Narvik/BALLANGEN
Enebolig med en flott beliggenhet i Ballangen

Prisantydning:
Kr. 700.000,‑ + omk.
Adresse:
Kjeldebotnveien 52, 8540 Ballangen
P‑rom/BRA:
Ca. 150/155 kvm
Antall soverom:
3
Tomt:
Ca.1980 kvm. eiertomt

Eiendomsmeglerfullmektig
Ingve Hilstad
M 913 33 768
ih@jenssenogbolle.no

Kjeldebotnveien 52

Fakta om
boligen
Omkostninger for kjøper:
Kr. 700.000,‑ (Prisantydning)
Dokumentavgift: 2,5 % av kjøpesum til
Staten.
Tinglysing av skjøte: Kr 585,‑
Tinglysing av pantedokument: Kr 585,‑.
Pantattest: Kr 172,‑.
Dersom eiendommen selges til
prisantydning vil omkostningene bli kr
18.842,-, totalt kr 718.842,Evt. boligkjøperforsikring, kr 11.500,‑
Byggeår:
1965
Parkering:
Parkering på eiendommen
Verditakst
Kr. 950.000,‑
Kommunale avgifter:
Kr. 18.156,‑ per år (2020)
Område:
Ballangen
Eiendomstype:
Enebolig
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Kjeldebotnveien 52

Beliggenhet
Eiendommen ligger cirka 1 km fra Ballangen
sentrum mot Kjeldebotn.
Boligen ligger på en liten høyde med flott utsikt
mot sjøen og gode solforhold.
Nærhet til fine turområder.
Kort avstand til skole, barnehage, dagligvare og
forretninger i sentrum.
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Meglers
vurdering
Romslig enebolig med en flott beliggenhet!
Boligen ligger fint til med gode sol‑ og
utsiktsforhold.
Perfekt for deg som ønsker å gjøre arbeid selv
for å sette ditt eget preg på boligen.
Oppgradering/renovering må påregnes.
Stor tomt med gode muligheter for etablering
av garasje.
For den som ønsker utleie er det også
muligheter for å etablere en hybel i
sokkeletasjen.
Kontakt megler for å avtale visning.
Bilde 1: Kjøkken
Bilde 2: Stue
Bilde 3: Spisestue
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Gruset oppstillingsplass på eiendommen
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Kjeldebotnveien 52

Innhold
1. etasje:
Yttergang, trappegang,
mellomgang, kjøkken, 2 stuer og
bad.
Sokkeletasje:
Yttergang, mellomgang, stue/
te‑kjøkken, 3 soverom, wc-rom
og bod.
Bad i 1. etasje
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Kjeldebotnveien 52

Stue/Te-kjøkken i sokkeletasjen

Det er totalt 3 soverom i boligen,
alle i sokkeletasjen.
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Kjeldebotnveien 52

Plantegning

Plantegning

1. etasje ‑ Illustrasjon av plantegning ‑ 2D

1. etasje - Illustrasjon av plantegning ‑ 3D
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Plantegning

Plantegning

Sokkeletasje - Illustrasjon av plantegning - 2D

Sokkeletasje - Illustrasjon av plantegning - 3D
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Informasjon om eiendommen
Eiendom:
Gnr. 340, bnr. 344 i Narvik
kommune.
Adresse:
Kjeldebotnveien 52
8540 Ballangen
Prisantydning:
Kr. 700.000,‑
Eier/hjemmelshaver:
Karl Oddvar Bakkehaug's
dødsbo v/arvinger
Eierform:
Eiet
Tomten:
Tomten er opparbeidet med
plen og prydbusker, gruset
parkeringsplass. Plen og
annen opparbeidelse er ikke
vedlikeholdt de siste år.
Tomtearealet og plassering av
tomtegrenser er ikke sikre.
Arealet som er gitt er basert
på eldre
skylddelingsforretninger og er
ikke ført inn i kartet av
kommunen.
Det står en garasje og et uthus
like ved tomtegrenser. Begge
deler fremstår å naturlig høre
til eiendommen, men ut fra
skylddeling og kart, hører ikke
dette til salget.
Målebrev:
Skylddelingsforretning
Beliggenhet:
Eiendommen ligger cirka 1 km
fra Ballangen sentrum mot
Kjeldebotn. Boligen ligger på
en liten høyde med flott utsikt

mot sjøen og gode solforhold.
Nærhet til fine turområder.
Byggeår:
1965
Bebyggelse:
Eiendommen består av en
enebolig over to plan.
Areal og P‑rom:
BRA: ca. 155 m²
P‑rom: ca. 150 m²
Arealberegninger i denne
salgsoppgaven er angitt ihht.
veileder for NS 3940.
Rommenes bruk kan være i
strid med byggeforskriftene
selv om de er måleverdige.
Inneholder:
1. etasje:
Yttergang, trappegang,
mellomgang, kjøkken, 2 stuer
og bad.
Sokkeletasje:
Yttergang, mellomgang, stue/
te‑kjøkken, 3 soverom, wc.rom
og bod.
Standard:
Boligen bærer preg av
manglende oppgraderinger/
vedlikehold og må anses som
et oppussing‑/
renoveringsobjekt
Kjøkken med slette malte
fronter fra byggeår, er slitt og
preges av alder. Parkett på
gulv, malte plater og strier på
vegg.
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Bad innredet med servantskap
og overskap, toalett og
badekar. Belegg på gulv antatt
fra byggeår, trefiberplater på
vegg antatt fra tidlig 2000‑tall.
Støpejernssluk i gulv. Gulv har
rørgjennomføringer og
sveiser/hjørner som ikke kan
anses som å være tett.
Toalettrom i sokkeletasje med
overflater trolig fra byggeår.
Vinyltapet og våtromsplater
på vegg, belegg på gulv.
Overflater er i all hovedsak fra
byggeår og består av parkett,
belegg og teppe på gulv, mens
vegger har malte plater, strie
eller panel. Normal standard
fra byggeår.
Varmtvannsbereder på 194
liter produsert i 2005 plasser i
bod.
Nyere inntaksrør og
hovedstoppekran, ellers er rør
fra byggeår.
El‑anlegg i hovedsak fra
byggeår unntatt kurs til
varmepumpe samt noe kabler
og stikk i yttergang.
Sikringsskap med
skrusikringer.
Varmepumpe plassert i stuen.
Opplegg for vaskemaskin og
sluk i gulv i rom i sokkeletasje,
rom kan ikke anses som
vaskerom med tanke på
overflater og standard.
Se for øvrig "Tilstandsrapport"
utført av Takstfabrikken AS v/
Jonas Grønnli, datert
16.03.2020.

Kjeldebotnveien 52

Byggemåte:
Boligen er trolig fundamentert
på løse masser som sand/
leire.
Krypkjeller under deler av
boligen, ventilert med ventiler i
yttervegg.
Grunnmur av murt
betongstein som er utvendig
pusset. Noe sprekker/riss
trolig på grunn av setninger i
massene over tid.
Drenering hvor det er synlig
grunnmurspapp på bakside og
en av kortveggene gjort for
cirka 20‑30 år siden.
Utvendig fasade av malt
trepanel og fasadeplater.
Kledning bærer preg av
manglende vedlikehold.
Råteskader ved gesims/
takkasse.
Vinduer og dører fra byggeår
med isolerglass, ett vindu i
stue hvor det er byttet glass
på 1990‑tallet samt to vinduer
i sokkel som er fra1979.
Koblet vinduer i balkongdører,
ytterdør og kjellervinduer mot
baksiden. Råteskader og
manglende vedlikehold i
vindusrammer. Vinduer bør
byttes.
Overlysvindu i bad, trolig fra
byggeår.
Tak konstruert med flatt tak/
svak fall mot bakside av bolig.
Tekket med asfaltpapp, ukjent
alder. Noe reparasjoner i
senere tid i forbindelse med
en lekkasje. Tak bør utbedres.
Peisovn med glass plassert i
stue. Åpen peis i stue er
blindet/ikke i bruk. Tidligere
oljefyring i boligen. Nedgravd

tank på eiendommen i ukjent
stand.
Boligen er å anse som et
oppussing‑/renoveringsobjekt.
Se for øvrig "Tilstandsrapport"
utført av Takstfabrikken AS v/
Jonas Grønnli, datert
16.03.2020
Parkering:
Parkering på eiendommen
Kommunale avgifter:
Kr. 18.156,‑ per år. (2020)
Avgiftene inkluderer
eiendomsskatt, vann, avløp og
renovasjon.
Oppvarming:
Elektrisk og vedfyring.
Varmepumpe.
Takst:
Verditakst kr. 950.000,‑
Utført av Takstfabrikken AS.
Overtagelse:
Etter avtale med megler.
Energiattest:
Utfyllende energiattest fås ved
henvendelse til saksbehandler.
Servitutter som følger
eiendommen:
På eiendommen er det tinglyst
følgende servitutter/rettigheter
som følger eiendommens
matrikkel ved overskjøting til
ny hjemmelshaver:
15.08.1966 ‑ Dokumentnr:
1523 ‑ Erklæring/avtale
Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver
Ballangen Vannverk AL
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Gjelder denne registerenheten
med flere
04.08.1972 ‑ Dokumentnr:
2104 ‑ Erklæring/avtale
AVSTÅELSE AV GRUNN
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om
telefonledninger/stolper/
kabler/grøfter m.v.
28.02.1986 ‑ Dokumentnr:
1036 ‑ Erklæring/avtale
AVSTÅELSE AV GRUNN for
Ballangen Kommune til anlegg
og
vedlikehold av
vannledningsnett på d.e. m.
div.best.
20.11.1963 ‑ Dokumentnr:
2044 ‑ Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet
opprettet fra:
Knr:1806 Gnr:340 Bnr:101
01.01.2020 ‑ Dokumentnr:
1337422 ‑ Omnummerering
ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1854 Gnr:40
Bnr:344

Kjeldebotnveien 52

Regulering:
Området er ikke regulert, så
kommuneplanen er gjeldende.
Området er i all hovedsak
bebygget med eneboliger.
Utfyllende reguleringsplan fås
ved henvendelse til
saksbehandler.
Vei/vann/avløp:
Offentlig vann og avløp.
Adkomst fra fylkesveis via
privat vei som deles med
nabo. Veirett ligger vedlagt
salgsoppgaven.
Ligningsverdi:
For år 2018
Primærverdi kr. 373.685,‑
Sekundærverdi kr. 1.345.265,‑
Adkomst:
Adkomst via privat vei fra
fylkesvei. Privat vei deles med
nabo, veirett foreligger.
Hvitevarer:
Hvitevarer medfølger i salget.
Meglers vederlag:
Kr. 85.000,‑
"Solgt som den er"
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.
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I lov om avhending av fast
eiendom fremgår at
eiendommen skal overdras
med de innredninger og
gjenstander som etter lov,
forskrift eller annet offentlig
vedtak skal være der. Varige
innretninger og utstyr, som
enten er fastmontert eller
særskilt tilpasset boligen
medfølger. Bestemmelsene
kan fravikes ved avtale
mellom kjøper og selger.
Hvitvasking:
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.
Oppgjør:
Foretas av Jenssen & Bolle
Eiendomsmegling AS
Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet
boligselgerforsikring og
interessenter anmodes om å
sette seg inn i vedlagte
dokumenter vedrørende dette.
Boligkjøperforsikring:
Vi gjør oppmerksom på at
kjøper kan tegne
boligkjøperforsikring. Se
vedlagte info fra HELP

Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse:
Ferdigattest forefinnes ikke i
kommunens arkiv
Salgsoppgavedato
22.10.2020
Personopplysningsolven:
I henhold til
personopplysningsloven gjør
vi oppmerksom på at
interessenter kan bli registrert
for videre oppfølgning.
Betalingsbetingelser:
Kjøpesum og omkostninger
må være innbetalt på meglers
klientkonto innen 2 virkedager
før overtakelse.
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
BankID. Megler kan også
kontaktes for tilsendelse av
budkjema, budskjema finnes
også i salgsoppgaven.

nyere tid, eller at de ikke har
bebodd eiendommen, og at de
derfor ikke er kjent med feil
eller mangler utover det som
fremkommer av
salgsmaterialet. Kjøper gjøres
oppmerksom på at boligen
ikke vil bli ytterligere ryddet/
rengjort/hovedrengjort i
forbindelse med overtagelsen.
Så lenge arvingenes kunnskap
om eiendommen er begrenset,
oppfordres kjøper til å foreta
nødvendige undersøkelser.
Ansvarlig megler:
Johnny Bolle
Daglig leder/
Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 905 20 440
E‑post: jb@jenssenogbolle.no
Eiendomsmeglerfullmektig:
Ingve Hilstad
Eiendomsmeglerfullmektig
MNEF
Mobil: 913 33 768
E‑post: ih@jenssenogbolle.no

All budgivning må foregå ved
skriftlighet. Ikke nøl med å ta
kontakt dersom det er behov
for bistand for å gi bud.
Annet:
Det gjøres spesielt
oppmerksom på at dette er
salg av eiendom for et
dødsbo. Det må legges til
grunn at ingen av arvingene
har bebodd eiendommen i
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Viktig informasjon
As is:
Eiendommen selges i den
forfatning den er under
visning. Salget følger
avhendingsloven § 3‑9: ”Endå
eigedomen er selt ”som han
er” eller med liknande allment
atterhald, har eigedomen
likevel mangel der dette følger
av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen
har også mangel dersom han
er i vesentlig ringare stand enn
kjøparen hadde grunn til å
rekne med ut ifrå
kjøpesummen og tilhøva ellers
.” Kjøper kan derfor ikke
påberope seg noen andre
bestemmelser etter avhl.
Kapittel 3, enn det som følger
direkte av § 3-9. Dette
reduserer selgers ansvar etter
avhendingsloven og vil være
en del av kontraktsvilkårene,
dersom man ikke reserverer
seg mot avhl. § 3-9 ved
budgivning.

NB!
Alle bud skal inngis skriftlig til
megler. Det første budet skal
inngis på budskjema påført
budgivers signatur. I tillegg må
budgiver ha legitimert seg.
Senere bud kan inngis per
e‑post, SMS: eller per fax til
megler. Megler skal så snart
som mulig bekrefte skriftlig
ovenfor budgiver at bud er
mottatt. Bud som ikke er
skriftlig, eller som har kortere
akseptfrist enn til kl. 12.00
første virkedag etter siste
annonserte visning, vil ikke bli
formidlet til selger. Et bud er
bindende for budgiver når
budet er kommet til selgers
kunnskap. Selger står fritt til å
akseptere eller forkaste
ethvert bud, og er således ikke
forpliktet til å akseptere det
høyeste budet på
eiendommen. Megler skal, i
den grad det er nødvending og
mulig, informere de involverte i
budrunden skriftlig om status i
budgivningen.

Spørsmål til megler:

Megler er forpliktet til å legge
til rette for en forsvarlig
avvikling av budrunden, og for
at budene skal kunne bli
behandlet og videreformidlet
skriftlig til alle involverte
parter, må ethvert bud ha en
tilstrekkelig lang akseptfrist.
Selger må skriftlig akseptere
budet før budaksept kan
formidles til budgiver.
Budforhøyelser skal derfor ha
akseptfrist på minimum 30
minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å
få utlevert kopi av
budjournalen straks etter at
handel er kommet i stand. Alle
som har inngitt bud på
eiendommen kan på
forespørsel få en kopi av
anonymisert budjournal etter
at budrunden er avsluttet. For
øvrig vises til det
«Forbrukerinformasjon om
budgivning», som er inntatt i
salgsoppgaven.

Tilstandsrapport for bolig
Med arealmåling og markedsverdi

Kjeldebotnveien 52
8540 BALLANGEN
Gnr. 340 Bnr. 344 Fnr. 0 Snr. 0
1806 Narvik kommune

Benevnelse
Enebolig

BtA
155 m²

Tomteareal

1 980 m²

Byggeår 1965
Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon.
Oppdragsnr./tef.nr. 520577
Befaringsdato
17.02.2020
tapportdato
16.03.2020
tapportansvarlig
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Takstfabrikken AS
Takstingeniør: Jonas Grønnli
SIVA II - Bjørkåsveien 20, 8540 BALLANGEN
Tlf.: 76928100
E-post: post@takstfabrikken.no

Markedsverdi

Kr. 950 000

Tilstandsrapportforbolig
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:
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.
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Tilstandsrapportforbolig

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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Personvern
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/
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/520577

Egne premisser
Oppdraget er utført ai en ekstern og uaihengig takstingeniør som følger det regelierk og de etiske regler Norsk Takst
har fastsatt for medlemmene. Oppdraget omfatter: Tilstandsrapport ai enebolig. Befaringen ble gjennomført: 17.02.2020.
Vær og lysforhold ied befaring: Oierskyet. På befaringen er målinger utført med: Protimeter MMS2 fuktmåleutstyr, Flir E5
iarmekamera, Leica D510 aistandsmåler og andre ierktøy som rettholt/rei, iater, tomstokk. Det gjøres spesielt
oppmerksomt på at det er kontrollert iisuelt og med stikkprøier. Ingen konstruksjoner ble åpnet for kontroll. Større feil
og mangler i boligen som for takstmannen ikke iar mulig å se/kontrollere kan forekomme, takstmannen kan ikke stilles
ansiarlig for dette. Opplysninger gitt ai rekiirent er tatt med som grunnlag i kontrollen. Ved kjøp/salg
har kjøper undersøkelsesplikt.

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

Kjeldebotnieien 52
8540 BALLANGEN
1806 Nariik
Gnr 340
Bnr 344
Fnr
Karl Oddiar Bakkehaug
Karl Bakkehaug
17.02.2020
Opplysninger gitt ai Anders Bakkehaug. Tilstede på befaringen: Jonas Grønnli, takstmann.

0

Snr

0

Bygninger på eiendommen
Type bygg
Enebolig

Byggeår
1965

Rehab./ombygd år

Dokumentkontroll
Skylddelingsforretninger
Dokumentasjon på ettermontert elektrisk anlegg
Registrerte avvik fra eiers egenerklæring
Hjemmelshaier er død, det er ikke fyllt ut egenerklæringsskjema.

Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgått

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

Enebolig på to plan, oppført i 1965.
Sentrumsnært og flott utsikt oier fjorden og naturen.
Boligen bærer preg ai manglende iedlikehold oier mange år og iil kreie omfattende arbeider på sikt. Tak, iinduer deler
ai fasade bør oppgraderes eller byttes innen kort tid.
Inniendig er det i all hoiedsak standard fra byggeår med få unntak.
Det må ses som påregnelig at det kan iære skjulte feil i boligen.
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Arealopplysninger
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.
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.
Bruttoareal
BTA
90

SUM
82

Sokkeletasje

90

73

68

5

Sum

180

155

150

5

Vann: Tilknyttet offentlig iann.

Sum alle bygninger

180

155

150

5

Kloakk: Tilknyttet offentlig ailøp.

Enebolig
Etasje
1. etasje

Bruksareal (BRA)
P-ROM
S-ROM
82
0

Romfordeling
Primære rom
Sekundære rom
Yttergang, trappegang,
mellomgang, kjøkken, 2 stuer og
bad
Yttergang, mellomgang, iaskerom Uisolert bod med jordguli

Beskrivelse
Tomtearealet og plassering ai tomtegrenser er ikke sikre. Arealet som er gitt er basert på eldre skylddelingsforretninger
og er ikke ført inn i kartet ai kommunen.
Det er gått ut en eiendom som heter "Lund 2" etter denne eiendommen ble gått ut. Skylddelingsforretningen til "Lund 2"
beskriier ganske godt hior dens grenser går, noe som igjen beskriier hior Kjeldebotnieien 52s grenser går.
Det kommer frem ai skylddelingsforretningen til nok en eiendom som ikke er gått ut i kartet "Staiberg"som grenser til
eiendommen på nord-østlige side (ikke bebygget), at det er etablert en iei som går fra fylkesieien på østre side ai "Lund
2", denne ieien er til felles bruk til samtlige parseller i det området. Veien som omtales er den ieien som pr. idag er i bruk
som tilkomst til Kjeldebotnieien 52 og 54.
Det står en garasje og et uthus like ied tomtegrenser. Begge deler fremstår å naturlig høre til eiendommen, men ut fra
skylddeling og kart, hører ikke dette til salget.
Det er iidere lagt frem et kart som ble håndtegnet i 1970 ai eiendommen "Høgår" som Kjeldebotnieien 52 er gått ut fra.
Dette iar tegnet før "Lund 2" ble opprettet, men bekrefter de tomtegrenser takstmannen mener gjelder.

Kommentarer til arealberegningen
Bruksareal (BRA) er målt, mens brutto areal (BTA) er beregnet.
Kommentarer til planløsningen
Alle hoiedelementer som inngang, stue, kjøkken og bad er samlet i 1. etasje med inngang fra terreng, mens iaskerom og
alle soierom er i sokkeletasje.
Det er to stuer i 1. etasje, hior den minste kan benyttes som soierom, men det er ikke plass til iaskemaskin i 1. etasje uten
ombygging.

Spesielle forhold
Utleieforhold
Borett
Konsesjonsplikt
Forkjøpsrett
Har boligen liisløpsstandard

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Opplysninger om adkomst, vann og avløp
Vei: Veien mellom fylkesieien og boligen er priiat eid og er gruset. Det er tinglyst bruksrett til denne.
Parkering: Rikelig med parkering på eiendommen.

Opparbeidelse: Tomten er opparbeidet med plen og prydbusker. Gruset parkeringsplass. Takstmannen gjør
oppmerksomt på at tomten iar dekket med snø ied befaringen, opplysninger er enten gitt ai rekiirenten eller basert på
offentlige flyfoto. Plen og annen opparbeidelse er ikke iedlikeholdt de siste år.

Teknisk verdiberegning
Bygg A: Hoiedbygg

Beregnede byggekostnader
Verdireduksjon
Beregnede byggekostnader etter fradrag

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

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

53% =
=
+
=

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

3 042 380
1 612 461
1 429 919
1 429 919
350 000
1 780 000

Markedsanalyse
Det er de siste årene solgt flere boliger mellom sentrum og Slottstrand som gir godt grunnlag for å sette markedspris.
Boligen på denne eiendommen bærer preg ai manglende iedlikehold og oppgraderinger gjennom årene, og
markedsprisen er derfor noe laiere enn boliger fra samme tid i området. Boligens plassering og tomten drar trolig prisen
noe opp da den anses som siært attraktii.
Oppdraget er å sette en markedsierdi i et normalt fungerende marked.
Nedenstående salgsierdi gir uttrykk for hia som kan forientes for eiendommen i dagens marked, størrelse, standard og
beliggenhet tatt i betraktning.

Reguleringsmessige forhold
Det er i følge Nariik kommune ikke egen reguleringsplan for området, så kommuneplanen er gjeldende.
Området er i all hoiedsak bebygget med eneboliger.

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
Verdikonklusjon

Det er ikke tinglyst heftelser som har inniirkning på markedsierdien.
Grunnboken ligger iedlagt.

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:
Markedsverdi

Tomt / område / miljø
Tomteareal

1 980 m2

Kjeldebotnveien52
8540BALLANGEN
Gnr:340Bnr:344Fnr:0Snr:0

Type tomt

Kr. 950 000,-
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Sted og dato
Ballangen, 13.03.2020

Bygg A: Enebolig

Tilstandsrapport
TG 1

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

Beskrivelse
Type masser boligen står fundamentert på: Ukjent, trolig løse masser som sand/leire.
Jonas Grønnli

Fundament: Ukjent, trolig støpt såle under grunnmur som tradisjonelt iar brukt ied oppføringstiden.
Krypkjeller og gulv mot grunn: Krypkjeller under deler ai boligen. Inspisert fra luke i yttergang i sokkeletasje. Var noe
fuktighet i nedre del ai betong, men ikke aliorlig. Det er etablert fuktsperre mot grunnen.
Krypkjeller er ientilert med ientiler i ytteriegg.
Bilder

Fra krypkjeller

Vurdering
Ingen symptomer.
Det gjøres spesielt oppmerksomt at at det ikke er foretatt grunnundersøkelser, det er heler ikke kjent for rekiirent at det
har iært eller er problemer med grunn og fundamenter.
TG 2

Grunnmur
Undersøkelsen omfatter visuell ohservasjon som gjelder sprekker og setninger.

Beskrivelse
Type grunnmur: Hior grunnmur er synlig er det murt betongstein.
Overflatebehandling: Utiendig pusset.
Vurdering
Sprekker/riss: Flere sprekker og riss utiendig hior man klarer å inspisere grunnmur. Trolig på grunn ai små setninger i
massene under boligen oier tid.
Fra bod i sokkeletasje ser man sprekker i grunnmur som trolig har oppstått som følge ai jordpress fra terrenget ied
inngangspartiet/bakside.
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Tiltak / konsekvens
Riss etter setninger kan pusses i.
Trykket fra massene som ligger mot grunnmuren på bakside/mot berg bør tas opp og enten erstattes med bedre
drensmasser eller stable naturstein slik at jord/sand ikke kan presse iertikalt mot grunnmur. Takstmannen understreker at
det ikke er kjent om sprekk har oppstått før eller etter nåiærende drenering ble etablert.
TG 2

Drenering

TG 3

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
Utiendig fasade: Noe malt trepanel og noe fasadeplater.
Bilder

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

Beskrivelse
Drenering: Bakre side samt en ai kortieggene ble drenert på nytt for rundt 20 til 30 år siden. Det er synlig grunnmurspapp
på disse sidene.
Bilder

Under innvendig trapp

Vurdering
Fall i terreng ut fra vegg: På baksiden ai boligen, mot berg, er det fall MOT boligen. Dette fører til at regniann og
smelteiann fra terrenget ledes mot grunnmur og gir unødiendig høy påkjenning på drenering som igjen får kortere
leietid. Etter en tid iil iann komme inn i kjeller.
Man ser saltutslag enkelte steder på grunnmur fra kjeller som tyder på at det har iært en del iann mot grunnmur. Man
kan regne med at det er saltutslag også på de iegger under terreng som er lektet ut/platekledd inniendig.
For å kontrollere at dreneringsrør er åpen er det nødiendig med kamerakontroll. Slik kontroll omfattes ikke ai oppdragets
normale forutsetninger, og må derfor iurderes som en eientuell tilleggstjeneste
Tiltak / konsekvens
Det kan med fordel etableres åpen grøft eller steinsatt grøft mellom berget og boligen med fall på grøft slik at
smelteiannet fra terrenget bak boligen ledes bort fra grunnmur.

Fukt/råte: I selie fasadekledning er det ingen store utfordringer annet enn at det er behoi for noe skraping og maling,
mens i trekledningen ied gesims/takkasse er tydelige råteskader.
I hjørnebord og kledning som er nært terrenget iar det siært høyt fuktinnhold, deliis på grunn ai at det har ligget snø
inntil bordene, og deliis på grunn ai lekkasje/manglende nedløpsrør fra takrenner.

Levetid
Drenssystem med drensledninger
Spyling. Drensledningen spyles. Kontroll i drenskummen:
1 - 5 år aihengig ai påkjenninger.

Lufting: Ingen lufting.

Utskifting. Drensledning og omfylling skiftes ut etter oppgraiing. Ailedning ai iann fra bygningen. Ei. kapillærbrytende
sjikt på grunnmur utbedres, skiftes.
20 - 60 år aihengig ai påkjenninger.
Kjeldebotnveien52
8540BALLANGEN
Gnr:340Bnr:344Fnr:0Snr:0

Vurdering
Vedlikehold/standard: Trekledningen bærer preg ai manglende iedlikehold. Platekledning (ukjent type, trolig
sementbaserte eller eternittplater) flasser maling enkelte steder.
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Musebånd: Ingen musebånd.
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Tiltak / konsekvens
For å hindre råte: Kledningen iaskes og påføres soppdrepende middel. Løs maling og alt nedbrutt tre fjernes ned til friskt
tre. Flekker med bart treiirke og eksponert endeied grunnes med penetrerende oljegrunning og flekkmales. Til slutt
påføres to strøk maling.
Det som er råteskadet må fjernes og erstattes.

Vurdering
Konstruksjonen er ikke åpnet, derfor ikke mulig å dokumentere hiordan det er bygget opp, eller tilstand. Visuelt inspisert
utiendig, stikkprøier tatt inniendig.
Rekiirenten opplyser at det tidligere er utført noe reparasjoner ai taktekket i forbindelse med lekkasje. Det er ukjent hia
som ble gjort. Takstmannen ser at det er byttet noe beslag på den ene siden ai taket samt at det er noe nyere takpapp på
de deler som iar synlig/ikke dekket med snø.

Levetid
Maling på panel: Beregnet leietid 6-12 år aihengig ai type maling og påkjenning.

Synlige skjeiheter: Ingen.
Missfarge/fukt og gjennomføringer på undertak: Ikke mulig å kontrollere.
TG 3

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.

Beskrivelse
De fleste iinduer og dører er fra byggeår og er ai typen isolerglass med unntak ai ett iindu i stue som er fra 1990-tallet
(nytt glass i eldre ramme) samt to iinduer i sokkel som er fra 1979. Ellers er glass i begge balkongdører, ytterdør samt
kjelleriinduer på bakside ai typen koblet iinduer som ikke har isolerte glass.

Vannbord og raftekasse: Råteskadet.
Vindskier og beslag: Råteskadet. Det mangler takrennebeslag/takfotbeslag flere steder. Taktro/treiirke i disse områdene er
råteskadet.
Ventilering ai kaldloft: Trolig ingen - ikke mulig å kontrollere.
Tiltak / konsekvens
På grunn ai alder, type konstruksjon og tidligere lekkasjer, anbefales taktekket/takpappen byttet. I den forbindelse bør
man kontrollere taktro/panel og selie konstruksjonen.
All råteskadet materiell må skiftes ut.

Vurdering
Råte/skader: Samtlige iindusrammer har tegn til råteskader og manglende iedlikehold.
Glass: Flere glass er punktert. Glass i sidefelt ied ytterdør er knust.
Funksjon: Flere ai iinduene lot seg ikke åpne uten makt.
Det er tatt tilfeldig stikkprøier ai trefuktighet i karmer og sålebenk/iannbord: Høy fuktinnhold registrert flere steder.
Tiltak / konsekvens
Det iil iære mulig å bruke de iindusrammer som er montert, men med tanke på alder, isolasjonsierdi og tilstand er det å
anbefale å erstatte alle iinduer inklusiie ramme.
Levetid
Kontroll og justering. Vinduene justeres og det skiftes tetningslister. Hengsler og lukkemekanismer smøres.
2 - 8 år aihengig ai påkjenninger.
Maling: 6 - 16 år aihengig ai påkjenninger.
Leietid treiindu:
20 - 60 år aihengig ai påkjenninger.

TG 2

Taktekking
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.

Beskrivelse
Type yttertak: Taket iar dekket med snø ied befaringen. All informasjon rundt dette er gitt ai rekiirenten.
Alder: Ukjent. Antatt fra byggeår med noe oppgraderinger senere.
Vurdering
Rekiirenten opplyser at det tidligere er utført noe reparasjoner ai taktekket i forbindelse med lekkasje. Det er ukjent hia
som ble gjort. Takstmannen ser at det er byttet noe beslag på den ene siden ai taket samt at det er noe nyere takpapp på
de deler som iar synlig/ikke dekket med snø.
Det ble ikke oppdaget noen lekkasjer fra taket på befaringsdagen, men det er rimelig å anta at taktekkingen bør skiftes.

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.

Levetid
Utdrag fra Sintef Byggforsk:
Asfalttakbelegg:

Beskrivelse
Konstruksjon: Konstruert med flatt tak/siak fall mot bakside ai bolig.

Omlegging. Gammel tekning børstes ren eller fjernes. Blærer og ialker skjæres ned før nytt belegg legges.
Beregnet leietid: 15 - 35 år aihenging ai påkjenninger.

Undertak: Ukjent. Trolig taktro/panel som er montert på takstoler/sperrer som er tekket med asfaltpapp.

Reparasjon. Lokale skader repareres med lapper ai asfalttakbelegg. Små sår i belegget utbedres midlertidig med asfaltkitt.
Beregnet leietid: 5 - 15 år aihenging ai påkjenninger.

TG 2

Takkonstruksjon

Kaldloft: Ingen kaldloft.
TG 2

Overlys, takluker m.m.
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering.

Beskrivelse
Oierlysiindu på bad.
Kjeldebotnveien52
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Tilstandsrapportforbolig

Vurdering
Det er montert iindu i takkonstruksjonen og en tynnere frostet glassplate under dette. Det iar derfor ikke mulig å
kontrollere takiinduet i sin helhet, men men tanke på alder bør det trolig byttes.
Tiltak / konsekvens
Trolig ingen nødiendige, men takiindu og tekking rundt bør oppgraderes med tanke på alder.
TG 2

Renner, nedløp og beslag
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Beskrivelse
Type takrenner: Plast.
Alder: Antatt 55 år (1965)
Vurdering
Skader: Det er synlige skader og lekkasjer flere steder.

Vurdering
Rekkierk høyde: Oier kjellerinngang: 90 cm.

Takrenneiann ledes iia nedløpsrør til terreng på ett punkt og til rør på ett punkt. Antatt tilkoblet drenering.

Åpninger: På det meste 5 cm.
Skjeiheter: Dekket er konstruert med fall slik at regniann skal renne ai.

Tiltak / konsekvens
Takrenner bør skiftes.

Vedlikehold: Store råteskader i konstruksjonen. Da det er tekket med asfaltpapp ser man ingen skader fra øire side. Under
er det kledd med panel/plater, mens man i fremre del ser tydelige råteskader. Ukjent tilstand under asfaltpappen. Virker
solid.
Rekkierk bærer også preg ai manglende iedlikehold de siste år, men iirker solid.

Levetid
Takrenner/nedløp i plast
Utskifting. Gamle renner og nedløp fjernes. Nytt rennesystem inklusiie beslag og rennekroker monteres.
Leietid 20-30 år aihengig ai påkjenninger.

Tilstandsgrad 3 settes som følge ai manglende rekkierk på betongbalkong samt råteskade i balkong oier kjellerinngang.
Eller fremstår begge balkonger som kraftig bygget.
TG 3

Terrasse, balkonger og utvendige trapper

TG 2

Piper og ildsteder

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres.

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

Beskrivelse
Balkong oier kjellerinngang: Terrasse konstruert i treiirke, tekket med asfaltpapp som tetting. Rekkierk ai treiirke.

Beskrivelse
Type pipe: Antatt teglsteinpipe.
Type ildsted og plassering: Peisoin med glass i stue, ellers ingen. Åpen peis i stue, denne er blindet/ikke i bruk.

Betongbalkong: Støpt terrasse og trapp. Terrenget har seget noe slik at betongtrapp ikke har kontakt med terrenget.
Mangler rekkierk.

Bilder

Bilder

Kjeldebotnveien52
8540BALLANGEN
Gnr:340Bnr:344Fnr:0Snr:0
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Tilstandsrapportforbolig
Vurdering
Bod er ikke utlektet og er luftig.
Det ble utført målinger ai relatii luftfuktighet inne i ieggkonstruksjonen på 3 tilfeldige utialgte steder med luftprobe som
ble borret inn og plassert mellom innerkledningen og grunnmuren. På det høyeste ble det målt 77% relatii luftfuktighet
(RF) må ikke forieksles med trefuktighet som måles på en annen måte. Det ble utført målinger i stue/soierom, wc og på
ett soierom mot ieien.
Målingen mot bakside, målt fra wc, iiser at det iar høy luftfuktighet inne i ieggen. Det ble filmet med inspeksjonskamera
på et mindre område i ieggen hior det fremkommer at det er betongstein som er lektet ut, isolert med mineralull og
kledd med sponplater. Det man kunne se ai lekter iar ai god tilstand. Oppbyggingen er slik det tradisjonelt iar utført,
men ikke å anbefale under terreng.

Vurdering
Pipens synlige sider: Pipe er kledd inn på alle fire sider i 1. etasje mens den i sokkel/kjeller er pusset. Ingen synlige
sprekker hior pipen kan inspiseres.
Ildstedets røykinnføringer: Ok.
Materialer under og bak oinen samt aistand: Fasadetegl bak oinen, metallplate under. Ca 40 cm til nærmeste brennbare
oierflate.
Feielukes plassering og aistand til brennbart materiale: Plassert i iaskerom/kott i sokkel. Betongoierflater rundt med
unntak ai løs lem-guli/platting ai treiirke som ligger løst på groistøpt betong.
Det er ikke lagt frem dokumentasjon på feiing, men det blir opplyst om at dette er utført i regi ai kommunen.
Tiltak / konsekvens
Pipe skal iære mulig å kontrollere og må ikke kles inn slik den er gjort i 1. etasje. Alle fire sider ai teglsteinpipe skal iære
synlig.
Takstmannen anbefaler kontroll ai skorstein utført ai Ofoten Brann.

Beskriielse ai relatii luftfuktighet:
Tørt: under 60% RH
Akseptabelt: 60-75% RH
Fuktig: 75-85% RH
Meget fuktig: 85-100% RH
Vått: 100% RH (kondens)

Tiltak / konsekvens
Anbefaler å starte med å lede oierfalteiann bort fra terrenget før man starter med inniendige forbedringer.
TG 3

Bad - Bad 1. etasje

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
Oierflate iegg: Trefiberplater med fliseimitasjon (ikke ianntette)
Oierflate guli: Gulibelegg.

TG 2

Etasjeskillere

Sluk: Metall/støypjern

Visuelle ohservasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik.

Beskrivelse
Konstruert i treiirke mellom etasjene.

Innredning: Profilerte fronter, heldekkende seriant. Oierskap.

Vurdering
Skjeiheter: Det er utført stikkmålinger med laser for å kontrollere om guli er skjeie. Det ble registrert opp til 19 mm
høydeforskjell mellom punktene. Det er benyttet rettholk/rei på guli som iiser at det er noe kuler og sig i etasjeskillet,
trolig som følge ai setninger. Det samme finner man igjen i etasjen under, så det er trolig massene under boligen som har
satt seg forskjellig. Ikke uianlig for alder.

Ventilasjon: En ientil i iegg. Ikke innluft.

Varmekilde: Stråleoin oier dør.

Alder: Belegg trolig fra byggeår. Veggplater utført noe senere, antatt tidlig 2000-tall.
Bilder

TG 2

Rom under terreng

Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater. Risikokonstruksjoner er henevnt, det vil si konstruksjonstyper
som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt.

Beskrivelse
I bakre del ai sokkeletasje er ytteriegg/grunnmur under terreng. Rommene som ligger mot grunnmur er soierom/stue,
gang, bad og bod.
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Tilstandsrapportforbolig
TG 1

Toalettrom
Visuell ohservasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet.

Beskrivelse
Sokkeletasje
Oierflate iegg: Vinyltapet og iåtromsplater.
Oierflate guli: Gulibelegg
Bilder

Vurdering
Oierflater: Ok.
Sluk og membran: Støypjernssluk. Belegg er klemt slik det skal iære. Guli har rørgjennomføringer og sieiser/hjørner som
ikke kan anses som å iære tett.
Fall: Rikelig med fall mot sluk.
Innredning: Slitte/skadde fronter.
Ventilasjon: Ikke tilstrekkelig. Ingen mekanisk aitrekk og ikke tilluft f.eks. iia spalte i dør.
Tiltak / konsekvens
Badet kan fungere godt slik det er, men får tilstandsgrad 3 da guli ikke anses som tett.

Vurdering
Oierflater trolig fra byggeår. Noe slitt.
Det er sluk i guli.
Topp til blandebatteri/kran mangler.
Stråleoin på iegg.

Levetid
Våtrom, iinylbelegg:
Utskifting ai belegg og underlag
10 - 30 år aihengig ai påkjenninger.

Kjølerom / andre rom
Visuell ohservasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet.

Beskrivelse
Fra toalett i sokkeletasje går man iidere inn til det som tidligere har iært benyttet som potetkjeller/kjølerom. Uisolert rom
uten støpt guli. Betong grunnmur langs to ai ieggene. Platekledd/inniendig iegg mot toalett og soierom.

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.

Vurdering
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TG 1

Kjøkken - 1. etasje

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.

Beskrivelse
Vegg: Malte plater og strie
Guli: Parkett
Oierflate mellom benkeplate og oierskap: Keramiske fliser.
Innredning: Fra byggeår. Slette malte fronter.
Oiergang oppiaskbeslag- iegg: Oppkant på heldekkende seriant.
Himlingsplater henger/er løse i et rom i sokkel

Opplegg for oppiaskmaskin: Nei.
Ventilator: Ja, fra byggeår.
Vurdering
Guli er slitte. Det iises merker etter bilder, matter og møbler på oierflater som følge ai solbleking.
Flere ai oierflatene i sokkel bærer preg ai å tidligere ha hatt høy fuktighet.

Komfyriakt: Nei.
Bilder

Himling/takplater i kjellerstue/tidligere hybel henger kraftig på midten. Det iar ingen tegn til iannlekkasje på platene, så
de er trolig løsnet fra lekter/bjelkene på grunn ai for dårlig innfesting/krymp i materialer. Plater bør tas ned og monteres
på nytt.
TG 2

Innvendige trapper
Visuell ohservasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert.

Beskrivelse
Type trapp: 180 graders siingtrapp
Knirk: Ja, moderat
Oierflatebehandling: Teppeguli både i inn- og opptrinn
Sklisikring: Ja, teppeguli
Vurdering
Det ble tatt stikkprøier for fukt i benkeskapet ied serianten. Normale ierdier.

Skader: Nei, annet enn normal slitasje

Kjøkken er slitt og preges ai alder. Det er lagt fliser på deler ai benkeplate. Noe skader og noe fliser mangler.
Ventilator ble funksjonstestet. Lys fungerer, men ikke iifte. (i etterkant ai befaringen, har rekiirenten fjernet ientilator da
den ikke fungerte).
Parkett ied oppiaskkum er iannskadet, men det ble ikke registrert fukt ied befaringen.

Aistand mellom spiler: 15 cm

Rekkierk høyde: Ytterst på inntrinn er det målt 85 cm

Åpning mellom trinn: 0 (tett)
Annet: Noe løst teppeguli på nedre trinn

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.

Beskrivelse
Oierflater er i all hoiedsak fra byggeår og består ai parkett, belegg og teppe på guli, mens iegger har malte plater, strie
eller panel. Normal standard fra tidsepoken.

Vurdering
Åpninger mellom trinn og spiler samt høyde på rekkierk iar nok rett da den ble montert, men dagens krai sier:
Høyde på rekkierk skal i dag iære minimum 90 cm.
Aistand mellom spiler skal iære maksimalt 10 cm.
Lysåpning mellom trinn skal iære maksimalt 10 cm.
Etter instruks skal tilstandsgrad 2 settes hior lysåpninger ikke er i henhold til dagens forskriftskrai.

Bilder
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Tilstandsrapportforbolig

Tiltak / konsekvens
Det er mulig å enten bytte rekkierk eller endre på det slik at det blir mer sikkert med tanke på fallskader.

TG 2

Terrengforhold

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

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
Varmtiannsbereder: 194 liter, produsert i 2005, plassert i kott/bod i sokkel.
Informasjon som er gitt iedrørende iann og ailøpsrør: Nyere inntaksrør og hoiedstoppekran. Ellers er rør fra byggeår.
Tilknyttet kommunalt ailøpsanlegg.
Lekkasjer: Ingen kjente.
Hoiedstoppekran er plassert bak luke i iegg på soierom i sokkeletasje.
Elektrisk anlegg
Beskrivelse
Sikringskap: Plassert i gang i sokkeletasje. I all hoiedsak skrusikringer.
Annet: El-anlegget er fra byggeår med enkelte unntak som kurs til iarmepumpe samt noe kabler og stikk i yttergang.

Beskrivelse
Like bak boligen er det en bergiegg/høyde. Det ledes en del smelteiann/regniann ned fra denne høyden og mot
boligens bakside. Terrenget faller mot sjøen.
Vurdering
Det kan med fordel etableres åpen grøft eller annen løsning på bakside for å lede oierflate iann bort fra boligen før det
treffer grunnmur.
Vaskerom
Beskrivelse
Det er ikke eget iaskerom i boligen. Det er heller ikke plass på badet til iaskemaskin slik det er innredet pr
befaringsdagen.
I sokkeletasjen er det laget et rom omtrent midt i boligen hior det er laget opplegg for iaskemaskin. Rommet kan ikke
anses som iaskerom med tanke på oierflater og standard.
Det er sluk i guliet og groistøpt oierflate som er dekket med løse trelemmer som benyttes som guli. Ailøp fra
iaskemaskin er ledet med slange direkte til sluk.
Bilder

Varmepumpe i stue.
Bilder

Vurdering
Kun åpenbare feil/mangler kan bli påiist.
Det er lagt frem dokumentasjon og kiittering på det elektriske arbeidet som er utført i forbindelse med oppgradering ai
badet i 1. etasje.
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Gårdsnummer 340, Bruksnummer 344 i 1806 NARVIK kommune

Forretninger:
Type
Omnummerering

Matrikkelutskrift
Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse
Matrikkelenhet:
Gårdsnr 340, Bruksnr 344
Adresse:
Veiadresse:
Oppdatert:

Kommune:
Grunnkrets:
Valgkrets:
Kirkesogn:
Tettsted:

Kjeldebotnveien 52, gatenr 3003
8540 Ballangen
28.09.2019

1806 Narvik
1522
4
10060501
7761

Dato
Forretning:
Matrikkelført:

01.01.2020
01.01.2020

Rolle
Mottaker

Matrikkel
1806/340/344

Arealendring
0,0

Annen forretningstype

Forretning:
Matrikkelført:

05.01.2012
05.01.2012

Berørt
Berørt

1806/340/14
1806/340/344

0,0
0,0

Skylddeling

Forretning:
Matrikkelført:

20.11.1963

Avgiver
Mottaker

1806/340/101
1806/340/344

0,0
0,0

Sentrum
Ballangen
Ballangen
Ballangen

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

Best. grunneiendom
Lund
20.11.1963

Tinglyst:
Matrikkelført:
Har festegrunn:
Skyld:

Ja
Ja
Nei
0,01

Landbruk:
Antall teiger:
Seksjonert:

Nei
1
Nei

Fiktive grenser

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.

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 17.02.2020 10:05 – Sist oppdatert 17.02.2020 10:05
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)
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Gårdsnummer 340, Bruksnummer 344 i 1806 NARVIK kommune

Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter
Bygning 1 av 2: Enebolig (Kilde: Massivregistrering)
Opplysninger om boliger/bruksenheter:
Adresse
Type
Kjeldebotnveien 52
Bolig
Bygningsopplysninger:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilde:
Oppvarming:
Avløp:
Vannforsyning:
Bygningsnr:
Etasjeopplysninger:
Nr
Ant. boliger
H01
1

BRA Kjøkkenkode

Ikke oppgitt
Tatt i bruk

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

189405057

BRA:

Bolig

Annet

Totalt

Antall rom

Bad

WC

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

1
1

Bolig

Annet Totalt

BTA:

Kulturminner:
Ingen kulturminner registrert på bygningen.
Bygning 2 av 2: Garasjeuthus anneks til bolig
Opplysninger om boliger/bruksenheter:
Adresse
Type
Ingen registrert adresse
Unummerert
bruksenhet
Bygningsopplysninger:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilde:
Oppvarming:
Avløp:
Vannforsyning:
Bygningsnr:
Etasjeopplysninger:
Nr
Ant. boliger
H01

BRA Kjøkkenkode

Annet som ikke er næring
Tatt i bruk

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

20628464

BRA:

Bolig

Annet
30,0

Totalt
30,0

Antall rom

Rammetillatelse:
Igangset.till.:
30,0 Ferdigattest:
30,0 Midl. brukstil.:
Nei Tatt ibruk (GAB):
Antall boliger:
Antall etasjer:

BTA:

Bolig

Bad

WC

29.01.1999
04.05.1999
11.01.2000
1

Annet Totalt

Kulturminner:
Ingen kulturminner registrert på bygningen.
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VIKTIG: Antatte tomtegrenser

Grunneiendom 1806-340/344/0

Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:3000 ved A4 liggende utskrift
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OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og
plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov,
forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er
fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva
som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal
følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven,
kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør
medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.
Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende
leverandørgaranti.
Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.
VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående
biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller
fastmonterte varmekilder på visning.

TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tvboks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg
følger ikke med (se også punkt 12).
BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte
glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i
garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.
KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.
MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og
liftgardiner medfølger.
AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.
SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.
LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte «spotlights», oppheng og skinner med spotlights samt utelys og
hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til
sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.
INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som
brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun
styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.
UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.
POSTKASSE medfølger.
UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks.
badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange,
medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne
medfølger ikke.
FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.
SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.
GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.
BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.
BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers
plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge
med ved salg av eiendom.
SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler
til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.
GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Listen er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge, og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende
fra 1. Januar, 2020.

OfotenoBrannoIKS

NARVIK KOMMUNE
8501 NARVIK

FAKTURA
BAKKEHAUG KARL ODDVAR DØDSBO
C/O ANDERS BAKKEHAUG
ALFANÅSVEIEN 2
8540 BALLANGEN

Fakturanr.

900495814

Kundenr.
Fakturadato

70050
10.02.2020

Forfallsdato
Bankkonto
KID
Fakturabeløp NOK
Utsteder
Organisasjonsnr.
Vår ref.
Telefon
Deres ref.

Eiendom 340/344/0/0/1 - Kjeldebotnveien 52
Eier
BAKKEHAUG KARL ODDVAR DØDSBO

Termin

02.03.2020
63700509054
00070050002000016
4539,00
Komm eiendomsavgifter
959469059MVA
Foretaksregisteret
76912000

01 01.01.20-31.03.20

Proconet AS
Ordrenr

Deres ref.:
Bakkehaug Karl Oddvar

Arkiv: M71
Saksnr:

Saksbehandler:
Preben Bjerke

Dato:
28.01.2020

MEGLERSPPLYSNINGER
Kommune:
Gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnr:
Adresse:

1806 Narvik kommune
340 344 0 0
Kjeldebotnveien 12

Siste feiing: 11.10.2010 Siste tilsynsdato: 11.01.2010
GEBYRTYPE
EIENDOMSSKATT BOLIG
VANN FASTGEBYR
VANN BOLIG
AVLØP FASTGEBYR
AVLØP BOLIG
RENOVASJON MIDDELS

GRUNNLAG ENH.
1045800,00 Prom
150,00
m2
150,00
m2
150,00
m2
150,00
m2
1,00 Boli

PRIS ANDEL FRA-TIL DATO
4,50
1/1 010120-310320
8,05
1/1 010120-310320
13,42
1/1 010120-310320
10,18
1/1 010120-310320
18,22
1/1 010120-310320
3280,00
1/1 010120-310320
Netto
MVA
Øreavrunding
Å betale NOK

Grunnlag MVA høy sats: 2690,13, MVA: 672,53

TERMINBELØP
1176,52
377,35
629,06
477,19
854,06
1025,00

MVA
25%
25%
25%
25%
25%

3866,65
672,53
-0,18
4539,00

Skorsteinsløp på Enebolig: Teglstein
Type

Plassering og sot-/feieluke
/Tak

Status

Status siste
06.06.2016: Ikke feiet

Siste
11.10.2010

Neste
06.06.2018

Frekvens
2

Ildsted:
Type/Fabrikat

Mont.år

Plassering

Status

Siste / neste tilsyn

Vi tar forbehold om skjulte feil og mangler.
Vennlig hilsen
Preben Bjerke
Feiersvenn

Spørsmål ang grunnlag for komm.eiendomsavg. kan rettes til flg tlfnr:
Vann/avløp/slam tlf 76913700. Eiendomsskatt/festeavg tlf 76913529. Renovasjon HRS 76922000.
Feiing tlf 76913570. Spørsmål om betaling av faktura rettes til tlf 76912243 mellom kl 10-1400.
Ved betaling etter forfall påløper forsinkelsesrenter med 9,50 % p.a. og purregebyr kr 70,-.
IBAN NO6263700509054

BIC NDEANOKKXXX

eFakturareferanse

00070050 AvtaleGiroreferanse

00070050002000016

OfotenoBrannoIKS
Forebyggendeoavdeling
8512oNARVIK

BESØKSABRESSE:
Brannbakkeno1
8514oNARVIK

o
o

ORG.NR.:o993o194o964oMVA
E-POST:opost@ofoten-brann.no

Budskjema
Undertegnede avgir herved følgende bud på eiendommen: Kjeldebotnveien 52 med matrikkel Gnr. 340, bnr. 344
i Narvik kommune.
Pris kr.: …………………………………………00/100
Skriver kroner…………………………………………….………………….……………………………….. + omkostninger i h.t. salgsoppgave
Finansieringsplan:
Lånegiver: ……………………..………..……….. Tlf.: ………..……………..….. Saksbeh.: ………………………..………….. kr.: …………….………..
Eventuell egenkapital: .…………………………………………………………..………..………..………..………..………..……….kr.: …………….………..

HELP Boligkjøperforsikring

Ønsket overtagelsesdato: ………………………………………………………
Eventuelle betingelser/forbehold: ………………………………………………………………………..………..………..………..………..………..……..
Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgavene og teknisk prospekt samt å ha besiktiget eiendommen. Budet
er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om
budgivning. Budskjema kan printes ut og leveres eller sendes pr. telefaks til meglerkontoret. Budskjemaet kan også
scannes og sendes direkte pr. e‑post til megler, men du må samtidig ringe megler og forsikre deg om at han har mottatt
budet.
As is: Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger avhendingsloven § 3‑9: ”Endå eigedomen er
selt ”som han er” eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8.
Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut ifrå
kjøpesummen og tilhøva ellers .” Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn
det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontrakts/
vikårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgivning.Ved budaksept plikter budgiver å framlegge
finansieringsbevis tilsvarende endelig kjøpesum fra budgivers långiver såfremt annet ikke er avtalt i budgivningen.

Undertegnede er innforstått med at ovennevnte tilbud er bindende for budgiver dersom dette aksepteres av
selger innen: Dato:……………..…kl:…………. og gjelder som kjøpekontrakt inntil endelig kontrakt blir opprettet.
Navn:______________________________________		

Navn: ______________________________________

Personnr.: _________________________________		

Personnr.: _________________________________

Adresse: ___________________________________		

Adresse: ___________________________________

Postnr./sted: _______________________________		

Postnr./sted: _______________________________

Telefon/mobil: _____________________________		

Telefon/mobil: _____________________________

E‑post: _____________________________________		

E‑post: _____________________________________

Ovennevnte budgivere har gjensidig fullmakt av hverandre til å øke budet via sms/mail/skrifltig, utover dette bud, og er
gjensidig bindende for begge parter.

Narvik, _______ , _______ , _______
Sign.: _______________________________________ Sign.: ______________________________________

Jenssen & Bolle AS, Kongens gate 34, 8514 Narvik
Telefon:76 96 79 50
www.jenssenogbolle.no

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers
forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring
+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

PRISER
Borettslag/aksjeleilighet:
Kr 4 100
Selveierleilighet/rekkehus:
Kr 7 400
Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt
Kr 11 500
PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til
boligkjøperforsikring og fornyes årlig
– om du ønsker det.

•
•
•
•
•
•
•

Samboeravtale/ektepakt og arv
Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
Utleie og naboforhold
Tomtefeste, veirett og andre servitutter
Plan- og bygningsrett
Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp.
Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra
Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.
PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøperforsikring.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til
advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.
PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.
Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som
kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype,
samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen
bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller
post@help.no.

Æ kjenne ditt nærområde

Kontakt
Ingve Hilstad

EIENDOMSMEGLERFULLMEKTIG MNEF
M 913 33 768
ih@jenssenogbolle.no

Jenssen & Bolle AS
Organisasjonsnummer: 984 960 379
PB 246 / Kongens gate 34, 8503 Narvik
www.jenssenogbolle.no

