LEIRBOGVEIEN 58

Praktisk og oppgradert enebolig med alt på ett
plan.

VELKOMMEN TIL LEIRBOGVEIEN 58
Eiendommen er betydelig oppgradert i
perioden 2009‑2015 med nye overflater,
herunder også nytt bad og kjøkken, samt
oppgradert elektrisk anlegg, Boligen bærer
preg av godt vedlikehold og lite slitasje. Ekstra
takhøyde i stue med ca. 3 meter. Stor tomt som
er tilnærmet flat. Barnevennlig område med
kort avstand til sentrum.

FAKTA
ADRESSE
Leirbogveien 58

INFO OM MEGLER
TOMT
1727.4 kvm eiet

PRISANTYDNING
kr 2 450 000,‑ + omk
TOTALPRIS
kr 2 512 592,‑

BRA/P‑ROM
140/123
EIERFORM
Enebolig

OMKOSTNINGER
kr 62 592,‑

MEGLER
Mads Wallerheim
TLF 99513630
EPOST
mads@advokathusetnord.no

INNHOLD
Boligen har en praktisk og arealeffektiv
planløsning med alt på ett plan, og
inneholder følgende:
P‑ rom: Vf, gang, bad, vaskerom, 3 soverom,
stue og kjøkken.
S‑rom: 2 innvendige boder, og 1 med
tilkomst fra utside.

OM BOLIGEN
OPPDRAG
1‑0074/21

EIER
Kåre Gisle Nysted Kristiansen

skal inngå i BRA, og noen ganger også i P‑Rom. Dette kan
være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom,
innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge
seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra
veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår
i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er
dokumentert. Hva som defineres som primærrom
(P‑ROM) eller sekundærrom (S‑ROM) tar utgangspunkt i
hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv
om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens
bruk.

PRISANTYDNING
Kr 2 450 000,‑
KJØPERS OMKOSTNINGER
Kr 62 592,‑
Dokumentavgift kr. 61 250,‑. Tinglyse skjøte kr. 585,‑
Tinglyse pantedokument kr. 585,‑, Grunnboksutskrift kr.
172,‑. Boligkjøperforsikring (Valgfritt) kr. 11.500,-.

EIENDOM
Leirbogveien 58, 9310 SØRREISA
EIENDOMSBETEGNELSE
Gårdsnummer 14, bruksnummer 9 i Sørreisa kommune.

TOTAL KJØPESUM
Prisantydning 2 450 000,‑
+ Totale omkostn. kr. 62 592,‑
= sum kr. kr 2 512 592,‑
TAKSTMANNENS MARKEDSVERDI
Kr 2 450 000,‑
BOLIGTYPE
Enebolig
EIERFORM
Eiet
INNHOLD
Boligen har en praktisk og arealeffektiv planløsning med
alt på ett plan, og inneholder følgende:
P‑ rom: Vf, gang, bad, vaskerom, 3 soverom, stue og
kjøkken.
S‑rom: 2 innvendige boder, og 1 med tilkomst fra utside.
AREALER
BRA 140kvm
P‑rom 123kvm
Boligen
Bruksareal:
1. etasje: 140 kvm
Primærrom:
1. etasje: 123 kvm Vf, gang, bad, vaskerom, 3 soverom,
stue og kjøkken.
Sekundærrom:
1. etasje: 17 kvm 2 innvendige boder, og 1 med tilkomst
fra utside.
Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av
takstbransjens rettledning for arealmåling, senest
revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal
(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten

vedbod. Isolert tofløyet ytterdør (dør fra vf til gang er
også tofløyet), beregnet for rullestol. Boligen har salet
takkonstruksjon. Over stue/kjøkken og soverom er det
brukt prefabrikerte W‑takstoler. Over bad/vaskerom/
bod/vf og gang er det brukt A‑takstoler, her er det mulig å
innrede et rom/lager/alternativ. Det er brukt
diffusjonsåpent undertak. Boligen har Zanda dobbelkrum
betongtakstein fra byggeår. Takrenner, nedløp og beslag i
stål.

KOMMUNALE AVGIFTER
Kr 11 583,‑
Vannavgift
Renovasjonsavgift
Slamavgift
TILBEHØR
Hvitevarer kan medfølge etter nærmere avtale.

ANTALL SOVEROM
3

PARKERING
Godt med oppstillingsplasser på egen tomt. Tomta er
også så stor at det vil være mulig å føre opp garasje etter
søknad til Sørreisa kommune.

TINGLYSTE HEFTELSER OG RETTIGHETER
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/
rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny hjemmelshaver:

BYGGEÅR
Byggeår: 1987

ETASJE
1

BEBYGGELSEN
Området rundt består primært av eneboliger av
varierende størrelse og alder.

BELIGGENHET
Eiendommen ligger på nedside av kommunal vei ved
Leirbogen, ca. 2,5 km fra Sørreisa sentrum i Sørreisa
kommune. Boligen ligger sørvestvendt og har gode sol‑ og
utsiktsforhold mot Reisfjorden. Fra boligen er det kort
avstand til offentlig kommunikasjon, og det er ca. 3,5 km
til barnehage‑ og barneskole. Fra boligen er det også kort
vei til utmark med fine tur‑ og rekreasjonsområder, blant
annet, skiløyper.

5419/14/9:
21.07.1949 ‑ Dokumentnr: 962 ‑ Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:5419 Gnr:14 Bnr:14
Bestemmelse om beiterett

STANDARD
Boligen holder god standard, og er holdt i lyse og trivelig
farger.
Badet har fliser på gulv, og gulvvarme. Vegger med
baderomsplater, og himling med folierte plater. Innredet
med badekar, dusjkabinett, vegghengt wc og
baderomsinnredning med speilskap. Vaskerommet har
fliser på gulv, vegger med malt glassfiberstrie, og himling
med folierte plater. Innredet med utslagsvask og uttak for
vaskemaskin.
Kjøkken med innredning med profilerte fronter. Godt
med skap og benkeplass. Kjøkkenet har barløsning mot
stue. Integrert platetopp og komfyr. Ventilator med
utblåsing via yttervegg. Mellom kjøkkenbenk og overskap
er det montert kitchen‑ board.
Gulv med fliser, belegg, laminat og parkett. Vegger med
plater malt/tapetsert. Himlinger med folierte plater og
smartpanel.
OPPVARMING
Boligen er oppvarmet med varmepumpe, gulvvarme og
strøm.
HVITEVARER
Dersom ikke annet er opplyst medfølger kun integrerte
hvitevarer.
BYGGEMÅTE
Boligen har betongfundament mot ukjent grunn.
Ringmur i betong med betonggulv på isolert grunn, samt
drenering fra byggeår. Vegger oppført i bindingsverk,
utvendig med stående kledning. I røst og på utebod er det
liggende kledning. Vinduer i tre med forsegla glass.
Løfte/heve/skyvedør med tilkomst fra stue til terrasse.
Innvendig formpressa dører, og glatte Gaboon dører.
Isolert ytterdør på bod med tilkomst terrasse med

Ny skole for 1. til 10. trinn er planlagt bygd, og vil da
være
i nærheten av boligen med gang‑ og sykkelvei til den nye
skolen og sentrum.
Til Finnsnes by som er regionssenteret for Midt‑Troms er
det ca. 16 km, og til Bardufoss er det ca. 25 km.
ADKOMST
Enkel adkomst fra offentlig vei.
GRUNNAREALER
Eiendommens tomt er på hele 1727,4 m². Opparbeidet
med plen og øvrig beplantning. Gårdsplass og avkjøring
med beleggingsstein, samt parkering/biloppstillingsplass
med asfalt.
Tomteareal: 1727.4 m²
Tomt/Eierform: Eiet tomt
ENERGIMERKING
Energimerke E og oppvarmingskarakter ORANSJE
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på
www.energimerking.no
RADON
Det er ikke foretatt radonmåling i forbindelse med salget.
OVERTAKELSE
Etter nærmere avtale.
FORMUESVERDI
Formuesverdi er forsøkt bestilt fra Skatteetaten, men
opplyst at ingen eiendom ble funnet.

16.06.1972 ‑ Dokumentnr: 2409 ‑ Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/
grøfter m.v.
04.03.1982 ‑ Dokumentnr: 1207 ‑ Rettsbok
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere
13.09.1938 ‑ Dokumentnr: 1299 ‑ Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:5419 Gnr:14 Bnr:5
21.07.1949 ‑ Dokumentnr: 962 ‑ Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:5419 Gnr:14 Bnr:14
25.05.1955 ‑ Dokumentnr: 808 ‑ Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:5419 Gnr:14 Bnr:18
01.01.2020 ‑ Dokumentnr: 406813 ‑ Omnummerering
ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1925 Gnr:14 Bnr:9

VEI, VANN, AVLØP
Boligen er tilknyttet offentlig vann og privat avløp.
FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Ferdigattest datert 21.05.21.
OFFENTLIGE PLANER/REGULERING/KONSESJONSPLIKT

Eiendommen er regulert via kommunedelplan for
Straumen, sist revidert 05.03.1993. Hele planen kan få
utlevert ved henvendelse til megler.
UTLEIEADGANG
Det er registrert èn boenhet, og det foreligger ingen
restriksjoner vedrørende utleie.
TAKST UTFØRT AV
ståle langseth
LOVANVENDELSE
Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven
(avhl) § 3‑9. Boligen overdras således slik den fremstår
ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og
meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg
godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne.
Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i
egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven
samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen
med fagkyndig person før bud inngis.
Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved
boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som
kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3‑7.
Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det
har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf.
avhl § 3‑8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i
samsvar med opplysninger som er gitt i annonse,
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av
selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut
fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på
en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper
hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og
forholdene ellers, jf. avhl § 3‑9.
Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.
BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesum og omkostninger må være innbetalt til meglers
klientkonto senest en virkedag før overtagelse. Kjøper sitt
pantedokument må også være mottatt hos megler en dag
før overtagelse.
HVITVASKINGSREGLENE
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er
forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige
transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge
regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i
handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for
disse.
PERSONOPPLYSNINGSLOVEN
I henhold til personopplysningsloven gjør vi
oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for
videre oppfølgning.

MEGLERS VEDERLAG
Meglers vederlag er avtalt til kr. 59.900,‑. I tillegg
kommer utlegg på kr. 10.421,‑. Totalt kr. 70.703,‑. Hvis
avtalen ikke er kommet i stand har megler krav på å få
dekket faktiske utlegg fra oppdragsgiver. Alle summer er
inkl. mva.
ADVOKAT
Mads Wallerheim
tlf: 995 13 630
mads@advokathusetnord.no
ADVOKATHUSET NORD
Ringveien 4
9300 Finnsnes
Tlf: 400 01 134
Org.nr.: 911 615 479
SALGSOPPGAVE DATO
01.06.2021
Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere informasjon.
BOLIGSELGERFORSIKRING
Selger har tegnet boligselgerforsikring, og har fylt ut
egenerklæringen som følger vedlagt. Det er kjøpers
ansvar å gjøre seg kjent med egenerklæringen.
BOLIGKJØPERFORSIKRING
Advokathuset Nord formidler boligkjøperforsikring fra
Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring som
gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det
oppdages uventede feil og mangler ved boligen. Ta
kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les
om forsikringen på www.help.no
INFORMASJON OM BUDGIVNING
Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen"
eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan
bud legges inn trygt og enkelt med bank‑ID. Megler kan
også kontaktes for tilsendelse av budkjema og budskjema
finnes også i salgsoppgaven.
All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å
ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Tilstandsrapportforbolig

Tilstandsraeeort for bolig
Med arealmåling og markedsverdi

Tilstandsrapport for bolig og dens avgrensninger
Dette er en tilstandsrapport hior det er lagt spesielt iekt på å fremstille de
byggetekniske forhold som er særlig releiante ied eierskifte. Det understrekes
at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers
undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke
tryggheten for alle impliserte parter.
Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon ai de forhold som
takstmannen har obseriert og som, etter hans skjønn, har betydning ied
eierskifte.
Rapporten er likeiel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader
og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning ai
konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
rapporten er ikke takstmannens ansiar, med mindre han ut i fra sine faglige
kialifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke iar
korrekt.
Eier/ formell oppdragsgiier plikter å lese igjennom rapporten, og gi
tilbakemelding om eientuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette
gjelder seli om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.
Takstrapporten
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert ai Norsk Takst
og er utført i henhold til Norsk Takst sine instrukser.
Om takstingeniøren
Norsk Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god
kompetanse, samt lang erfaring innenfor alle typer byggiurdering. Etter å ha
gjennomgått Norsk Taksts opplæring innenfor spesialområdet
Tilstandsanalyse, blir iåre medlemmer godkjent for å utføre blant annet
Tilstandsrapport for bolig. Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er
omsatt, ielger du å la en takstingeniør fra Norsk Takst utføre en
Tilstandsrapport for bolig.
Rapportens struktur
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i
Tilstandsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424
(tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskriielser og beskriielser ai symptomer på tilstandssiekkelse er i
tråd med P378 ieiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og
terminologi. Byggtekniske tilstandssiekkelser angis også etter denne
standarden på følgende måte:

Leirbogveien 58
9310 SØRREISA
Gnr. 14 Bnr. 9
5419 Sørreisa kommnne

Benevnelse
Enebolig

BRA
140 m²

Tomteareal

1 727 m²

Byggeår 1987
Ønsker dn å sjekke raeeortens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon.
Oppdragsnr./Ref.nr. 562654
Befaringsdato
28.04.2021
Rapportdato
10.05.2021
Rapportansvarlig

Midt-Troms Takst AS
Takstingeniør: Ståle Langseth
Ringveien 14, 9300 FINNSNES
Tlf.: 48425051
E-eost: stale@mtt.no

Markedsverdi

Kr. 2 450 000

Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer
Tilstandsgrad 1: Siake symptomer
Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total
funksjonssiikt)
Befaringen
NS 3424 har undersøkelsesniiåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på
undersøkelsesniiå 1 som er laieste detaljeringsniiå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen ai befaringen begrenses som følger:
Det utføres kun iisuelle obseriasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske
inngrep ( f. eks. riiing).
Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler ai konstruksjoner. For
eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, iaskemaskiner, lagrede
gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle
tilsi det.
Innredninger, tapeter, gulibelegg, oierflatebehandlinger og andre
synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, iil normalt ikke
omtales i rapporten.
Flater som er skjult ai snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert.
Det anføres i rapporten hiorfor flatene ikke er kontrollert.
Det er ikke foretatt funksjonsprøiing ai bygningsdeler, som isolasjon,
piper, ientilasjon, el. anlegg, osi.
Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utiendig fra bakken eller
fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres
dersom annet ikke er neint.
Leirbogveien58
9310SØRREISA
Gnr:14Bnr:9

Bruk ai stikktakninger. Stikktakninger er utialgt tilfeldig, dis. uten
forhåndskunnskap om objektet.
Våtrom og andre rom med uttak for iann, eller som er spesielt utsatt for
fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen iil fremkomme i de enkelte underpunkter i
rapporten.
Levetidsbetraktninger
Det refereres til en leietidstabell, utarbeidet på grunnlag ai Byggforskserien
Byggforialtning februar 2010, 700.320 "Interialler for iedlikehold og
utskifting ai bygningsdeler". Releiante deler ai tabellen fremkommer i
rapporten for et utialg ai særlig utsatte bygningsdeler. Normal leietid er
angitt generelt og ca. i et interiall mellom høy og lai forientet teknisk leietid
aihengig ai hiilke faktorer som er tilstede ai de som gjør seg gjeldende, for
eksempel regn, iind, sol, frost, forurensning og bruk. Leietiden kan iariere
noe dersom andre kriterier enn teknisk leietid, som for eksempel estetikk,
økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn.
Leietidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal leietid.
Tilleggsundersøkelser
Piper og ildsteder. Takstmannen iil registrere tilstandssiekkelser etter normal
besiktigelse, men påpeke nødiendigheten ai å konsultere offentlige
godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser iirker
påkreiet.
Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kraiene i NS 3424, men kan
kommenteres ut fra helt enkle iurderingskriterier. Det anbefales alltid å
konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.
Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekiirenten ber om det.
Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leieres dersom rekiirenten ber om
det.
Andre uttrykk og definisjoner
Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et
definert referanseniiå.
Referansenivå:
Gitt forientet tilstand til en bygningsdel, blant annet
iurdert ut fra alder og normal bruk.
Svikt:
Et negatiit aiiik mellom obseriert tilstand og
referanseniiået.
Stikktakninger:
Enkel kontroll under oierflaten ai et objekt, ied hjelp
ai små stikk med en spiss gjenstand.
Normal levetid:
Gjennomsnittlig teknisk leietid for et bygg eller en
bygningsdel, iurdert ut fra de normale påiirkninger
og det materiale som objektet består ai.
Symptom:
Et tegn på en bestemt tilstand ied objektet, normalt
benyttet ied beskriielse ai negatiie aiiik, siikt.
Tilstand:
Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til
referanseniiået, gradert i forhold til aiiik fra
referanseniiået. Se ”Tilstandsgrader” under punktet
om Rapportens struktur.
Visuell:
Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder
det en begrensning i befaringsmetoden slik at
befaring ied hjelp ai andre hjelpemidler enn synet
ikke inngår.
Fuktmålerutstyr:
Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter
fuktighet i konstruksjoner.
Kunden/rekiirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi
tilbakemelding til Takstingeniøren hiis det finnes feil/mangler som bør rettes
opp. Hiis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for
ny befaring og oppdatering.
Eiers egenerklæringsskjema
Egenerklæringsskjema skal kontrolleres ai takstingeniøren. Eientuelle aiiik
fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har
registrert skal kommenteres i rapporten. Ved dødsbo eller andre forhold som
egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres.
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Midt-TromsTakstAS
StåleLangseth

Tilstandsrapportforbolig

Tilstandsrapportforbolig

Personvern

Andre opplysninger

Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide
rapporten. For personiernerklæring og informasjon om bruk ai personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personiernerklaering/

Om kjøpers undersøkelsesplikt;
Kjøper har blant annet plikt til å sette seg inn og forstå realitetene i den dokumentasjonen som fremlegges i forbindelse
med aihending ai en brukt bolig/eiendom.
Denne rapporten kan inneholde opplysninger som ikke er opplagt for alle å forstå det reelle innholdet ai.
Kjøper oppfordres derfor til og kan iederlagsfritt kontakte taksmann med spørsmål om innholdet i rapporten.

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utiikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig
bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene
og få tilgang til å aistå fra bruk ai dine data ied å gå til denne nettsiden: https://samtykke.iendu.no/562654

Egne premisser
Denne tilstandsrapportens gyldighet er 6 måneder fra befaringsdato, men kan fornyes etter aitale med ny gjennomgang
ai undertegnede takstmann.
Det forutsettes at bygninger har offentlig godkjenning.Tekniske anlegg er ikke funksjonstestet.
Reguleringsmessigste forhold er ikke belyst i rapporten. Opplysninger om tomteforhold og grenser er hentet fra kartierk
på nett. Grensemerker er ikke besiktet.
Takstbransjens retningslinjer for arealmålinger er lagt til grunn ied utregning ai arealer.
Taksten er basert på framlagte opplysninger samt det som ble registrert, framiist og opplyst på
befaringsdagen. Befaringen ble foretatt med de begrensninger som følger ai at bolig iar møbler og i bruk. Det gjøres
oppmerksom på at innredninger, lagrede gjenstander og faste installasjoner ikke ble flyttet ied befaringen.
Takkonstruksjoner ble inspisert fra kaldloft. Alle fuktsøk er utført med fuktindikator.
Tilstandsgrad 2 kan i enkelte tilfeller benyttes på konstruksjoner , bygningsdeler og innredninger det ikke er synlig eller
iesentlige skader ied, men hior det er marginal forientet restleietid, eller det er grunn til oieriåkning ai denne
bygningsdelen for å sikre mot større skader og følgeskader, eller bygningsdelen er skjult og kan ha en feil/skade eller iære
“utgått på dato”, eller særlig fuktutsatt konstruksjon hior dokumentasjon på riktig utførelse ikke foreligger eller særlig
fuktutsatt konstruksjon uten inspeksjonsmulighet.
Eier og rekiirent skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmann dersom det finnes feil og/eller
mangler som bør rettes opp.

Leirbogieien 58
9310 SØRREISA
5419 Sørreisa
Kåre Gisle Nysted Kristiansen
Kåre Gisle Nysted Kristiansen
28.04.2021
Kåre Gisle Nysted Kristiansen

Gnr

14

Bnr

9

Fnr

Snr

Bygninger på eiendommen
Type bygg
Enebolig

Byggeår
1987

Rehab./ombygd år
2009-2015

Dokumentkontroll
Egenerklæringsskjema, plankart og plantegning
Registrerte avvik fra eiers egenerklæring
Ikke registrert aiiik fra eiers egenerklæring.

Leirbogveien58
9310SØRREISA
Gnr:14Bnr:9

Selgers opplysningsplikt;
Det gjøres oppmerksom på selgers ansiar med salg ai eiendom ihht. "loi om aihending ai fast eiendom". Loien
pålegger selger et ansiar for mulige iesentlige feil og mangler ied eiendommen seli om hun/han ikke kjenner til slike.
Selger har således plikt til å gi all informasjon om alle forhold som kan ha betydning for en kjøper.
Selger har lest gjennom rapport og godkjent denne med alle opplysninger som fremkommer uten anmerkninger.

Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig hetydning, samt andre anhefalte undersøkelser.

Generell eiendomsinformasjon:
Eiendommen ligger på nedside ai kommunal iei ied Leirbogen, ca. 2,5 km fra Sørreisa sentrum i Sørreisa kommune.
Sørreisa har fasiliteter som butikk, spisesteder, bensinstasjon og ungdomskole etc.
Boligen ligger søriestiendt og har gode sol- og utsiktsforhold mot Reisfjorden. Fra boligen er det kort aistand til offentlig
kommunikasjon, og det er ca. 3,5 km til barnehage- og barneskole.
Det opplyses at det skal bygges ny skole 1 til 10 trinn i nærheten. Det er gang og sykkeliei til den nye skolen og sentrum.
Til Finnsnes by som er regionssenteret for Midt-Troms er det ca 16 km, Finnsnes har bymessige fasiliteter, noe som gir et
aktiit og spennende bymiljø. Til Bardufossflyplass er det kun 25 km.
Tomt:
Eiendommens tomt er på 1727,4 m², det opplyses at det er opparbeidet plen. Gårdsplass og aikjøring med
beleggingsstein, parkering/biloppstillingsplass med asfalt.
Boligen er tilknyttet offentlig iann og priiat ailøp.

Eiendomsopplysninger
Adresse
Postnr./sted
Kommune
Hjemmelshaier
Rekiirent
Befaringsdato
Tilstede / opplysninger gitt
ai

Om tilleggsprodukter:
Dersom utdypende byggtekniske undersøkelser ( niiå 2 og 3) er ønskelig kan dett bestilles som et tillegg til rapporten.

Konklusjon:
Eiendommen med bolig fremstår som godt iedlikeholdt og betydelig oppgradert seneste år.
Det opplyses at det store rommet utenfor iaskerom m/utgang til terrasse og bod, kan eint. gjøres om til ett soier nr 4.
Forøirig iises det til rapportens enkelt poster.
Det er ikke opplyst om eient. angrep ai sopp eller skadedyr, lekkasjer eller andre fukt og råteskader utoier det som er
neint i rapporten.
Alle bygningsdeler er under iediarende aldring og forientet leietid er oppgitt under leietidsbetrakninger. I mange
tilfeller kan leietid i praksis både iære lengere og kortere.
Tilstandsgrad 2 er i enkelte tilfeller benyttet på forhold og bygningsdeler som ikke har synlig siekkelse, men der normal
leietid er marginal eller har usikker leietid.
Bygningen er oppført etter den byggeskikk som iar ianlig på oppføringstidspunkt, og det iil normalt alltid kunne
registreres enkelt symptomer på aiiik fra normal tilstand. Samt det meste som følger ai normal slitasje og alder på
bygningsdelene.
Dagens krai til isolasjon, klima og innemiljø er iesentlig strengere enn de som gjaldt når bygningen ble oppført.

Eieres egenerklæringsskjema er gjennomgått
Det iises til kjøpers undersøkelsesplikt, da denne rapporten ikke erstatter kjøpers plikt til å undersøke eiendommen
grundig.
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Tilstandsrapportforbolig

Arealopplysninger

Tomt / område / miljø

Arealmålingene i denne rapporten målesetter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ied arealmåling ai
boliger". Retningslinjene har NS3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og
definisjoner i forbindelse med arealmåling ied omsetning og/eller ierdisetting ai boenheter. Ved motstrid mellom NS
3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling ai boliger" eller annen tolkningstiil er de spesielle reglene for
arealmåling ai boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn.

Tomteareal

Det er bruken ai rommet på befaringstidspunktet som aigjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr
at rommet både kan iære i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken,
uten at dette iil få betydning for takstmannens ialg. "Takstbransjens retningslinjer ied arealmåling 2014" er tilgjengelig
på www.norsktakst.no.
Romfordeling

Type tomt

Eiet

Beskrivelse
Sørreisa kommune ligger i hjertet ai Midt-Troms, kommunen har en målsetning om å iære den beste bokommunen.
I Sørreisa iil du ha nærhet til både kyst- og innlandsnatur. Eiendommen ligger på Leirbogiein ca. 2,5 km fra Sørreisa
sentrum mot Bardufoss.
Plassen har utsikt oier Reisfjorden, og med fine tur og rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet. Området er
barneiennlig.
I Sørreisa er det bl.a. ungdomsskole, post, bank og forretninger. Sørreisa har kunstgressbane, idretts- og siømmehall.

Bruttoareal
BTA
156

SUM
140

Sum

156

140

123

17

Flyplassen på Bardufoss ligger bare en halitime unna og Finnsnes by kun 20 minutter unna.
Opplysninger om adkomst, vann og avløp
Det opplyses at boligen har opparbeidet tomt, med plen og biloppstillingsplasser.
Priiat aikjøring fra offentlig iei, aikjøring og gårdsplass har belegningsstein. Billoppstillingsplasser er asfaltert.

Sum alle bygninger

156

140

123

17

Befaringsdagen ligger det snø på terreng slik at tomta ikke kunne iurderes iisuelt ai takstmann.

Enebolig
Etasje

Bruksareal (BRA)
P-ROM
S-ROM
123
17

1 727 m2

Primære rom
Vf, gang, bad, iaskerom, 3
soierom, stue og kjøkken.

Sekundære rom
2 inniendige boder, og 1 med
tilkomst fra utside.

Kommentarer til arealberegningen
Arealer (BRA) er inniendig målt med laser-aistandsmåler. BTA er BRA pluss ieggtykkelse.
I stue er takhøyden 3,0 m.
Deler ai kaldloft er med A-takstoler, her er det mulighet å innrede lager/rom/alternatii. Dette er ikke hensyntatt i rapport.
Kommentarer til planløsningen
Innholdsrik bolig, grei planløsning med alle nødiendige rom på et plan.
Planløsning er i hoiedsak fra bygge og restaureringsår.

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Teknisk verdiberegning
Bygg A: Hoiedbygg

Beregnede byggekostnader
Verdireduksjon
Beregnede byggekostnader etter fradrag

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag
Tomteierdi inkl. opparbeidelse
Sum beregnet teknisk verdi

Spesielle forhold
Utleieforhold
Borett
Konsesjonsplikt
Forkjøpsrett
Særeie
Har boligen liisløpsstandard

Boligen er tilkoblet offentlig iann, og priiat ailøp. Kialitet på iann og ailøpsanleggene er ikke sjekket.
Mot søriest er det bygget terrasse med tilkomst ned til terreng.

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

12% =
=
+
=

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

3 780 000
453 600
3 326 400
3 326 400
350 000
3 676 000

Markedsanalyse
Eiendomsprisene som oppnås iarierer ut fra bygningens kialitet, størrelse og alder. Det er få ledige eiendommer ai denne
størrelsen til salgs i området og det har iært omsatt flere eiendommer de siste årene.
Pris for eneboliger har iariert mellom kr 1.000.000.- til kr 2.850.000.-, dette gjelder eiendommer som er solgt siste 12
måneder. Seli om det er et stort sprik mellom tekniskierdi og salgsierdi iil de siste salg i nærområdet inniirke på
prisfastsettelsen.
Verdien er iurdert ut fra snittet for omsatte eiendommer, kiadratmeterpris for solgteboliger i området, områdeprosent ut
fra teknisk ierdi samt kialitet på utført iedlikehold og standard.

Reguleringsmessige forhold
Ihht Sørreisa kommune er dette et LNF-område m/spredt boligbebyggelse.

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
Ubekreftet utskrift ai grunnbok datert 04.05.2021 er kontrollert. Det er ingen heftelser ai "ikke økonomisk art" i
grunnboken som har inniirkning på eiendommens omsetning og ierdi i negatii forstand.
Finansinstitusjoner og eientuelle kjøpere må likeiel på eget initiatii kontrollere grunnbok og eiendommens
reguleringsforhold.

Teknisk ierdi bygninger - tomteierdi:
- Teknisk ierdi er en beregnet ierdi for bygningsmassen slik den fremstår på befaringstidspunktet, og ierdien
fremkommer ied å beregne teknisk nyierdi for tilsiarende bygninger bygget etter dagens tekniske krai, med fradrag for
utidsmessighet, alder, skader, og gjenstående arbeider.
Vedlikeholdsmangler og skader er kun skjønnsmessig iurdert på bakgrunn ai enkle iisuelle obseriasjoner på
befaringstidspunktet.
- Tomteierdi er en beregnet ierdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteierdi består ai normal
tomtekostnad og en iurdert ierdi for attraktiiitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ied å beregne
teknisk ierdi for råtomt, inkludere eientuelle offentlige iann og ailøpstilknytninger, infrastruktur på tomten samt
opparbeiding/beplantning og lignende.

Det er ingen seriitutter i grunnboken.

Nedadstående takstierdi gir et uttrykk for hia som kan forientes oppnådd for eiendommen på dagens marked, størrelse,
standard og beliggenhet tatt i betraktning og markedsierdien er antatt ut fra oierneinte forutsetninger og skjønn.
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Verdikonklusjon

Bygg A: Enebolig

Oppdragsgiier må kontrollere dette dokumentet for eientuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke
kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra iisuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes:

Tilstandsrapport
TG 2

Grunn og Fundamenter
Vurdering av hyggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.

Beskrivelse
Boligen har betongfundament mot ukjent grunn.

Markedsverdi

Kr. 2 450 000,-

Vurdering
Registreres ikke setningsskader befaringsdagen.
Tilstandsgrad settes ut fra alder.

Sted og dato
Finnsnes, 04.05.2021

Tiltak / konsekvens
Normalt løpende iedlikehold.
TG 1

Grunnmur
Undersøkelsen omfatter visuell ohservasjon som gjelder sprekker og setninger.

Beskrivelse
Boligen har ringmur i betong, med betongguli på isolert grunn.

Ståle Langseth

Vurdering
Ikke synlige sprekk eller riss, men endel aiflassing ai maling.
Tiltak / konsekvens
Her bør muren oierflatebehandles for å forhindre fuktinntrenging.
TG 2

Drenering
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Ohservasjonene er visuelle.

Beskrivelse
Drenering fra byggeår.
Vurdering
Det registreres at det ikke ligger iortepapp mot ringmur.
Tilstandsgrad settes ut fra alder.
Tiltak / konsekvens
At det ikke er brukt iortepapp mot ringmur, kan føre til fuktopptrekk.
Ved fremtidig iedlikehold ai drenering, bør det legges iortepapp mot ringmur.
Levetid
Normal leietid for drenering er 20 til 60 år
TG 1

Veggkonstruksjon og utvendige fasader

Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene
er foretatt fra hakkenivå.

Beskrivelse
Vegger oppført i bindingsierk, utiendig med stående kledning. I røst og på utebod er det liggende kledning.
Vurdering
Det opplyses at iegger er oppført i 48 x 148, og at det er ekstra isolasjon i himling.
Kledning er godt luftet.
Tiltak / konsekvens
Normalt løpende iedlikehold.
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Levetid
Normal leietid for utiendig kledning/trepanel er 40 til 60 år.
Normalt interiall på oierflatebehandling er 6 til 12 år.

Tiltak / konsekvens
Løpende iedlikehold.
TG 2

Vinduer og dører

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det
anmerkes derfor at ikke ahsolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Levetid
Normal leietid for takstein er 10 til 40 år.
Normal leietid for iindski og israft i tre er 15 til 25 år.
TG 1

Overlys, takluker m.m.

Beskrivelse
Vinduer i tre med forsegla glass.
Løfte/heie/skyiedør med tilkomst fra stue til terrasse.
Inniendig formpressa dører, og glatte Gaboon dører.
Isolert ytterdør på bod med tilkomst terrasse med iedbod.
Isolert tofløyet ytterdør (dør fra if til gang er også tofløyet), beregnet for rullestol.

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering.

Beskrivelse
Loftluke fra bod til kaldloft.
Vurdering
Normal bruksslitasje forhold til alder.

Vurdering
Alle iinduer, bortsett fra 3 stk iinduer mot nord opplyses byttet 2010/11.
Løfte/heie/skyiedør samt inniendige formpressa dører opplyses byttet i 2010/11.
Lite/normal bruksslitasje på dører og iinduer.

Tiltak / konsekvens
Normalt løpende iedlikehold.
TG 1

Renner, nedløp og beslag

Tilstandsgrad settes ut fra alder på de eldste iinduene.

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Tiltak / konsekvens
Normalt løpende iedlikehold.

Beskrivelse
Takrenner, nedløp og beslag i stål.

Levetid
Normal garantitid for isolerglass er 5 til 10 år.
Normal leietid for iinduer ai tre er 20 til 60 år.
Normal leietid for ytterdører ai tre er 20 til 40 år.
Normal leietid for innerdører ai tre er 30 til 50 år.
Normalt interiall på oierflatebehandling er 6 til 12 år.

Vurdering
Registreres at ikke alle ailøp er ført ned i drenes, og at det ikke er montert takrenne og nedløp på iedbod.
Tiltak / konsekvens
Det anbefales å føre takiann bort fra ringmur.
Normalt løpende iedlikehold.
TG 1

Takkonstruksjon

Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede
gjenstander og lignende.

Beskrivelse
Boligen har salet takkonstruksjon. Oier stue/kjøkken og soierom er det brukt prefabrikerte W-takstoler. Oier
bad/iaskerom/bod/if og gang er det brukt A-takstoler, her er det mulig å innrede et rom/lager/alternatii.
Det er brukt diffusjonsåpent undertak.

Levetid
Normal leietid for renner og nedløp i stål er 25 til 50 år.
Normal leietid for pipehat og luftelyre er 20 til 40 år.
Normal leietid for beslag i stål er 20 til 50 år.
TG 2

Terrasse, balkonger og utvendige trapper
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres.

Beskrivelse
På boligens østside er det oppført en lufteterrasse med tilkomst fra bod ied iaskerom, her er utiendig bod/iedbod
oppført. Fra terrassen er det tilkomst til terreng.
På boligens søriestside er det oppført terrasse med tilkomst fra stue. Terrassen har oierbygget tak (transparente
takplater), og tilkomst til terreng.
Inngangsparti med takoierbygg har betongtrapp med rullestolrampe.

Vurdering
Takkonstruksjon kontrollert fra loftrom/lager.
Kaldloftet har god lufting.
Tiltak / konsekvens
Normalt løpende iedlikehold.
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.

Vurdering
Terrasser er oppført i impregnert iirke, begge terrasser er oppført i 2015/16.
Betongtrapp og rullestolrampe har etterslep på oierflateiedlikehold.

Beskrivelse
Boligen har Zanda dobbelkrum betongtakstein fra byggeår.

Tiltak / konsekvens
Her bør man oierflatebehandle betongtrapp og rampe, for å hindre fuktinntregning og frostsprenging.

Vurdering
Skadet stein er oier tid blitt byttet, men tilstandsgrad settes ut fra leietidsbetraktninger.
Yttertaket er kontrollert fra bakken.

Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til hrennhart materiale.

TG 2

Taktekking
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Tiltak / konsekvens
Normalt løpende iedlikehold.

TG 1

Kjøkken

Visuell ohservasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre hruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskhenk,
oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

TG 2

Bad

Det er fuktmålerutstyr og visuelle ohservasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og
vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under haderom er også hesiktiget hvis disse rom tilhører samme hoenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett
tilgjengelige sluk hesiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Beskrivelse
Badet har fliser på guli, og guliiarme. Vegger med baderomsplater, og himling med folierte plater.
Innredet med badekar, dusjkabinett, iegghengt wc og baderomsinnredning med speilskap.
Lufting iia ytteriegg.

Beskrivelse
Innredning med profilerte fronter. Godt med skap og benkeplass. Kjøkkenet har barløsning mot stue.
Integrert platetopp og komfyr. Ventilator med utblåsing iia ytteriegg. Mellom kjøkkenbenk og oierskap er det montert
kichen board.
Vurdering
Kjøkkenet har lite bruksslitasje.
Tiltak / konsekvens
Normalt løpende iedlikehold.

Vurdering
Tilstandsgrad er satt ut fra leietidsbetrakninger.
Fall til sluk og membran er ikke kontrollert.

TG 1

Innvendige overflater

Her medtas kun rom som ikke er heskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er hare de rom som har
vesentlige visuelle feil/skader på overflater som hlir kommentert.

Tiltak / konsekvens
Normalt løpende iedlikehold.

Beskrivelse
Guli med fliser, belegg, Laminat og parkett.
Vegger med plater malt/tapetsert.
Himlinger med folierte plater og smartpanel.

Levetid
Normal leietid for baderomsplater er 6 til 14 år.
Normal leietid for blandbatteri er 10 til 30 år.
Normal leietid for utslagsiask, klosett, seriant er 20 til 50 år.
Normal leietid for sluk ai plast er 30 til 50 år.
Normal leietid for ailøpsrør i pic er 25 til 50 år.
Normal leietid for iannledninger i kobber er 25 til 60 år.
Normal leietid for keramiskefliser direkte på membran er 10 til 30 år.

Vurdering
Det registreres lite bruksslitasje.
Tiltak / konsekvens
Normalt løpende iedlikehold.
TG 2

Vaskerom

Det er fuktmålerutstyr og visuelle ohservasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og
vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også hesiktiget hvis disse rom tilhører samme hoenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett
tilgjengelige sluk hesiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

TG 1

VVS
Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannshereder, sentralvarmeanlegg og hrenseltank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle
ohservasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, hyggeheskrivelse eller andre godkjente dokumenter.

Beskrivelse
Boligen har synlige trykkrør i kobber, og ailøpsrør i plast.
Varmtiannsbereder på 198 liter fra 2007. Berederen og inniendig stoppekrane er plassert på iaskerom.

Beskrivelse
Vaskerommet har fliser på guli, iegger med malt glassfiberstrie, og himling med folierte plater.
Innredet med utslagsiask og uttak for iaskemaskin.
Naturlig ientlasjon iia ytteriegg.

Vurdering
Det opplyses at trykkrør og ailøpsrør ble byttet når boligen ble totalrenoiert i 2010/11.
Tilstandsgrad settes ut fra alder.

Vurdering
Tilstandsgrad er satt ut fra leietidsbetrakninger.
Fall til sluk og membran er ikke kontrollert.

Tiltak / konsekvens
Normalt løpende iedlikehold.

Tiltak / konsekvens
Normalt løpende iedlikehold.

Levetid
Normal leietid for blandbatteri er 10 til 30 år.
Normal leietid for utslagsiask, klosett, seriant er 20 til 50 år.
Normal leietid for sluk ai plast er 30 til 50 år.
Normal leietid for ailøpsrør i pic er 25 til 50 år.
Normal leietid for iannledninger i kobber er 25 til 60 år.
Normal leietid for reduksjonsientil er 10 til 30 år.
Normal leietid for VVB er 15 til 25 år.
Normal leietid for stikkledning i PE rør er 20 til 75 år

Levetid
Normal leietid med hendblikk på oierflaterehabilitering er ca 15 år.
Normal leietid for blandbatteri er 10 til 30 år.
Normal leietid for utslagsiask er 20 til 50 år.
Normal leietid for sluk ai plast er 30 til 50 år.
Normal leietid for ailøpsrør i pic er 25 til 50 år.
Normal leietid for iannledninger i kobber er 25 til 60 år.
Normal leietid for keramiskefliser direkte på membran er 10 til 30 år.

Elektrisk anlegg
Beskrivelse
Boligen har skjult eletrisk anlegg. Sikringsskap med automat sikringer, og normalt med kurser.
Leirbogveien58
9310SØRREISA
Gnr:14Bnr:9
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Tilstandsrapportforbolig
Vurdering
Det opplyses at anlegget i sin helhet ble byttet i 2010/11, og at det ikke foreligger kjente feil eller mangler ied det
eletriske anlegget.
Ellers er ikke det eletriske anlegget iurdert da dette faller inn under et område som kreier spesiell kompetanse.
Tiltak / konsekvens
Normalt løpende iedlikehold.
TG 2

Terrengforhold

Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forhundet med hygget. Vurderingene er hasert på visuelle ohservasjoner.

Beskrivelse
Tomta er tilnærmet flat.
Vurdering
Det registreres noe lite/minimalt med fall ut fra ringmur.
Nedforet himling.
Beskrivelse
Nedforet himling oier soierom.
Vurdering
Boligen iar tidligere ett bedehus. Den delen ai boligen som i dag er stue og soierom, iar før ombygging forsamlingsrom
med takhøyde på 3,0 m.
Takhøyden er beholdt i stue, men oier soierom er himlingen blitt senket.
Rom oier himling ble ikke kontrollert befaringsdagen.
Det anbefales at en eientuell fremtidig kjøper kontrollerer rom oier himling.
Tiltak / konsekvens
Normalt løpende iedlikehold.

Leirbogveien58
9310SØRREISA
Gnr:14Bnr:9
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Kommentar
8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven
Oppdragsnummer

X Nei

Ja

Kommentar

1‐0074/21

9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
Adresse

X Nei

Leirbogveien 58

Postnummer

9310

Er det dødsbo?

Ja

X Nei

Salg ved fullmakt?

Ja

X Nei

X Ja

Nei

Har du kjennskap til

Poststed

Kommentar

SØRREISA

10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
X Nei

Ja

Kommentar
11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

eiendommen?

Nei

Når kjøpte du boligen?

Hvor lenge har du bodd i boligen?

2009

Har du bodd i boligen siste 12 mnd?

Ja

11 år5 mnd

Kåre Gisle Nysted

Ja, kun av faglært

Polise/avtalenr.

If
Selger 1 etternavn

Nei

5020338

Kristiansen

X Ja, kun av faglært

nytt og oppgrdert elanlegg med sikringsskap

12.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Kommentar

Ja

Kommentar

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Redegjør for hva som er gjort og når

Nei
X Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

X Nei

se forrige spm

15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

X Nei

X Ja

Hvis ja, beskrivelse

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
X Nei

Ja

Ja

17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?

Kommentar

X Nei

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?
Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Redegjør for hva som er gjort og når

X Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja

Kommentar

se spm 2.2

18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
X Nei

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?
Ja

Ja

Kommentar

Kommentar

19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?
X Nei

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
Ja

Ja

Kommentar

Kommentar

20. Er det foretatt radonmåling?
X Nei

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
X Nei

Ja

Kommentar

Hele huset ble ombygget i 2010, byggemeld og godkjent i kommunen

3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

X Nei

Ja

Kommentar

Hvis ja, beskrivelse

X Nei

Troms kraft og If, husker ikke årstall

14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

X Ja

Ja, kun av faglært

X Ja

Hvis Ja, når, hva og av hvem

Bygget helt nytt bad 2010

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Nei

Ja

13. Kjenner du til om det utført kontroll av el‐anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

X Nei

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Redegjør for hva som er gjort og når

X Nei

Nei

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
Myre Elektro

X Nei

Nei

bygg 2 nye terrasser, utebod på den ene, skiftet ødelagte steinplater på tak

Firmanavn

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Ja, kun av faglært

X Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

Nei

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Redegjør for hva som er gjort og når

X Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?
Selger 1 fornavn

Ja

Ja

Ja
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Kommentar

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.

21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
X Nei

Ja

Kommentar
22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
X Nei

Ja

Kommentar
23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
X Nei

Ja

Kommentar
24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?
X Nei

Ja

Kommentar

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP
25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?
Nei

Ja

26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
Nei

Ja

27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?
Nei

Ja

28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?
Nei

Ja

Tilleggskommentar

Boligselgerforsikring
X Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.
Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.
Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.
Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar
over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 –
seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler, eller til datoen for dagen før vedtatte endringer i avhendingsloven av 16.05.19 trer i kraft. Etter dette
vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet
signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato somlegges til grunn.
Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Kristiansen, Kåre Gisle Nysted
---------------------------------------Signert av

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).
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Matrikkelkart og -rapport (tilsvarer målebrev)
Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse
Matrikkelenhet:
Gårdsnr 14, Bruksnr 9
Adresse:
Veiadresse:
Oppdatert:

Kommune:
Grunnkrets:
Valgkrets:
Kirkesogn:
Tettsted:

Leirbogveien 58, gatenr 1026
9310 Sørreisa
28.09.2019

5419 Sørreisa
203
1
11030401
8091

Nordstraumen
Sørreisa
Sørreisa
Sørreisa

Matrikkelopplysninger
Matrikkel:
Type:
Bruksnavn:
Etableringsdato:
Areal:
Arealkilde:
Arealmerknad:

Best. grunneiendom
Bogen
13.09.1938
1 727,4 kvm
Beregnet Areal
Hjelpelinje vegkant

Tinglyst:
Matrikkelført:
Har festegrunn:
Skyld:

Ja
Ja
Nei
0,02

Landbruk:
Antall teiger:
Seksjonert:

Nei
1
Nei

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelutskriften:
Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv.
kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas Matrikkelutskrift viser arealet som er en geometrisk
beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis
dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Matrikkelutskriften.
Ikke tinglyst eierforhold:
Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.
Kulturminner:
Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.
I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og
bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse
opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.
Grunnforurensing:
Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.
I Matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i
forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på
eiendommen.
Klage på vedtak i Matrikkelen:
Ingen klage registrert på matrikkelenheten.
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Forretninger:
Type
Omnummerering

Gårdsnummer 14, Bruksnummer 9 i 5419 SØRREISA kommune

Dato
Forretning:
Matrikkelført:

01.01.2020
01.01.2020

Annen forretningstype

Forretning:
Matrikkelført:

Feilretting

Forretning:
Matrikkelført:

Feilretting

Skylddeling

Forretning:
Matrikkelført:

R ol l e
Mottaker

Matrikkel
5419/14/9

21.02.2018
21.02.2018

Berørt
Berørt
Berørt

5419/14/9
5419/14/18
5419/14/21

0,0
0,0
0,0

08.10.2009
08.10.2009

Berørt
Berørt
Berørt
Berørt
Berørt
Berørt

1925/Eierløs(e) teig(er)
5419/14/9
5419/14/18
5419/14/20
5419/14/21
5419/14/28

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Berørt
Berørt
Berørt
Berørt

1925/Eierløs(e) teig(er)
5419/14/9
5419/14/18
5419/14/21

0,0
0,0
0,0
0,0

Avgiver
Mottaker

5419/14/9
5419/14/18

0,0
0,0

08.10.2009
08.10.2009

Arealendring
0,0

Forretning:
Matrikkelført:

25.05.1955

Skylddeling

Forretning:
Matrikkelført:

20.07.1949

Avgiver
Mottaker

5419/14/9
5419/14/14

0,0
0,0

Skylddeling

Forretning:
Matrikkelført:

13.09.1938

Avgiver
Mottaker

5419/14/5
5419/14/9

0,0
0,0
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Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter
Bedehus menighetshus
Opplysninger om boliger/bruksenheter:
Adresse
Type
Leirbogveien 58
Unummerert
bruksenhet
Bygningsopplysninger:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilde:
Oppvarming:
Avløp:
Vannforsyning:
Bygningsnr:
Etasjeopplysninger:
Nr
Ant. boliger
H01

BRA Kjøkkenkode

Internasjonale organisasjoner
og organer
Tatt i bruk

Tilkn. off. vannverk
11527825

BRA:

Bolig

Bebygd areal:
BRA bolig:
BRA annet:
BRA totalt:
Har heis:

Annet
136,0

Totalt
136,0

Antall rom

Ba d

WC

Rammetillatelse:

01.06.1987

Igangset.till.:
136,0 Ferdigattest:
136,0 Midl. brukstil.:
Nei Tatt ibruk (GAB):
Antall boliger:
Antall etasjer:

25.06.1987

BT A :

Bolig

20.08.1987
1

Annet Totalt

Kulturminner:
Ingen kulturminner registrert på bygningen.
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Oversiktskart
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Areal og koordinater

Eiendomsgrenser

Areal: 1 727,40m²
Arealmerknad: Hjelpelinje vegkant
Koordinatsystem: EUREF89 UTM sone 33
Ytre avgrensing
Punkt

Nord

1

7 674 995,40

Øst
625 788,48

Lengde¹
34,71m

Målemetode

Nøyaktighet

Merke nedsatt i

Hjelpelinje

Grensepunkttype

Terrengmålt

13

2

7 675 019,81

625 763,81

25,59m

3

7 675 039,23

625 780,47

4,42m

4

7 675 042,59

625 783,34

0,78m

GPS kinematisk (Real
time kinematic)

5

7 675 043,21

625 783,82

0,23m

6

7 675 043,40

625 783,69

7,87m

Radius

Jord

Nei

Stein med kors og vitner

Terrengmålt

10

Jord

Nei

Stein med kors og vitner

GPS kinematisk (Real
time kinematic)

10

Jord

Nei

Stein med kors og vitner

10

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

Frihåndstegning:
Direkte innlagt på
skjerm

350

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

Frihåndstegning:
Direkte innlagt på
skjerm

350

Ikke spesifisert

Ja

Geometrisk hjelpepunkt

500

Kommune: 5419 Sørreisa
Eiendom:
5419/14/9/0/0

Middels - høy nøyaktighet

Vannkant

Mindre nøyaktig

Vegkant

Lite nøyaktig
Skissenøyaktighet eller uviss

Fiktiv grenselinje Målestokk 1:1000
Teigdelelinje
Dato: 27.5.2021

Omtvistet grense

Punktfeste
14/52
14/40

7

7 675 037,56

625 788,96

58,19m

Generert sirkelgeometri

Ikke spesifisert

Ja

Geometrisk hjelpepunkt

8

7 674 993,04

625 823,54

16,67m

Terrengmålt

13

Jord

Nei

Rør

9

7 674 984,02

625 809,52

7,39m

Terrengmålt

13

Jord

Nei

Rør

10

7 674 982,75

625 802,24

18,69m

Terrengmålt

13

Jord

Nei

Rør
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Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata
AS
16/185
Kartgrunnlag: Geovekst, Norge i Bilder - 8193
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.
Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Eiendomsgrenser

Kommune: 5419 Sørreisa
Eiendom:
5419/14/9/0/0

Middels - høy nøyaktighet

Vannkant

Mindre nøyaktig

Vegkant

Lite nøyaktig
Skissenøyaktighet eller uviss

Fiktiv grenselinje Målestokk 1:1000
Teigdelelinje
Dato: 27.5.2021
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16/185
Kartgrunnlag: Geovekst - 8193
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.
Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Leirbogveien 58
Dato:

13.04.2021

Tegnforklaring
Målestokk: 1:500

© 2021 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Koordinatsystem: UTM 33N

Sørreisa kommune

Enhet teknisk og planlegging
Delegert vedtak

Vedtak nr 10/21

Delegert sak - Bygningssjefen

Kåre G Nysted Kristiansen

Klageadgang:
Saken er behandlet administrativt etter fullmakt fra rådmannen i h.h.t. delegert myndighet.
Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven §29. Frist for klage er 3 uker fra
vedtaket er mottatt. Eventuell klage stilles til Sørreisa kommune Enhet teknisk og
planlegging.

Leirbogveien 58
9310 Sørreisa

Vår ref:

Saksbehandler:

Dato:

2021/520-4657/2021

Eirik Sørensen

13.04.2021

Gnr:

Bnr:

14

Tiltakshaver:

Eiendom

9

Vedtaket har hjemmel i:
Plan- og bygningslovens § 20-1, § 20-3, § 20-4
Teknisk Forskrift av 2017
Byggesaksforskriften § 6-8

Leirbogveien 58

Kåre G Nysted Kristiansen
Tiltakets art:

Bruksendring/ombygging av menighetshus til bolighus
Ansvarlig søker:

Kåre G Nysted Kristiansen

Bruksareal:
Ansvarsområde:

130m²

Hele tiltaket

Vi ønsker å minne om følgende:


Tiltakshaver og ansvarlig foretak må selv påse at arbeidet ikke er i strid med plan- og
bygningsloven med forskrifter, kommunens vedtekter, reguleringsplan med
bestemmelser eller annet regelverk (for eksempel jordlov, veilov, konsesjonslov etc.)



Reglene om minsteavstand til veg og nabogrense må overholdes.



Det gjelder særlig regler om avstander til kraftledninger, kabler, vann og
avløpsledninger. Kommer tiltaket for nær disse, kan dette føre til krav om omlegging,
evt. flytting/riving.



Vi ønsker lykke til med arbeidet og står gjerne til tjeneste med ytterligere
opplysninger.

Administrasjonens utredning

VEDTAK:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1, § 20-2 og § 20-4 gis tillatelse til
ombygging/bruksendring av menighetshus til bolighus, på eiendommen gnr 14
bnr 9, Leirbogveien 58 slik tiltaket fremgår av søknaden.
2. Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo- og eiendomsforhold.
3. Tiltaket forestås av tiltakshaver, jf. § 20-4. Dette innebærer at tiltakshaver selv
har det fulle ansvaret for at tiltaket er prosjektert og utført i samsvar med krav
som følger av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
4. Dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er gitt,
fallet tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid
enn 2 år.
5. Igangsettelsestillatelse kan anses som gitt når byggesaksgebyret er betalt.
6. Tiltaket skal sluttføres med søknad om ferdigattest, dette er slik at kommunen kan
ajourholde matrikkelen.
Vedtaket er fattet ut ifra opplysninger gitt i søknaden og vedlagte
situasjonsplan, og saksutredningen nedenfor.
Postadresse
Storveien 20, 9310 Sørreisa

Besøksadresse
Sykehjemsveien
41Sykehjemsveien 41

E-post: postmottak@sorreisa.kommune.no

www.sorreisa.kommune.no

Telefon
77875000

Bank
47050200147

Telefaks
77861495

Org.nr

Søker/tiltakshaver:
Tiltak:
Eiendom:
Plan:
Nabomerknader:
Arealformål:
Ansvarsretter:

Kåre Nysted Kristiansen
Bruksendring/ombygging av menighetshus til boligformål.
Gnr:14 Bnr 9, Leirbogveien 58
Kommunedelplan for Straumen
Ingen iht skjema fra 2009
LNF-område sone 3 (spredt boligbygging)
Selvbygger (SAK10, § 6-8, hele tiltaket)

Søknaden gjelder bruksendring/ombygging av et tidligere menighetshus til boligformål.
Bestemmelsen i SAK10, § 6-8 selvbygger, 2.ledd presiserer at kommunen kan godkjenne
selvbyggeren som ansvarlig for funksjonene søker, prosjekterende og utførende i
byggesaken og for alle fagområder under forutsetning av at de er i tiltaksklasse 1.
Selvbyggeren kan aldri godkjennes for kontroll. Der det stilles krav om kontroll, må den
gjennomføres av et uavhengig foretak.
Siden det er krav om uavhengig kontroll (våtrom) før det kan utstedes ferdigattest, må en
godkjennelse fra et godkjent foretak vedlegges søknaden om ferdigattest. Selvbygger må
også fylle ut blankett 5187, egenerklæring for selvbygger, og levere den sammen med
søknad om ferdigattest.

2

Sørreisa kommune
DOK grunnlags vurdering
DOK grunnlaget gir ingen datagrunnlag som må tas hensyn til

Personal, utvikling og service

Naturmangfoldsloven
Kommunen har vurder tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens §§8-12, og vi kan, ut
fra en samlet vurdering, ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med denne.

Advokathuset Nord AS

Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig
forhold til sakens karakter.
Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det fremkommer
ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken, naturbasen eller lokale supplerende
data, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold
som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre
naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade.
Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og §11, kostnader ved eventuell
miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. §12, miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder, blir også ivaretatt

Vår ref:

Saksbehandler

Dato

2021/131- 25
Deres ref:

Nina Pedersen, tlf 95894281
E-post:
nina.pedersen@sorreisa.kommune.no

31.05.2021

Kommunale avgifter Leirbogveien 58
Viser til deres brev vedr årlige kommunale avgifter på eiendommen gnr 14 bnr 9, Leirbogveien
58.
Følgende kommunale avgifter belastes:

Med hilsen

Tor Langnes
enhetsleder

Vannavgift, boareal 100-149,9 m2
Renovasjonsavgift 1 boenhet
Slamavgift
Feie- og tilsynsavgift, ikke montert ildsted.

Eirik Sørensen
Ingeniør byggesak

Årlig avgift 2021, eks. mva Kr. 4.393,Årlig avgift 2021, eks. mva Kr. 3.475,20
Årlig avgift 2021, eks.mva Kr. 1.398,40
Fritak

Med hilsen

Monica Mikkelsen
leder

Nina Pedersen
konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur
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Postadresse
Storveien 20, 9310 Sørreisa
Besøksadresse
Sykehjemsveien 41

Telefon
77 87 50 00
E-post
postmottak@sorreisa.kommune.no

Bank
47050200147
Hjemmeside
www.sorreisa.kommune.no

Org.nr
940755603
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Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet
Adresse

Leirbogveien 58

Postnr

9310

Sted

Sørreisa

Andels/leilighetsnr.

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen,
og kan forklare avvik mellom beregnet og målt
energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt
dersom:

/

Gnr.

14

Bnr.

9

deler av boligen ikke er i bruk,
færre personer enn det som regnes som normalt
bruker boligen, eller
den ikke brukes hele året.

Gode energivaner
Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov,
men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Seksjonsnr.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer
på boligen.

Festenr.

Tips 1:
Tips 2:
Tips 3:
Tips 4:

Bygn. nr.
Bolignr.
Merkenr.

A2021-1271494

Dato

01.06.2021

Følg med på energibruken i boligen
Luft kort og effektivt
Redusér innetemperaturen
Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard
Innmeldt av

Kåre Nysted

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

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.
Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at
Målt energibruk
Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.
Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen,
anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette
er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.
Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av
bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)
- Montere tetningslister
- Isolering av gulv mot grunn
- Randsoneisolering av etasjeskillere
- Utskifting av vindu
- Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator
- Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring
- Temperatur- og tidsstyring av panelovner
Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de
opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør
derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere.
Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav
til godt inneklima og forebygging av fuktskader og
andre byggskader.

Boligdata som er grunnlag for energimerket
Energimerket og andre data i denne attesten
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier
da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over
oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
informasjon om beregninger, se
www.energimerking.no/beregninger

Registrering:

Attest utstedt med enkel registrering.

Bygningskategori:
Bygningstype:
Byggeår:
Bygningsmateriale:
BRA:
Ant. etg. med oppv. BRA:
Detaljert vegger:
Detaljert vindu:

Småhus
Enebolig
1987
Tre
140
1
Nei
Nei

Teknisk installasjon
Oppvarming:

Om grunnlaget for energiattesten
Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge
inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du
søke opp bygninger og hente fram energiattester som er
laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor
det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i
skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig
for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale
opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da
dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Varmepumpe:

Elektrisitet
Varmepumpe
Henter varme fra uteluft

Ventilasjon:

Periodisk avtrekk fra bad/kjøkken

Detaljering varmesystem:

Elektriske ovner og/eller varmekabler

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket
beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om
boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes
typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene
for energikarakteren baserer seg på NS 3031
(www.energimerking.no/NS3031)

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen
eller gjennomføring av energieffektivisering og
tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på
tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no
Plikten til energimerking er beskrevet i
energimerkeforskriften (bygninger).
Nærmere opplysninger om energimerkeordningen
kan du finne på www.energimerking.no

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se
eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

www.enova.no/hjemme

Tiltaksliste:

Vedlegg til energiattesten
Tips 1:

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)
Adresse: Leirbogveien 58
Postnr/Sted: 9310 Sørreisa
Leilighetsnummer:
Bolignr:
Dato: 01.06.2021 07:35:57
Energimerkenummer: A2021-1271494
Ansvarlig for energiattesten:
Energimerking er utført av: Kåre Nysted

Gnr: 14
Bnr: 9
Seksjonsnr:
Festenr:
Bygnnr:

Bygningsmessige tiltak
Tiltak 1:

Montere tetningslister

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i
silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

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.

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.

Tips 3:

Redusér innetemperaturen

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

Gulv mot grunn etterisoleres. Utførelse avhenger av dagens løsning. Utvendig isolering av ringmur reduserer varmetap langs randen.

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.

Tiltak 3:

Tips 5:

Tiltak 2:

Isolering av gulv mot grunn

Randsoneisolering av etasjeskillere

Kald trekk i randsonen av trebjelkelag kan utbedres ved å isolere bjelkelaget i randsonen. Utvendig kan man forsøke å tette vindsperra
nederst på utsiden av veggen.

Tiltak 4:

Utskifting av vindu

Gammelt vindu som isolerer dårlig skiftes ut med nytt vindu. Det anbefales en U-verdi på 1,2 W/m2K eller lavere (medregnet karm og
ramme).

Slå av lyset og bruk sparepærer

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 6:

Vask med fulle maskiner

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

Tips 7:

Slå el.apparater helt av

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

Tiltak på luftbehandlingsanlegg
Tiltak 5:

Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator

Dersom kjøkkenventilator ikke har blafrespjeld, bør dette monteres for å redusere luftutskiftningen og dermed varmetapet.

Tiltak 6:

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.

Tips 8:

Spar strøm på kjøkkenet

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.

Tiltak på elektriske anlegg

Tips 9:

Tiltak 7:

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.

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.

Brukertiltak

Velg hvitevarer med lavt forbruk

BUDSK J E M A
FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,
Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes
Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag
av blant annet forskrift om eiendomsmegling
§ 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som
forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler

benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis
også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet
budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver
til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen,
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med
vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver.
3. Budets innhold:
I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse,e-postadresse,
telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist,overtakelsesdato og
eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med
forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste
annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet
til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som
åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og
interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte
muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type
meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers.
6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt
innenfor fristene i punkt 4.
7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og
eventuelle forbehold.
8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt
aktuelle interessenter.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av
fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har
formidlet innholdet i budet til selger (slik at
selger har fått kunnskap om budet), kan budet
ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for
budgiver frem til akseptfristens utløp, med
mindre budet før denne tid avslås av selger eller
budgiver får melding om at eiendom, men er
solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud
på flere eiendommer samtidig dersom man ikke
ønsker å kjøpe flere enn én eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere
ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til
å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til
budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått
en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper
(såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende
tilbud som medfører at det foreligger en avtale
om salg av eiendommen dersom budet i rett tid
aksepteres av kjøper.

BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN
Oppdragsnummer: 1‑0074/21
Adresse: Leirbogveien 58,
9310 SØRREISA

Kontaktperson
Tlf 99513630

Undertegnede 1:
Undertegnede 2:
Adresse:
Mail 1:
Tlf 1:

Fpnr:
Fpnr:
Postnr, Sted:
Mail 2:
Tlf 2:

Mads Wallerheim

Gir herved bindende bud stort, kr
kroner
på overnevnte eiendom med tilegg av omkostninger.
FINANSIERINGSPLAN
Lånegiver:

Kontaktperson
Tlf:

Egenkapital:

Kr:

EVENTUELLE FORBEHOLD/FORUTSETNINGER
Ønsket ovetagelsestidspunkt:

Budet gjelder til og med den

kl.

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl 15:00 (akseptsfrist)

Undertegnede bekrefter å ha lest opplysninger og salgsvilkår som fremkommer i salgsoppgaven datert 01.06.2021
Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk
bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. Bud som megler mottar etter kl. 1500 kan ikke forventes behandlet før neste
arbeidsdag. Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne eiendommen, vil kjøperen få opplysninger om min identitet.
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan
forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side samt informasjon om
avslag eller aksept.

Sted/dato

Budgiverens underskrift

Legitimasjpn

Budgiverens underskrift

Legitimasjpn

For mer detaljer gå til
advokathusetnord.no

