Finn din drøm…

HAMN PANORAMA
h
MODERNE FRITIDSBOLIGER
…I SPEKTAKULÆRE OMGIVELSER
t MODERNE ROMSLIGE FRITIDSBOLIGER, VED ET AV NORGES BESTE REISEMÅL
t HØY STANDARD
t PANORAMAUTSIKT OVER VAKRE BERGSFJORDEN
t EGEN TAKTERRASSE PÅ CA 50 M2 MED 360 GRADERS SOLGANG OG UTSIKT
t FISK MAKRELL OG SEI FRA DIN EGEN KAITERRASSE

PROSPEKT

WWW.HAMN.NO WWW.FACEBOOK.COM/HAMNISENJA1

V4

20190715

Liggende like ved det prisbelønte reiselivsanlegget
Hamn i Senja, med store panoramavinduer mot
skjærgården i vakre Bergsfjorden og midnattsola, vil du
som vil ha moderne luksus finne ditt nye drømmested!
UNIKE MODERNE FRITIDSBOLIGER MED
HØY STANDARD, STOR TAKTERRASSE
MED 360 GRADERS SOLGANG OG
UTSIKT, SAMT EGEN KAITERRASSE I
FRONT.
HUS 1 OVERLEVERT SOMMEREN 2019
Boligene leveres nøkkelferdige, foruten
kjøkkeninnredning (vi har erfart at de aller
ﬂeste ønsker å velge sitt eget kjøkken). Alt
er ferdig malt og overﬂatebehandlet; “klart
til bruk”. Alt du trenger å gjøre er å møblere.
ALLE LELIGHETENE HAR
…3 doble soverom, ﬂislagt moderne bad,
med bl.a. vegghengt toalett, stue og
kjøkken med panoramavinduer mot vakre
BergsDorden, mm. Fra stuen har du dør ut til
din egen kaiterrasse. Ved inngangen har du
egen utebod, hvor du kan oppbevare
ﬁskeutstyr, turutstyr, mm.
Alle leilighetene er praktiske og lettstelte.

PARKERING
Hver leilighet får egen parkeringsplass på
tomten til sameiet. Dessuten er det felles
gjesteparkering i området.
BELIGGENHET
Leilighetene ligger like ved det prisbelønte
reiselivsanlegget Hamn i Senja, hvor du kan
nyte alle fasiliteter, som restaurant med god
mat og drikke, et vell av aktivitetstilbud,
bl.a. båtturer og ﬁsketurer med anleggets
eventbåter, utleie av kajakker, utendørs spa,
mm.
Til tross for nærheten til reiselivsanlegget
ligger likevel disse leilighetene skjermet fra
hotellet, og du kan nyte privatlivets fred på
din egen kaiterrasse.

TAKTERRASSE OG KAITERRASSE
Hele taket er delt i 2 store takterrasser, der
hver leilighet disponerer hver sin terrasse.
Hver takterrasse er på ca 50m2. Kaiterrassene i front er på ca 17m2, og har
utsikt mot hele skjærgården i BergsDorden,
storhavet utenfor, og kvelds- og
midnattsola.
STANDARD
Leilighetene er i høy bygningsmessig
standard og har kvalitetsmessige solide
materialvalg.
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HAMN PANORAMA
• Bruttoareal: 103 m2

Plantegning leilighet. Dør i overgang korridor/stue er tilvalg - standard er åpen portal.Sauna er tilvalg. Innredning (møbler, garderober, kjøkken mm) inngår ikke

• Bruksareal/BRA: 90 kvm
• Herav Primærrom : 87 kvm
• Herav Sekundærrom: 3 kvm
• Lengde, inkl kaiterrasse: ca 17 m
• Bredde: ca 7,6 m
• Høy standard, med bl.a. ﬂislagt bad, vegghengt
toalett, skyvedør i glass til kaiterrasse,
glassrekkverk på terrasser i front, m.v.
• Stor stue/kjøkken, med panorama utsikt utover
BergsDorden
• Stålpipe inkludert - klart for å koble på din egen
favoritt-ovn i stua
• Stor takterrasse på hele 50 m2
• Egen kaiterrasse på 17m2
• Egen parkeringsplass, samt felles gjesteplasser
• Mulighet for inntekt gjennom utleie gjennom
hotellet (fordrer inngåelse av leieavtale)

Tegningene i prospektet er illustrasjoner og det kan forekomme mindre justeringer. Utbygger forbeholder seg retten til å endre tegninger.
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Hamn Panorama
Leveransebeskrivelse
GENERELT:
Bygningene er oppført iht. plan og
bygningsloven som gjelder for
fritidshusbebyggelse. Kravene iht TEK10
(overgangsregler pr des2016) legges til grunn.

•
•
•
•
•

Strømuttak ute på veranda
Strømuttak for eventuell varmepumpe
Strømuttak villa-ventilasjon i utebod
Antall stikk ellers i hht normal bolig standard
Det monteres termostatstyrte panelovner på
alle rom.

GRUNNARBEID

VANNSENTRAL

Leilighetene bygges med fundament av
betong og bjelkelag, i strandsonen.

Det er etablert vannledning fra kommunalt
ledningsnett (felles med naboeiendom)
Det legges spredenett med varmekabler fra
vannsentralen og til hvert hus. Det inngår
strømuttak i vannsentral (for påkobling av
varmekabel for tilførselsledningen for vann).

ALTERNATIV UTFØRELSE:
Det vil på forespørsel leveres en tilvalgsliste
hvor kjøperne av leilighet kan gjøre
oppgraderinger mot tillegg i pris (eksempelvis
heltre gulv, varmepumpe, badstue, og
lignende).
STRØMTILFØRSEL, FORDELING, MÅLERE
Det tegnes eget strømabonnement for hver
leilighet, og hver enhet utstyres med egen
måler fra Troms Kraft Nett.
Det etableres eget sikringsskap i hver leilighet.
I sikringsskap for hvert leilighet vil det avsettes
plass for montering av for termineringspunkt
for eventuell ﬁberkabel og switch. Det inngår
stikk i sikringsskapet for strøm til
termineringspunkt/switch. Fra sikringsskap
legges TP-kabel i skjulte trekkerør til stue for
TV, samt tilsvarende for internett til uttak for
trådløs ruter i gang (termineringspunkt for
ﬁber leveres av ﬁberleverandør for de som
bestiller abonnement på ﬁbertilknytning).
Trådløs ruter/switch inngår ikke i leveransen.
BRANNVARSLING
Det leveres seriekoblede røyk/brann varslere for hele
anlegget, med felles brannsentral for hele feltet.

STRØMUTTAK/STIKK/ELEKTRISK UTSTYR
• Boks for benkebelysning ved overskap
• Uttak/veggboks til ventilator
• Uttak oppvaskmaskin
• Uttak kjøleskap
• Uttak komfyr
• Uttak for varmtvannsbereder
• Taklys i kjøkken
• Uttak taklys i stue
• Taklys i entre/korridor
• Taklys på soverom
• Stikk for sengelamper på soverom
• Utvendig belysning på hver veranda/terrasse
• Stikk til panelovner på hvert rom
• Uttak til vaskemaskin/tørketrommel på bad

BADEROM
Badene leveres med komplett
baderomsinnredning, herunder bl.a. følgende:
• Servantbenk med servant
• Servantbatteri
• Speil
• Speilbelysning
• Vegghengt toalett
• Dusjvegger/dør
• Dusjbatteri og dusjgarnityr
• Vannuttak og avløp til vaskemaskin.
Baderomsinnredning og servantutstyr leveres
som normal boligkvalitet.
Badene har varmekabler i gulv med
termostatstyring.

For utfyllende
opplysninger, se
www.hamn.no

VENTILASJON MED VARMEGJENVINNING
Det monteres ventilasjon med
varmegjenvinning til hver leilighet.
Ventilasjonsaggregat monteres i utebod, og
ventilasjonsrør legges i nedforet himling i
korridor og bad.
OVERFLATER/MATERIALER
Generelt gjelder at vegg og tak utføres med
gipsplater eller fermacell som er sparklet og
malt.
På bad er gulv og vegger ﬂislagt.
Gulv utføres av laminat av god boligkvalitet.
Terrasser utføres med impregnerte
terrassebord.
Rekkverk i front vil ha glassfelter, med stendere
og håndlist av impregnert tre. Rekkverk for
øvrig utføres som spilerekkverk av impregnert
tre. Uisolert bod vil ha gulv av sponplater eller
impregnert tre.
Perspektiv bak-fasade

Hamn Panorama
Salgsoppgave
REGULERING OG TILLATELSER

TINGLYSTE HEFTELSER/SERVITUTTER

HP1-1

Prosjektet inngår i eksisterende reguleringsplan, som
er godkjent. Det er gitt rammetillatelse og
byggetillatelse til utbyggingen.

Pengemessige heftelser vil slettes fra hver seksjon før
overskjøting til kjøper. Eldre servitutter vil kunne følge
seksjonene.

HP1-2

BYGGEÅR

OVERTAKELSE

HP

HP2-1

HP

HP2-2

Første hus med 2 leiligheter er ferdigstilt sommeren
2019, og består av 2 leiligheter. Ferdigstillelse for de
neste 2 leilighetene skjer trinnvis i tråd med
salgsprosessen. Det tas forbehold om oppnådd salg
av minimumsantall for hvert byggetrinn før oppstart.

LEILIGHET

TYPE

OPPDR. NR.

HP1

HP

HP2

HP

HP3
HP4

Se plassering av leilighetene på egen
illustrasjon.

INNHOLD

Oppdragsnummer kan endres og fastsettes ved
kontraktstegning.

Alle arealer oppgitt i prospektet er foreløpige; mindre
avvik/endringer kan ﬁnne sted innen ferdigstillelse.
Se plantegning for leiligheter.

UTBYGGER

STANDARD

IKO Bygg AS — Hamnveien 1145, Hamn i Senja, 9385
Skaland. Ansvar for utbyggingen kan overføres til
annet utbyggerselskap.

Leilighetene leveres innﬂyttingsklare, med unntak av
kjøkken, som ordnes av kjøper.

OPPDRAGSNUMMER

EIENDOMSBETEGNELSER

Fiber er pr. i dag fremført frem til reiselivsanlegget
Hamn i Senja. Tilknytning og abonnement avtales
eventuelt separat med egne leverandører om dette.
Se forøvrig egen leveransebeskrivelse.

Ubyggingsområde HP: Gnr 17 bnr. 87 i Berg kommune

OPPVARMING

ADKOMST

Elektrisk oppvarming. Mulighet for varmepumpe som
tillegg. Dessuten ventilasjon med varmegjenvinning.
Alle leilighetene leveres som standard med stålpipe
over tak.

SALGSOPPGJØR
Codex Advokat Tromsø AS.

Bil/buss mellom Finnsnes og Hamn iSenja tar ca. 45
min. Senja er forbundet til fastlandet med
Gisundbrua, fra Finnsnes til Silsand. Fergeforbindelser
(drives normalt i somme0rhalvåret): Bilferge fra
Andenes til Senja,med anløp i GrylleDord (15 minutter
fra Hamn). Fergeforbindelse mellom Tromsø og Senja
fra Brensholmen til Botnhamn tar 45minutter (drives
normalt i sommerhalvåret). Kjøring mellom
Botnhamn og Hamn tar ca 45 min.

FLYPLASSER, HURTIGBÅT OG
HURTIGRUTE.
Bardufoss lufthavn er nærmeste ﬂyplass, og ligger ca
90 km fra Hamn i Senja. Bardufoss tilbyr avganger til
ﬂere byer og har blant annet ﬂere daglige avganger til
Oslo lufthavn. Fra Tromsø lufthamn til Hamn i Senja
tar det ca. 3 timer med bil. FraTromsø og Harstad er
hurtigste forbindelse hurtigbåt til Finnsnes (1-1,5
time), avgang 2-3 ganger hver dag.Hurtigruten
anløper Finnsnes daglig, både på nord- og sydgående.

TOMT
Hver leilighet overtar en ideell andel av felles eiet
tomt (17/87 i Berg Kommune). Tomten er på 1058 m2,
og er seksjonert i 6.
Det nye hotellbygget mot øst ligger nærmere tomten
enn 4 meter. Det er dog mer enn 8 meter avstand
mellom bygget mot øst på Hamn Panorama og det
nye hotellbygget. Dessuten vil bygget mot vest
komme nærmere eksisterende hybelbygg enn 8
meter. Hybelbygget planlegges imidlertid revet innen
2-3 år.For øvrig vil det være minimum 8 meter fra
byggene på Hamn Panorama til eventuelle nye
omkringliggende bygninger mot vest.

TILKNYTNING VEI, VANN, AVLØP
Private interne veier tilknyttet oﬀentlig veinett. Det er
gitt veirett over gnr/bnr 17/3. Vannforsyning fra
kommunalt vannverk, og fordeles i privat spredenett.
Avløp er tilkoblet privat fellesanlegg. Hver seksjon
plikter å delta med forholdsmessig kostnadsdeling til
vedlikehold og drift av hhv felles vei/parkering, avløp
og vannforsyning.

PARKERING
Hver leilighet får 1 egen parkeringsplass på tomten.

LIKNINGSVERDI
Ikke fastsatt da dette er nybygg.

FELLESUTGIFTER
Det er etablert eget sameie for Hamn Panorama, og
sameiet organiserer i fellesskap forhold som
vanntilknytning, deltakelse i felles avløpsanlegg,
snøbrøyting, og vedlikehold av felles adkomstvei og
parkeringsplass, forsikring av fellesanlegg, etc.
Vanntilknytning og avløpssystem er organisert i
fellesskap med nabotomter, og kostnadsdeling for
dette avregnes andelsmessig i hht arealfaktor for det
totale bruksareal som er tilknyttet anlegget.
Vedlikehold av felles adkomstvei fra oﬀentlig vei og
frem til Hamn Panorama vil også avregnes
andelsmessig i hht arealfaktor for det totale arealet
som er tilknyttet adkomsten.

Etter avtale.

GARANTI
Enheter som er under planlegging og frem til
ferdigstillelse selges iht. bustadsoppføringsloven for
private kjøpere. Ferdigstilte enheter, samt salg til
bedrifter, selges i henhold til avhendingsloven.

VISNING
Etter nærmere avtale med selger.

BETALINGSBETINGELSER
Senest 7 dager etter aksept av kjøpetilbud innbetales
kr 150 000,- som forskudd, resterende del av
kjøpesummen samt omkostninger betales ved
overtakelse av leiligheten. Kjøper må dokumentere
ﬁnansiering.

KONTRAKT MED UNDERLAG
Det foreligger kontraktsmal for kjøp av leiligheten,
hvor det også er vedlagt vedtekter for sameiet, samt
avtaler tilknyttet forvaltning, drift, vedlikehold, utleie
m.v. Kjøper anmodes om å sette seg inn i disse
dokumentene på egenhånd, da disse dokumentene
automatisk regnes som tiltrådt ved inngivelse av
kjøpstilbud på leiligheten.

PRISREGULERING
Etter at kjøpsavtale er inngått er kjøpesummen fast.
Selger tar forbehold om at prisen på usolgte enheter
kan endres uten varsel.

OMKOSTNINGER (forbehold om endring av satser)
I tillegg til kjøpesummen påløper dokumentavgift på
2,5% av tomteverdien (evt. av kjøpesum dersom
kontrakt inngås etter ferdigstillelse).
Tinglysning av skjøte, panteobligasjoner, m.v. i hht de
til enhver gjeldende priser fra Statens Kartverk.

ORGANISERING
Prosjektet er organisert i følgende juridiske enheter:
• Utbyggerselskap (IKO Bygg AS)
• Sameiet Hamn Panorama
• Senja Reiseliv AS, drift av hotell Hamn i Senja

NÆRINGSAKTIVITET, UTLEIE
Hamn Panorama selges til privat bruk i fritidsformål.
Det er ikke tillatt å drive utleie av næringsmessig
karakter på eiendommen, og dette er inntatt som
klausul i kontraktsmal. Denne begrensning kan
eventuelt settes til side gjennom skriftlig avtale med
reiselivsanlegget i Hamn i Senja, såfremt slik bruk
tillates i hht den til enhver tid gjeldende
reguleringsplan. Det er inngått rammeavtale mellom
Sameiet Hamn Panorama og hotellet i Hamn i Senja
om utleie gjennom hotellet, for de seksjonseiere som
er interessert i slik utleie (forutsetter behov/tiltredelse
fra hotellet).

Hamn Panorama
Situasjonsplan

LEILIGHET

AREAL BRUTTO

AREAL
BRA M2

HP1-1

ca 103 m2 + ca 17 m2 terrasse mot sjø,
+ ca 50 m2 takterrasse
ca 103 m2 + ca 17 m2 balkong mot sjø,
+ ca 50 m2 takterrasse
ca 103 m2 + ca 17 m2 terrasse mot sjø,
+ ca 50 m2 takterrasse
ca 103 m2 + ca 17 m2 balkong mot sjø,
+ ca 50 m2 takterrasse

ca 90m2
+ 4m2 utebod
ca 90m2
+ 4m2 utebod
ca 90m2
+ 4m2 utebod
ca 90m2
+ 4m2 utebod

HP1-2
HP2-1
HP2-2

ETASJER

PRIS

1.etg + ½ takterr.

SOLGT

2.etg + ½ takterr.

SOLGT

1.etg + ½ takterr.

3.390.000

2.etg + ½ takterr.

3.490.000

Hus 1 med seksjon 1 og 2 er ferdigstilt sommeren 2019.
Hus 2 med seksjon 3 og 4 planlegges for byggestart høsten 2019, med ferdigstillelse i første kvartal 2020.
Hus 3 har foreløpig ikke planlagt realisering.

Hamn Panorama
Byggetrinn 2/hus 2, seksjon 3 og 4

KJØPETILBUD (fast pris)
Kjøpetilbud på leilighet i Hamn i Senja, seksjon av prosjekt Hamn Panorama.
Undertegnede inngir herved følgende kjøpetilbud på ferieleilighet:
Prosjektnr.: HP 2-1, seksjon 3

Pris kr. : 3.390.000

Prosjektnr.: HP 2-2, seksjon 4

Pris kr. : 3.490.000

I tillegg til kjøpesummen betaler jeg/vi omkostninger, som oﬀentlige gebyrer til staten - dokumentavgift 2,5% av tomteverdi (evt. av kjøpesum dersom
leiligheten er ferdigstilt), tinglysning av skjøte og panteobligasjoner og eventuelt andre omkostninger som pålegges av myndighetene i forbindelse
med kjøpet.
Undertegnede er innforstått med at budet er bindende for budgiver så snart det er kommet til selgers kunnskap. Når budet er akseptert av selger,
gjelder det som foreløpig kontrakt, bindende for begge parter.
På www.hamn.no ligger salgsoppgave, samt kontraktsmal for kjøp av leiligheten, hvor det også er vedlagt vedtekter for sameiet, samt avtaler
tilknyttet forvaltning, drift, vedlikehold, utleie m.v. Kjøper anmodes om å gjennomgå disse dokumentene på egenhånd, da disse dokumentene
automatisk regnes som tiltrådt ved inngivelse av bud på leiligheten.

FINANSIERINGSPLAN
Egenkapital:

kr. :

Lån i :

Referanse:

kr. :

Lån i :

Referanse:

kr. :

Sum Finansiering :

kr. :

EVENTUELLE FORBEHOLD/BETINGELSER:

Navn:

_______________________________________________________

F.nr/org.nr: __________________________________

Adresse: ________________________________________________________ Postnr: _________ Sted: _______________________
________________________________________, den ____/____ ___________

________________________________
Signatur

_________________________________
Signatur

