LANDÅS

Fin 3-roms leilighet med praktisk beliggenhet ca. 150 meter fra Landåstorget!

ERLEVEIEN 30B

Prisant.: 2 490 000,Fellesgjeld: 28 549,Totalt: 2 518 549,-

Felleskost. 4 899,- mnd.
P-rom: 71m2
Bra: 71m2

Innledning

Egenerklæringsskjema

Bilder av eiendommen

Verdi og lånetakst

Fakta om eiendommen

HELP boligkjøperforsikring

Vilkår

Budskjema

Plantegning

Forbrukerinfo om budgivning

Nabolagsprofil

Fremgangsmåten ved budgivning

Erleveien 30B, BERGEN
NØKKELINFORMASJON
Adresse

Erleveien 30B

Prisantydning

2 490 000,-

Fellesgjeld

28 549,-

Omkostninger*

1. Hjemmelsoverføring kr 2 516,2. Notering av pant kr 2 516,- pr.
pantdokument
3. Eierskiftegebyr kr 5 750,4. Boligkjøperforsikring kr 4 100,(valgfritt)
Omkostninger totalt kr 10 782,-

Totalt inkl. omk **

2 529 331,-

Felleskost. totalt***

4 899,-

Felleskost. inkluderer

Byggforsikring, kommunale avgifter og
festeavgift, felles rengjøring, kabel-TV fra
Altibox, forretningsførsel og generell drift
og vedlikehold av aksjelaget.

Avdrag

Ja

Sikringsordning f.g

Boliglaget har avtale om sikring- og
forskuttering av felleskostnader hos
Vestbo Finans AS. Avtalen kan sies opp av
hver av partene med en frist på 6 md.

Ansvarlig megler:
Morten Haugervåg

BRA/P-ROM

71/71

Antall soverom****

2

Boligtype

Aksjeleilighet

Byggeår

1959

Etasje

3

Energimerke

Oransje E

Tomt

7018 kvm. Festet

Felleskost. etter
avdragsfri periode

Nei

Eiendomsmegler
mh@garanti.no
45505016

*

Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en
låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning
** Prisant.+f.gj.+omk. Hvis salg til prisantydning
*** Rentek.+avdr.+driftsutg
**** Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet
som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med
byggteknisk forskrift og/eller mangler godkjennelse i kommunen for
den aktuelle bruken.

Beliggenhet
Meget sentral og attraktiv
beliggenhet i et etablert
boligområde på Landås. Fra stuen er
det utgang til sørvendt balkong med
fri og fin utsikt over nærområdet.
Landåstorget ligger innenfor kort
gangavstand og her finner man blant
annet søndagsåpen butikk, San
Marino pizzeria, bibliotek, tannlege,
frisør og Garanti Eiendomsmegling.
Gode bussforbindelser fra
Nattlandsveien med linje 2, 21 og 80
som går forbi Landås ca. hvert 5.
minutt. Gange- og sykkelavstand til
Haukeland Sykehus, samt HVL på
Kronstad.

Stue
Romslig stue med god plass til å
innrede med sofagruppe og
spisebord. Peis i rommet. Sørvendte
vinduer som gir godt med lysinnslipp
på ettermiddagstid. Fra rommet er
det utgang til balkongen.

Kjøkken
Romslig og praktisk kjøkken med
velholdt innredning. Rommet er på
ca. 8,2 kvm. Godt med arbeidsflater.
Plass til spisebord. Fin utsikt mot
Ulriken fra vindu,

Bad
Lekkert bad som ble totalrenovert i
2016 av fagfolk. Dokumentasjon
følger handelen. Fliser på gulv og
vegger, med LED spotter i himling.
Opplegg for vaskemaskin.

Soverom
Leiligheten har to meget romslige
soverom på 13,3 og 13,2
kvadratmeter!
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Fakta om eiendommen
Oppdragsnr.
37-0017/19

Adresse
Erleveien 30B,
5097 BERGEN

Beliggenhet
Meget sentral og attraktiv beliggenhet
i et etablert boligområde på Landås.
Fra stuen er det utgang til sørvendt
balkong med fri og fin utsikt over
nærområdet.
Landåstorget ligger innenfor kort
gangavstand og her finner man blant
annet søndagsåpen butikk, San Marino
pizzeria, bibliotek, tannlege, frisør og
Garanti Eiendomsmegling. Gode
bussforbindelser fra Nattlandsveien
med linje 2, 21 og 80 som går forbi
Landås ca. hvert 5. minutt. Gange- og
sykkelavstand til Haukeland Sykehus,
samt HiB på Kronstad.
For et utvidet servicetilbud tar det ca.
10 min å gå til Sletten senter, hvor du
finner det meste av fasiliteter samt
bybanestopp.
Naturskjønne turområder i nærområdet
med bla. Tveitevannet, Nattlandsfjellet
og Ulriken. Mange idrettsanlegg/
fritidstilbud som Fysak hallen,
Bergenshallen, Turnkassen,
Gimlehallen, Brann Stadion,
Nymarksanlegget og Haukelandshallen.
Innhold
Leiligheten ligger i 3. etasje, har en god
planløsning og inneholder:
Entré/gang - 6,5 kvm
Stue - 23,8 kvm
Kjøkken - 8,2 kvm
Bad med opplegg for vaskemaskin - 3,3
kvm
Soverom 1 - 13,3 kvm
Soverom 2 - 13,2 kvm

underetasjen på 2,4 og 4,3 kvm, samt
en bod i 3. etasje på 3,6 kvm.
-Det er tilgang til fellesvaskeri og
tørkerom.
-Fellesbod i underetasje for
oppbevaring av sykler og barnevogner.
-Ny utvendig sykkelbod fra 2017 som
er felles for laget.
Standard
Leiligheten og boligbygget har de siste
årene gjennomgått en del
oppgraderinger, både i regi av
borettslaget og i regi av nåværende
eier. Av oppgraderinger og vedlikehold
kan det blant annet nevnes følgende:
-Badet ble renovert i 2016 av fagfolk
og arbeid kan dokumenteres. Her er det
fliser på gulv og vegger - samt
platekledning med LED spotter i
himling. Varmekabler i gulv. Opplegg for
vaskemaskin.
-Det er nytt laminatgulv i entré og stue
fra 2016.
-Diverse malerarbeid utført i 2016 på
vegger og i himling.
-Det ble lagt om på det elektriske
anlegget i leiligheten i 2008, i regi av
forrige eier. Automatsikringer og
fjernavleser i sikringsskap.
-I 2010 ble stuevinduer skiftet av
borettslaget. Øvrige vinduer og
altandører ble skiftet i 2016.
-Bygget har ny taktekking fra 2016. På
samme tid ble alle murfasader rengjort
samt alle fasadeplater skiftet.
-I 2019 ble avløpsrørene i boliglaget
rørfornyet.
Ellers fremstår leiligheten som fin og
velholdt. Informasjon over er bare et
utdrag fra tilstandsrapport som er
innhentet i forbindelse med salget.
Rapporten er vedlagt i prospektet.

-Fra stuen er det utgang til trivelig,
sørvendt balkong på 3,6 kvm.
-Leiligheten disponerer to boder i

Erleveien 30B

Tomten
7018 kvm
Festet tomt som er felles for
aksjelaget. Eiendommen er opparbeidet
med lekeplass, interne veier,
parkeringsplasser og meget velholdte
grøntarealer.
Parkering
Laget disponerer 9 garasjeplasser og
15 parkeringsplasser. Garasjeplass og
parkeringsplass tildeles beboere etter
søknad og ansiennitet. Parkeringsplass
må være tildelt før en søker om
garasjeplass. Forøvrig er det parkering i
offentlig vei.
Oppvarming
Peis i stue. Varmekabler på bad. 3
vegghengte panelovner.
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Størrelse
BRA 71 kvm
P-Rom 71 kvm
Oppgitt areal er hentet fra vedlagt
takst/boligsalgsrapport datert den
08.03.19 utført av Trond Bertelsen
Etasje
3. etg.
Eieform
Aksjeleilighet
Byggeår
1959

Lånevilkår for fellesgjeld
Lånenummer: 12122485828, DNB
BANK ASA
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 05.03.2019: 2.3% pa.
Antall terminer til innfrielse: 30
Saldo per 05.03.2019: 1 946 895
Andel av saldo: 28 549
Første termin/første avdrag:
31.03.2012 ( siste termin 30.06.2026 )
Laget har byggelån/driftskreditt hos
Vestbo Finans As på NOK 20 000 000,til 31.12.2019. Deretter låneopptak i
bank. Lånet skal brukes til rehabilitering.

Byggemåte
For informasjon om byggemåte vises
det til tilstandsrapport som er vedlagt i
prospektet.

Som følge av rehabiliteringen som er
gjort i 2018 vil fellesgjelden stige. Ifølge
Vestbo er det snakk om ca. kr. 200 000,-.
Et nøyaktig beløp er ikke opplyst.
Felleskostnadene som betales pr. måned
vil også stige noe, men ikke vesentlig.

Prisantydning
Kr 2 490 000,- + omk.

Ligningsverdi
Kr 736 675,-

Andel fellesgjeld
Kr 28 549,- pr. 2019-03-04

Diverse
Nordre Erleveien Boliglag AS består av
til sammen 72 leiligheter i lavblokker
som har adkomst til leilighetene via
trappeoppgang.
Det er tilgang til fellesvaskeri i
felleskjeller for enhetene.
Felles bod i underetasje for oppbevaring
av sykler, barnevogner etc.
Ny utvendig sykkelbod i boliglaget i
2017.
Boliglaget har ikke forkjøpsrett.

Totalpris
Kr 2 518 549,- (prisantydning +
fellesgjeld) + omk
Felleskostnader
Kr 4 899,- pr. mnd
Felleskostnader inkl.
Byggforsikring, kommunale avgifter og
festeavgift, felles rengjøring, kabelTVfra Altibox, forretningsførsel og
generell drift og vedlikehold av
aksjelaget.

Betegnelse
Kommunenummer 1201
Gårdsnummer 161
Bruksnummer 975
Aksjeselskapet
Nordre Erleveien Boliglag AS

Erleveien 30B

Adgang til utleie
Fremleie må godkjennes av styret.
Energiattest
Oransje E
Vann/vei/kloakk
Offentlig vann- og avløp via private
stikk- og fellesledninger.
Dyrehold
Må søkes til styret
Godkjennelse
Ny aksjeeier må godkjennes av lagets
styre.
Overtagelse
Overtakelse etter nærmere avtale med
selger. Det oppfordres til å nevne ønsket
overtagelse i evt. bud.
Forkjøpsrett
Laget praktiserer ikke forkjøpsrett.
Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest datert
27.02.1954 for nybygg.
Det foreligger ferdigattest datert
21.05.1981 for vindusendring.
Servitutter
På eiendommen er det tinglyst følgende
servitutter/rettigheter som følger
eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny hjemmelshaver:
06.01.1956 - Dokumentnr: 162 Bestemmelse om veg
Rettighetshaver Erlevn. 34a, 36a, b, 38a,
b og 40a
Jfr. dbnr. 163/56 - 165/56
29.06.1956 - Dokumentnr: 6049 Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:1201 Gnr:161 Bnr:
978
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29.06.1956 - Dokumentnr: 6050 Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:1201 Gnr:161 Bnr:
980
23.11.1957 - Dokumentnr: 10098 Bestemmelse om bebyggelse
Diverse rettigheter og plikter iflg.
festekontrakt.
29.08.1961 - Dokumentnr: 6524 - Best.
om vann/kloakkledn.
Bestemmelse om felles vegg
Med flere bestemmelser
02.09.1954 - Dokumentnr: 5603 Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1201 Gnr:161 Bnr:795
13.12.1956 - Dokumentnr: 12102 Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1201 Gnr:161 Bnr:983

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har
anledning til å tegne
boligkjøperforsikring. Forsikringen gir
kjøper bistand etter avhendingsloven og
dekker all advokatbistand, skadetakster
og utgifter til rettsapparatet.
Forsikringen har ingen egenandel.
Forsikringen tegnes senest på
kontraktsmøtet. Les mer om
forsikringen i salgsoppgaven.
Dokumenter på forespørsel
Reguleringsbestemmelser,
festekontrakt ( i de tilfeller tomten er
festet), vedtekter, husordensregler,
regnskap, budsjett, årsberetning fra sist
avholdte generalforsamling og
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
utleveres på forespørsel til megler.
Produksjonsdato
2019-03-15

Hvitvasking
Megler plikter etter lov 1. juni 2018 nr.
23 om tiltak mot hvitvasking og
terrorfinansiering å innberette
mistenkelige pengeoverføringer.
Forsikring
IF Skadeforsikring
Boligselgerforsikring
Interessenter oppfordres til å gjøre seg
kjent med vedlagte
egenerklæringskjema.

Velkommen til Erleveien!

Erleveien 30B
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Vilkår
For aksjeboliger er det aksjeselskapet
som er hjemmelshaver til selve
eiendommen. Aksjene i selskapet gir
leierett til en bestemt bolig.
Aksjonærene er felles ansvarlige for
borettslagets økonomi.
Ansvar for øvrige aksjonærers gjeld
Boligselskapets inntekter består av
aksjonærenes månedlige
felleskostnader. Dersom noen av
aksjonærene slutter å betale
felleskostnader belaster dette
selskapets likviditet. Selskapet vil i
slike tilfeller kunne få rett til å
tvangsselge den aktuelle aksjen med
tilknyttet leierett til bolig. Gjennom
salget vil selskapet kunne dekke sitt
tilgodehavende. Inntil slikt tvangssalg
er gjennomført vil mislighold av
aksjonærenes betaling av
felleskostnader kunne medføre økte
felleskostnader for de øvrige
aksjonærene.
Opplysninger som fremgår i denne
salgsoppgaven er i hovedsak gitt av
nåværende eier. Megler har også
innhentet informasjon fra andre
tilgjengelige kilder. Interessenter
oppfordres til selv å foreta

undersøkelser som kan ha betydning
for eventulle handlingsvalg forbundet
med bud/kjøp av eiendommen.
Det oppfordres spesielt til å:
• Besiktige eiendommen nøye, gjerne
sammen med bygningskyndig
person
• Undersøke vann- og kloakkforhold
med kommunen.
• Undersøke reguleringsforhold med
kommunen.
• Undersøke sluk/avløp på bad.
Interessenter som mottar informasjon
som oppfattes ikke å sammenfalle med
informasjonen gitt i salgsoppgaven
oppfordres til å ta dette opp med
megler snarest. Eiendommen selges i
den stand den var ved kjøpers
besiktigelse. evt. da kjøper kunne ha
besiktiget eiendommen (as is), jfr.
Avhendingsloven §3-9.
Eiendommen har derfor bare mangel i
følgende tilfeller:
Når kjøper ikke har fått opplysninger
om forhold ved eiendommen som selger
kjente eller måtte kjenne til, og som
kjøper hadde grunn til å regne med å få.
Dette gjelder likevel bare dersom man

kan gå ut fra at det har virket inn på
avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
Når selger har gitt uriktige
opplysninger om eiendommen. Dette
gjelder likevel bare dersom man kan gå
ut fra at opplysningene har virket inn på
avtalen, eller ikke er blitt rettet i tide.
Når eiendommen er i vesentlig
dårligere stand enn kjøper hadde grunn
til å regne med ut fra kjøpesummen og
forholdene ellers. Når eiendommens
tomt har et vesentlig mindre areal enn
opplyst av selgeren. Det forutsettes at
skjøtet tinglyses på ny eier. Dersom
kjøper ikke ønsker at skjøtet skal
tinglyses, må det tas spesielt forbehold
om dette i bud. I de tilfeller hvor
kjøpers kreditor krever forsikring/
garantistillelse fra megler utover de
krav som stilles i lov om
eiendomsmegling må kjøper dekke
eventuelle kostnader forbundet med
dette.
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3.etg

3D tegningene og plantegningene er ikke målbare og overflatebehandlingene er ikke nødvendigvis i samsvar med de faktiske forhold. Avvik kan forekomme.
Erleveien 30B
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Løsøre og tilbehør
Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen
ved kjøpers besiktigelse og annet ikke er avtalt. Det gjøres spesielt oppmerksom på at hvitevarer
ikke medfølger ved overdragelse dersom dette ikke er som en integrert del av innredning.

01. HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte.
02. VARMEKILDER: Ovner, kaminer og panelovner,
uansett festemåte. Varmeovner på hjul
medfølger likevel ikke. Dersom beboelsesrom
mangler oppvarmingskilde ved besiktigelse,
medfølger ikke oppvarmingskilde.
03. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG: TV-antenner og
fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner
(dersom tuneren ikke følger med må dette
særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert
TV/flatskjerm med tilhørende festeanordning
samt musikkanlegg følger likevel ikke med.
04. BADEROMSINNREDNING: Badekar, dusjkabinett, speil, hyller, håndkle- og glassholdere samt
såkalt baderomsinnredning, herunder overskap.
05. SPEILFLISER, uansett festemåte.
06. SKAP: Garderobeskap, kjøkkeninnredning etc.,
selv om disse er løse. Vitrineskap, skjenk og
lignende som ikke er en del av innredningen,
følger ikke med.
07. MARKISER, PERSIENNER OG
GARDINOPPHENG.

10. BOLIGALARM (der denne er knyttet til en avtale
forutsettes det at avtalen kan overdras til
kjøper).
11. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt
holder til disse.
12. POSTKASSE
13. PLANTER, BUSKER OG TRÆR som er plantet på
tomten eller i fastmonterte kasser og lignende.
14. FLAGGSTANG og fastmontert tørkestativ.
15. OLJE/PARAFINFAT: Eventuell beholdning av
parafin/fyringsolje avregnes direkte mellom
partene per overtakelsesdato.
16. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og GASSPEIS.
17. STIGE: Brannstige og lignende der dette er
påbudt, jf. kapittel 2 i Forskrift om
brannforebyggende tiltak. Feiestige der dette
er påbudt, jf. kapittel 2 i Forskrift om
brannforebyggende tiltak.
18. BRANNSLOKNINGSAPPARAT/BRANNSLANGE
og RØYKVARSLER er påbudt jf. Lov om brannog eksplosjonsvern § 6 første ledd

08. AVTREKKSVIFTER av alle slag.
09. LYSKILDER: Kupler, lysstoffarmatur,
fastmonterte «spotlights», oppheng og skinner
med spotlights samt utelys og hagebelysning.
Vegglamper, krokhengte lamper, herunder
lysekroner, prismelamper og lignende følger
likevel ikke med.

Erleveien 30B
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Erleveien 30B

GARANTI Landås
Nattlandsveien 76 B |
5094 Bergen

T: 45 50 50 16 | e: mh@garanti.no
Org.nr: 999 262 309
Megler: Morten Haugervåg

