

P-rom 46,7 kvm

Terrasse 9,6 kvm

2-ROMS

G Å  T I L  B O L I G V E L G E R  > >
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LEILIGHETSTYPE 

B1+
2-ROMS

Leilighetsnr. 4307

Etasje 3

Bygg 4

BRA 54,1 kvm*

P-rom 48,5 kvm

Inngl. balk. 5,6 kvm

*BRA er inkludert innglassede balkonger.

G Å  T I L  B O L I G V E L G E R  > >
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LEILIGHETSTYPE 

D
Leilighetsnr. 4304, 4403,  

4503, 4603

Etasje 3, 4, 5, 6

Bygg 4

BRA 48,7 kvm

P-rom 46,3 kvm

Terrasse 11,5 kvm

Balkong 10,1 kvm*

Bod 2,4 kvm

2-ROMS

* Leil. 4403, 4503, 4603 har 10,1 kvm balkong

Lokasjon leil. 4403, 4503, 4603

 Lokasjon leil. 4304

G Å  T I L  B O L I G V E L G E R  > >
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LEILIGHETSTYPE 

B2
2-ROMS

Leilighetsnr. 4405, 4505, 4605

Etasje 4, 5, 6

Bygg 4

BRA 60,4 kvm*

P-rom 54,8 kvm

Inngl. balk. 5,6 kvm

*BRA er inkludert innglassede balkonger.

G Å  T I L  B O L I G V E L G E R  > >
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LEILIGHETSTYPE 

A1
Leilighetsnr. 4301

Etasje 3

Bygg 4

BRA 77,4 kvm*

P-rom 67,9 kvm

Inngl. balk. 7 kvm

Bod 2,5 kvm

3-ROMS

*BRA er inkludert innglassede balkonger.
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LEILIGHETSTYPE 

A
Leilighetsnr. 4401, 4501, 4601

Etasje 4, 5, 6

Bygg 4

BRA 78,2 kvm*

P-rom 68,7 kvm

Inngl. balk. 7 kvm

Bod 2,5 kvm

3-ROMS

*BRA er inkludert innglassede balkonger.

G Å  T I L  B O L I G V E L G E R  > >
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Illustrasjonen er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.

Leil. type A
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Illustrasjonen er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.

Leil. type A
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LEILIGHETSTYPE 

E2
Leilighetsnr. 4404, 4504, 4604

Etasje 4, 5, 6

Bygg 4

BRA 81,1 kvm

P-rom 77,5 kvm

Balkong 14 kvm*

Bod 3,6 kvm

3-ROMS

* Leil. 4604 har 13,3 kvm balkong

G Å  T I L  B O L I G V E L G E R  > >
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Illustrasjonen er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.

Leil. type E2
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Illustrasjonen er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.

Leil. type E2
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4-ROMS
LEILIGHETSTYPE 

C
Leilighetsnr. 4402, 4502, 4602

Etasje 4, 5, 6

Bygg 4

BRA 92,7 kvm

P-rom 92 kvm

Balkong 17,6 kvm*

* Leil. 4502 og 4602 har 16,7 kvm balkong

G Å  T I L  B O L I G V E L G E R  > >
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Illustrasjonen er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.

Bad leveres i hovedsak som baderomskabin. 
Alle bad leveres som standard med delikate 
beige 60x60 cm fliser, og med 5x5 
cm mosaikkfliser på gulv i dusjsonen. Andre  
farger på flis kan velges som tilvalg. Himlingen 
monteres innfelte downlights med dimmer  
for justerbar belysning. Dusj vil ha svingbare 
vegger i glass. Underskap til servant leveres som  
standard i hvit utførelse, med speilskap med 
lys samt strømuttak ved speil. For øvrig leveres 
toaletter vegghengte for enkelt renhold, med 
dempelokk. Blandebatteri og tappekraner er i 
god utførelse fra anerkjent produsent, og det  
er avsatt plass til vaskemaskin og 
kondenstørketrommel.

Bad
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Se hvilke leiligheter som er ledige i vår boligvelger!
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S A L G S O P P G AV E

HOVEDOPPDRAGSNR.: 52-5001/22

EIENDOMSMEGLER:

GARANTI EIENDOMSMEGLING (BONORD Eiendomsmegling AS)  orgnr: 988 054 631

Magnus gt. 1, 9405 Harstad

ANSVARLIG MEGLER:

Bjørn Mathisen, Eiendomsmegler MNEF

bjorn.mathisen@garanti.no

tlf 902 05 553

MEGLER:

Erik Hansen, Eiendomsmegler

eh@garanti.no

tlf  905 05 552

SELGER/ UTBYGGER:

Selger er BONORD og Nordic Eiendom som sammen eier Larsneset Utbygging AS, org.nr. 925 336 963

TOTALENTREPRENØR:

Consto AS, orgnr: 995 754 606

ADRESSE/ EIENDOMSBETEGNELSE/ ORGANISERING:

Byhagen skal bygges på Torvet på Larsneset, i Harstad kommune. Leilighetene vil få nye oppdaterte  

adresser før innflytting.

Festetomten Byhagen skal bygges på Gnr. 57, bnr. 1023 i Harstad kommune.

Det er ikke endelig fastsatt hva som vil utgjøre borettslagets eiendom. Dette vil bli avklart av utbygger 

underveis i utbyggingsprosessen. Det er pt. to alternativer som fremstår som mest aktuelle. Det ene 

alternativet er at leilighetsbyggene fradeles fra hovedeiendommen som hver sine anleggseiendommer 

med egne matrikkelnummer. Borettslagets eiendom vil i så tilfelle kun omfatte det volumet som  

bygningene utgjør. Det andre alternativet er at Eierseksjonssameiet Larsneset utvides til også å  

omfatte boligdelen, og at borettslaget da blir eier av 22 boligseksjoner samt fellesarealer i sameiet.  

Det kan også bli aktuelt å organisere borettslagets eiendom på annen måte enn det som her er nevnt. 

Den eiendomsrettslige organiseringen vil bli bestemt av utbygger underveis i utbyggingsperioden.

Borettslaget vil bli etablert av selger før innflytting. 

Endelig adresse fastsettes av kommunen innen overtakelse. Hver leilighet som inngår i borettslaget vil 

utgjøre en andel med tilknyttet enerett til bruk av én leilighet med tilhørende uteplass(er) enten på 

bakkeplan, balkong eller terrasse, samt bod(er), og rett til bruk av borettslagets fellesarealer. 

Uteområdene / Hagen planlegges å inngå i eierseksjonssameiets eiendom. Borettslaget skal, sammen 

med de øvrige boligsammenslutningene i Byhagen, ha drifts- og vedlikeholdsansvaret for Hagen og for 

evt. andre områder, rom, tekniske installasjoner o.l. som kun betjener boligsammenslutningene, uavhen-

gig av om dette ligger på boligsammenslutningenes eiendom eller ikke. Borettslagets fellesarealer i form 

av korridorer o.l. kan ligge på borettslagets egen eiendom eller inngå i eierseksjonssameiets fellesarealer. 

TOMT: 

Samlet tomteareal for hele Byhagen vil være på ca 7.600,- kvm. Det kan bli justeringer på tomtearealet. 

Innenfor dette arealet vil det bli bygget næringseiendom, parkeringsgarasje, boder og inntil 6 boligbygg 

samt eget uteområdet mellom boligblokkene på ca 4.000 kvm på taket i 3. etg. 

Eiendommen vil bebygges suksessivt i henhold til gjennomføringen av de ulike salgstrinnene. 

Det tas forbehold om endring i ovennevnte plan om oppdeling og organisering av bygningsmassen og 

tomten dersom kommunen ønsker det annerledes, eller dersom dette av andre grunner fremstår som 

hensiktsmessig. Eiendomsdelingen vil herunder kunne bli gjennomført som en helseksjonering av hele 

Byhagen og Arena Larsneset etter de samme prinsippene for inndeling. 

Kjøper aksepterer at komplett utomhusareal først ferdigstilles samtidig med siste byggetrinn eller så 

snart årstiden tillater det etter at siste byggetrinn er ferdigstilt. Ved innflytting i første salgstrinn vil 

utomhusarealet i denne delen være opparbeidet, med de forbehold om årstider som er beskrevet over.

Selger forplikter seg til å gjøre ferdig alt byggearbeid så snart som mulig etter at bebyggelsen/feltet er 

ferdig utbygget. Avhengig av årstiden kan ferdigstillelse av utomhusarealene bli utført etter overtakelse 

av leilighetene. Blir ferdigstillelsen på høsten er det naturlig at beplantning og plen blir ferdigstilt våren 

etter. I så fall vil kjøper ha rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel av kjøpesummen for uferdig 

utomhusareal pr. overtakelsen. Fellesarealene overtas formelt når man overtar boligen. Styret i  

borettslaget vil ha fullmakt til å gå ferdigbefaring av fellesarealene samt fullmakt til å frigi 

eventuelt tilbakeholdt beløp som tjener som sikkerhet for uferdig arbeid på fellesareal.

EIERFORHOLD: 

Borettslag med andeler.

FORRETNINGSFØRER: 

BONORD er engasjert som forretningsfører og har utarbeidet budsjett og utkast til vedtekter for 

borettslaget vedlagt dette prospektet. Det vil også bli utarbeidet utkast til vedtekter for en velforening 

og for et eierseksjonssameie som omfatter både boligdelen og næringsdelen av prosjektet, som kan 

fås ved henvendelse til megler.

GENERELT OM BYHAGEN PÅ ARENA LARSNESET: 

Byhagen planlegges å bestå av ca. 120 leiligheter fordelt på 6 boligblokker. Byhagen og Arena 

Larsneset vil bestå av leiligheter og næringsarealer med ulike funksjoner. Det vil være ulike størrelser 

på leilighetene og alle vil få minst én uteplass.  

HAGEN:

Byhagen på Larsneset er under utvikling og designes med tanke på opphold, ro, rekreasjon 

og samtale.
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INNHOLD/ STANDARD:

Boligene holder en gjennomgående god standard og blir bygget etter TEK 17.

For øvrig se leveransebeskrivelse datert: 29.11.2021.

For innhold i den enkelte leilighet henvises det til plantegning av den enkelte leilighet. Avvik kan 

forekomme på tegningene. Til alle leiligheter leveres sportsbod forskriftsmessig iht. TEK 17. 

Tildeling av bod vil skje etter bodplan som utarbeides av selger/utbygger. 

For å skille de ulike delene av utbyggingen fra hverandre, er prosjektet pr. nå delt opp i fem  byggetrinn. 

Det planlegges imidlertid slik at prosjektet gjennomføres kontinuerlig med de fem byggetrinnene i 

naturlig overlapp og rekkefølge.

Første byggetrinn er blokk 5 og 6 med til sammen 41 leiligheter. Her pågår bygging og planlagt 

ferdigstillelse er 2. kvartal 2023. 

Denne salgsoppgaven omhandler Trinn II, Blokk 4 som vil bestå av 22 leiligheter.

De 22 leilighetene vil variere fra 2-roms 31 kvm BRA til 4-roms  kvm 92 BRA.

ARKITEKT: 

Tegnet av Link Arkitektur AS.

KJØPESUM OG OMKOSTNINGER:

Pris varierer fra kr. 2 190 000,- til kr. 6 700 000,-, og totalpris fra kr. 2. 234 000,- til 

kr. 6.744. 000,- inkl. omkostninger.

Salgsprisene fremgår av vedlagte prisliste. Salgsprisene er faste og kan ikke justeres etter 

kontraktsinngåelse.

I tillegg til kjøpesummen påløper omkostninger på kjøpers hånd med kr. 44.000,- pr. leilighet 

som blant annet skal dekke: 

• Andelskapital kr. 5.000,- (Tilfaller borettslaget)

• Tinglysningsgebyr for BRL-skjøte kr. 480,-

• Tinglysning pantedokument BRL kr. 480,-

• Gebyr for panteattest kr. 207,-

• Etablering av borettslaget og områdeorganisering kr. 12.125,-

• Tilknytningsavgift/andel av anleggsbidrag m.m. kr. 25.708,-

• Det tas forbehold om endringer i de offentlige gebyrene.

• Selger står til enhver tid fritt til å endre prisene på usolgte leiligheter.

KJØPESUM FOR LEILIGHETENE BESTÅR AV FØLGENDE:

Innskudd (Kjøpers finansiering) er 50% av totalpris, og 50% er andel av borettslagets fellesgjeld.

For oversikt over innskudd/fellesgjeld fremgår dette av prisliste med oversikt for hver leilighet. 

LÅNEVILKÅR FELLESGJELD:  

Fellesgjelden blir annuitetslån i DNB med flytende rente, som i utregning av fellesutgifter er beregnet til 

1,75 % p.a. Renten vil bli endret i takt med justeringer i rentemarkedet. Lånets løpetid er 50 år, hvorav de 

ti første årene er avdragsfri. For detaljer knyttet til lånevilkår henvises det til hovedbankavtalen mellom 

DNB og BONORD.  

STIPULERT OVERTAGELSE:

Selger tar sikte på fysisk oppstart av byggearbeidene i forhold til næringsdelen høsten 2021.

Forventet byggestart for blokk 4 sommer / høst 2022. Selger tar sikte på å overlevere boligene 

4.  kvartal 2023. 

Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtakelse, herunder ikke grunnlag for 

å kreve dagmulkt. En senere igangsetting og/eller en lengre byggetid enn forventet, kan medføre en 

senere overtakelse.

Etter at selgers forbehold er bortfalt skal selger skriftlig meddele til kjøper dagmulktsbelagt 

ferdigstillelses-intervall. Selger skal med minst 3 måneders varsel angi overtakelsesmåneden til kjøper 

innen den første måneden for tidligere varslet intervall. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis 

med minst 10 ukers varsel.

Selger kan kreve overtakelse inntil 4 måneder før den opprinnelige ferdigstillelsesdatoen. Selger skal 

i så fall skriftlig varsle om dette minimum 2 måneder før den nye overtakelsesdatoen. Ved forsinkelse 

beregnes det dagmulkt fra den nye overtakelsesdatoen.

Endringer i fremdrift pga. kjøpers endrings- eller tilleggsbestilling skal varsles kjøperen  

umiddelbart.

AREALER: 

BRA (bruksareal) Se prisliste for oppgitt areal til den enkelte bolig. P-ROM (primærrom) 

Se prisliste for oppgitte areal til den enkelte bolig.

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende 

vegger. I BRA medregnes areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innrednings- 

enheter o.l. innenfor bruksenheten (NS 3940). BTA er arealet mellom innside vegger for omsluttende

 bygningsdel (Takstbransjens retningslinjer). P-romareal er primærrommenes nettoareal (NTA) og 

arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom (Veileder NS 3940). 

Definisjoner og beregninger er basert på: NS 3940: 2012 Veileder til NS 3940: ”Bruk av arealbetegnelser 

ved omsetning av bolig” fra 2012.

Innglassede balkonger er omfattet av boligens angitte BRA. Utvendige balkonger, terrasser, private 

uteområder mv., er imidlertid ikke medregnet i BRA. Ca. størrelse på balkonger og terrasser er likevel 

oppgitt på salgstegninger og i prislisten. 
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I tillegg er boligens primærrom oppgitt særskilt på tegninger og i prisliste. Boligens sportsbod skal 

tilfredsstille forskriftskrav mht.  størrelse, men er heller ikke medregnet i bruksarealet (BRA). 

P-ROM INNEHOLDER: 

Entre, gang, stue, kjøkken, soverom, garderoberom og bad/vaskerom.

 

Prosjektet er på et tidlig stadium hvor detaljprosjektering ikke er gjennomført/ferdig og det kan på 

grunn av blant annet tekniske tilpasninger forekomme arealavvik på inntil 5 %, uten at dette gir noen av 

partene rett til prisjusteringer. NB! Arealangivelser på de enkelte rom er oppgitt som nettoareal, dvs. at 

innvendige vegger, sjakter mm ikke er medregnet.

For markterrasser, balkonger og terrasser tas det særskilt forbehold om at disse kan endres i størrelse, 

omfang og utforming. 

PARKERING OG BODER:

Parkering i kjeller. P-huset skal bygges som et lukket p-hus med asfalt eller betongdekke. Vegger og 

tak i malt/ støvbundet betong.

Garasjeplass medfølger ikke. Borettslaget disponerer ikke egne parkeringsplasser, men andelseierne 

kan leie parkeringsplasser hos Harstad Parkering AS org nr: 926 591 991. Det vil være mulig leie en eller 

flere garasjeplasser til kr. 1.600,- pr. mnd. pr. plass. Avtale om leie av parkeringsplass må inngås  

direkte mellom kjøper / andelseier og Harstad Parkering AS.

Det er heisforbindelse fra parkeringshus til alle etasjer.

Det er egen innkjøring til p-hus fra Hvedings gate, som er kommunal vei. Det vil bli avsatt plass til felles 

sykkelparkering innendørs, og noen utendørs i tilknytning til fellesarealer.

Eventuelt plasser som ikke er utleid disponeres av selger og kan f.eks. bli leiet ut til eksterne leietakere.

Det vil være mulig å bestille ladestasjon til elbil som tilvalg. 

Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og parkeringsplasser i forbindelse med 

eiendomsorganiseringen.

Det er etter offentlige krav tilrettelagt for parkering for personer med nedsatt funksjonsevne i 

garasjeanlegget. Eventuelle kjøpere som får tildelt slik plass uten å dokumentere behov må i henhold 

til vedtektene akseptere at styret pålegger å bytte plass dersom det kommer en beboer som kan 

dokumentere behov for parkering for personer med nedsatt funksjonsevne og som eier en annen 

parkeringsplass i garasjeanlegget.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av garasjeanlegget med 

parkeringsplasser og boder vil bli utformet. 

Sportsbodene ligger på eierseksjonssameiets eiendom. Hver leilighet vil få tildelt en bod. Fordeling av 

bodene bestemmes av utleier. Hvordan rettigheten til bod sikres vil avhenge av hvilken modell utbygger 

velger for eiendomsorganiseringen, herunder kan det bli aktuelt med vedtektsfestet bruksrett, tinglyst 

rettighet, tilleggsareal til seksjon, etc. 

SYKKELPARKERING: 

Det er avsatt 3 plasser med sykkelparkering pr leilighet både utomhus og innendørs.

OPPVARMING: 

Vannbåren varme fra fjernvarme. Det legges vannbåren gulvvarme i gang, stue og kjøkken. 

Varme fra sentralt anlegg. Det leveres ikke varme i soverom. Ved store vindusflater kan det oppleves 

en kaldrasfølelse, med mindre man plasserer en løs varmekilde på gulvet under vindu.I badegulv 

leveres det elektriske varmekabler med termostat som gulvvarme.

Det leveres samleskap for vann og varmerør i leilighet. Plasseres i vegg/tak på bad eller annet egnet 

sted i leiligheten. Varmtvann og energi måles pr. leilighet med egen måler.

ENERGIMERKING: 

Energimerking av hver leilighet utføres av selger før overtakelsen. Boligene energimerkes iht. gjeldende 

forskrifter. Det er en forutsetning at boligene energimerkes for å få midlertidig brukstillatselse eller  

ferdigattest.

VANN OG AVLØP: 

Offentlig tilknyttet. Eventuelt privat vann- og avløpsnett mellom det offentlige tilknytningspunktet og 

frem til bygningskroppen driftes og vedlikeholdes i fellesskap av borettslagene og sameiene.

FORHOLDET TIL OFFENTLIGE PLANER/ REGULERING: 

Eiendommen er detaljregulert til bolig/ forretning/annen off. eller privat tjenesteyting. Plan-id: 719 av 

31.10.19. Reguleringsplan og bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Rammesøknad ble 

sendt inn dato 5.2.2021.

RETTIGHET OG TINGLYSTE FORPLIKTELSER:

Se vedlagte Grunnboksutskrift alle gnr. og bnr. som skal sammenføyes.  

Kontakt megler for oversendelse av nevnte servitutter.

Eiendommen overdras fri for heftelser, men unntak av erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser 

som følger av salgsoppgaven og som skal følge med eiendommen ved salg. Andelene overdras fri for 

pengeheftelser. Øvrige pengeheftelser skal slettes for selgers regning.

Selger tar forbehold om å tinglyse rettigheter og forpliktelser som er nødvendige/hensiktsmessige for 

gjennomføring av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tingly-

sing av denne type erklæringer/servitutter. Det vil bla. bli tinglyst heftelser vedrørende pliktig medlem-

skap i en eventuell velforening, samt at alle andelseiere plikter å samarbeide med utbygger frem til hele 
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prosjektet er ferdigstilt med samtlige byggetrinn, slik at prosjektet lar seg gjennomføre på den måte 

utbygger bestemmer.

Selger har rett til å tinglyse nye heftelser på borettslagets eiendom som følge av krav fra det offentlige, 

herunder heftelser som gjelder vei, vann og avløp.

BORETT:

Selger har rett til å tinglyse boretter ved overtagelsen iht. borettslagsloven § 2-13. En borett gir kjøper 

full råderett over leiligheten og andelen, bortsett fra at kjøper ikke har stemmerett på borettslagets 

generalforsamling før andelen er overført. Andelen skal overføres til kjøper senest to år etter at første 

borett i borettslaget er overtatt. Selger har rett til å få utbetalt kjøpesummen mot tinglysing av slik 

borett, forutsatt at det stilles garanti iht. buofl. § 47.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE:

Midlertidig brukstillatelse pr. bygg vil foreligge innen overtakelsen. Ferdigattest vil foreligge ved endelig 

ferdigstillelse av hele Byhagen prosjektet. Kjøper plikter å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse. 

Før overtagelse skal borettslaget opprettes og andelen opprettes i grunnboken.

FORSIKRING: 

Selger holder eiendommen fullverdiforsikret frem til overtakelsen. Deretter er bygget forsikret gjennom 

borettslaget. Kjøper må ved overtakelse tegne innboforsikring.

FORMUESVERDI:

Formuesverdiene for boligene vil være avhengig av om det er en primærbolig eller sekundærbolig. 

Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 % av markedsverdien/ kvadratmeterprisen for  

primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 % for sekundærboliger. 

Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av 

Statistisk  sentralbyrå sine årlige kvadratmetersatser. For beregning av ligningsverdi, 

gå inn på www.skatteetaten.no.

STIPULERTE FELLESKOSTNADER:

Felleskostnader består av drifts- og vedlikeholdskostnader for borettslaget. Felleskostnadene vil 

avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført. Stipulerte felleskostnader pr. måned for hver 

enkelt leilighet fremkommer av prislisten.

Felleskostnadene inkluderer renter og avdrag på felleslån, ordinære driftsutgifter som kommunale 

avgifter, eiendomskatt, bygningsforsikring, forretningsførsel, drift og vedlikehold etter budsjett, a-konto 

oppvarming og varmtvann, kontingent BONORD og velforening, tv/internettpakke.  Hovedtallene i 

budsjettet er gjengitt i prislisten, det komplette budsjett med fotnoter kan fås ved henvendelse til 

megler. 

Det foreligger utkast for budsjett for borettslaget. Driftsbudsjett og felleskostnader vedtas av styret og 

fremlegges til orientering på generalforsamling.

Det tas forbehold om borettslagets endelige fastsettelse av felleskostnadene.

KOMMUNALE AVGIFTER OG EIENDOMSSKATT:

De kommunale avgiftene er p.t. ikke fastsatt grunnet nybygg.  De kommunale avgiftene fastsettes 

og beregnes av Harstad kommune, men er stipulert i utkast til felleskostnader til hver leilighet.

Eiendomsskatten vil også omfattes av felleskostnadene for den enkelte leilighet.

HVA KJENNETEGNER ET BORETTSLAG:

Et borettslag er et selskap som eies av dem som bor der. Tallet på andeler er det samme som antall 

leiligheter, og andelseierne eier bygninger og areal i fellesskap. Å eie en andel i borettslaget gir deg 

enerett til din egen bolig.

Det som kjennetegner borettslag som eierform, er at det er høy grad av fellesløsninger rundt f.eks. 

vedlikehold, vaktmestertjenester, kabelanlegg, økonomiforvaltning, lekeplasser og betaling av kom-

munale avgifter. Slike gode fellesløsninger gjør det ofte både trygt og enkelt å bo i borettslag.

Hovedregelen i et borettslag er at eier skal bruke boligen selv, og ønsker du å overlate bruken av boligen 

til andre, krever det styrets samtykke.

Styret kan imidlertid ikke nekte deg å overlate bruken av boligen til andre i følgende tilfeller:

Andelseieren har rett til å overlate bruken av andelen til andre for inntil tre år dersom andelseieren eller 

en nærstående har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene.

Andelseieren er en juridisk person. Dersom juridiske personer, f.eks. kommunen eller en bedrift, har blitt 

andelseier i borettslaget, er det anledning til å overlate bruken til andre.

Dersom andelseieren skal være borte midlertidig som følge av arbeid, utdannelse, militærtjeneste, 

sykdom eller andre tungtveiende grunner.

Dersom et medlem av brukerstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller 

nedanstigende linje, eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.

Ektefelle eller samboer har krav på bruksrett etter samlivsbrudd.

I alle disse tilfellene skal det også sendes søknad til styret. Styret kan nekte godkjenning dersom 

forhold ved personen som skal bruke boligen gir saklig grunn til det, eller dersom vedkommende pga. 

bestemmelser i vedtektene ikke kunne blitt andelseier i laget.

Det er strengt å leie ut i borettslag, men en positiv konsekvens er at det for det meste er eierne selv som 

bor i borettslaget. De som eier leiligheten de bor i, pleier å ha større interesse av å ta vare på både sin 

egen andel og området rundt. De bor også ofte lengre i boligen og blir kjent med naboene sine. Dette 

tilrettelegger for et godt bomiljø.

IN- ORDNING = INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD:

En IN-ordning innebærer at et borettslag kan tilby andelseierne mulighet for å innfri hele eller deler 
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av sin andel av borettslagets fellesgjeld. Dette er en ordning som gir økt fleksibilitet og som ivaretar 

mangfoldet i borettslag.

Gjennom en individuell nedbetaling vil andelseiers månedlige felleskostnader reduseres tilsvarende 

reduksjonen i renter og avdrag som følge av nedbetalingen.

HVORDAN GJØRES NEDBETALINGEN:

• Hver andelseier som ønsker å nedbetale hele eller deler av fellesgjelden må gjøre en individuell  

avtale med BONORD.

• Andelseier kan nedbetale inntil 2 ganger pr år, minimum kr 100 000 pr. innbetaling.

• Innbetalinger kan kun skje kvartalsvis ved terminforfall, og beløpet må være BONORD i hende  

senest 10 dager før lånets forfall.

• Engangsgebyr på p.t. kr 4 375,- for den andelseier som ønsker å benytte seg av ordningen. 

SIKRING OG FORSKUTTERING – FULL TRYGGHET FOR ANDELSEIEREN OG 

BORETTSLAGET:

Borettslaget vil inngå i BONORDs sikrings -og tryggingsordninger, herunder Garanterte felleskostnader, 

som sikrer borettslagene mot ubetalte felleskostnader. Sikring mot tap av fremtidige felleskostnader gir 

økt trygghet. Denne tjenesten leveres via BONORDs underleverandør Klare Finans AS.

FINANSIERING/FORSKUTTERING AV FELLESKOSTNADER:

Dette er en tryggingsordning som øker boligselskapets likviditet ved at felleskostnadene overføres en 

fastsatt dato uavhengig av om eierne har betalt sin forpliktelse eller ei. Sikker likviditet gir boligselska-

pet forutsigbarhet og økt handlefrihet. 

FOR KJØP AV BOLIG I BYPARKEN MÅ DU HA MEDLEMSKAP I BONORD:

Kostnader i forbindelse med medlemskap

• Innmelding kr 300,-

• Årsavgift kr 300,-

Dersom det skal stå flere eiere på en borettsandel, må alle tegne medlemskap i BONORD.

FORKJØPSRETT: 

Medlemmer av BONORD har forkjøpsrett ved kjøp av boliger i Byhagen Borettslag. Det vil bli utlyst 

særskilt meldefrist for benyttelse av denne forkjøpsretten, og boliger vil bli tildelt etter 

ansiennitetsprinsippet.  Etter meldefristens utløp vil ansiennitet ikke gjelde.  

BETALINGSPLAN:

Kr. 50.000,- av total kjøpesum inkludert innskudd og fellesgjeld for leiligheten med kontraktsinngåelse 

etter påkrav med ti dagers betalingsfrist så snart selger har stilt garanti iht. buofl. § 12. Innbetalingen 

må være fri egenkapital. Beløpet blir stående på meglers klientkonto frem til overskjøting, med mindre 

selger stiller garanti etter buofl. § 47.

Frem til garanti etter buofl. § 47 stilles, anses beløpet som et depositum iht. buofl. § 46 (2). 

Ved utstedelse av forskuddsgaranti utbetales beløpet av megler til selger mot dokumentasjon av 

garanti. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til garanti etter § 47 er stilt, eller andelen er registrert 

i Borettsregisteret, forutsatt at de overstiger en ½ R. Resterende del av kjøpesummen, tilvalg/ endringer 

og kjøpsomkostninger innbetales til megler senest 3 virkedager før overtakelsen. Selger forbeholder 

seg retten til å stille § 47-garanti også for sluttoppgjøret, altså i perioden fra overtakelse til tinglysing 

av skjøtet/den formelle hjemmelsovergangen.

Forsinkes betalingen med mer enn 30 dager, har selger rett til å heve kjøpet og foreta et dekningssalg 

iht. buofl. Selger vil holde kjøper ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av kjøpers 

mislighold. Selger har rett til dekning av sitt tilgodehavende i kjøpers eventuelle innbetalinger, herunder 

også for renter og andre omkostninger som påløper på grunn av kjøpers mislighold.

TILVALG:

Kjøperen har rett til å kreve endringer og tilvalg som naturlig står i sammenheng med kjøpet av 

leiligheten. Det vil bli gitt et tidsbegrenset tilvalgstilbud (forhåndsdefinerte valg som kan gjøres). Alle 

kjøperne vil bli varslet om tilvalgsprossen og priser i god tid før eventuelle valg må tas. Kjøper kan ikke 

kreve endringer eller tilvalg som endrer vederlaget (kjøpesummen) med mer enn 15 %.

VIDERESALG OG ENDRING I EIERSKAP/NAVNEENDRING:

Kjøpekontrakten gjelder individuelt for kjøper. Videresalg/ transport av kjøpekontrakt før overtakelse 

krever selgers samtykke og godkjenning av ny kjøper. Ved selgers skriftlige samtykke påløper et gebyr 

på kr 60.000, - inkl. mva. til selger. Ny kjøper vil være bundet av evt. tilvalg og endringer.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn iht. kjøpekontrakten. Ved endring av hjemmelsforhold 

internt i familien før overtakelse påløper et gebyr på kr 10.000, - inkl. mva. til selger. Endring krever 

selgers samtykke.

SALGSBETINGELSER:

Kjøpet reguleres av bustadoppføringsloven i tilfeller hvor selger er profesjonell, og kjøper er forbruker. 

Dette innebærer bl.a. at kjøper har krav på garantier iht. buofl. § 12.Prinsippene i prosjektets utkast til 

standard kjøpekontrakt skal legges til grunn for avtale med forbruker. Kontraktutkastet ligger vedlagt 

denne salgsoppgaven.

AVBESTILLING:

Kjøper har avbestillingsrett etter buofl. § 52 etter at bindende avtale er inngått gjennom kjøpetilbud 

(bud) og budaksept. Ved kjøpers avbestilling reguleres erstatningen av buofl. § 54, avbestillingsgebyret 

settes til 10 % av kjøpesummen. Eventuelle endringsbestillinger og tilvalg faktureres ved avbestilling.

GARANTI ETTER BUOFL. § 12 OG § 47:

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelsen, og garanti tilsvarende 5 % 

av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelsen, jf. buofl. § 12.

Det er tilstrekkelig at selger stiller garanti straks etter at selgers forbehold er bortfalt jf. buofl. 

§ 12 niende ledd.
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Det er tre forbehold som utsetter selgers plikt til å stille garanti:

1. At prosjektet har oppnådd 60 % solgte leiligheter iht. totalverdien i prislisten for salgstrinn 1.

2. At det er gitt igangsettingstillatelse og andre nødvendige godkjenninger fra offentlige myndigheter. 

3. Byggelån er åpnet. 

Garanti skal uansett stilles før fysisk oppstart av byggearbeider. Dersom selger ønsker å få utbetalt 

beløp innbetalt av kjøper før overskjøting, stilles det garanti etter buofl. § 47.

SELGERS FORBEHOLD OM REALISERING: 

Selger tar forbehold om at det er gitt tilfredsstillende igangsettingstillatelse og andre nødvendige 

godkjenninger fra offentlige myndigheter.

Selger tar forbehold om at prosjektet har oppnådd 60 % solgte leiligheter iht. totalverdien i prislisten.

Selger tar forbehold om at tilfredsstillende byggelån er åpnet.

Selger tar forbehold om at styret i utbyggers selskap, Larsneset Utbygging AS vedtar igangsetting.

Selger må senest innen dato 31.12.2022 gi skriftlig underretning til kjøper dersom ovennevnte 

forbehold påberopes og kjøpekontrakten kanselleres. Ved selgers kansellering av kjøpekontrakten, vil 

kjøper få alle innbetalte beløp tilbakebetalt med tillegg av påløpte renter på meglers klientkonto. Ut over 

dette har partene ingen krav mot hverandre.

GENERELLE FORBEHOLD: 

Når det gjelder forbehold knyttet til selve gjennomføringen av prosjektet (kvaliteter, utforming, m.m.), 

vises det til kvalitets/leveransebeskrivelsen og romskjema i prospektet.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som 

ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Kjøper gjøres 

oppmerksom på at detaljprosjektering av bygget ikke er gjennomført ved salgsstart, og at endelig 

kontraktstegning ikke vil foreligge før forbeholdsfristen.

Selger forbeholder seg retten til å bestemme bolignummer samt endre antall enheter totalt i hele pro-

sjektet. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og leveransebeskrivelsen, gjelder 

leveransebeskrivelsen foran tegninger.

Det tas forbehold om justering og endringer av fasader og utomhusplan.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører borettslaget, naboforhold eller som er pålagt av 

myndigheten.

Inntil hele byggeprosjektet for Byhagen på Larsneset er ferdigstilt, har Selger rett til å ha stående 

anleggs-maskiner og utstyr, eventuelle brakker m.v., samt ha stående skilt på borettslagets og 

prosjektets involverte eiendommer. Det må også påregnes byggestøy i denne perioden. Eventuelle ska-

der som dette måtte påføre eiendommen, skal selger snarest utbedre.

Selger forbeholder seg rett til endring av prislisten uten varsel på usolgte boliger.

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at 

frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ 

karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplanting og arkitektoniske 

detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike

 innredningsløsninger er kun ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke 

i standardleveransen.

Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur og skjeggkre/kre kan forekomme i boligen, og tar 

ikke ansvar for dette.

Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret.

Eiendomsorganisering i form av fradeling, seksjonering mv. kan ta tid som følge av lang 

saksbehandlingstid hos kommunen. Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.

Selger tar forbehold om endringer og forsinkelser som måtte oppstå som følge av offentlig 

saksbehandling. Selger vil varsle om eventuelle forsinkelser i god tid, og holde kjøper løpende orientert 

om fremdriften.

FORBEHOLD VEDR. DEN EIENDOMSRETTSLIGE ORGANISERING:

På tidspunktet for utarbeidelse av denne salgsoppgaven er prosjektet planlagt delt opp i fem trinn, 

hvorav blokk 4 er Trinn II. Den trinnvise utbyggingen nødvendiggjør fleksibilitet for utbygger med 

hensyn til den endelige organiseringen av området. Utbygger forbeholder seg retten til fritt å endre de 

planer for organiseringen som skisseres nedenfor underveis i hele utbyggingsperioden for prosjektet, 

bortsett fra at boligene som inngår i salgstrinn 1 skal organiseres som borettslag.  

Boligdelen av prosjektet planlegges organisert slik at hvert leilighetsbygg utgjør en egen 

anleggseiendom med eget matrikkelnummer. En slik anleggseiendom vil kun omfatte det volumet som 

bygningene utgjør. Det planlegges opprettet minimum én boligsammenslutning per byggetrinn for 

boligdelen, herunder borettslag eller eierseksjonssameie. Det kan også bli aktuelt å selge et eller flere 

leilighetsbygg til utleieaktører. 

Næringsdelen av prosjektet planlegges organisert som et eierseksjonssameie, Eierseksjonssameiet 

Larsneset. Alle arealer som ikke fradeles som anleggseiendommer planlegges å inngå i dette 

eierseksjonssameiet, herunder eksempelvis utearealene. Boligsammenslutningene skal ha rett og plikt 

til bruk, drift og vedlikehold av Hagen, samt evt. andre områder, rom, tekniske installasjoner o.l. som 

kun betjener boligsammenslutningene, uavhengig av om dette ligger på boligsammenslutningenes 

eiendom eller ikke. Dette drifts- og vedlikeholdsansvaret planlegges ivaretatt gjennom en velforening 

som skal finansieres og driftes av boligsammenslutningene / boligeierne. Alle andelseiere i Byhagen 

Larsneset borettslag er pliktige medlemmer i velforeningen. Det vil bli utarbeidet et utkast til vedtekter 
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for en slik velforening som kan fås ved henvendelse til megler. Utbygger kan også velge en annen 

organisasjonsmåte enn velforening. 

Utbygger forbeholder seg retten til å velge en annen organiseringsmodell for prosjektet enn det som er 

skissert ovenfor. Et eksempel på alternativ organisering er at både næringsdelen og boligdelen 

inngår i Eierseksjonssameiet Larsneset. Dersom en slik organiseringsmodell velges, vil borettslagene 

bli seksjonseiere i eierseksjonssameiet med de rettigheter og plikter som følger av eierseksjonsloven 

og sameiets vedtekter. Det vil bli utarbeidet et utkast til vedtekter for et slikt eierseksjonssameie som 

kan fås ved henvendelse til megler. Utkastet til vedtekter vil blant annet inneholde informasjon om 

sameiebrøker, stemmerettsregler på sameiets årsmøte, fordelingsnøkkel for felleskostnader, m.m.

Det kan også bli aktuelt å organisere borettslagets eiendom på annen måte enn det som er nevnt 

ovenfor. Den eiendomsrettslige organiseringen vil bli bestemt av utbygger underveis i 

utbyggingsperioden. Enhver kjøper forplikter seg til ubetinget å samarbeide med utbygger underveis 

i hele utbyggingsperioden slik at prosjektet lar seg gjennomføre på den måte utbygger bestemmer. 

Utbygger forbeholder seg retten til å gjennomføre enhver endring som utbygger anser hensiktsmes-

sig eller nødvendig. Kjøper aksepterer en ubetinget forpliktelse til å medvirke i nødvendig grad til for 

eksempel reseksjonering av sameiet, fradeling av eiendom, tinglysing av heftelser, vedtektsendringer 

m.m. Dette innebærer blant annet at kjøper plikter å medvirke til å fatte de nødvendige vedtak i bolig-

sammenslutningenes besluttende organer, samt bidra til innhenting av panthavers samtykke dersom 

det er nødvendig. Dette innebærer også en ubetinget forpliktelse til å avstå fra å medvirke til at det fat-

tes vedtak som går imot eller vanskeliggjør utbyggers planer. Aktuelle endringer/reseksjoneringer kan 

for eksempel innebære endring av det totale antall seksjoner i eierseksjonssameiet, deling og sammen-

slåing av seksjoner, omgjøring av fellesareal til seksjoner eller omvendt, formålsendring for seksjoner, 

endring av sameiebrøker og / eller stemmetall på årsmøte, vedtektsendringer, m.m. Kjøper aksepterer 

at reseksjoneringer kan få innvirkning på sameiebrøker, fordeling av felleskostnader, størrelsen på 

seksjonseieres legalpanterett, m.m. Forpliktelsene vil tas inn som en del av kjøpekontrakten. 

Opplysninger om organiseringen av prosjektet som er gitt i salgsoppgaven og øvrige beskrivelser er gitt 

med forbehold om at utbygger står fritt til å gjøre endringer som utbygger anser hensiktsmessige eller 

nødvendige, for eksempel som følge av offentlige pålegg og vedtak, eller av hensyn til en 

hensiktsmessig og forsvarlig gjennomføring av prosjektet. Ved inngivelse av bud aksepterer kjøper 

de planer for organiseringen som er skissert i salgsoppgaven med vedlegg, samtidig som kjøper 

også aksepterer at utbygger har forbeholdt seg retten til fritt å velge andre løsninger enn det som 

er skissert.

FØLGENDE DOKUMENTER UTGJØR EN DEL AV PROSJEKTETS SALGSOPPGAVE:

• Leveransebeskrivelse/romskjema

• Salgstegninger 

• Utomhusplan 

• Prisliste 

• Utarbeidet budsjett for borettslaget 

• Utkast til vedtekter for borettslaget 

• Selgers utkast til standard kjøpekontrakt 

 

Reguleringskart med bestemmelser, vedtekter, budsjett og pantattest med servitutter er tilgjengelig hos 

megler. 

MEGLERS VEDERLAG OG UTLEGG SOM DEKKES AV SELGER (INKL MVA):

Oppdragsgiver/selger har avtalt en fast provisjon på kr. 37 500,-inkl mva pr. solgte enhet i prosjektet. 

Selger dekker markedsføringskostnader etter vedtatt budsjett.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV EN TRANSAKSJON, TILTAK MOT 

HVITVASKING, M.M.: 

Iht. hvitvaskingsloven av 01. juni 2018 om hvitvasking og terrorfinansiering er megler pliktig til å 

gjennomføre legitimasjonskontrolls av oppdragsgiver og kjøper. Reelle rettighetshavere skal også 

kartlegges. Dersom partene ikke oppfyller lovens krav til legitimering, kan megler ikke etablere 

kundeforhold og heller ikke gjennomføre transaksjonen. Er det mistanke om at transaksjonen har 

tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§131 til 136A 

kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for 

konsekvenser dette vil kunne medføre

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV KJØPETILBUD:

Alle kjøpetilbud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke 

anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg 

opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Megler har utarbeidet 

eget kjøpeskjema for prosjektet. Kjøpetilbudet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Kjøpetilbudet skal 

inngis på Garanti Eiendomsmegling sitt kjøpetilbudsskjema påført din signatur. Samtidig med at du 

inngir kjøpetilbud må du legitimere deg. Kjøpetilbud kan legges inn via  “gi bud-knapp” som finnes på 

eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Kjøpetilbud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. 

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

kjøpetilbudsskjemaet og legitimere seg.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD VED BUDGIVNING:

Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. Når et bud er innsendt til megler og han 

har formidlet innholdet i budet til selger (kommet til selgers kunnskap), kan budet ikke kalles tilbake. 

Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfrist, men mindre budet før denne tid avslås av selger. 

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud. Når en aksept av et bud har kommet frem til 

budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. Kopi av budjournal vil bli 

oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, 

bør budet fremmes gjennom fullmektig. Øvrige budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. 

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. 

Harstad dato 28.02.2022
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L E V E R A N S E B E S K R I V E L S E

BYGNING

Bygningen utføres i henhold til teknisk forskrift (TEK17), og vil ha en bærende konstruksjon og  

fundamentering av stål og betong. Yttervegger utføres av bindingsverk i tre og med fasadeplater av  

god kvalitet eller malte plater av metall. Flate tak med taksluker og innvendige nedløp. Etasjeskiller  

av betong, og balkonger av betongelement med søyler/stag.

SPORTSBODER

Til alle leiligheter medfølger det en låsbar sportsbod som er plassert i garasjeanlegget eller tilknyttet 

trapperom, fordelt over flere plan. Sportsbodene har belysning, men er uoppvarmede og kun ment for 

lagring av gjenstander som tåler fukt- og temperatursvingninger. Vegger i boder i parkering tilbys som 

systemvegger fra Troax med tette dører. Skillevegg mellom bodsal og parkering er murt Lecavegg eller 

tett bindingsverksvegg med gipsplater. Utbygger tildeler bodplass iht. planoversikt.

PRIVATE UTEPLASSER

Alle leilighetene har privat balkong eller terrasse. Balkonger og terrasser har tremmegulv av impregnert 

tredekke i god kvalitet. På innglassede balkonger er ikke glassene isolerte og ikke en tett konstruksjon, 

regn og snø kan derfor drive inn ved enkelte værtyper.

HEIS OG ADKOMST

Leilighetene har adkomst via felles inngangsparti med heis og trapp. Heis og trapperom vil ha tilgang til 

alle boligetasjene.

INNVENDIGE GULV

I leilighetene er det 1- stavs lys eikeparkett på gulv i alle rom, unntatt rom med sluk. Der det ikke er  

parkett legges det fliser på gulv. Gulv i leilighetene oppfores for å ivareta lydkrav. 

INNVENDIGE VEGGER

Vegger leveres som slette gips- og betongvegger som sparkles og males i oppholdsrom, i hvit farge. 

På baderom legges fliser 60x60 cm. Innvendige lettvegger isoleres.

DØRER OG VINDUER I LEILIGHETEN

Inngangsdører til leilighetene leveres som brann og lyddør med glatt overflate og lås tilpasset valgt 

låssystem, i mørk farge. Innvendige dører er slette massive dørblad i farge hvit, med dørvrider av  

rustfritt stål i matt utførelse. Det leveres knappevrider på bad og toalett, mens øvrige dører har standard 

låskasse. Det er flat terskel med åpning for luftgjennomstrømning i alle rom. Dør til sportsbod har lås 

tilpasset nøkkel for leiligheten. Dører merkes med leilighetsnummer. Vinduer leveres med karm av tre 

kledt med aluminium utvendig, i mørk farge. Lister og tilhørende foringer til dører og vinduer leveres i hvit 

farge. På enkelte dager kan det forekomme dugg/rim utvendig på glass som følge av god 

isolasjonsevne.

INNVENDIG TAKHØYDE OG HIMLINGER

Netto himlingshøyde i leilighetene vil være ca. 2,5 meter, med unntak av gang og bad, hvor det kan  

være lavere takhøyde på grunn av tekniske føringer over himling. Det vil være nedforet malt gipshimling 

i gang, stue/kjøkken og soverom. I badekabiner leveres himling av malte stålplater. På enkelte rom kan 

ventilasjonskanaler og sprinkelanlegg ha nedforing/innkassing. 

KJØKKEN

Kjøkken leveres fra HTH, og kan velges ut fra tre forskjellige designklasser; nordisk, urban og elegant. 

Nordisk designpakke vil leveres som standard, mens det vil være et pristillegg for urban og elegant 

designpakke som vil variere fra bolig til bolig etter størrelse og romløsning. Det nordiske designet er i 

en hvit nyanse i slett utførelse, med hvit laminat benkeplate. Håndtak er i flat utførelse. Armatur og  

oppvaskkum leveres i stål. Det monteres vannstopper på røropplegg til oppvaskmaskin. Plasseringen 

av oppvaskkum, koketopp og liknende i kjøkkeninnredning på salgstegninger er ikke endelige og kan bli 

endret i forbindelse med tekniske føringer og detaljprosjektering. 

BAD

Bad leveres i hovedsak som baderomskabin. Alle bad leveres som standard med delikate beige  

60x60 cm fliser, og med 5x5 cm mosaikkfliser på gulv i dusjsonen. I himlingen monteres innfelte  

downlights med dimmer for justerbar belysning. Dusj vil ha svingbare vegger i glass. Underskap til  

vask leveres som standard i hvit utførelse, med speilskap med lys samt strømuttak ved speil. For øvrig  

leveres toaletter vegghengte for enkelt renhold, med dempelokk. Blandebatteri og tappekraner er i god 

utførelse fra anerkjent produsent, og det er avsatt plass til vaskemaskin og kondenstørketrommel.

GARDEROBER

Garderobeskap leveres ikke, men kan kjøpes som tilvalg. Det er avsatt plass til garderobeskap som  

anvist på tegningene. 

ELEKTRISK PEIS

Elektrisk peis kan leveres i enkelte leiligheter etter avtale med selger for et pristillegg.

OPPVARMING

For boligdelen etableres det en felles varmesentral som kilde for oppvarming og varmt tappevann. 

Grunnoppvarmingsbehovet i leilighetene dekkes i hovedsak gjennom vannbåren gulvvarme i gang  

og i oppholdsrom som styres med termostat. Alle baderom leveres med elektriske varmekabler i gulv. 

Soverom leveres med stikkontakt klargjort til panelovn. Panelovn leveres ikke.

VENTILASJON

Hver leilighet har sitt eget ventilasjonsaggregat med friskluftinntak og avkast i yttervegg. 

7 9  |  L E V E R A N S E B E S K R I V E L S E 



Ventilasjonsaggregat plasseres i gang eller i bod, hvor plasseringen avgjøres ved detaljprosjektering. 

Kjøkkenventilator leveres fra Røros Metall i hovedsak med avtrekk over tak.

ELEKTRO

Det elektriske anlegget har lysbrytere og stikk i design Elko plus eller tilsvarende med flate 

stikkontakter, og installeres iht. forskriftskrav NEK 400. Boligene vil få skjult elektrisk anlegg med 

unntak i betongvegger. Det leveres sikringsskap med automatsikringer og svakstrømskap i hver bolig. 

Hovedsikring og måler til hver bolig plasseres i felles sikringsskap iht. gjeldende krav. 

• Innfelte downlights i hvit utførsel med dimmer i stue/kjøkken og bad. Det påpekes at spottene er 

satt opp i soner, og ikke nødvendigvis dekker full belysning av rommene.

• Kjøkkenleveranse med lys under overskap som styres over dimmer.

• Soverom levers med lystallerken som kan styres over dimmer.

• Eventuell innvendig bod leveres med taklys som styres over bryter.

• Kjøkken får komfyrvakt. 

• Antall stikkontakter i leilighetene leveres iht. NEK 400 på alle rom.

• Der det er naturlig vil det være tilrettelagt for lyspunkt med dimmer over kjøkkenbord.

• Alle sportsboder får taklys som styres over bryter.

• Hver bolig har stikkontakt på vegg og utelys på balkong som styres over bryter.

• Det leveres bevegelsessensor for alle lys i innvendige fellesarealer.

• Det leveres porttelefon med ringetablå ved utvendig hovedinngangsdør som gir mulighet for 

 fjernstyring av dørlås fra leiligheten med kamera og fargeskjerm. Anlegget leveres med mulighet for 

videooverføring til mobil, og merkes med adresse og leilighetsnummer. Utenfor hver leilighet vil det i 

tillegg være en ringeknapp.

TV/INTERNETT

Høyhastighetsfiber føres frem til ett lavstrømskap tilpasset modem/ruter, med kontaktpunkt i stue i  

de enkelte leilighetene. Det leveres en ruter pr. bolig. Fiber leverer signal til TV og data. Det inngås  

kollektiv avtale for internettleveranse, hvor månedlige kostnader til dette inntas i felleskostnader. I 

tillegg til grunnpakken fra kabelselskapet kan hver enkelt beboer etter innflytting bestille større  

båndbredde på internett og ytterligere TV-kanaler.

BRANNSIKRING

Bygningene brannsikres etter forskriftenes krav. I leveransen inngår lokalt brannvarslingsanlegg  

med detektor og alarmklokke i leiligheter og fellesrom iht. brannkonsept. Brannvarslingsanlegget  

kan tilknyttes lokalt brannvesen, hvor abonnement bestilles av boligselskapet. Orienteringsplan og 

branninstruks ved hovedinngangsdør. Boligsprinkelanlegg i bygningene i henhold til brannkonsept. 

Skum- eller pulverapparat leveres til hver leilighet, hvor kjøper selv står for evt. montering på vegg.

UTOMHUS

Det utvendige parkanlegget i Byhagen er ca. 4000 kvm, og leveres ferdig opparbeidet med  

gangveier, grøntareal, oppholdsarealer for møblering, og flere aktivitetssoner med lekestativ og 

lignende. Det vil være beplantning i området av busker og trær. Det plasseres ut plantekasser med 

mulighet for selvdyrking. Byhagen kan brukes hele året.

RENOVASJON

Anordnes i henhold til krav fra Harstad kommune, med kildesortering og felles kastepunkter for avfall i 

innebygget eller underjordisk anlegg. Avfallshåndtering gjøres i samarbeid med lokal renovatør.

POSTKASSER

Låsbare postkasser plasseres innvendig i gang i tilknytning til hovedinngangsdør. Postkassene merkes 

med adresse.

SYKKELPARKERING

Det er satt av plass til innendørs sykkelparkering i garasjeanlegg.

TEGNINGER

Ved utarbeidelse av salgstegninger er detaljprosjektering ikke utført. Tekniske anlegg og fremføringer 

til disse vil følgelig ikke framkomme på tegning. Sjakter i leilighet kan endre størrelse og plassering, 

mindre arealavvik i leilighetene kan derfor forekomme uten at det vil gi rett til prisregulering.

RENGJØRING

Standard byggrengjøring gjennomføres før overlevering til kjøper. Kjøper må påregne egenvask før i

nnflytting. Utbygger står for rengjøring av fellesareal frem til dette er særskilt overlevert til 

boligselskapet.

KOMMUNAL TILKNYTNING

Offentlig veg, vann og kloakk.

DESIGNKLASSER, ENDRINGER OG TILVALG

Boligene leveres med 3 forskjellige designklasser på kjøkkeninteriøret; nordisk, urban og elegant. 

Nordisk designpakke vil leveres som standard, mens det vil være et pristillegg for urban og elegant 

designpakke som vil variere fra bolig til bolig etter størrelse og romløsning. 
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Det vil være mulig å velge designpakke samt gjøre endringer frem til gitt frist, etter dette vil nordisk 

design være standard leveranse. Romskjema viser standard leveranse i leilighetene. Pakken er satt 

sammen for å gi kjøper en god start i å definere sitt nye hjem.   

Kvaliteten på materialvalg og utforming anses i utgangspunktet som meget god. Kjøper har likevel 

mulighet til å gjøre endringer på leveransen. Endringsarbeider er alle ønsker utover de 

forhåndsdefinerte designpakker. Endringer avgrenses i utgangspunktet til kjøkkeninnredning, antall og 

plassering av stikkontakter, belysning, parkett, fargevalg på vegger og flisarbeid på bad. I tillegg kan det 

vurderes mindre bygningsmessige endringer (for eksempel endring av/på lettvegger). Endringer krever 

ofte omprosjektering og må godkjennes av utbygger/byggherre og utløser en priskonsekvens.

Endringer og tilleggsarbeider krever ofte omprosjektering og må godkjennes av utbygger/byggherre. 

En forespørsel om endringer og/eller tilleggsarbeider, kan komme til å involvere prosjekterende, 

arkitekt, entreprenør og myndigheter. Da mange endringer og tilleggsarbeider må prosjekteres, vil 

også fremdriften i byggeprosessen medvirke på priskonsekvensen (samt hvorvidt det er mulig å 

gjennomføre endringen og/eller tilleggsarbeidene).  

 

Det åpnes ikke for endringer eller tilleggsarbeider som påvirker andre boliger eller byggets 

fasader. Tekniske installasjoner skal i hovedsak beholde sine opprinnelige plasseringer.  

 

Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tillegg som:  

a) vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer,  

b) ikke står i sammenheng med utbygger/selgers ytelse, eller  

c) vil medføre ulemper for utbygger/selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve  

endringen eller tilleggsarbeidet.  

 Totalentreprenør som håndterer endringer og tilleggsarbeider på vegne av utbygger/selger, skal skrift-

lig klargjøre for kjøperen de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av evt. endringer og/eller 

tilleggsarbeider kjøperen krever. Avtale om endringer og tillegg, skal inngås skriftlig i Viscenario.  

Ved endringer utover de forhåndsbestemte tilvalgsmuligheter og tilleggsarbeider tilkommer det et fast 

endringsgebyr stort kr. 25.000,-. Dette i tillegg til kostnadene ved endringer og tillegg som bestilles/

foretas. Utbygger/selger eller den som håndterer endringer og tilleggsarbeider på vegne av utbygger/

selger, forbeholder seg rett til å kreve gebyret som kompensasjon for utarbeidelse av pristilbud,  

tegninger mv. selv om utarbeidelsen av pristilbud mv. ikke resulterer i noe bestilling fra kjøpers side,  

jfr. Bustadoppføringslova § 44.  

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.  

Tromsø dato 29.11.2021
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N O R D I S K

Romskjema  
for  standard  
leveranse,  
nordisk  
designpakke

R O M S K J E M A

ROM    GULV VEGG HIMLING    DØRER/VINDU INNREDNING/UTSTYR ELEKTRO 

GANG    Enstavet lys eikeparkett.     Malt gips/betong i fargen klassisk hvit 

S0500-N. Listefri og fuget overgang mel-

lom vegg og tak.   

Nedfelt himling. Malte flater med  

takmaling klassisk hvit S0500-N.  

Innerdører i klassisk hvit S0500-N  

slett utførelse. Håndtak i børstet stål.   

 

    Stikk på vegg iht. forskriftskrav.  

Downlights i himling - hvite  

sirkelformede. Tablå for porttelefon 

plasseres enten i gang eller stue.   

STUE  Enstavet lys eikeparkett.  Malt gips/betong i fargen klassisk hvit 

S0500-N. Karm og gerikt i klassisk 

hvit S0500-N. Listefri og fuget overgang 

mellom vegg og tak 

Nedfelt himling. Malte flater med  

takmaling klassisk hvit S0500-N.  

Vinduer og balkongdører med karmer 

innvendig sort S9000-N. Foring og lis-

ter hvit S0500-N. Innerdører i klassisk 

hvit S0500-N slett utførelse. Håndtak i 

børstet stål.   

  Stikk på vegg iht. forskrift. Uttak for  

internett og TV. Downlights i himling  

- hvite sirkelformede med dimmer på 

vegg. Tablå for porttelefon plasseres 

enten i gang eller stue.    

KJØKKEN Enstavet lys eikeparkett.    Malt gips/betong i fargen klassisk hvit 

S0500-N. Karm og gerikt i klassisk 

hvit S0500-N. Listefri og fuget overgang 

mellom vegg og tak.   

Nedfelt himling. Malte flater med  

takmaling klassisk hvit S0500-N.  

   

Vinduer og balkongdører med karmer 

innvendig sort S9000-N. Foring og lis-

ter hvit S0500-N. Innerdører i klassisk 

hvit S0500-N slett utførelse. Håndtak i 

børstet stål.   

HTH Mono i hvit matt farge. Slette  

dempefronter. Armatur og kum i stål.  

Hvit laminat benkeplate. Håndtak i flat  

utførelse. Integrerte hvitevarer som  

stekeovn, oppvaskmaskin, kjøl- og frys  

og koketopp med induksjon av god  

kvalitet. Kjøkkenavtrekk i hovedsak 

integrert i overskap fra Røros Metall.

Downlights i himling - hvite  

sirkelformede med dimmer på vegg.  

Lyspunkt med dimmer over kjøkken-

bord. Belysning under overskap med  

dimmer. Komfyrvakt på kjøkken.

BAD  Beige fliser i 60x60cm og  

mosaikk 5x5cm i dusjsone.

Beige fliser 60x60cm.    Nedfelt himling.    Innerdører i klassisk hvit S0500-N  

slett utførelse. Håndtak i børstet stål.   

Innredning med hvite slette  

fronter og speilskap. Svingbare 

dusjvegger 90x90cm. Armatur i 

god kvalitet. Vegghengt toalett 

med dempelokk.

Stikk på vegg iht. forskrift. Downlights i 

himling - hvite sirkelformede med dimmer 

på vegg. Integrert belysning i speilskap.

SOVEROM    Enstavet lys eikeparkett.    Malt gips/betong i fargen klassisk hvit 

S0500-N. Karm og gerikt i klassisk 

hvit S0500-N. Listefri og fuget overgang 

mellom vegg og tak.   

Nedfelt himling. Malte flater med  

takmaling klassisk hvit S0500-N.  

Vinduer og balkongdører med karmer 

innvendig sort S9000-N. Foring og lis-

ter hvit S0500-N. Innerdører i klassisk 

hvit S0500-N slett utførelse. Håndtak i 

børstet stål.   

Panelovn leveres ikke.  Stikk på vegg iht. forskriftskrav. Led 

taklys sirkelformet, med dimmer på 

vegg. Strømpunkt for panelovn på  

soverom. 

BOD    Enstavet lys eikeparkett.   Malt gips/betong i fargen klassisk hvit 

S0500-N. Listefri og fuget overgang 

mellom vegg og tak.   

Nedfelt himling. Malte flater med takmal-

ing klassisk hvit S0500-N.  

Innerdører i klassisk hvit S0500-N  

slett utførelse. Håndtak i børstet stål.   

   

    Stikk på vegg iht. forskriftskrav.  

Led taklys sirkelformet, med bryter  

på vegg.

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.
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Når du kjøper ny bolig fra Bonord  
får du gode lånebetingelser

Kjøpesummen finansieres som følger:
Innskudd 50% (egenfinansiering)

Fellesgjeld 50% - Nedbetalingstid 50 år

IN-ordning

Forskuttert husleie
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6 gode grunner til å kjøpe helt ny Bonord-bolig

   Unngå oppussing

2.  Gode energiløsninger

3.  Lave vedlikeholdsutgifter

   5 års garanti og reklamasjonsrett

5.  Vi er tilgjengelig også etter innflytting

6.  Lave omkostninger ved kjøp av helt ny bolig

4.

1.
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«Nordic startet på samme måte som de aller 
fleste andre suksesshistorier, med arbeidsomme 
mennesker fulle av pågangsmot og gode idéer.» 
Økonomi-direktør i Nordic Gruppen Alf Hansen er 
travel, blid og helt åpenbart en lokal størrelse, selv 
et under middels begavet lingvistisk talent kan 
plassere dialekten hans til Troms.

«I 1957 kom det unge ekteparet Erling og Solveig Utvåg 
fra Tromsø til Harstad for å overta en restaurant som 
hadde gått konkurs. De fikk til det den forrige eieren ikke 
maktet, gjennom hardt arbeid, evne til å spare og teft for 
investeringer vokste bedriften gjennom hele 60 – og 70 
tallet. Nordic gikk fra å være én liten restaurant til å bli en 
rekke hoteller og restauranter spredt over hele landsdel-
en. Underveis kom også dagens administrerende direktør 
Sverre Utvåg til verden, han fikk bokstavelig talt familieb-
edriften inn med morsmelken. Nordic var som alle andre 
gründerbedrifter, alle bidro med sitt.

Alf tar en lang pause, det er som om historien er i ferd 
med å få et nytt kapittel.

«Men skjebnens lunefullhet tar ikke hensyn til hva vi klar-
er å utrette, og i 1986 døde Erling Utvåg brått. Sverre tok 
over jobben som administrerende direktør, bare 26 år 
gammel. Skoene til faren var vanskelig å fylle, men Sverre 
klarte det med glans. Under hans ledelse har Nordic op-
plevd stor vekst, vi omfatter flere virksomhetsområder og 
har bikket over 200 ansatte. Vi er likevel tuftet på akkurat 
de samme verdiene som Erling og Solveig hadde med 
seg da de kom til byen, vi skal være nøkterne og alltid op-
pføre oss ordentlig i alt vi foretar oss. Vi er spredt rundt i 
hele landsdelen, og er veldig opptatt av å skape vekst og 
entusiasme i mindre lokalsamfunn. Å operere på mindre 
steder gjør grunnverdiene våre enda viktigere å følge.»

Og med dette glir samtalen over til Byhagen på Larsne-
set. Et prosjekt som på ingen måte er en operasjon på et 

lite sted, her handler det om å endre ansiktet til en stor 
norsk by. Alf har jobbet med prosjektet i årevis og har 
tankene klare.

«Prosjektet på Larsneset startet i 2010, da Harstad Havn 
inviterte oss til å foreta en utvidelse av et kjøpesenter vi 
allerede eier på nabotomten. Med årene har prosjektet 
blitt langt større, og til tider har prosessen naturlig nok 
bydd på ulike utfordringer. Takket være en god ledelse i 
Harstad havn har vi klart å skape bærekraftige løsninger 
for alle parter. Dette er et prosjekt vi ikke går i gang med 
uten en viss ærefrykt, både størrelsen og synligheten i 
bybildet vil bety et markant løft for byen. Rent invester-
ingsmessig er dette antageligvis det største prosjektet 
for Harstad i løpet av de siste årene, og vil gi store ring-
virkninger både lokalt og landsdelen ellers.»

«Og det er derfor det er gull verdt å ha Bonord med på 
laget,» avslutter Alf. «Vi prøver alltid å finne gode sa-

marbeidspartnere som er bedre enn oss og deler våre 
grunnverdier, og Bonord har lang historie for helstøpte, 
bra, rettferdige og smarte boligløsninger. De som kjøper 
leilighet i Byhagen skal ha et flott service- og handel-
stilbud i umiddelbar nærhet, og spennende urbane 
møtepunkt i handelsdelen boligene er bygget på. For at 
de som kjøper leilighet skal slippe å investere i større 
bolig enn det de trenger i det daglige har vi inngått en 
avtale med hotellet tvers over gata, F2 by Nordic Hotels. 
Beboerne i Byhagen får snille priser når de får besøk og 
trenger et ekstra soverom. Det blir som et gjesterom, 
bare ikke under samme tak.

Byhagen skal bli et prosjekt alle kan være stolte av, både 
vi som utvikler det og menneskene som flytter inn. Ved 
å realisere dette prosjektet håper vi å gjøre Harstad sen-
trum levende, både for de som bor der og for de som 
kommer på besøk fra områdene rundt.»som mulig.»

En nordnorsk byutvikler
Nordic Gruppen
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Gå til nettside

Vil du ha mer info?

8 6  |  I N F O 

https://byhagen-larsneset.no/
https://byhagen-larsneset.no/


Gå til nettside

Bli medlem i Bonord?
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Kontakt megler

Bjørn Mathisen
Eiendomsmegler / salgsansvarlig

bm@garanti.no

902 05 553

Erik Hansen
Eiendomsmegler

eh@garanti.no

905 05 552
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Følg med på byggeplassen med live kamera på vår nettside!
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