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TRANSPORT

Tromsø lufthavn 10,0 km

Lunheim vest 0,1 km*

SPORT
Lunheim balløkke grus 0,7 km*
Kroken sør løkke grus 1,2 km*

Studio 7 5,8 km
S.A.T.S Tromsø 6,7 km

VARER/TJENESTER
Amfi Pyramiden 5,5 km
Amfi Veita 6,0 km

Matservice Tomasjord 1,3 km*
Coop Prix Kroken 1,5 km*

Apotek 1 Tromsdalen 5,5 km
Sykehusapoteket i Tromsø 6,0 km

Tromsdalen Vinmonopol 5,5 km
Sentrum Vinmonopol 6,3 km

Eurospar Tomasjord 1,3 km*
Coop Prix Kroken 1,5 km*

Narvesen Butikken 1,5 km*
Mix Skjernes Kiosk 4,3 km

Statoil Service Kroken 1,5 km*
Esso Dalen Bilsenter 4,4 km

SKOLER, BARNEHAGER

Lunheim skole 1-7 kl. - - 0,4 km*

Kroken skole 8-10 kl. - - 1,3 km*

Tromsdalen videregående skole - - - 3,0 km

Breivika videregående skole - 48 klasser 800 6,0 km

Lunheim kommunale barnehage 0-5 år - - 0,5 km*

Steinberget barnehage 0-5 år 4 avdelinger 60 0,8 km

Isbjørnen barnehage II 0-6 år 2 avdelinger - 1,4 km

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene.
Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Norsk
Eiendomsinformasjon AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2012
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TILHØRIGHET
Kommune Tromsø
Grunnkrets Tomasjordnes
Kirkesogn Kroken

STEDER I NÆRHETEN
Nygård 2,0 km*
Ishavskatedralen 4,2 km
Fr. Nansens plass 5,5 km
Bymuseeum 5,5 km

Tromsø, Porten til Ishavet og hovedstad i Nord-Norge.
Tromsø er Nordens største by nord for Polarsirkelen,
og har verdens nordligste universitet, ølbryggeri og
domkirke. Byen lever av undervisning, forskning,
administrasjon, fiskeeksport og satelitteknologi. Tromsø
er midt i nordlyssonen, og er derfor, sammen med
innlandsisen på Grønland og tundraen i Nord-Canada
blant verdens beste steder å observere dette skuespillet.
Tromsø er også en studentby, med ca 10 000 studenter.
I Tromsø er det et yrende kultur- og uteliv med en rekke
aktiviteter og tilbud.

Byens sentrum ligger på sørøstsida av Tromsøya, en
grønn og lav øy på 21 km2. Høyeste punkt på
Tromsøya er Varden, 159 m.o.h, nord på øya. Midt på
øya ligger vannet Prestvannet, som ble demmet opp i
1867. Bebyggelsen dekker store deler av øya, men det er
skogområder langs høydedraget som strekker seg i
retning nord-sør. Mot vest er Kvaløya forbundet med
Tromsøya med den 1220 meter lange Sandnessundbrua.
På Kvaløya ligger bydelene Kvaløysletta, som ligger
umiddelbart over brua, Storelva, Kaldfjord og
Håkøybotn.

Kilde: Tromsø kommune, Wikipedia

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

Område Personer Husholdninger

Kommune: Tromsø 64343 28221
Grunnkrets: Tomasjordnes 460 117

DEMOGRAFI

17% er gift
39% er barnefamilier
23% har høyskoleutdanning
39% har inntekt over 200.000
37% eier sin egen bolig
77% har bolig mellom 60-120 kvm
96% av boligene er nyere enn 20 år
53% bor i enebolig eller rekkehus
77% av eiendommene har pris over kr.

2,5 mill

LIVSSTIL (Tomasjordnes grunnkrets)

Aktiviteter: Fotball, løpeturer, kultur, restauranter
Interesser: Mote, IT, musikk, TV-, radio- musikkutstyr, helse og

velvære
Radio & TV-vaner: Realityprogrammer, sykkelsport, vintersport,

familiefilmer, fotball, krimserier
Lesevaner: Moteblader, Livsstilsblader, regionale aviser, ukeblad
Forbruk: Mote, elektronikk, helsestudio
Ferievaner: Temareiser, spa/velvære, storbyferier
Bilmerker: Volkswagen, Toyota, Volvo, Ford, Hyundai

BOLIGMASSE

Livsstilsbeskrivelsene er levert av Experian Insight AS som har delt norges befolkning inn i Mosaic(TM)-
grupper etter demografiske kjennetegn. De er basert på offentlig statistikk, i hovedsak fra SSB
(Statistisk Sentralbyrå) samt spørreundersøkelser om holdninger, forbruk, medievaner osv.
Kilde: Experian Insight AS

Data om Demografi, Boligmasse gjelder for
Tomasjordnes grunnkrets.
Kilde: Befolkning, demografi og boligmasse: SSB 2011,
Norsk Eiendomsinformasjon 2011
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Informasjon Eiendomskart, kvalitet

Adresse: Tromsøysundvegen 25B

God

Usikker

VA-ledning (anslått trasè)

Sluk

Kum

Gnr/Bnr:

Planlagt

Areal: 1105 kvm Dato: 25.06.2012

Koordinatsyst.:

GRUNNKART

Bygninger
Takflate

Veggliv

Godkjent

VL

SP

OV

Tromsø kommune
Byutvikling

Annet

Byggegrense

Euref89

Skredsoner

SEFRAK registrertEiendomsgrensene på kartet
er ikke rettsgyldige.
Kommunen dekker ikke tap
på grunn av feil og mangler
på kartet.





























Stue/kjøkken
27,69 m²
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Sport
5,28 m²

Sport
4,96 m²

Felles gang
3,11 m²

Bad/vask
7,87 m²

Sov
6,15 m²

Gang
4,45 m²

Sov
8,57 m²

Bod
2,71 m²

V.f.
2,18 m²
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Brutto
93,45 m²

Bruks
83,68 m²

Bebygd
111,54 m²

Garasje
15,96 m²

Sov
10,88 m²

Brutto
36,00 m2

Bruks
32,49 m2

Bad/vask
9,07 m²

Entre
8,44 m²

Gang/trapp
11,67 m²

Garasje
15,96 m²

A A

Stue/kjøkken
40,99 m2
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Bruksareal
49,05 m2

Brutto
50,97 m2

(Ikke måleverdig)
3,42 m²

1,71 m²

Kontor/sov
8,01 m²

(Ikke måleverdig)
2,89 m²

Sov
8,95 m²

(Ikke måleverdig)
2,89 m²

Sov
8,95 m²

(Ikke måleverdig)
2,66 m²

Bod/kott
3,67 m²

Loftstue
14,92 m²

(Ikke måleverdig)
4,84 m²

Bad
4,42 m²

Gang/trapp
11,60 m²
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NY ENEBOLIG M/SOKKELLEILIGHET

FASADE  MOT NORD, 1:100, 20.06.12
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NY ENEBOLIG M/SOKKELLEILIGHET

FASADE  MOT VEST, 1:100, 20.06.12
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LEVERANSEBESKRIVELSE 

TROMSØYSUNDVEIEN 258 

GNR/BNR 15/82 
 

 

 

Utbygger: Total Prosjekt AS 
Totalentreprenør: TotalRenovering as 
 
Denne leveransebeskrivelsen er veiledende og avvik må påregnes.  
 
 
AREALER:  
Se plantegninger for spesifisering/måling av arealer. 
Balkonger/platt/utearealer osv er ikke medregnet i arealer (så fremst dette ikke er spesifisert). 
 
YTTERVEGGER: 
Deler av yttervegger er utført i treverk med 48x148, 15 cm isolasjon, dampsperre, 48x48 krysslekter, 5 cm 
isolasjon og 1 lag std gips. Utvendig med gu gips, forhudningspapp, lekter og kledning jfr fasadetegning. 
Lecavegger i sokkel etg mot terreng med annen oppbygning (i tillegg noen lecavegger innvendig pga 
konstruksjon). 
 
ETASJESKILLERE: 
Bjelkelag som Ranti I-bjelker 250mm mellom u etg/1etg og 200mm mellom 1 etg og 2 etg med opplagring på 
ståldrager, delvis isolert, trinnlydplater (kun plan 1) og 14mm parkett (våtrom med fliser). Underkant i sokkel 
etg (leilighet) med lydbøyler, 2 lag 13mm standard malt gips (fuging mot tilstøtende konstruksjon). Himlinger i 
resten av bygget med lekter og 13mm standard gipsplater (slett hvit overflate). 
 
VEGGER: 
Lettvegger er bygget av tre/stål bindingsverk med 7cm isolasjon og 13mm standard gipsplater som sparkles, 
strimles og males 2 strøk. Våtrom med Maxit membranplater for flislegging (eller tilsvarende produkt). 
 
TAKVERK: 
Taksperrer som 48x223mm med opplegg på ståldrager i mønet, krysslektring med 48x48mm, 30cm isolasjon 
(15+10+5cm), fuktsperre og 13mm standard gipsplater (slett hvit overflate). Utvendig side med 
diffusjonsåpent Ventex undertak, lektring og sort Kami terraplegel taktekking. 
Takrenner, nedløp og beslag som sort metalic. 
 
VINDUER: 
Leveres med 2-lags super energispareglass med argon. Vinduer med trekarm som er hvitmalt 
innvendig/utvendig fra fabrikk, og malt grå utvendig på byggeplassen. Innvendige foringer som hvitmalt. 
Soldempende glass på alle vinduer, unntatt garasje. EI 30 vinduer mot nord.  
 
DØRER: 
Ytterdør leveres som Gilje Andre med glass malt mørk grå. Boddør i enkel utførelse malt mørk grå. 
Innerdører leveres som hvite slette lettdører med hvitmalt karm og vrider i børstet stål. Standard vridere og 
låsekasse/beslag på alle dører.  
 
 



 

 

 
 

 

GULV: 
Eikeparkett i alle rom utenom bad og vf/gang. Bad med fliser 10x10cm mørk grå/brun. Gulv bad med lokalt 
fall til sluk. Gang 2 etg og vf leilighet 1 etg med fliser 30x60cm grå. Gulv sportsboder og garasje som 
ubehandlet betong. 
 
TRAPP: 
Innvendig trapp med hvitmalte vanger, eiketrinn lakkert, runde balustrer i stål og eikehåndlist.  
Utvendig trapp plassbygges med impregnerte materialer.  
 
LISTVERK: 
Gulv; Alle gulv (unntatt våtrom) listes med 7x15x45mm (parkettlist). 
Himling; Overgang fuges og males. Mulig himling på bad listes (ikke avklart pt). 
Vinduer/dører; Listes med gerikt 10x58mm hvit. 
Listverk generelt med synlig innfesting (ferdig behandlet fra fabrikk). 
 
MALERARBEID: 
Yttervegger og innervegger (unntatt bad og vaskerom) behandles med sparkling og 2 strøk maling (hvit slett 
overflate).  
Listverk er hvitmalt fra fabrikk (før montering) og med synlig innfesting. 
Innerdører er behandlet hvit fra fabrikk (hvitmalt karm). 
Foringer males 2 strøk hvit (0502Y) på byggeplass. 
Utvendig kledning er behandlet 2 strøk med oljebeis fra fabrikk.    
 
FLISEARBEID: 
Legging av fliser gulv bad 10x10cm mørk grå (standard legging).  
Legging av fliser på vegger bad 20x50cm hvit (standard legging).  
Smøremembran på gulv og vegger våtsoner på bad. 
Legging av fliser på gulv gang 2 etg og vf leilighet 1 etg med 30x60cm grå. 
Badekar på loft mures inn og flislegges. 
 
SANITÆR INSTALLASJON: 
Generelt: Installasjon som vannskadesikkert rør-i-rør med sentral/skap i hver leilighet.  
Ett-greps design batterier på alle servanter, kjøkken og dusj. Vann og avløp til vaskemaskin. Varmtvannstank 
på bad bak skyvedører sammen med vaskemaskin (begge enheter).  
Kjøkken: Design kjøkkenbatteri med uttak for oppvaskmaskin inklusiv montering.  
Bad plan 1, leilighet: Baderomsinnredning som 120cm Foss Variant med 2 skuffer, hvit blank/høyglans 
overflate med integrerte grep (http://www.foss-bad.no/variant_hvitgrep.html). Speil med integrert lys og stikk 
fra Foss i samme bredde som innredning. Designarmatur servant og dusj med garnityr. Toalettskål som 
Duravit D-kode med dempelokk.  Rette glassvegger i dusj som kan slås inn mot vegg (ikke helt tett).  
Skyvedørsgarderobe med speildører og 3 skinner mellom bad og vaskerom. Vannkran og avløpstrakt til 
vaskemaskin. 
Bad plan 2: Baderomsinnredning som 120cm Foss Variant med 2 skuffer, hvit blank/høyglans overflate med 
integrerte grep (http://www.foss-bad.no/variant_hvitgrep.html). Speil med integrert lys og stikk fra Foss i 
samme bredde som innredning. Designarmatur servant og dusj med garnityr. Toalettskål som Duravit D-
kode med dempelokk.  Rette glassvegger i dusj som kan slås inn mot vegg (ikke helt tett).  
Skyvedørsgarderobe med speildører og 3 skinner mellom bad og vaskerom. Vannkran og avløpstrakt til 
vaskemaskin.  
Bad loft: Baderomsinnredning som 90 cm Foss Block. Speil med integrert lys og stikk fra Foss i samme 
bredde som innredning. 2 stk smale høyskap (16 cm) fra Foss med Valnøtt fronter på motsatt side av 
innredning. Badekar som mures inn. Designarmatur på servant og badekar.  
Utvendig: Ny fremføring av vann/avløp til bygget. Utvendig stoppekran og drenskum. Frostfri tappekran. 
 
 
 

http://www.foss-bad.no/variant_hvitgrep.html
http://www.foss-bad.no/variant_hvitgrep.html


 

 

 
 

 

ELEKTRO INSTALLASJON:  
Komplett elektriske installasjon med høy standard på leveranse. Dobbelt inntaksskap. Sikringsskap for hver 
boenhet komplett med plass for måler, automatsikringer osv.  
Komplett kabling og ekstra punkter for kabel-TV/internett i hovedenhet inkl nødvendig antall ekstra stikk 
(fremgår av el tegning). Eget svakstrømskap for fordeling av internt spredenett med internett/kabel-TV.  
LED innfelte spotter type Junistar 7W i himlinger plan 1 (39 stk) og loft (32 stk) inkl dimmere. Con spottskinne 
3x50w (230v) på stue, kjøkken, gang og bad i sokkelleilighet inkl dimmer. Lysbeslag bod/sportsboder som 
SG enøk hvit/stål 2x9w. Benkearmatur kjøkken m/stikk (1 stk). Lysbeslag i himling garasje som 2x36w. 
Utelys som Nordlys Geneve grafitt 18W innganger, balkong og garasje. Innfelte spotter Jupiter LED i 
utvendig raftkasse mot balkong (3 stk). Utvendig belysning på hus og garasje styres av felles fotocelle.  
Utvendig stikk som fremgår av el tegninger.  
Avtrekksvifte på alle bad.  
Millicklick varmegulv på stue, kjøkken og gang plan 1 med el termostat. Varmekabel vf (x2) og bad (x3) med 
el termostat. Varmepanel soverom og loftstue.      
JM Hansen AS er ansvarlig for el installasjon i bygget. 
 
CANAL DIGITAL: 
Det legges frem analogt signal fra Canal Digital frem til bygget og så vil kjøper være ansvarlig for å tegne 
avtale om kabel-TV/internett. Dekoder og modem vil deretter bli levert direkte av Canal Digital. 
 
KJØKKEN- OG GARDEROBEINNREDNING:  
Kjøkkeninnredningen: Leveres som HTH grepsløs hvit KW-Straight. Integrerte hvitevarer. Miele stekeovn og 
koketopp. Siemens kombiskap kjøl/frys og oppvaskmaskin. Røros ventilator plan 2 og Thermex ventilator 
leilighet plan 1. Benkeplate i 40mm mørk laminat. Oppvaskbenken med underlimt oppvaskkum av rustfritt 
stål.  
Garderobeskap: Skyvedører med speil på bad 1 etg og sokkel. Garderobeskap soverom og gang/vf leveres 
ikke.  
 
VENTILASJON: 
Mekanisk avtrekk fra bad og kjøkken. Ventiler soverom og stue. 
 
PIPE / ILDSTED: 
Murt 2 enkle Lecapiper for hovedenhet og leilighet i sokkel etg.  
Murt peis stue plan 1 med Scan DSA 7-5 innsats.  
Frittstående ovn i leilighet sokkel etg type Jøtul F162.  
 
BRANNVERNEUTSTYR: 
Til hver leilighet leveres 1 stk 6 kg pulverapparat samt røykvarslere (1 stk til hver etasje). Pulverapparat og 
røykvarslere monteres av kjøper, dersom ikke annet er avtalt. 
 
BALKONGER: 
Bygges etter plan- og fasadetegninger. Rekkverk med glass på balkong plan 2 og loft. Dekke på balkonger 
som tretett og det må påregnes noe drypping i underkant (ikke 100% tett). 
Det bygges platting på terreng utenfor hovedinngang plan 1 og utenfor inngang til sokkelleilighet og 
sportsboder. I tillegg platting på terreng under balkong mot vest. 
Møbler og beplanting er ikke medtatt.   
 
RADON: 
Det legges 0,2mm plast i gulv sokkel mot grunnen. Området har etter temakart i Kommuneplanens Arealdel 
2007-2018 de laveste verdier mht radoninnhold og særskilte tiltak skal jf dette ikke være nødvendig. 
 
SPORTSBODER: 
Bygges i 1 etg med en enkel uisolert utførelse, dvs uten malingsbehandling og med betonggulv. 
 



 

 

 
 

 

GARASJE: 
Det bygges en dobbel garasje på eiendommen mot øst. Støpt gulv med fall ensidig mot port. Bindingsverk 
uten innvendig isolering eller platekledning. Tak med Ventex undertak, lektring og sort Kami terraplegel 
taktekking. Takrenner, nedløp og beslag som sort metalic. Isolert stålport type Edland med liggende panel og 
malt mørk grå inkl automatisk portåpner.  
 
UTEAREAL: 
Terreng planeres generelt med stedlige masser. Forstøtningsmurer er medtatt i nivåforskjeller mellom bolig 
og garasje og i forbindelse med inngang leilighet i plan 1. Platting utenfor hovedinngang plan 2 og utenfor 
inngang leilighet plan 1. Adkomst til eiendommen utføres som grusede arealer. Det leveres med postkasser 
(2 stk). Nummerskilt på husvegg er medtatt. Søppelskur ved garasje. Beplantning og møbler er ikke medtatt. 
 
KVALITET PÅ LEVERANSE: 
Utførelse etter toleransekrav i NS 3420, siste revidering (utgave 3) og byggforsk 520.008. Utførelsen følger 
”normal” toleranse etter standarden. Eventuelle målinger av toleranse skal utføres når boligen er ny og før 
møblering. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tre er et levende materiale som påvirkes av temperatur og 
fuktighet, noe som kan medføre enkelte sprekkdannelser det første året (typisk i hjørner) uten at dette er 
grunnlag for en reklamasjon. 
 
TEKNISK FORSKRIFT: 
Leveranse følger TEK -97. Siste revidering (TEK 07/10) stiller strengere krav til isolering, U-verdi på vinduer, 
ventilasjon/varmegjenvinning, pipe/ildsted, varmestyring osv. 
 
VEILAG: 
Det er privat veilag (Scandiasvingen Veilag) i området som drifter vei med snøbrøyting osv. Siste faktura fra 
veilaget var på kr. 1.500,- (omhandlet 2011/2012) og fremtidige betalinger vil være avhengig av faktisk 
kostnad med brøyting. Privat vei ble asfaltert og grøftet sommeren 2009 av veilaget hvor alle eiendommene 
som benytter denne delte på kostanden. Leder i veilaget er Torgeir Ness (leder), Trond Hammer og Jonny 
Nyland (regnskap). Representant for veilaget jobber også med etablering av støygjerde mot vei.  
 
DIVERSE: 
Privat vann og avløp frem til boligen. Erklæring/avtale vedrørende rettigheter med naboer.  
Nabo mot sør har tinglyst rett til adkomst over eiendommen mot sørøst (slik det er opparbeidet).   
Kjøpere er forpliktet til å benytte Canal Digital som leverandør til Internett/Kabel-TV. Dette blir klargjort med 
kabel frem til boligen og en unngår samtidig parabolantenner samt graving i nytt areal.   
 
GENERELT: 
Det ryddes innvendig og utvendig for alt byggavfall. Enkel byggvask foretas før overlevering. Ettervask må 
påregnes av kjøper i forbindelse med innflytting. 
Totalentreprenør forbeholder seg retten til å foreta forandringer i materialvalg, valg av leverandører og 
konstruksjon, forutsatt at opprinnelig funksjon og kvalitet opprettholdes. 
Ved spesielle ønsker så bes kjøper kontakte totalentreprenør, utbygger og/eller megler. 
Linker som finnes i leveransebeskrivelsen (hyperkobling) til produkter kan avvike mot produkt som leveres. 
Link er primært lagt inn for å vise standard som leveres og ikke den endelige leverandør/produkt. 
 
   
Tromsø 04. juni 2012 
 
 
Med vennlig hilsen for 
TotalRenovering as 
 
Torkjell Naterstad 
Prosjektleder 







Bygn. nr. 300010482

Festenr.

Seksjonsnr.

Dato 04.07.2012

Merkenr. A2012-228345

Bolignr.

Sted TOMASJORD

Postnr 9024

Adresse TROMSØYSUNDVEGEN 258

Bnr. 82

Gnr. 15

Leilighetsnr.

symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

varmingskarakter, se i figuren. Energimerket

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-

Målt energibruk: Ikke oppgitt

mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.

Innmeldt av Morten Mo  Vik

Eier TOTAL PROSJEKT AS

snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
 A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.

se www.energimerking.no
Om bakgrunnen for beregningene,

Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen

byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.
boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

http://www.energimerking.no/


energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet bruker boligen, eller
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt • den ikke brukes hele året.
dersom:

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet
Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, • deler av boligen ikke er i bruk,
og kan forklare avvik mellom beregnet og målt • færre personer enn det som regnes som normalt

Tips 2: Luft kort og effektivt
Tips 1: Følg med på energibruken i boligen

Tips 3: Redusér innetemperaturen
Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Gode energivaner
Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer
men dette vil ikke påvirke boligens energimerke. på boligen.

anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av
er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke. bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.

Mulige forbedringer for boligens energistandard

derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. andre byggskader.
Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav
opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør til godt inneklima og forebygging av fuktskader og

- Temperatur- og tidsstyring av panelovner
- Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator

- Installere luft/luft-varmepumpe
- Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)



BRA: 275,3
Bygningsmateriale: Tre
Byggeår: 2012

Etasjer over bakken: 2

Detaljert vindu: Nei
Detaljert vegger: Nei
Kjelleretasjer m. oppv. BRA: 1

Bygningstype: Enebolig med utleiedel

er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
Energimerket og andre data i denne attesten Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan-

Boligdata som er grunnlag for energimerket

da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over informasjon om beregninger, se

Bygningskategori: Småhus

oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for. www.energimerking.no/beregninger

Ventilasjon: Periodisk avtrekk fra bad/kjøkken

Detaljering varmesystem: Elektriske ovner og/eller varmekabler

Oppvarming: Elektrisitet

Teknisk installasjon

http://www.energimerking.no/beregninger


eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.
For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se www.enova.no/hjemme

delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten. eller utleier da dette kan ha betydning for prisfast-

settelsen. Eier kan når som helst lage en ny energi-

attest.

eier av denne boligen i matrikkelen, eller har fått Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest

ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge under Offisielle energiattester i skjermbildet "Adresse".

inn via MinID/Altinn. Dette forutsetter at du er registrert som Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger.

Om grunnlaget for energiattesten

(www.energimerking.no/NS3031) og endret i juni 2010.
for energikarakteren baserer seg på NS 3031 energimerkeforskriften, vedtatt desember 2009.
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i

til energimerkeordningen. Spørsmål om energi- kan du finne på www.energimerking.no
NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet Nærmere opplysninger om energimerkeordningen

energimerkeordningen. Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan
Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring

Om energimerkeordningen

standardverdier for den aktuelle bygningstypen
For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske svarer@enova.no
på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. rettes til Enova svarer på tlf. 800 49 003, eller

http://www.enova.no/hjemme
http://www.energimerking.no/
http://www.energimerking.no/NS3031
http://www.energimerking.no/
http://www.energimerking.no/NS3031


Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

Energimerkenummer: A2012-228345
Dato: 04.07.2012 10:24:36 Bygnnr: 300010482

Energimerking er utført av: Morten Mo  Vik
Ansvarlig for energiattesten: TOTAL PROSJEKT AS

Bolignr: Festenr:

Adresse: TROMSØYSUNDVEGEN 258 Gnr: 15

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Leilighetsnummer: Seksjonsnr:
Postnr/Sted: 9024 TOMASJORD Bnr: 82

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av 
boligens energibruk går til oppvarming.

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også 
varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av 
døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler 
foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom 
vinduene.

Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Tips 3: Redusér innetemperaturen

Tips 2: Luft kort og effektivt
Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, 
tak og vegger.

Brukertiltak

Tiltak 4: Installere luft/luft-varmepumpe
Det kan vurderes å installere en luft/luft-varmepumpe (også kalt komfortvarmepumpe). Den henter "gratis" varme fra uteluften som tilføres 
inneluften, og reduserer dermed energiutgiftene til oppvarming i boligen. Best utnyttelse fås ved en åpen romløsning. For hver kilowattime 
varmepumpen bruker i strøm, gir den gjennomsnittlig over fyringssesongen 2 - 3 kilowattimer i varmeutbytte.

Tiltak på varmeanlegg

Tiltak 3: Temperatur- og tidsstyring av panelovner
Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres 
termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger 
i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak på elektriske anlegg

Dersom kjøkkenventilator ikke har blafrespjeld, bør dette monteres for å redusere luftutskiftningen og dermed varmetapet.
Tiltak 1: Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator

Tiltak 2: Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring
Dersom avtrekksvifte på bad kun har manuell styring av/på kan det vurderes å montere ny avtrekksvifte med fuktstyring, dvs. at den 
starter/stopper automatisk ved behov avh. av luftens relative fuktighet og reduserer den totale luftutskiftningen og dermed varmetapet.

Tiltak på luftbehandlingsanlegg



Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det 
minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er 
merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tips 9: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn 
nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn 
til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøl- og frys skal avrimes ved behov for å 
hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet/boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på 
kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde 
varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % 
samtidig som enkelte vaske- og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tips 10: Fyr riktig med ved

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 
15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-
2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket.  Eller 
det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For 
snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er 
temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tips 11: Tiltak utendørs

Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når peisen ikke 
er i bruk.

Tips 8: Spar strøm på kjøkkenet

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.
Tips 5: Slå av lyset og bruk sparepærer

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei 
vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. 
Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tips 6: Vask med fulle maskiner

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.
Tips 7: Slå el.apparater helt av

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.
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