Narvik/Fagernesskrenten
Innflytningsklar 5‑roms andelsbolig i rekke over tre plan i populært område ‑
Gode sol-/utsiktsforhold

Prisantydning:
Kr. 1.800.000,‑ + omk.
Andel fellesgjeld:
Kr. 421.823,‑ Totalt kr. 2.221.823,Adresse:
Fagernesskrenten 47, 8514 Narvik
P-rom/BRA:
Ca. 107/125 kvm
Antall soverom:
3

Ansvarlig megler
Johnny Bolle
M 905 20 440
jb@jenssenogbolle.no

Fagernesskrenten 47

Fakta om
boligen
Omkostninger for kjøper:
Kr. 1.800.000,‑ (Prisantydning)
Overføring av hjemmel til andel: Kr 480,‑
Tinglysing av pantedokument: Kr 480,‑
Pantattest: Kr 172,‑.
Evt. boligkjøperforsikring kr 4.100,‑
Andel fellesgjeld:
Kr. 421.823,‑ Totalt dersom eiendommen
selges til prisantydning kr. 2.222.955,‑
Byggeår:
1955
Parkering:
Biloppstillingsplass ved eiendommen.
Verditakst
Kr 1.850.000,‑
Felleskostnader:
Kr. 5.500,- per måned
Kommunale avgifter:
Inngår i felleskostnader
Område:
Fagernesskrenten
Eiendomstype:
Rekkehus
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Beliggenhet
Beliggende på Fagernesskrenten ca. 3 km fra
Narvik sentrum.
Gang og sykkelvei fra sentrum frem til
eiendommen.
Bussforbindelse ca. 250 meter fra
eiendommen.
Ca. 1 km til Montessoriskole på Fagernes.
Praktfull utsikt over Narvik havn og
Ofotfjorden, gode solforhold.
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Meglers
vurdering
Innholdsrik og flott bolig som er i normal stand
slik at det bare er å flytte rett inn.
Boligen har 3 soverom som gir god plass til en
familie.
Borettslaget er meget veldrevet. Ny taktekking,
ny bordkledning og etterisolert de senere år.
Gang og sykkelvei frem til Narvik sentrum.
Gangavstand til barneskole.
Meget gode solforhold med dag‑, ettermiddag
og kveldssol.
Vakker utsikt over Narvik havn, Ofotfjorden og
fjellene rundt.
Velkommen på visning!
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Kjøkken som er romslig med god plass til
spisebord. Godt med skapplass.
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Innhold
1. etasje:
Stue, kjøkken, hall og entré.
Utgang fra stue til veranda.
2. etasje:
Gang, 3 soverom, bad/wc.
Utgang fra gang til balkong.
Sokkeletasje:
Gang, vaskerom, vindfang,
innredet rom og boder.

Romslig og møbleringsvennlig stue med
utgang til solrik veranda.
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Soverom 2 med garderobeskap

Soverom 1
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Flislagt bad med dusjnisje

Vaskerom i sokkeletasje

- Soverom 3 i 2. etasje
- Disponibelt rom i sokkeletasje
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- Utgang til balkong fra 2. etasje
- Flott utsikt fra eiendommen!
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Informasjon om eiendommen
Eiendom:
Andel 23 i Ofotbanens
Borettslag Fagernes AL i
Narvik kommune.
Adresse:
Fagernesskrenten 47
8514 Narvik
Prisantydning:
Kr. 1.800.000,‑
Eier/hjemmelshaver:
Stine Therese Sjursnes
Eierform:
Andel
Tomten:
Festet tomt på ca. 10.569 m²
for hele borettslaget.
Tomten skråner og er
opparbeidet med plenarealer
samt div beplantning.
Beliggenhet:
Beliggende på
Fagernesskrenten ca. 3 km
fra Narvik sentrum. Gang og
sykkelvei fra sentrum frem til
eiendommen.
Bussforbindelse ca. 250
meter fra eiendommen.
Ca. 1 km til Montessoriskole
på Fagernes.
Praktfull utsikt over Narvik
havn og Ofotfjorden, gode
solforhold.
Byggeår:
1955
Bebyggelse:
Eiendommen består av en
bolig i rekke i 2 etasjer og

sokkel. Borettslag med til
sammen 36 boenheter.
Areal og P‑rom:
BRA: Ca. 125 m²
P‑rom: Ca. 107 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: Stue, kjøkken, hall og
entré. Utgang fra stue til
veranda.
2. etasje: Gang, 3 soverom,
bad/wc. Utgang fra gang til
balkong.
Sokkeletasje: Gang, vaskerom,
vindfang, innredet rom og
boder.
Standard:
Rekkehus av normal standard
over det hele. Noe
oppgraderinger er gjort de
senere år.
‑ 1. etasje: Malt vegger i stue,
gang og vindfang i 2020.
‑ 2. etasje: Malt
trappeoppgang og gang i
2020. I oktober 2021: Malt
soverom, samt satt opp vegg
mellom rom for å tilbakeføre
til 3 soverom.
‑ Sokkeletasje: Malt vegger i
vindfang i 2020. Malt
disponibelt rom i oktober
2021.
‑ Nytt verandadekke 2017.
PVC‑folie på altandekke 2016.
‑ Nytt rekkverk av impregnert
materialer i 2016.
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‑ Service på varmepumpe i
2018. Ny markise på
stuevindu 2016.
‑ Bad med flislagt gulv med
gulvvarme, flislagte vegger.
Romslig baderomsinnredning
med speil, dusjnisje,
vegghengt toalett.
‑ Kjøkkeninnredning av typen
Hebos med profil, laminat
benkeplate.
Se for øvrig "Tilstandsrapport"
utført av Takstfabrikken AS v/
Jens Ståle Jenssen, datert
19.01.2022.
Byggemåte:
Rekkehus fra 1955.
‑ Ringmur/grunnmur av
betong, delvis isolert med
tresonitt, TG2 gitt pga.
avflasset maling på
grunnmur.
‑ Drenering fra byggets
opprinnelse, TG2 gitt pga.
ingen tegn på utvendig
fuktsikting og mer enn
halvparten av forventet levetid
et overskredet.
‑ Skrående terreng mot bolig,
TG3 gitt pga. snødekt tomt
under befaring ‑ derfor ikke
nærmere vurdert, terreng
faller inn mot bygning.
‑ Utvendig vann‑ og
avløpsledninger gitt TG2 pga.
mer enn halvpart av forventet
brukstid er oppbrukt på
utvendig vann‑ og
avløpsledninger.
‑ Nytt utvendig panel inkludert
etterisolerte yttervegger i
2016. Ekstra lydisolert
yttervegg mot Fagernesveien i
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2016. Musebånd er montert.
‑ Tretakkonstruksjon isolert
med glassvatt og noe Glava.
Noe misfarge på taktrobord.
TG2 gitt pga. balkong/
terrasse ligger over innredede
boligrom, usikker
konstruksjon.
‑ Ny taktekking i 2016 med
Decra stålplater. PVC‑folie
over inngangsparti/vindfang.
TG IU gitt da taktekking var
snødekt under befaring.
‑ Div. beslag, pipebeslag,
takrenner og nedløp av metall,
takstige og feieplattform i
2016. TG2 gitt pga. det
mangler snøfangere på hele/
deler av taket.
‑ Vinduer med 2‑lags
energiglass og 2‑lags
isolerglass. 4 vinduer utskiftet
2008‑2010. Noen vinduer i
kjeller del av koblede vinduer,
TG2 gitt pga. koblede vinduer
bør byttes pga. alder, noe
misfarge/slitasje på vindu
utvendig i vindfang.
‑ Ytterdør med 4 små
vindusglass, verandadør med
2‑lags energiglass, Teakdør
med glassfelt i sokkel‑/
kjelleretasje. TG2 gitt pga.
karmer i dører er værslitte
utvendig og det er sprekker i
trevirket, Ytterdør i sokkel‑/
kjelleretasje er noe værslitt
utvendig.
‑ Veranda på ca. 17 m² av
impregnert materialer, TG2
gitt pga. m² av dekke var
snødekt og derfor ikke
nærmere vurdert, rekkverket
er for lavt i forhold til dagens
krav til rekkverkshøyder.

‑ Utvendig trapp av
stekkmetall, dersom det skal
bygges ny, ønsker
borettslaget lik utforming
som øvrige nye trapper i laget.
‑ Trebjelkelag som
etasjeskille. Betong mot
grunnen i kjelleretasje og
oppforet tregulv i deler av
kjeller/sokkeletasje. TG2 gis
med bakgrunn i standardens
krav til godkjente måleavvik.
‑ Ingen radonmåling utført,
TG2 gis da det ikke er foretatt
måling eller har radonsperre.
‑ Teglsteinspipe, TG2 gitt pga.
avstanden mellom ildstedet
og brennbart materiale er for
liten, pipevanger er ikke
synlige, brennbart material på
pipe i trappoppgang, pipe
innkledd i 2. etasje.
‑ Rom under terreng med
påvist skade/fukt som gir
TG3, påvist skader i oppforet
tregulv i underetg/kjeller,
registret på protometer
fuktighet i gulv i innredet rom/
soverom. Ingen fuktighet i
vegger i innredet rom.
Saltutslag i vegger og gulv i
kjellerdel, også målt fuktighet
under vinylbelegg i bod.
‑ Innvendig trapp med TG2
pga. rekkverkshøyde er under
dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper, mangler
håndløper på vegg i
trappeløpet, åpninger i
rekkverk er større enn dagens
forskriftskrav til rekkverk i
trapper.
‑ Innvendige dører med TG2
da de ikke er i vater, trenger
noe justeringer.
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‑ Bad i 2. etg. gis TG3 da det
er ved vanntest påvist større
vannansamlinger, renner ikke
mot sluk. Motfall i dusjsone til
sluk. Mangler oppkant ved
dørterskel. Montert silikonlist
mellom dusjsone og resten av
badet. Badet har ingen sluk
utenfor listen. Ved lekkasje vil
vann renne ut ved dørterskel
og ikke mot sluk. Etter å ha
fylt dusj med vann blir det
stående et vannspeil på gulv.
Drens fra sisterne til
vegghengt toalett mangler.
Mangler dokumentasjon på
oppbygging av baderom.
‑ Sluk av plast. Gis TG2 da det
foreligger ingen
dokumentasjon på at det er
utført "uavhengig kontroll".
‑ Måling av fukt i tilliggende
konstruksjon er ikke foretatt
da det allerede er påvist andre
avvik i våtsonen, dermed gis
TG2.
‑ Himling i vaskerom gis TG2
pga. misfarge.
‑ Gulv i vaskerom gis TG2 pga.
krav til fall er ikke oppfylt og
gulvet er tilnærmet flatt..
‑ Sluk/membran/tekkesjikt i
vaskerom gis TG2: Membran i
kombinasjon med gammelt
sluk uten klemring. Membran
er smurt ned på sluk. Mer enn
halvparten av forventet
brukstid er oppbrukt på
slukløsning. Foreligger ingen
dokumentasjon på at det er
utført "uavhengig kontroll".
Mangler dokumentasjon på
membran, ikke synlig i sluk.
‑ Ventilasjon i vaskerom har
TG2 da våtrommet mangler
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styrt tilluftsventilering, har kun
naturlig ventilering.
‑ Kjøkkeninnredning gis TG2
da det er påvist skader i
overflater, svelling i bunnplate
i oppvaskskap.
‑ Vannrør av kobber fra
byggeår, Avløpsrør av
støpejern. TG2 på disse gis
med bakgrunn i at mer enn
halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg
er oppbrukt.
‑ Stoppekran i kjelleretasje,
gitt TG2 pga. mer enn
halvparten av forventet
brukstid på VVS‑installasjoner
er oppbrukt.
‑ Varmvannsbereder er
innbygd i innredet rom i uten
sluk i rommet, gis dermed
TG2.
‑ Elektrisk anlegg gis TG3 pga.
det mangler deksel på
koblingsboks i kjøkken, lokk
på kontakt i
baderomsinnredning mangler.
Se for øvrig "Tilstandsrapport"
utført av Takstfabrikken AS v/
Jens Ståle Jenssen, datert
19.01.2022.
Parkering:
Biloppstillingsplass ved
eiendommen.
Kommunale avgifter:
Inngår i felleskostnader.
Felleskostnader:
Kr. 5.500,‑ pr. måned.
Kommunale avgifter som
eiendomsskatt, vann, avløp,
renovasjon og feiing,

forsikring på bygget,
forretningsførsel, fiberaksess
fra Homenet, felleskostnader,
festeavgift og vedlikehold.
Oppvarming:
Elektrisk og vedfyring.
Varmepumpe.
Andel fellesgjeld:
Kr. 421.823,‑ per 19.01.2022
Borettslag:
Ofotbanens Borettslag
Fagernes AL
Org. nr. 955 726 146

1.8% pa.
Antall terminer til innfrielse:
320
Saldo per 17.12.2020: 15 645
886
Andel av saldo: 434 608
Første termin/første avdrag:
29.08.2020 (siste termin
29.07.2047)
Flytende rente
Avdrag og renter er beregnet i
månedlige felleskostnader
Overtagelse:
Etter avtale med
saksbehandler.

Forretningsfører:
OMT BBL

Energiattest:
Foreligger ikke.

Sikringsordning:
Boligselskap er tilknyttet
sikringsordning.

Servitutter som følger
eiendommen:
På eiendommen er det
tinglyst følgende servitutter/
rettigheter som følger
eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny
hjemmelshaver:

Forkjøpsrett:
Ingen forkjøpsrett
Styregodkjennelse:
Ny erverver må godkjennes av
borettslaget
Vedtekter/husordensregler
Vedtekter og husordensregler
for Ofotbanens Borettslag
Fagernes AL ligger vedlagt.
Takst:
Verditakst kr. 1.850.000,‑
Spesifikasjon av lån:
DNB boligkreditt AS,
Lånenummer: 16362372864
Annuitetslån, 12 terminer per
år
Rentesats per 17.12.2020:
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1806/41/38:
05.11.1953 ‑ Dokumentnr:
401154 ‑ Festekontrakt ‑ vilkår
Festetid: 60 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 1,085
NARVIKGÅRDEN AS
PANT FOR FORFALT
FESTEAVGIFT
Gjelder denne registerenheten
med flere
Gjelder matrikkelenhet:
Knr:1806 Gnr:41 Bnr:38 Fnr:1F
05.11.1953 ‑ Dokumentnr:
401155 ‑ Festekontrakt ‑ vilkår
Festetid: 30 år

NARVIK KOMMUNE
ÅRLIG LEIE PR. KV. M: NOK
0,13
PANT FOR FORFALT
FESTEAVGIFT
Gjelder denne registerenheten
med flere
Gjelder matrikkelenhet:
Knr:1806 Gnr:41 Bnr:38 Fnr:2
F
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Nye vilkår
Bestemmelser om regulering
av leien
Årlig avgift kr 434,‑
Bestemmelser om forlengelse
Festetid 80 år
Standardklausul vedtatt for
Husbanken eller annen låne‑
innretning
Bestemmelser om forlengelse
Festetid 80 år
20.09.2001 ‑ Dokumentnr:
5536 ‑ Urådighet
Hefter i ideell 1/2 av
matrikkelenhet tilhørende:
Narvikgården AS
Forbud mot salg uten
samtykke fra
Nordlandsbanken ASA.
Gjelder denne registerenheten
med flere
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Festekontrakt ‑
vilkår 2007/1711‑2/75
07.06.2017 ‑ Dokumentnr:
597690 ‑ Bestemmelse om
nettstasjon
Rettighetshaver: Nordkraft
Nett AS
Org.nr: 983 099 807
Bestemmelse om vedlikehold

av anlegg/ledninger
07.06.2017 ‑ Dokumentnr:
597690 ‑ Bestemmelse om
adkomstrett
Rettighetshaver: Nordkraft
Nett AS
Org.nr: 983 099 807
07.06.2017 ‑ Dokumentnr:
597690 ‑ Bestemmelse om
bebyggelse
Rettighetshaver: Nordkraft
Nett AS
Org.nr: 983 099 807
Dokumentnr: 908755 ‑
Opprettelse av
matrikkelenheten
OPPRETTELSE ‑ FRADELT
FRA UKJENT HOVEDBRUK.
01.01.2020 ‑ Dokumentnr:
1755611 ‑ Omnummerering
ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1805 Gnr:41
Bnr:38
Gjelder denne registerenheten
med flere
Regulering:
Avsatt til boligformål, Narvik
kommune ‑
Kommuneplanens arealdel
2017‑2028, vedtatt i Narvik
bystyre 2.2.2017
Utfyllende reguleringsplan fås
ved henvendelse til
saksbehandler.
Vei/vann/avløp:
Offentlig
Ligningsverdi:
For år 2018:
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Primærverdi kr. 683.228,‑
Sekundærverdi kr. 2.459.621,‑
Adkomst:
Eiendommen ligger til
offentlig vei/gate.
Innbo og løsøret:
Evt. integrerte hvitevarer
medfølger i salget samt
komfyr og oppvaskmaskin i
kjøkken.
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.
Tilbehørsliste som er
utarbeidet av meglerbransjen
i felleskap er vedlagt
salgsoppgaven og gjelder
dersom ikke annet er særskilt
avtalt for kjøpet.
Meglers vederlag:
Kr. 82.000,‑
Salg til forbruker:
For å få et best mulig
beslutningsgrunnlag er det
viktig å lese
salgsdokumentene grundig
før visning, og uansett før
budgivning. Salgsoppgaven
inneholder sentrale
opplysninger fra
eiendomsmegleren,



tilstandsrapport fra
bygningssakkyndig,
egenerklæring fra selger og
andre dokumenter med
relevant innhold. Uavhengig
av om det er lest eller ikke,
regnes Kjøper for å kjenne til
det som går tydelig fram av
salgsdokumentene. I tillegg til
å sette seg grundig inn i
dokumentene, oppfordres
interessenter til å undersøke
eiendommen nøye.
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.
Personopplysningsloven:
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.
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:
Ferdigattest foreligger ikke.
Dagens bruk av kjelleretasjen
avviker fra de originale
byggetegningene. På et eller
annet tidspunkt må det
dermed være utført en
bruksendring som mest
sannsynlig har vært
søknadspliktig. Megler har
ikke lyktes med å finne
dokumentasjon for at
bruksendringen har vært
omsøkt, men utelukker heller
ikke at så er tilfelle.
Det fremgår nå av plbl. §
21‑10 femte ledd at
ferdigattest ikke utstedes for
tiltak det er søkt om før 1.
januar 1998. Kommunen skal
i disse tilfellene avvise
søknaden om ferdigattest, og
byggverkene kan lovlig brukes
uten ferdigattest. Dette betyr
imidlertid ikke at ulovlig bygde
tiltak blir lovlig, kun at saken
ikke lengre skal avsluttes med
ferdigattest.
Salgsoppgavedato:
19.01.2022
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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.
All budgivning må foregå ved
skriftlighet. Ikke nøl med å ta
kontakt dersom det er behov
for bistand for å gi bud.

Saksbehandler:
Ingve Hilstad
Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 913 33 768
Mail: ih@jenssenogbolle.no
Ansvarlig megler
Johnny Bolle
Daglig leder /
Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 905 20 440
E‑post: jb@jenssenogbolle.no

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.
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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.

Tilstandsrapport
Fagernesskrenten 47 , 8514 NARVIK
NARVIK kommune
Gnr. 41, Bnr. 38
Andelsnummer 23

Markedsverdi

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.

1 850 000

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.

Areal (BRA): Rekkehus 125 m²

Befaringsdato: 07.01.2022
Autorisert foretak: Takstfabrikken AS

Rapportdato: 19.01.2022

Oppdragsnr: 11549-1010

Referansenummer: EG1165

Sertifisert takstmann: Jens Ståle Jenssen

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.
Gyldig rapport
19.01.2022
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Rapporten er gyldig i ett år fra rapportdato. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Fagernesskrenten 47 , 8514 NARVIK
Gnr 41 - Bnr 38
1806 NARVIK

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt
på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som
gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar
til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Takstfabrikken AS
Kongens gate
8514 NARVIK

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger
vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som
oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Hva er en tilstandsrapport?

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på
bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med
Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten
fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle
relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet,
samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært
en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Hva vurderer en bygningssakkyndig?
Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder
og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da
boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje
etter normal bruk regnes ikke som avvik.

TAKSTFABRIKKEN

Takstfabrikken utfører takseringstjenester av bygg og eiendom i forbindelse med
salg/finans og skade.

Hva inneholder tilstandsrapporten?

Med kontor i Narvik og Ballangen dekker vi Ofoten og Nord-Salten innen
tilstandsrapporter og landbrukstakster i forbindelse med salg, mens innen
skadetaksering og prosjektstyring dekker vi et stort geografisk område fra Salten i sør,
til Midt-Troms i nord og Vesterålen og deler av Lofoten i vest.

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til
avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller
kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger
eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre
enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

www.takstfabrikken.no

Jens Ståle Jenssen
Uavhengig Takstmann
19.01.2022 | NARVIK

Når du kjøper en brukt bolig

Vurdering mot byggeår

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at
dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten
boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger
svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk
og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere
omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er
pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av
overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er
forbedret.

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å
bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført
(søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har
betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som
kommer frem av Forskrift til avhendingslova.
Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som
gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den
bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens
regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det
nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)

Takstfabrikken AS
Kongens gate
76 92 81 00

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere •
tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor
bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens
planløsning • bygningens innredning • løsere slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og
arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) •
fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig
tilknytning til boligen).

Rapportansvarlig

Jens Ståle Jenssen
Uavhengig Takstmann
jens.staale@takstfabrikken.no
915 22 789
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Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten
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Takstfabrikken AS
Kongens gate
8514 NARVIK

Beskrivelse av eiendommen

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader
Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1
(TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har
normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel
utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk
tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK
I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år. Det må også foreligge dokumentasjon på faglig
god utførelse.

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK
Normal slitasje. Strakstiltak er ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny, og det ikke
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2
• Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
• Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak

I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i tilstander som krever tiltak, og tilstander som
ikke krever umiddelbare tiltak. TG2 betyr at konstruksjonen enten har feil utførelse, en skade eller tegn på
skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid. Det er grunn til å varsle
fare for skader på grunn av alder, eller overvåke bygningsdelen spesielt på grunn av fare for større skade eller
følgeskade.

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Rekkehus
UTVENDIG
Taktekking med Decra stålplater. Befart fra
bakkenivå. taktekking var snødekt. Pvc folie
over inngangsparti/vindfang. Div. beslag,
pipebeslag, takrenner og nedløp av metall,
takstige og feieplattform. Huset er oppført i en
bindingsverkkonstruksjon fra byggeår.
Utvendig vegger med liggende panel inkl
etterisolert 2016. Gavlvegg av betongstein.
Musebånd er montert. Tretakkonstruksjon.
Takkonstruksjon isolert med glassvatt og noe
Glava. Malte trevinduer med 2-lags energiglass
og 2-lags isolerglass. 4 nye vinduer 2008-2010.
Noen vinduer i kjellerdel av koblede vinduer.
Fabrikkmalt / design ytterdør med 4 små
vindusglass.
Verandadør med 2-lags energiglass. Dør fra
stue ut til veranda 17 m² av impregnert
materialer. Nytt verandadekke 2017.
PVC-folie på altandekke 2016. Stående
rekkverk på altan og veranda. Utvendig
trapp/tram av strekkmetall.
Ringmur/grunnmur av betong. delvis isolert
med tresonitt. Malt over terreng.
INNVENDIG

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks
eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

Gå til side

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE
Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Gå til side

1 etasje: I all hovedsak av lamiatparkett.
2 etasje: Laminatparkett og vinylbelegg.
Bad/wc har keramiske fliser.
Sokkeletasje: Laminatparkett og vinylbelegg.
Keramiske fliser på vaskerom.
PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
1 etasje: Ny laminatparkett i kjøkken i 2018. 1
etasje: Malt huntonitt, malt strie og malt
panel.
2 etasje: Malt tapet, malt asiatpanel og
huntonitt. Bad/wc har keramiske fliser.
Sokkeletasje: Malt panel, malt betong, malt
brystning og malt tapet.
PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
1 etasje: Malt vegger i stue, gang og vindfang i
2020.
2 etasje: malt trappoppgang og gang i 2020.1
etasje: Folierte himlingsplater, malepapp, malt
panel og malte himlingsplater.
2 etasje: Panel, folierte himlingsplater, malte
flater og plaketthimling.
Sokkeletasje: Malt panel, systemhimling og
folierte himlingsplater
Sokkeletasje: Malt vegger i vindfang i 2020.
Dovre peisovn på underlag av ottar skifer
Innvendige tretrapper i malt utførelse.
Teglstein pipe malt med strukturmaling i stue.
Skyvdørsgarderobe i vindfang med oppheng og
kurvsett.
Skyvdørsgarderobe i 1 soverom. 2 dører av
formpressede med profil
Furudører i malt utførelse med profil.
Trebjelkelag som etasjeskille. Betong mot
grunnen i kjelleretasje og oppforet tregulv i
deler av kjeller/sokkeletasje.
Gå til side

VÅTROM

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Bad/wc: Det har fliselagt gulv med gulvvarme,
fliselagte vegger. Plankett himling. Servantskap
med heldekkende servant. Speil med 2 stk
svanebelysning. Dusjnisje med dusjpanel og
garnityr.
Vegghengt toalett.
Vaskerom: Malte betongvegger.
Systemhimling. Gulvet er lagt med keramiske
fliser. Stålvask med ettgreps blandebatteri.
Opplegg for vaskesøyle.

Ingen umiddelbare kostnader

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig
anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte
tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke
forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge
avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten.
Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og
markedspris på materialer og tjenesteyter.

Tiltak under kr. 10 000
Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000
Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3,
og slikt anslag kan også gis ved TG2.

Kjøkkeninnredning av typen Hebos med profil.
Laminat benkeplate. Dobbel kum av stål med
ettgreps kjøkkenbatteri.
Våtromsbelegg mellom kjøkkenbenk og
overskap. Vegghyller. 2 stk lysarmatur under
overskap. Siemens oppvaskmaskin.

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000
Tiltak over kr. 300 000

Oppdragsnr: 11549-1010
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Beskrivelse av eiendommen

Sammendrag av boligens tilstand

Vannrør av kobber fra byggeår på hoveddelen
av anlegget. Avløpsrør av soil (støpjern). Det er
montert avtrekksvifte fra bad/wc. Ventilator i
kjøkken. Stoppekran i kjelleretasje.
Varmvannsbereder 198 liter innbygd i innredet
rom uten
sluk. Panasonic varmepumpe luft/luft. Service
på varmepumpe er utført i 2018. Tavle med
automatsikringer og jordfeilvern 2006.
Bygningen har brannslukkingsapparat og
røykvarslere.

Sammendraget viser avvikende ved boligen som har fått
tilstandsgrad 2 (TG 2) eller (TG 3). Se utdypende informasjon i
Tilstandsrapporten

25
20

Rekkehus

15

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist skader i oppforet tregulv i
underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt
hulltaking.

10
5
0
TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik

Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

TG2: Avvik som ikke krever tiltak

Våtrom > Overflater Gulv > Bad /wc
Det er ved vanntest påvist større vannansamlinger,
renner ikke mot sluk.

TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik

125 m²
2 300 000

Arealer

Kostnadsestimater for tiltak

Gå til side

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

12

Rekkehus
TOTALT

P-ROM

S-ROM

47

47

0

Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

10

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

8

Kostnadsestimat : Under 10 000

40

1

Kjeller

37

20

17

Sum

125

107

18

Befaring - og eiendomsopplysninger
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

4
2
0

Gå til side

2 350 000
Gå til side

Lovlighet

Gå til side

Tiltak under kr. 10 000

• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de
stemmer ikke med dagens bruk

Befaringsdato: 07.01.2022

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Manglende snøfangere på begge sider gir tilstandgrad
2.

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Rekkehus

Oppdragsnr: 11549-1010

Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.

Ingen umiddelbare kostnader

Forutsetninger og vedlegg

Tiltak over kr. 300 000

Utvendig > Vinduer
Det er avvik:

For bygningsdeler som er gitt tilstandsgrad 2 eller 3, hvor det er påregnelig medtiltak, er det satt et
estimert kostnadsintervall

Side: 6 av 25
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AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Antall

41

Gå til side

Tomteforhold > Terrengforhold
Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Terreng faller inn mot bygning.

6
Etasje 2

Gå til side

Motfall i dusj sone til sluk. Mangler oppkant ved
dørterskel. Montert silikon list mellom dusjsone og
resten av badet. Badet har ingen sluk utenfor listen.
Ved lekkasje vil vann renne ut ved dørterskel og ikke
mot sluk. Etter å ha fylt dusj med vann blir det
stående et vannspeil på gulv. Drens fra sisterne til
vegghengt toalett mangler. Mangler dokumentasjon
på oppbygging av baderom.

De ulike bygningsdelene er tilstandsvurdert etter NS3600 og relevant forskriftsbehov og gitt
tilstandsgrader. Grafen viser fordeling av disse. For utfyllende informasjon om fastsetting av
tilstandsgrader, se siste side av rapporten.

Markedsvurdering

Gå til side

Det er registret på protometer fuktighet i gulv i
innredet rom/soverom. Ingen fuktighet i vegger i
innredet rom. Det kan virke som at det er smurt med
Epoxy som fungerer som membran på innredet rom
i gulv. Saltutslag i vegger og gulv i kjellerdel også
målt fuktighet under vinylbelegg i bod.

Antall

Byggegrunn på antatt fjell. Drenering fra
byggets opprinnelse, ukjent utførelse.
Ringmur/grunnmur av betong. delvis isolert
med tresonitt. Malt over terreng. Felles
forstøtningsmur av betong mot gate. Skrående
terreng mot bolig.
Avløpsrør av soilrør (støpjern) Vannrør av
jernrør. Offentlig vannforsyning via privat
stikkledninger.

Etasje 1

Oppsummering av avvik

Fordeling av tilstandsgrader

Gå til side

TOMTEFORHOLD

ETASJE

Takstfabrikken AS
Kongens gate
8514 NARVIK

Gå til side

TEKNISKE INSTALLASJONER

Bruksareal
Totalpris

Fagernesskrenten 47 , 8514 NARVIK
Gnr 41 - Bnr 38
1806 NARVIK

07.01.2022
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Sammendrag av boligens tilstand
Koblede vinduer i kjelleretasje bør byttes pga alder.
Noe misfarging /slitasje på vindu utvendig i vindfang.

Gå til side

Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Ytterdør i sokkel/kjelleretasje er noe værslitt utvendig.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
Gå til side

Kostnadsestimat : Under 10 000

Rekkverk i trapp har en høyde på 81 cm. Åpning i
rekkverk er 11 cm.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
Gå til side

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik:

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå
ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Div dører trenger noe justeringer.
Kostnadsestimat : Under 10 000
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad /wc
Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav
om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen
dokumentasjon på at det er utført "uavhengig
kontroll".

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom,
usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt
fare for skader.

Gå til side

Utvendig > Balkonger, terasser og rom under
balkonger
Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere
vurdert.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder.

Gå til side

Rekkverk på terrasse har en høyde på 96 cm.
dagens krav er 100 cm. Terrasse og balkong var
snødekt på befaringsdagen.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå
ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Gå til side

Gå til side

Gå til side

Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner
Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt.

Gå til side

Kostnadsestimat : Under 10 000

Gå til side

Gå til side

Misfarge i himling i vaskerom.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist andre avvik:

Kostnadsestimat : Under 10 000

Varmvannsbereder er innbygd i innredet rom i uten
sluk i rommet.
Gå til side

Kostnadsestimat : Under 10 000
Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
er overskredet.

Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Gå til side

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en
lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.

Gå til side

Innvendig > Pipe og ildsted
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er
for liten.
Pipevanger er ikke synlige.

Gå til side

Brennbart material på pipe i trappoppgang. Pipe
innkledd i 2 etasje.

Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom

Gå til side

Rommet har kun naturlig ventilering.

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav
til rekkverk i trapper

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt
(har ikke motfall).

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Gå til side

Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom
Det er påvist andre avvik:

Kostnadsestimat : Under 10 000

Mangler dokumentasjon på membran, ikke synlig i
sluk.

Kostnadsestimat : Under 10 000
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.

Sammendrag av boligens tilstand
Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten
klemring. Membran er smurt ned på sluk.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på slukløsning.
Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav
om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen
dokumentasjon på at det er utført "uavhengig
kontroll".

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Takstfabrikken AS
Kongens gate
8514 NARVIK

Gå til side

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad /wc
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist
andre avvik i våtsonen.

Gå til side

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist at overflater har noe skader.

Gå til side

Svelling i bunnplate i oppvaskskap.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige avløpsledninger.

Gå til side

Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik:

Gå til side

Avflasset maling på grunnmur.
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Tilstandsrapport
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Kommentar
Oppgitt

Standard
Bolig av normal standard.

Veggkonstruksjon

Vedlikehold
Boligen er omfattende renovert utvendig i 2016.

Huset er oppført i en bindingsverkkonstruksjon fra byggeår. Utvendig
vegger med liggende panel inkl etterisolert 2016. Gavlvegg av
betongstein. Musebånd er montert.

Tilbygg / modernisering
Tilbygg

Vindfang

Ingen radonmåling er registrert.

Ytterdør i sokkel/kjelleretasje er noe værslitt utvendig.

Taktekking
Taktekking med Decra stålplater. Befart fra bakkenivå. taktekking var
snødekt. Pvc folie over inngangsparti/vindfang.
Kilde: Eier

Vurdering av avvik:
• Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke
nærmere vurdert.
Tiltak
• Det bør foretas nærmere undersøkelser av taktekking når taket er
snøfri.

Vinduer
Malte trevinduer med 2-lags energiglass og 2-lags isolerglass. 4 nye
vinduer 2008-2010. Noen vinduer i kjellerdel av koblede vinduer.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Koblede vinduer i kjelleretasje bør byttes pga alder. Noe
misfarging /slitasje på vindu utvendig i vindfang.

Nedløp og beslag
Div. beslag, pipebeslag, takrenner og nedløp av metall, takstige og
feieplattform

Tiltak
• Tiltak:

Vurdering av avvik:
• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført
med radonsperre.
Tiltak
• Det bør gjennomføres radonmålinger

Tiltak
• Det må foretas lokal utbedring.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Kostnadsestimat : Under 10 000

Pipe og ildsted

Balkonger, terasser og rom under balkonger

Teglstein pipe malt med strukturmaling i stue.

Dør fra stue ut til veranda 17 m² av impregnert materialer. Nytt
verandadekke 2017.
PVC-folie på altandekke 2016. Stående rekkverk på altan og veranda.

Vurdering av avvik:
• Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.
• Pipevanger er ikke synlige.

Vurdering av avvik:
• Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Brennbart material på pipe i trappoppgang. Pipe innkledd i 2 etasje.

Rekkverk på terrasse har en høyde på 96 cm. dagens krav er 100 cm.
Terrasse og balkong var snødekt på befaringsdagen.
Tiltak
• Det bør foretas nærmere undersøkelser av balkong/terrasser når
den er snøfri.
• Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på
byggemeldingstidspunktet.
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens
forskriftskrav.

Tiltak
• Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
• Større avstand til brennbart materiale må lages.

Rom Under Terreng
Kjellerdel med boder og vaskerom. 1 innredet rom/soverom som er
over bakkenivå i forkant.

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendige trapper

Kilde: Eier

Vurdering av avvik:
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke
krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Manglende snøfangere på begge sider gir tilstandgrad 2.

Utvendig trapp/tram av strekkmetall.

Dører
Fabrikkmalt / design ytterdør med 4 små vindusglass.
Verandadør med 2-lags energiglass.
Teakdør med glassfelt i sokkeletasje/kjelleretasje.

Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak i nær fremtid.
• Snøfangere må monteres for å tilfredstille byggeårets krav.
• Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.

INNVENDIG
Etasjeskille/gulv mot grunn
Trebjelkelag som etasjeskille. Betong mot grunnen i kjelleretasje og
oppforet tregulv i deler av kjeller/sokkeletasje.

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2
m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
måleavvik.

Takkonstruksjon/Loft
Tretakkonstruksjon. Takkonstruksjon isolert med glassvatt og noe
Glava.

Oppdragsnr: 11549-1010

Radon

Vurdering av avvik:
• Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

UTVENDIG

Alder: 2016

• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
man vurdere slike tiltak.
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.
Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for
utbedring.

Vurdering av avvik:
• Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker
konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader.

Byggeår
1955

Alder: 2016

Takstfabrikken AS
Kongens gate
8514 NARVIK

Tilstandsrapport

REKKEHUS

1995
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Tilstandsrapport
Vurdering av avvik:
• Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
• Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
• Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i
trapper

Sanitærutstyr og innredning

Overflater Gulv

Bad/wc: Servantskap med heldekkende servant. Speil med 2 stk
svanebelysning. Dusjnisje med dusjpanel og garnityr.
Vegghengt toalett

Badet har fliselagt gulv og termostatregulert varmekabel.

Rekkverk i trapp har en høyde på 81 cm. Åpning i rekkverk er 11 cm.
Tiltak
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens
krav.
• Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
• Håndløper bør monteres på vegg.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendige dører
2 dører av formpressede med profil.
Furudører i malt utførelse med profil.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Div dører trenger noe justeringer.
Tiltak
• Tiltak:
Kostnadsestimat : Under 10 000
Vurdering av avvik:
• Det er påvist skader i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er
derfor ikke foretatt hulltaking.
Det er registret på protometer fuktighet i gulv i innredet rom/soverom.
Ingen fuktighet i vegger i innredet rom. Det kan virke som at det er
smurt med Epoxy som fungerer som membran på innredet rom i gulv.
Saltutslag i vegger og gulv i kjellerdel også målt fuktighet under
vinylbelegg i bod.
Tiltak
• Påviste skader må utbedres.
• Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt årsak og
omfanget på eventuelle skader.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Innvendige trapper

Andre innvendige forhold
Skyvdørsgarderobe i vindfang med oppheng og kurvsett.
Skyvdørsgarderobe i 1 soverom.
Vurdering av avvik:
• Det er ved vanntest påvist større vannansamlinger, renner ikke mot
sluk.

VÅTROM
ETASJE 2 > BAD /WC
Generell
Bad/wc: Det har fliselagt gulv med gulvvarme, fliselagte vegger.
Plankett himling. Servantskap med heldekkende servant. Speil med 2
stk svanebelysning. Dusjnisje med dusjpanel og garnityr.
Vegghengt toalett.

Motfall i dusj sone til sluk. Mangler oppkant ved dørterskel. Montert
silikon list mellom dusjsone og resten av badet. Badet har ingen sluk
utenfor listen. Ved lekkasje vil vann renne ut ved dørterskel og ikke
mot sluk. Etter å ha fylt dusj med vann blir det stående et vannspeil på
gulv. Drens fra sisterne til vegghengt toalett mangler. Mangler
dokumentasjon på oppbygging av baderom.

Ventilasjon
Elektrisk styrt veggvifte.

Tiltak
• Overflater må utbedres eller skiftes.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Innvendige tretrapper i malt utførelse.

Sluk, membran og tettesjikt
Sluk av plast.
Vurdering av avvik:
• Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om
"uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at
det er utført "uavhengig kontroll".
Tiltak
• Innhent dokumentasjon, om mulig.
• Andre tiltak:

Fukt i tilliggende konstruksjoner

Kostnadsestimat : Under 10 000
Vurdering av avvik:

Oppdragsnr: 11549-1010
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Tilstandsrapport

• Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i
våtsonen.

KJØKKEN

Tiltak
• Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

Takstfabrikken AS
Kongens gate
8514 NARVIK

Ventilasjon
Det er montert avtrekksvifte fra bad/wc. Ventilator i kjøkken.

ETASJE 1 > KJØKKEN
Overflater og innredning

KJELLER > VASKEROM
Malte betongvegger. Systemhimling.

Kjøkkeninnredning av typen Hebos med profil. Laminat benkeplate.
Dobbel kum av stål med ettgreps kjøkkenbatteri.
Våtromsbelegg mellom kjøkkenbenk og overskap. Vegghyller. 2 stk
lysarmatur under overskap. Siemens oppvaskmaskin.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at overflater har noe skader.

Misfarge i himling i vaskerom.

Svelling i bunnplate i oppvaskskap.

Overflater vegger og himling

Tiltak
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Vurdering av avvik:
• Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring. Membran
er smurt ned på sluk.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
slukløsning.
• Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om
"uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at
det er utført "uavhengig kontroll".

Kostnadsestimat : Under 10 000

Overflater Gulv
Gulvet er lagt med keramiske fliser.

Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Sluk, membran og tettesjikt

Kjøkkenventilator med avtrekk ut.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er
oppbrukt.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at VVS-installasjonen(e)
fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre
VVS-installasjoner.

Vannledninger
Vannrør av kobber fra byggeår på hoveddelen av anlegget.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Varmtvannstank

Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:

Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Vurdering av avvik:
• Rommet har kun naturlig ventilasjon.
• Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

Tiltak
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Avløpsrør

Kostnadsestimat : Under 10 000

Rommet har kun naturlig ventilering.

Avløpsrør av soil (støpjern).

Tiltak
• Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.
• Det bør etableres tilluft til våtrommet.
• Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte
ved dør e.l.
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Vurdering av avvik:
• Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at
mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er
oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Stålvask. Opplegg for vaskesøyle.

Tiltak
• Overflater må utbedres eller skiftes.

Avtrekk

Vurdering av avvik:
• Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at
mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er
oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Sanitærutstyr og innredning

Vurdering av avvik:
• Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke
motfall).

Stoppekran i kjelleretasje.

Tiltak
• Overflater må utbedres eller skiftes.

Mangler dokumentasjon på membran, ikke synlig i sluk.
Tiltak
• Sluk må jevnlig observeres og rengjøres.
• Innhent dokumentasjon, om mulig.
• Andre tiltak:
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
vanskelig å si noe om.

Andre VVS-installasjoner

Ventilasjon

Kostnadsestimat : Under 10 000

Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Fukt i tilliggende konstruksjoner

Varmvannsbereder 198 liter innbygd i innredet rom uten sluk.

Varmvannsbereder er innbygd i innredet rom i uten sluk i rommet.

Andre installasjoner
Panasonic varmepumpe luft/luft. Service på varmepumpe er utført i
2018.

Elektrisk anlegg
Tavle med automatsikringer og jordfeilvern 2006. Siste kontroll utført
01.09.2008

Ikke mulig med hulltakning da det er betongvegger.
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Tilstandsrapport

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt
arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik
i eltilsynsrapport?
Nei
2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
2006

17. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder,
allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske
anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja

Grunnmur og fundamenter
Ringmur/grunnmur av betong. delvis isolert med tresonitt. Malt over
terreng.

Mangler deksel på koblingsboks i kjøkken. Lokk på kontakt i
baderomsinnredning mangler.

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert
elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja
4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt
tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ja
5. Når ble det siste gjennomført kontroll/vedlikehold på det
elektriske anlegget (av en kvalifisert elektrofaglig fagperson)?
2006
6. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale
Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser?
Nei

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

7. Forekommer det at sikringene løses ut?
Nei

Avflasset maling på grunnmur.
Tiltak
• Tiltak:

8. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel
termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i
boligens elektriske anlegg? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk
tilkobling av varmtvannsbereder.
Nei

Kostnadsestimat : Under 10 000

Forstøtningsmurer

9. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang)
på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr?
Nei

TOMTEFORHOLD

10. Er det er berøringsfare av spenningsførende deler og/eller fast
elektrisk utstyr?
Ja
11. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig
festet?
Nei
12. Er det noe utstyrsvern, kapslinger eller ledninger som er synlig
utilfredsstillende festet i skapet?
Nei
13. Er det tegn på termiske skader, uheldig varmeutvikling eller lukter
det svidd eller brent?
Nei
14. Er det mulig å komme i berøring med spenningsførende deler?
Ja
15. Er kabelinnføringer og hull utettet?
Nei
16. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall
sikringer?
Ja

Oppdragsnr: 11549-1010

Felles forstøtningsmur av betong mot gate.

Byggegrunn

Terrengforhold

Byggegrunn på antatt fjell.

Skrående terreng mot bolig.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Branntekniske forhold
Bygningen har brannslukkingsapparat og røykvarslere.
1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht.
forskriftskrav?
Nei
2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn
10 år?
Ukjent
3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
Nei
4. Er det skader på røykvarslere?
Nei

Drenering

Side: 16 av 25

Tiltak
• Ytterligere undersøkelser anbefales.
• Det er ikke behov for utbedringstiltak.
• Det bør foretas nærmere undersøkelser av tomta når den er snøfri.

Drenering fra byggets opprinnelse, ukjent utførelse.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
• Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er
overskredet.
Tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være
avgjørende.
• Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
• Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
• Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Befaringsdato: 07.01.2022

Vurdering av avvik:
• Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
• Terreng faller inn mot bygning.

Oppdragsnr: 11549-1010

Utvendige vann- og avløpsledninger
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige
vannledninger.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige
avløpsledninger.
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
• Avløpsanlegget må sjekkes

Befaringsdato: 07.01.2022
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Takstfabrikken AS
Kongens gate
8514 NARVIK

Beregninger

Konklusjon og markedsvurdering
Bruksareal

Markedsverdi

125 m²

Kr. 1 850 000

Kjøkken, 2 Vindfang, 3 Gang, Stue, 2 Bod, Bad, 4
Soverom, Vaskerom

Årlige kostnader

Vurdering av hva verdien er i det åpne
eiendomsmarkedet på vurderingstidspunkt. I tilfelle
det er andel fellesgjeld/formue, borett, bruksrett eller
festet tomt, er det gjort fradrag/tillegg for dette.

Les mer om markedsverdi på siste side i rapporten.
Markedsverdi uten fradrag

Kr. 2 350 000

Kostnaden ved å oppføre et tilsvarende bygg i
henhold til dagens lovverk, med fradrag for
utidsmessighet, elde, vedlikeholds mangler,
gjenstående arbeider, tilstandssvekkelser og
forskriftsmangler.
Les mer om teknisk verdi på siste side i rapporten.

Felleskostnader

Kr.

66 000

Vedlikeholdkostnader

Kr.

10 000

Sum Årlige kostnader (Avrundet)

Kr.

76 000

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

3 300 000

Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler)

Kr.

Sum teknisk verdi - Rekkehus

Kr.

2 150 000

Sum teknisk verdi bygninger

Kr.

2 150 000

Teknisk verdi bygninger
Rekkehus

Detaljert oppstilling over areal finnes i rapporten.

Teknisk verdi andelsbolig

Takstfabrikken AS
Kongens gate
8514 NARVIK

2 300 000

Tillegg for andel felles formue

+

7 273

Fradrag for andel felles gjeld

-

434 607

-

1 150 000

Tomteverdi
Konklusjon markedsverdi

=

1 850 000

Markedsvurdering
2300000

Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad i det
aktuelle området og en vurdert verdi for beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, infrastruktur
på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering av terrenget og markedstilpasning for beliggenhet.
Normal tomteverdi

Kr.

200 000

Beregnet tomteverdi

Kr.

200 000

Kr.

2 350 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet (Avrundet)

Oppdragsnr: 11549-1010
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Arealer, byggetegninger og brannceller

Takstfabrikken AS
Kongens gate
8514 NARVIK

Arealer
Rekkehus
Bruksareal BRA m²
Etasje

Totalt

P-ROM

Etasje 1

47

47

0

Kjøkken , Vindfang , Gang , Stue

Etasje 2

41

40

1

Gang , Bad /wc, Soverom , Soverom 2,
Soverom 3

Bod

Hva er måleverdig areal?

Kjeller

37

20

17

Vindfang , Gang , Vaskerom , Soverom

Boder

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med
skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst
0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

Sum

125

107

18

Hva er bruksareal?
BRA (BRUKSAREAL) = P-ROM (PRIMÆRROM) + S-ROM (SEKUNDÆRROM)
BRA er måleverdig areal innenfor yttervegger. P-Rom er rom som benyttes til kort eller langt opphold.
S-ROM er rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom.

S-ROM Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift?
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Mer om arealer
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling forklarer
målereglene nærmere, blant annet om måling av areal ved bjelker
og skråtak. For areal gjelder også Norsk standard 3940 areal- og
volum-beregninger av bygninger med veiledning. Arealmålingene
er basert på retningslinjene og bygnings-sakkyndiges eget skjønn.
Arealet avrundes og oppgis i hele kvadratmeter (m2), og gjelder
for tidspunktet da boligen ble målt.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig
Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om
rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. For eksempel kan et rom
som under befaringen brukes til beboelse, bli regnet som primærrom,
selv om kommunen ikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om
bruken er i strid med teknisk forskrift.
Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det
er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og
utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler
som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.
Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk
beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten.
Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne
eiendommens verdi.

Ja
Ja
Ja

Nei
Nei
Nei

Noe avvik på rominndeling i forhold til tegninger i kjeller/sokkeletasje.

Om brannceller
En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning
hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til
andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en
fastsatt tid.

Om bruksendring
Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til
en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel
hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,
eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.
Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,
rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke
kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med
å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for
eksempel krav til rømningsvei.
Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt
bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og
bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen
kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å
rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Den bygningssakkyndige ser på bruken av boligen opp mot byggetegninger og brannceller
Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige, og vurderer da bruken av boligen opp mot tegningene. Bygningssakkyndig kan avdekke om
boligen ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift. Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre
faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak
for kravene som gjelder. Vil du vite mer?
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Forsikring

Befarings - og eiendomsopplysninger

Selskap

Avtalenr

JBF bank og forsikring

Type

568691

Full verdi

Forsikringssum

Årlig premie

22 050 000

19 223

Kommentar

Felles polise for Fagernesskrenten 19-29. Premiebeløpet med i fellesutgifter.

Befaring
Dato
07.1.2022

Takstfabrikken AS
Kongens gate
8514 NARVIK

Tilstede
Jens Ståle
Jenssen

Rolle
Takstmann

Telefon
915 22 789

Kilder og vedlegg

Matrikkeldata
Kommune

Gnr

Bnr

1806 NARVIK

41

38

Fnr

Snr

Areal

Kilde

Eieforhold

0

10569 m²

BEREGNET AREAL
(Ambita)

Eiet

Adresse

Beskrivelse

Fagernesskrenten 47

Hjemmelshaver

Narvik Kommune, Narvikgården AS

Andelsobjekt
Boligselskap

Org.nr.

23/Ofotbanens Borettslag
Fagernes AL

Leil. nr

955726146

Forretningsfører

23

OMT BBL

Eier av adkomstdokumenter
Stine Therese Sjursnes

Innskudd, pålydende mm
Andelsnummer
23

Pålydende
100

Opprinnelig innskudd
8 000

Andel formue
7 273

Dokumenter
Dato

Kommentar

Status

Sider

Vedlagt

Husordensregler for
Ofotbanens Borettslag
Fagernes AL

Ingen

4

Ja

Nordkraft Opplysninger
om elektrisk anlegg

Ingen

1

Ja

Vedtekter

Ingen

3

Ja

Egenerklæringsskjema

Ingen

4

Ja

Tegninger

Ingen

0

Nei

Andel fellesgjeld
434 607

Eiendomsopplysninger
Beliggenhet
Beliggende på Fagernesskrenten ca. 3 km fra Narvik sentrum. Gang og sykkelvei fra sentrum frem
til eiendommen. Bussforbindelse.
Parktfull utsikt over Narvik havn og Ofotfjorden. Solrikt område.

Adkomstvei
Eiendommen ligger til offentlig vei/gate.

Tilknytning vann
Vann offentlig.

Tilknytning avløp
Offentlig avløp.

Regulering
Strøket er regulert.

Om tomten
Tomten skråner og er opparbeidet med plenarealer samt div prydvekster.

Siste hjemmelsovergang
Kjøpesum
27 615 098
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TILSTANDSRAPPORTENS
AVGRENSNINGER

alvorlige avvik. Kraftige symptomer på
forhold som man må regne med trenger
utbedring straks eller innen kort tid.
Påvist funksjonssvikt eller
sammenbrudd. Avvik under TG3 skal
gis sjablongmessig anslag.

STRUKTUR • REFERANSENIVÅ •
TILSTANDSGRADER

v)Tilstandsgrad TGiU: Ikke
undersøkt/ikke tilgjengelig for
undersøkelse.

• Rapporten er basert på innholdskrav i
Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel). Formålet er å gi en
tilstandsanalyse til bruk for den som
bestiller og/eller i et salg til forbruker, og
ikke for andre tredjeparter. Rapportens
omfang, struktur, metode og
begrepsbruk følger i hovedsak Norsk
Standard NS 3600:2018 (Teknisk
tilstandsanalyse ved omsetning av
bolig), samt Takstbransjens
retningslinjer ved tilstandsrapportering
for boliger og Takstbransjens
retningslinjer for arealmåling.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon
som har betydning for vurderingen, er
ikke bygningssakkyndiges ansvar.
Rapporten beskriver avvik, altså en
tilstand som er dårligere enn
referansenivået. Rapporten framhever
normalt ikke positive sider ved boligen
ut over det som fremgår av
tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir
uttrykk for en gitt forventet tilstand blant
annet vurdert ut fra alder og normal
bruk slik:
i)Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen avvik
eller skader. I tillegg må bygningsdelen
være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og
det foreligger dokumentasjon på faglig
god utførelse.
ii)Tilstandsgrad 1, TG1: Mindre avvik.
Normal slitasje. Strakstiltak ikke
nødvendig. TG1 kan gis når
bygningsdelen er tilnærmet ny og det
ikke foreligger dokumentasjon på faglig
god utførelse.
iii)Tilstandsgrad 2, TG2: Vesentlige
avvik, og mindre avvik som etter NS
3600 gir TG 2, men som ikke
nødvendigvis krever umiddelbare tiltak.
I denne rapporten kan TG2 i
Rapportsammendrag være inndelt i
TG2 som krever tiltak og de som ikke
krever umiddelbare tiltak.
Konstruksjonen har normalt enten feil
utførelse, en skade eller symptomer på
skade, sterk slitasje eller nedsatt
funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i
nær fremtid, det er grunn til å varsle
fare for skader på grunn av alder eller
overvåke spesielt på grunn av fare for
større skade eller følgeskade. For
skjulte konstruksjoner vil alder i seg
selv være et symptom som kan gi TG2.
For synlige konstruksjoner kan alder
sammen med andre symptomer og
momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan
gis sjablongmessig anslag.
iv)Tilstandsgrad 3, TG3: Store eller
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• Ved TG0 og TG1 gis det normalt
ingen begrunnelse for valg av
tilstandsgrad, fordi bygningen eller
bygningsdelen da bare har normal
slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og
TG3 må bruker av rapporten vurdere
om tiltakene er nødvendige og
lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre
rom eller bygningsdeler er et
sjablongmessig anslag basert på
registrert avvik og angitte tiltak i
rapporten. Anslaget er gitt på generelt
grunnlag og basert på erfaringstall i
seks intervaller, og kan ikke forveksles
med en konkret vurdering og tilbud fra
en entreprenør eller håndverker. Det
må eventuelt innhentes tilbud for en
nærmere undersøkelse, og konkret og
nøyaktig vurdering av
utbedringskostnad. Kostnader til ikke
oppdagede avvik/utbedringer/feil kan
forekomme. Utbedringskostnad
avhenger av personlige preferanser og
markedspris på materialer og
tjenesteyter.
Presiseringer
• Avvik vurderes ut fra tekniske
forskrifter på godkjenningstidspunktet
for bygget. Noen bygningsdeler
vurderes etter gjeldende teknisk
forskrift på befaringstidspunktet. Dette
gjelder blant annet:
i) Bad, vaskerom (våtrom)
ii) Forhold rundt brann, rømming,
sikkerhet, for eksempel
rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige
bruksendringer, brannceller mv.
• For skjulte konstruksjoner slik som
vann og avløp uten dokumentasjon, er
kvalitet og alder vurdert.
• Fastmonterte installasjoner, for
eksempel innfelt belysning
(downlights), demonteres ikke for å
sjekke dampsperren bak. Dette av
hensyn til bygningssakkyndiges
kompetanse og risikoen for skade.
•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved
hulltaking i bad og vaskerom (våtrom),
rom under terreng (kjelleretasje,
underetasje og sokkeletasje) eller
andre bygningsdeler skjer etter eiers
aksept. Hulltaking av våtrom og rom
under terreng kan unntaksvis unnlates,
se Forskrift til Avhendingsloven.
• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM
utføres kun når det ikke foreligger
godkjente og byggemeldte tegninger,
eller når tegninger ikke stemmer med
dagens bruk.

Befaringsdato: 07.01.2022

• Bygningssakkyndig gir en forenklet
vurdering av branntekniske forhold og
elektriske installasjoner i boligen
dersom det er mer enn fem år siden
sist boligen hadde el-tilsyn.
Bygningssakkyndig kan anbefale å
konsultere offentlige myndigheter eller
kvalifisert elektrofaglig fagperson ved
behov for grundigere undersøkelser.
Tilleggsundersøkelser
Etter avtale kan tilstandsanalysen
utvides til også å omfatte
tilleggsundersøkelser utover
minimumskravet i forskriften.
BEFARINGEN
Rapporten gir en vurdering av byggverk
og bygningsdeler som
bygningssakkyndig har observert, og
som fremkommer av Forskrift til
avhendingsloven. Rapporten er likevel
ingen garanti for at det ikke kan finnes
skjulte feil, skader og mangler. NS
3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse
ved omsetning av bolig) har
undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der
undersøkelsesnivå 1 er det laveste og
baseres på visuell observasjon.
Rapporten baseres på
undersøkelsesnivå 1 med få unntak
(våtrom og rom under terreng). I
praksis betyr dette at gjennomføringen
av befaringen begrenses som følger:
• Det utføres kun visuelle observasjoner
på tilgjengelige flater uten fysiske
inngrep (f.eks. riving).
• Flater som er skjult av snø eller på
annen måte ikke er tilgjengelig eller
skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas
ikke funksjonsprøving av
bygningsdeler, som isolasjon, piper,
ventilasjon, el. anlegg, osv.
• Det gis ingen vurdering av boligens
tilbehør, hvite- og brunevarer og annet
inventar. Dette gjelder også integrert
tilbehør.
• Inspisering av yttertak er basert på det
som er synlig, normalt på innsiden fra
loftet og utvendig fra stige/bakkenivå.
Befaring av tak må være
sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne
gjennomføres.
• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig
og kan innebære kontroll under
overflaten med spiss redskap eller
lignende.
UTTRYKK OG DEFINISJONER
• Tilstand: Byggverkets eller
bygningsdelens tekniske, funksjonelle
eller estetiske status på et gitt
tidspunkt.
• Symptom: Observerbart forhold som
gir indikasjon på hvilken tilstand et
byggverk eller en bygningsdel befinner
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seg i. Benyttes ved beskrivelse av
avvik.
• Skadegjørere: Zoologiske eller
biologiske skadegjørere, i hovedsak
råte, sopp og skadedyr.
• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet
søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle
observasjoner.
• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i
materiale eller i bakenforliggende
konstruksjon ved bruk av egnet
måleutstyr (blant annet
hammerelektrode og pigger).
• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av
hull for inspeksjon og fuktmåling i
risikoutsatte konstruksjoner, primært i
tilstøtende vegger til bad, utforede
kjellervegger og eventuelt i oppforede
kjellergulv.
• Normal slitasjegrad: Forventet
nedsliting av materiale i overflaten som
er basert på enkle visuelle
observasjoner. Kan vurderes sammen
med bygningsdelens alder.
• Forventet gjenværende brukstid:
Anslått tid et byggverk eller en del av et
byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt
formål (NS3600, Termer og definisjoner
punkt 3.9)
AREALBEREGNING FOR
BOENHETER
• Areal fastsettes etter Forskrift til
avhendingsloven, Takstbransjens
retningslinjer for arealmåling og Norsk
Standard 3940, Areal- og volumberegninger av bygninger, med
veiledning. Hvis det er motsetning
mellom disse, gjelder Takstbransjens
retningslinjer.
• Areal oppgis i hele kvadratmeter i
rapporten, og gjelder for det tidspunkt
oppmålingen fant sted.
• Bruksareal (BRA) er det måleverdige
arealet som er innenfor omsluttede
vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal
minus arealet som opptas av
yttervegger). I tillegg til gulvhøyde
gjelder regler om fri bredde for at
arealet skal være målbart, med
betydning for BRA av for eksempel loft
med skråtak. Samlet BRA for et plan
eller en bruksenhet er P-ROM og SROM til sammen. P-ROM er
måleverdige rom som benyttes til kort
eller langt opphold. P-ROM er
bruksareal av primærdelen. Vegger
mellom P-ROM måles som P-ROM. SROM er måleverdige rom som benyttes
til lagring, og tekniske rom. Rom skal
ha atkomst og gangbart gulv for å
kunne regnes som S-ROM/målbart
areal.

Takstfabrikken AS
Kongens gate
8514 NARVIK
befaringstidspunktet har betydning for
om rommet defineres som P-ROM eller
S-ROM. Dette betyr at rommet både
kan være i strid med teknisk forskrift og
mangle godkjennelse i kommunen for
den aktuelle bruken, uten at dette vil få
betydning for valg av arealkategori.
• Eiendommens markedsverdi kan ikke
baseres på en rent matematisk
beregning i forhold til antall
kvadratmeter opplyst i rapporten.
Opplysninger om areal kan altså ikke
alene benyttes for beregning av
eiendommens verdi.
PERSONVERN
Norsk takst, bygningssakkyndig og
takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig
trenger for å kunne utarbeide
rapporten. Personvernerklæring med
informasjon om bruk av
personopplysninger og dine rettigheter
finner du her
www.norsktakst.no/norsk/omnorsktakst/personvernerklaering/
Deling av personopplysninger for
tryggere bolighandel og mulig
reservasjon
Norsk takst og deres
samarbeidspartnere benytter
personopplysninger fra rapporten for
analyse- og statistikkformål, samt
utvikling og drift av produkter og
tjenester for takstbransjen og andre
aktører i bolig-omsetningen. Les mer
om dette og hvordan du kan reservere
deg på
https://www.norsktakst.no/norsk/omnorsktakst/personvernerklaering/reservasjon/
Vendu lager en boliganalyse basert på
opplysninger fra rapporten. Les mer om
dette og hvordan du kan reservere deg
her: samtykke.vendu.no/VA6517
KLAGEORDNING FOR
FORBRUKERE
Er du som forbruker misfornøyd med
bygningssakkyndiges arbeid eller
opptreden ved taksering av bolig eller
fritidshus, se www.takstklagenemnd.no
for mer informasjon

• Fordelingen mellom P-ROM og SROM er basert på retningslinjene og
bygningssakkyndiges eget skjønn.
Bruken av et rom på

Oppdragsnr : 11549-1010
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Side: 25 av 25

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

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

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven
Oppdragsnummer

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

1‐0153/20

Adresse

Ja

X Nei

Ja

Kommentar

Fagernesskrenten 47

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

Postnummer

8514

Er det dødsbo?

Ja

X Nei

Kommentar

Salg ved fullmakt?

Ja

X Nei

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

X Ja

Nei

Har du kjennskap til

Poststed

NARVIK

X Nei

X Nei

Ja

Kommentar

eiendommen?
Når kjøpte du boligen?

Hvor lenge har du bodd i boligen?

2016

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

4 år6 mnd

Nei
Har du bodd i boligen siste 12 mnd?

X Ja

Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Selger 1 fornavn

Ja

Borettslag, tror jernbanen
forsikring
Selger 1 etternavn

Stine Therese

Polise/avtalenr.

X Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Firmanavn

Utstøl

Redegjør for hva som er gjort og når

Borettslag har fikset med dette

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)?

Sjursnes

X Nei

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

Kommentar

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

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

X Nei

Ja

X Nei

Kommentar

Kommentar

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

X Ja, kun av faglært

Ja

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

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

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

X Nei

Ja

Firmanavn

Vet ikke

Kommentar

Redegjør for hva som er gjort og når

Vet ikke

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)?

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Nei

X Nei

X Ja

Hvis ja, beskrivelse

Kommentar

Regner med det,

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

2.2 Er arbeidet byggemeldt?
Nei

X Nei

X Ja

Hvis ja, beskrivelse

X Nei

Ja

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

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

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?
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
20. Er det foretatt radonmåling?

Kommentar

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?
X Nei

Ja

Kommentar

Kommentar

X Nei

Ja

Kommentar

Kommentar

X Nei

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?

Vet egentlig ikke, da det er forrige eier som har utført

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

Ja

Ja

Ja

Kommentar

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

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.

Ja

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

Ja

Kommentar

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

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

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.

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?
X Nei

Ja

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

Ja

Kommentar
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?
X Nei

Ja

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

Ja

Kommentar
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 forsikringsavtalelovens 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. Premietilbudet
som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler, deretter vil premien kunne justeres. Etter 6
måneder må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien på ny signeringsdato som
legges til grunn.

Sjursnes, Stine Therese
--------------------------------Signert av
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Boligopplysninger:

Boligopplysninger:

Dato utkjørt: 17.12.20 S ide 1 av 2

S aksbehandler: S ondre J ørgensen

Ofotbanens Borettslag F agernes AL

V å r ref.:

F agernesskrenten 47

Type:

Organis as jons nr:

8514 NAR V IK
Organis as jons nr:

955 726 146

Ofotbanens Borettslag F agernes AL

V å r ref.:

214/23

Borettslag frittstå ende

F agernesskrenten 47

Type:

Borettslag frittstå ende

E iere:

S tine Therese S jursnes

8514 NAR V IK

E iere:

S tine Therese S jursnes

A ndels nr:

23

F øds els dato eier:

214/23

06.06.1975

1: F elles utgifter
5 500

Livsløp standard:

Boligselskap er tilknyttet sikringsordning

F asiliteter:

F elleskostnader

5 500

3: F elles gjeld
Ajourf. Andel f.gj. (lå n):

Klient ajourf. lå n:

434 607

Gjeld siste å rsoppg.:

461 591

15 645 886

Klient gj. s. å rsoppg.:

16 617 285

S pesifikasjon av lå n:
Lå nenummer: 16362372864, DNB Boligkreditt AS

Annuitetslå n, 12 terminer per å r.
R entesats per 17.12.2020: 1.8% pa.

Antall terminer til innfrielse: 320
S aldo per 17.12.2020: 15 645 886
Andel av saldo: 434 608

F ørste termin/første avdrag: 29.08.2020 ( siste termin 29.07.2047 )
F lytende rente

Avdrag og renter er beregnet i må nedlige felleskostnader

4: S æ rs kilte opplys ninger
Klausuler:
S tyreleder:

Trond Hanssen

Adresse:

F agernesskrenten 39

Postnr/-sted:

8514 NAR V IK

Telefon:

Mob.: 41624863

E -post:

trond.e.hanssen@ narvik.kommune.no

5: R es tans e felles utgifter pr. 17.12.2020
Utes tå ende s aldo:

0

F ellesutgifter:

0

R estanse:

0

Gebyr:

0

F orskudd:

0

R ente:

0

Overdekning:

0

6: L igning - 2019
Gjeld:

Annen formue:

7 273

461 591

Andre inntekter:

127

11 672

Utgifter:

7: På lydende
På lydende:

Andelsnr:

100
23

Opprinnelig innskudd:

Partialobligasjonsnr:

8: B ygning/eiendom
Gå rds/bruksnr: 41/38/1
Bygningstype: R ekkeHus

F este/eiet tomt:

F estet

Tomteareal:

10844

Polisenr:

1893263

Oppvarmingstype:

S trøm og varmepumpe

Å rlig festeavgift:117 977,00

Avg. reguleres: <ukjent>

9: F ors ikring
F orsikret i:

J ernbanepersonalets F orsikring

10: F as iliteter og andre enhets opplys ninger
E tasje:
Heis:

Nei

Parkeringstype:

Parkeringsplass

S ystemlå s:

Nei

Husdyrhold:

F øds els dato eier:

06.06.1975

955 726 146

10: F as iliteter og andre enhets opplys ninger

Tot. innev. må ned:
F ellesutgifter:

Dato utkjørt: 17.12.20 S ide 2 av 2

S aksbehandler: S ondre J ørgensen

Antall rom:

Oppr. antall rom:

BR A
4

124

Nei

Kategori:

Borettslag

P-rom

124

Notater

HELP Boligkjøperforsikring
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.

Forbrukerinformasjon

om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse
med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

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. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.
Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet
til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som
benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med
skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som
e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig
også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av
nåværende bolig ol. 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. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og
eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. 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.
8. 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.
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 eiendommen er solgt til en annen
(man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig
dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en 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.
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