Ballangen/KJELDEBOTN
Enebolig med 5 soverom, 2 garasjer og stor tomt i Kjeldebotn

Prisantydning:
Kr. 1.700.000,- + omk.
Adresse:
Fastlandsveien 39, 8543 KJELDEBOTN
P‑rom/BRA:
Ca. 152/177 kvm
Antall soverom:
5
Tomt:
Ca. 8900 kvm. EIERTOMT

Ansvarlig megler
Jostein Jenssen
M 48145700
jj@jenssenogbolle.no

Fastlandsveien 39

Fakta om
boligen
Omkostninger for kjøper:
Kr. 1.700.000,‑ (Prisantydning)
Dokumentavgift: 2,5 % av kjøpesum til
Staten.
Tinglysing av skjøte: Kr 525,‑.
Tinglysing av pantedokument: Kr 525,‑.
Pantattest: Kr 172,‑.
Dersom eiendommen selges til
prisantydning vil omkostningene bli kr
43.722,‑, totalt kr 1.743.722,‑
Evt. boligkjøperforsikring, kr 11.100,‑
Byggeår:
1931
Parkering:
Rikelig med parkering på eiendommen. En
garasje rett ved boligen og en stor garasje
/ stålhall like nedenfor.
Verditakst
Kr 1.700.000,‑
Kommunale avgifter:
Kr. 15.510,‑ per år
Område:
Kjeldebotn
Eiendomstype:
Enebolig
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Fastlandsveien 39

Beliggenhet
Eiendommen ligger fint med spredt bebyggelse
i naturskjønne omgivelser i Kjeldebotn. Kort vei
til dagligvareforretning med post i butikk,
småbåthavn og Kaia kafe. Hurtigbåtforbindelse
til Evenes. Svært gode solforhold og flott utsikt
over Kjeldebotn og deler av Ofotfjorden. Flotte
turområder i umiddelbar nærhet.
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Fastlandsveien 39

Meglers
vurdering
Enebolig med stor tomt i flotte landlige
omgivelser i Kjeldebotn. Med 2 garasjer hvorav
den ene er på ca 140 kvm er det rikelig med
parkering i garasje og lagringsplasser.
Området rundt boligen er opparbeidet med
plen. Meget flott utgangspunkt for å oppleve et
aktivt friluftsliv til fjells eller på sjø.
Småbåthavn og Kaia kafe i gangavstand.
Praktfull utsikt fra eiendommen og meget
gode solforhold.
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1. Etasje ‑ Stue
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Fastlandsveien 39

Innhold
1. etasje: Vindfang, trappegang,
stue, kjøkken
2. etasje/loft: Trappegang, bad, 5
soverom
Kjeller:Gang/trapp, vaskerom,wc
Garasje 1 (ved bolig): , BRA ca.
46 kvm, byggeår 1980.
Stålgarasje: Forsterket gulv. BRA
ca. 140 kvm, byggeår 2008.
Tomt på ca 8900 kvm. Drivhus,
byggeår 2012.

2. etg ‑ Bad
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Fastlandsveien 39

Stue med vedovn

Stor plass til spisebord, med en
flott utsikt fra stuevindu
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Fastlandsveien 39

Kjelleretasje ‑ WC

Stor garasje på ca. 140 kvm.
Forsterket gulv, innlagt strøm.
Isolert varmrom på ca 4 kvm, for
frostfri lagring. Industri
slukrenner og opplegg for sluk,
vask og toalett i tiltenkt varm del.
Sluk og gulv tåler tyngre kjøretøy.

Garasje
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Fastlandsveien 39

Plantegning

Plantegning

1. Etasje

1. Etasje
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Plantegning

Plantegning

2. Etasje

2. Etasje
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Plantegning

Plantegning

Kjelleretasje

Kjelleretasje
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Informasjon om eiendommen
Eiendom:
Gnr. 365, bnr. 38, Narvik
Adresse:
Fastlandsveien 39
8543 KJELDEBOTN
Verditakst/Prisantydning:
Kr. 1.700.000,‑
Eier/hjemmelshaver:
Lars Torje Hoel
Lene Bjørsvik Hoel
Eierform:
Eiet
Tomten:
Stor tomt, ca 8900 kvm. Skrår
mot sjøen, men er planert med
parkering på øvre side av
boligen. Opparbeidet med
gruset parkering, plen og
prydbusker.
Målebrev: Foreligger ikke
Beliggenhet:
Eiendommen ligger fint med
spredt bebyggelse i
naturskjønne omgivelser i
Kjeldebotn. Kort vei til
dagligvareforretning med post
i butikk,småbåthavn og Kaia
kafe. Hurtigbåtforbindelse til
Evenes. Svært gode solforhold
og flott utsikt over Kjeldebotn
og deler av Ofotfjorden. Flotte
turområder i umiddelbar
nærhet.
Byggeår:
1931

Bebyggelse:
Frittliggende enebolig
bestående av 1. etasje, 2.
etasje/loft og kjeller samt
garasje 1 og garasje 2
(stålhall) og drivhus.
Areal og P‑rom:
Bra ca.: 177 m²
P‑rom: ca.: 152 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: Vindfang,
trappegang, stue, kjøkken
2. etasje/loft: Trappegang,
bad, 5 soverom
Kjeller: Trappegang, vaskerom,
wc
Garasje 1 (ved bolig): Garasje
og varmtrom, BRA ca. 46 kvm,
byggeår 1980
Garasje 2 (stålhall): Hall/
garasje/lager, isolert varmrom
på ca 4 kvm. Eget
sikringsskap. Skyveport på
4,3x4m og hengslet sidedør.
Støpt industrigulv m/20 cm
stålfiberarmert betong.
Industri slukrenner og opplegg
for sluk, vask og toalett i
tiltenkt varm del av garasje 2.
Tåler tyngre kjøretøy. Innlagt
strøm og sommervann. BRA
ca. 140 kvm, byggeår 2008
Drivhus, varmekabler i gulv,
innlagt strøm, samt
sommervann. Byggeår 2012.
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Standard:
Enebolig over 3 plan som har
blitt tilbygget flere ganger og
gjennomgått flere
oppgraderinger
‑ Grunnmur på antatt fjell,
sand/morene på tomten
ellers, grunnmur av naturstein
i tillegg til murt mur/leca.
‑ Deler av drenering (øvre side)
er skiftet ut med nye masser,
ca 2005
‑ Tomt på ca 8900 kvm.
‑ Takkonstruksjon i trevirke
med sperrer/a‑takstoler,
taktekket med profilerte
metallplater, for nærmere info
henvises til takst
‑ Liggende plank i den
opprinnelige dele, stenderverk
i tilbygget, kledd med malt
trepanel
‑ Innvendige vegger har i
hovedsak panelplater og strie,
fliser på bad
‑ Innvendige gulv med belegg,
vinylgulv, teppegulv og fliser
på bad
‑ Nyere vinduer og balkongdør
i stue, eldre vinduer i hele 2.
etasje
‑ Kjøkkeninnredning med
profilerte, mørke fronter,
laminat benkeplate. Integrert
komfyr/koketopp
‑ Baderomsinnredning med
profilerte fronter, nedfelt
servant, gulvmontert toalett,
dusjkabinett.
Manglende vedlikehold:
‑ Flere vinduer bør ettersees
‑ Noe skader på veggfliser på
bad, bør ettersees

Fastlandsveien 39

Se for øvrig "Verditakst" utført
av Takstfabrikken AS v/Jonas
Grønnli, datert 13.2.2019

04.02.1971 ‑ Dokumentnr: 243
‑ Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om gjerde

Parkering:
Rikelig med parkering på
eiendommen. En garasje rett
ved boligen og en stor garasje
/ stålhall like nedenfor.

01.12.1931 ‑ Dokumentnr:
900254 ‑ Registrering av
grunn

Oppvarming:
Elektrisk og vedfyring. Peisovn
i stue
Takst:
Verditakst av Takstfabrikken
AS datert 13.02.2019.
Overtagelse:
Etter avtale med
saksbehandler.
Energiattest:
Energiattest fås ved
henvendelse til saksbehandler.
Servitutter som følger
eiendommen:
På eiendommen er det tinglyst
følgende servitutter/rettigheter
som følger eiendommens
matrikkel ved overskjøting til
ny hjemmelshaver:
04.05.1950 ‑ Dokumentnr:
2502 ‑ Elektriske kraftlinjer
Ballangen komm.
kraftforsynings kraftledning
går over d.e.
Gjelder denne registerenheten
med flere

Denne matrikkelenhet
opprettet fra:
Knr: 1854 Gnr: 65 Bnr: 1
Regulering:
Området er ikke regulert i følge
Ballangen kommunes kart,
men ligger inn under
kommunedelplanen
Utfyllende reguleringsplan fås
ved henvendelse til
saksbehandler.
Vei/vann/avløp:
Vei: Privat felles vei med 2
husstander
Vann: Kjeldebotn vannverk,
privat stikk
Kloakk: Privat septiktank av
glassfiber
Adkomst:
Felles vei med 2 husstander
Hvitevarer:
Evt. integrerte hvitevarer
medfølger i salget.
Ligningsverdi:
For år 2018 kr. 352 915,‑
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"Solgt som den er"
Eiendommen selges "som den
er", jf. avhendingsloven (avhl)
§ 3‑9. Boligen overdras
således slik den fremstår ved
besiktigelse med åpenbare feil
og mangler. Salgsoppgaven er
basert på selgers opplysninger
og meglers egne
undersøkelser. Det oppfordres
til å sette seg godt inn i
salgsoppgaven og eventuelle
vedlegg til denne.
Videre oppfordres alle
interessenter til å sette seg inn
i egenerklæringen fra selger
som er inntatt i
salgsoppgaven samt til å
undersøke eiendommen nøye,
gjerne sammen med
fagkyndig person før bud
inngis.
Boligen har mangel i følgende
tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått
opplysninger om forhold ved
boligen som selger kjente eller
måtte kjenne til, og som kjøper
hadde grunn til å regne med å
få, jf. avhl § 3‑7. Dette gjelder
likevel bare dersom man kan
gå ut fra at det har virket inn
på avtalen at opplysningene
ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige
opplysninger om boligen, jf.
avhl § 3‑8. Det samme gjelder
dersom boligen ikke er i
samsvar med opplysninger
som er gitt i annonse,
salgsprospekt eller ved annen
markedsføring på vegne av

selgeren. Dette gjelder likevel
bare dersom man kan gå ut
fra at opplysningene har virket
inn på avtalen, og ikke på en
tydelig måte er blitt rettet i
tide.
3) Når boligen er i vesentlig
dårligere stand enn kjøper
hadde grunn til å regne med ut
fra kjøpesummen og
forholdene ellers, jf. avhl § 3‑9.
Ved tvil, så kontakt megler for
avklaring.
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.
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.

Personopplysningsloven:
I henhold til
personopplysningsloven gjør
vi oppmerksom på at
interessenter kan bli registrert
for videre oppfølgning.

Verditakst - fast eiendom

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/midlertidig
brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger
Ansvarlig megler
Jostein Jenssen
Megler MNEF
Tlf 48145700
E‑post: jj@jenssenogbolle.no

24

Fastlandsveien 39
8543 KJELDEBOTN
Gnr. 65 Bnr. 38 Fnr. 0 Snr. 0
Ballangen kommune

Benevnelse
Bolig
Garasje 1 (ved bolig)
Garasje 2 (stålhall)

BRA
177 m²
46 m²
140 m²

Markedsverdi

Kr. 1 700 000

Fullstendig arealoversikt inne i rapporten

8 900 m²

Tomteareal

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon.
Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

470 772
30.01.2019
13.02.2019

Rapportansvarlig

Takstfabrikken AS
Takstingeniør: Jonas Grønnli
SIVA II - Bjørkåsveien 20, 8540 BALLANGEN
Tlf.: 76928100
E-post: post@takstfabrikken.no

Verditakst-fasteiendom

Verditakst-fasteiendom

Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.
Adresse
Postnr./sted
Område/bydel
Kommune
Rekvirent
Hjemmelshaver(e)
Befaringsdato
Tilstede/opplysninger
gitt av

Fastlandsveien 39
8543 KJELDEBOTN
Kjeldebotn
Ballangen
Lars Torje Hoel
Lars Torje Hoel, Lene Hoel
30.01.2019
/Lars Torje Hoel

Gnr.
65

Bnr.
38

Fnr.
0

Snr.
0

Bolignr.

Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.)
Vei: Felles vei med 3 husstander.
Parkering: Rikelig med parkering på eiendommen og i garasje.
Vann: Kjeldebotn Vannverk. Privat stikk.
Kloakk: Privat septiktank av glassfiber.
Terrengforhold
Terreng: Tomten skrår mot sjøen, men er planert med parkering på øvre side av boligen. Om man bruker kartdata som
grunnlag, er det fra øvre side av boligen til garasjen på nedre side av boligen i underkant av 15 % stigning.

Premisser - generelle opplysninger
Denne takstrapporten er en verditakst som benyttes for å ansette eiendommens normale omsetningsverdi. Denne
taksttypen forutsetter at det foretas en visuell bygningsteknisk inspeksjon uten tilstandsvurdering. Verditakst må ikke
forveksles med TILSTANDSRAPPORT som har en mer omfattende bygningsteknisk gjennomgang, hvor det blant annet
foretas fuktsøk og fuktmålinger, og hvor bygningsdelene tilstandsvurderes med tilstandsgrader og hvor konsekvensene
av tilstanden synliggjøres.
Selger har opplysningsplikt til takstingeniøren. Kjøper har undersøkelsesplikt.
Oppdraget er utført av en uavhengig og sertifisert takstingeniør tilknyttet Norsk Takst, som følger det regelverk og de
etiske regler forbundet har fastsatt for medlemmene.
Befaringen er utført med de begrensninger som følger av at boligen var møblert og bebodd. Det er ikke flyttet på møbler
eller gjenstander.
Rapporten er sendt til rekvirent for gjennomgang og bekreftelse av innhold før endelig rapport er sendt ut. Bekreftelse
mottatt 12.02.

Sammendrag
Enebolig over 3 plan som har blitt tilbygget flere ganger og gjennomgått flere oppgraderinger som blant annet nytt
sikringsskap, drenering, peisovn, noen vinduer, div overflater med mer.
Noe vedlikehold må påregnes.
Garasje, drivhus og lagerhall like ved boligen.

Opparbeidelse: Området rundt boligen er opparbeidet med gruset parkering, plen, prydbusker med mer. Det gjøres
oppmerksomt på at eiendommen var dekket med snø på befaringsdagen, opplysninger er gitt av rekvirenten eller de til
stede.

Eiendommens bygninger
Type bygg
Enebolig
Garasje
Stålhall
Drivhus
Likningsverdi (år)
Kjøpsår
Kjøpesum / kostpris
Forsikringsselskap

Byggeår
1931
1980
2008
2012

2003
Kr.

Rehab./ombygd år

535 000
Type forsikring

Polisenummer

Bygningsmessig beskrivelse
Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Fundamentering: Grunnmuren står på fjell i følge rekvirenten. Sand/morene på tomten ellers.

Områdebeskrivelse - beliggenhet - miljø
Eiendommen ligger i Kjeldebotn i Ballangen kommune.
I en radius på ca 1 km finner man kommunal barnehage, dagligvareforretning med post i butikk og hurtigbåtkai med
forbindelse til Evenes. Her finner man også småbåthavn med ubetjent bensin- og dieselpumpe. Muligheter for å overta
bryggeplass med strøm i følge rekvirenten.
Kafe på kaia.
Det er ca 2 mil til Ballangen sentrum hvor man blant annet finner barne- og ungdomsskole, frisør, bank,
dagligvareforretning med apotekutsalg og bakeriutsalg.
Svært gode solforhold og utsikt over Kjeldebotn og deler av Ofotfjorden.

Grunnmur: Natursteinmur i den opprinnelige delen, murt mur/leca på tilbygg. Noe sprekker/riss og avflassinger i muren
inn- og utvendig.
Kjellergulv: Støpt gulv. Noe saltutslag og tegn etter fukt i kjelleren. Dette er trolig fra før dreneringen ble utbedret.
Drenering: Deler av drenering (øvre side) er skiftet ut med nye masser, pusset mur og grunnmurspapp. Dette var utført i
2005.
Etter sprengningsarbeid i 2014 i forbindelse med utvidelse av parkeringsplass kom det en del vann inn i kjelleren. Dette
ble ordnet med en gang og det er ikke observert fukt i kjelleren etter det.

Reguleringsmessige forhold
Området er ikke regulert i følge Ballangen kommunes kart, men ligger inn under kommunedelplanen.

Eiendommens tomt
Tomteareal

8 900,0 m2

Fastlandsveien39
8543KJELDEBOTN
Gnr:65Bnr:38Fnr:0Snr:0

Type tomt

Eiet
Side2av14
13.02.2019

TakstfabrikkenAS
JonasGrønnli

Fastlandsveien39
8543KJELDEBOTN
Gnr:65Bnr:38Fnr:0Snr:0

Side3av14
13.02.2019

TakstfabrikkenAS
JonasGrønnli

Verditakst-fasteiendom

Verditakst-fasteiendom

Noe misfarge på kjellermur

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Konstruksjon: Liggende plank i den opprinnelige delen, stenderverk i tilbygg. Ukjent byggeår både på bolig og
tilbyggene. Antatt 1930-tallet for å være opprinnelig byggeperiode.
Utvendig fasadekledning: Kledd med malt trepanel.
Vedlikehold: Deler av kledninger er dårlig. Noe av kledningen har vært demontert i forbindelse med nye dører/vinduer.
Kledningen er montert tilbake, men ikke malt over festemidlene.
Dører og vinduer
Punktert vindu på kjøkken. Eldre vinduer i hele 2. etasje samt på kjøkken i 1. etasje.
Nyere vinduer og balkongdør i stue.
Alle vinduer samt ytterdør i kjelleren er av langt eldre dato, uisolert. Flere av vinduene er avflasset og tegn til råte.

Takkonstruksjon med yttertak
Utvendig taktekke: Profilerte metallplater. Taket ver dekket med snø på befaringsdatoen. Rekvirenten opplyser at det er
skade i en takplate på sørsiden, men det kommer ikke inn vann på loftet. Pipebeslaget er ifølge rekvirent tett, men klart for
utskifting.
Over tilbygget del av stue var det tidligere altan, etter lekkasje fra dekket der, ble altanen fjernet og erstattet med mer
tradisjonelt taktekke i form av profilerte metallplater. Dette var utført i 2015.
Undertak: Armert plast på delen mot parkering/garasje, synlig fra kaldloft. Ukjent undertak på delen mot sjøen da det er
synlige taktrobord/panel fra kaldloft på den delen.
Konstruksjon: Konstruert i trevirke med sperrer/a-takstoler.
Takrenner og nedløp: Eldre plastrenner og nedløp. På tilbygget del av stue er det metallrenner. Takstige er ikke godkjent
av brannvesenet, så pipe ble ikke feiet i 2018.
Det gjøres oppmerksomt på at dette ikke er en tilstandsrapport, kaldloftet er derfor kun inspisert fra luke der det er mulig.
Rekvirenten opplyser takstmannen om at det ikke er lekkasjer fra taket som dem vet om.

Utsikt fra bolig

Fastlandsveien39
8543KJELDEBOTN
Gnr:65Bnr:38Fnr:0Snr:0

Side4av14
13.02.2019

TakstfabrikkenAS
JonasGrønnli

Fastlandsveien39
8543KJELDEBOTN
Gnr:65Bnr:38Fnr:0Snr:0

Side5av14
13.02.2019

TakstfabrikkenAS
JonasGrønnli

Verditakst-fasteiendom

Verditakst-fasteiendom
Bad og vaskerom
Bad i 2. etasje/loft:
Overflater: Fliser på gulv og på vegg, takess i tak.
Innredning: Profilerte fronter. Nedfelt servant.
Utstyr: Gulvmontert toalett. Dusjkabinett. Opplegg for vaskemaskin.
Ventilasjon: Ventil i vegg.
Varmekilde: Varmekabler i gulv.
Synlige skader/problemer: Noe skader på veggfliser etter at tidligere dusjdører ble fjernet og erstattet med kabinett.
Det var vannlekkasje fra bader i 2015, følgeskadene etter dette ble da utbedret og kabinett satt inn. Badet fungerer slik
det er, men anses som utett.

Piper, ildsteder og oppvarming
Pipe: Teglsteinpipe.
Ildsted: Peisovn i stue. Fliser på gulv, fasadestein på vegg.

Vaskerom i kjeller:
Overflater: Belegg på gulv, betong og planlegger. Panel i tak.

Annen oppvarming: Varmekabler i yttergang og på bad.

Innredning: Vegghengt servant.
Utstyr: Opplegg for vaskemaskin.
Ventilasjon: Ventil i vegg.
Varmekilde: Ingen.
Synlige skader/problemer: Hull i gulvbelegg. En del saltutslag fra både yttervegg og betonggulv. Rommet er av eldre
standard.
Det gjøres oppmerksomt på at dette ikke er en tilstandsrapport. Elementer som fall, sluk, tetteskikt, feil, fukt og liknede er
ikke kontrollert. Kun åpenbare feil/skader vil bli kommentert.

WC i kjeller

Fastlandsveien39
8543KJELDEBOTN
Gnr:65Bnr:38Fnr:0Snr:0

Side6av14
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TakstfabrikkenAS
JonasGrønnli

Fastlandsveien39
8543KJELDEBOTN
Gnr:65Bnr:38Fnr:0Snr:0

Vaskerom i kjeller

Side7av14
13.02.2019

TakstfabrikkenAS
JonasGrønnli

Verditakst-fasteiendom

Verditakst-fasteiendom
Innvendige overflater
1. etasje:
Vindfang: Belegg på gulv, panelplater på vegger, takess (malte 60 x 120 cm sponplater) i tak.
Stue: Vinylgulv, ferdigmalte panelplater på vegg og i tak.
Kjøkken: Belegg på gulv, panelplater og slette vegger, takess i tak.
Trappegang: Vinylgulv, panelplater på vegger, takess i tak.
Bod: Belegg på gulv, panelplater og strie på vegger, takess i tak.
Trapp mellom 1. etasje og loft:
Lukket tretrapp med teppefronter.

Bad i 2. etasje

Kjøkken
Innredning: Profilerte, mørke fronter. Laminat benkeplate. 1,5 stålkumme. Ukjent alder, trolig 1970-1980-tallet.
Hvitevarer: Integrert komfyr/koketopp. Plass for oppvaskmaskin og kjøleskap.
Ventilasjon: Ventilator med utluft i yttervegg

2. etasje/Loft:
Trappegang: Belegg på gulv, panel og strie på vegger, takess i tak.
Soverom 1: Laminat på gulv, strie på vegger og takess i tak.
Soverom 2: Helttre furugulv, panelplater på vegger og takess i tak.
Soverom 3: Heltre furugulv, slette vegger og noe panel, takess i tak.
Soverom 4: Belegg på gulv, plater og panel på vegger, takess i tak.
Soverom 5: Teppegulv, tapet på vegger, takess tiltak.
Bad: Fliser på gulv og på vegger, takess i tak.

Annet: Fliser mellom benkeplate og overskap. Merkbare skjevheter i gulv. Sprekk i overflate på vegg over vindu.
Trapp mellom 1. etasje og kjeller:
Lukket tretrapp med Teppegulv.
Kjeller:
Trappegang: Belegg på gulv, panel på vegger og i tak.
Wc: Belegg på gulv med matte over, panel på vegger og i tak. Vegghengt servant, gulvmontert toalett.
Bod 1: Malt betonggulv, avflasset. Malte betongvegger og panel. Panel i tak.
Bod 2 / arbeidsrom: Malt betonggulv, avflasset. Panel på vegger.
Bod 3: Malt betonggulv, avflasset. Panel på vegger.
Vaskerom: Belegg på gulv, betong og planlegger. Panel i tak.
Elektrisk anlegg
Sikringsskap: El-anlegget fordeler seg på 2 sikringsskap. Det opprinnelige er plassert i bod i 1. etasje (ny innmat), mens
det nye (2007) er plassert i kjeller. Nytt inntak og overspenningsvern.
Eget sikringsskap i stålhall.
El.anlegget vurderes ikke i en ordinær verditakst. Kun åpenbare feil/mangler kan bli påvist.
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Verditakst-fasteiendom

Verditakst-fasteiendom
Generelt om andre bygg
Garasje ved bolig:
Ny rundt 1980.
Konstruert i trevirke, uisolert, men med isolert rom i bakre del på rundt 12 kvm. Dette rommet har varmekabler i gulv.
Støpt gulv.
Taket er tekket med profilerte metallplater.
Området foran garasjeporten er ikke opparbeidet, men består av grovstein/fjell i følge eier.

Sikringsskap kjeller

Stålhall:
Ny i 2008, ferdigstillet i 2013.
Stålkonstruksjon, utvendig kledd med metallplater, uisolert, men med isolert rom i et hjørne.
Støpt gulv.
Taket er tekket med profilerte metallplater.
Innlagt strøm og sommervann.

Sikringsskap 1. etasje

VVS-installasjoner
Vanninntak: Plastrør. Noen eldre stoppekraner i kjeller er defekte. Nyere er satt inn i tillegg (de gamle står også der). Det
er ikke utvendig stoppekran til boligen.

Drivhus:
Ny i 2012.
Standard drivhus med varmekabler i gulv og innlagt sommervann.

Varmtvannsbereder: CTC 200 liters tank plassert i vaskerom i kjeller. Ukjent alder. Trolig 1980-talls.
Avløp: Plast. Ny septiktank i 2004.
Annet
Oppgraderinger
Opplysninger fra rekvirent:
2004 Fornyet septiktank. Pusset opp og tilpasset kontor/gjesterom 2. etg
2005 Skiftet ut dreneringsmasser på øverside, pusset mur og montert vortepapp
2006 Fjernet gammel murplatting, øverside. Satt opp innvendig vegg med dør og laget inngang/entrè. Pusset opp et
soverom 2. etg
2007 Nytt sikringsskap og ny innmat i gammelt skap. Nytt inntak og overspenningsvern i stolpe. Noen nye kurser, blant
annet utvendige stikk.
2008 Påbegynt oppsett av stålhall. Ferdigstilt 2013, innlagt strøm og sommervann. Industristandard gulv.
2012 Satt opp 4mx3m drivhus strøm, varmekabel i gulv og innlagt sommervann
2013 Satt opp solplatting m/levegg. Skiftet ut frostsikret utvendig vannuttak.
2014 Sprengt ut parkering på øverside, opprettet drenering ut til åpen grøft
2015 Nytt utvendig tak og isolasjon over stueutbygg. Totalrenovert stue, nye vinduer, verandadør og innerdører.
Etterisolert nordre stuevegg, ny utvendig kledning. Ny peisovn, brannmurskledning og skiferplate.
2018 Pusset opp yttergang, skiftet ytterdør. Lagt gulv på ett soverom 2. etg.
2019 Skiftet 2 toalett.

Garasje

Isolert del av garasje

Stålhall

Sikringsskap i stålhall

Rekvirenten/hjemmelshaver opplyser at de tidligere har hatt noe mus i boligen, men det har ikke vært tegn til skadedyr de
siste år.

Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten utføres etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014, 2. utg", som har NS 3940:2012 som
utgangspunkt. Ved motstrid eller tolkningstvil mellom NS 3940:2012 og "Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014" legges takstbransjens
retningslinjer til grunn.
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Verditakst-fasteiendom

Verditakst-fasteiendom

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med
byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
"Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig på www.norsktakst.no.
Bolig
Etasje
1. etasje

Bruttoareal
BTA
85

SUM
78

Bruksareal (BRA)
P-ROM
S-ROM
74
4

Romfordeling
Primære rom
Vindfang, trappegang, stue,
kjøkken

2. etasje/loft

66

60

60

0

Trappegang, bad, 5 soverom

Kjeller

45

39

18

21

Trappegang, vaskerom, wc

Sum

196

177

152

25

Bruttoareal
BTA
50

SUM
46

50

46

Bruttoareal
BTA
146

SUM
140

Sum

146

140

0

140

Sum alle bygninger

392

363

152

211

Garasje 1 (ved bolig)
Etasje
1. etasje
Sum
Garasje 2 (stålhall)
Etasje
1. etasje

Bruksareal (BRA)
P-ROM
S-ROM
0
46
0

Sekundære rom
1 bod

1971/243-1/75 04.02.1971 BESTEMMELSE OM GJERDE
Bestemmelse om gjerde
Panteheftelser kommenteres ikke.

3 boder

Økonomi
Romfordeling
Primære rom

Sekundære rom
Garasje og varmtrom

Romfordeling
Primære rom

Utleieforhold / Brutto årsleieinntekt. (Egenleie ikke vurdert)
Boligen har ikke utleiedel
Kostnader / andel fellesutgifter
Kommunale avgifter pr 2018:
3,625,- Vann - Kjeldebotn Vannverk

46

Bruksareal (BRA)
P-ROM
S-ROM
0
140

Heftelser
1950/2502-1/75 04.05.1950 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Ballangen komm. kraftforsynings kraftledning går
over d.e.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Sekundære rom
Hall/garasje/lager

4.722,- Renovasjon
728,- Feiing
2.283,- Septiktømming
4.152,- Eiendomsskatt
Opplysninger gitt av Ballangen Kommune.

Kommentarer til arealberegningen
Bruksareal (BRA) er målt, mens brutto areal (BTA) er beregnet.
Kommentarer til planløsningen
Hovedelementer som inngang, stue og kjøkken er samlet på samme plan med inngang fra terreng, mens alle soverom
samt badet er i 2. etasje.
Vaskerommet er i kjeller.

Teknisk verdi:
Teknisk verdi blir satt ut i fra beregnet byggekostnad, basert på standardisert programvare fra byggekost ved Gautestad
bygg og konsult, som gir en tallverdi av kr. pr kvm bruksareal satt av Statistisk Sentralbyrå for området lokalt hvor det er
skjønnsmessig justert for slitasje, alder, standard, beregnet verdireduksjon samt tomteverdien som er beregnet ut fra
gjennomsnittspris på faktisk omsatte tomter i denne eiendommens skala.
Tomteverdien i teknisk verdi er satt ut fra pris på råtomt pluss kostnader med tilkobling av strøm, vann, kloakk,
beplantning, asfalt, brustein, gjerder og lignende.
Dette må ikke forveksles med markedsverdi, hva markedet vil betale for byggmassen og tomten.

Kommentarer til Grunnboksbladet m.m.
Borett
Det er ikke tinglyst borett på eiendommen.
Konsesjon
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.
Forkjøpsrett
Det er ikke tinglyst forkjøpsrett på eiendommen.
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Verditakst-fasteiendom
Teknisk verdiberegning
Bygg A: Enebolig

Beregnede byggekostnader
Verdireduksjon
Beregnede byggekostnader etter fradrag
Beregnede byggekostnader
Verdireduksjon
Beregnede byggekostnader etter fradrag
Beregnede byggekostnader
Verdireduksjon
Beregnede byggekostnader etter fradrag
Beregnede byggekostnader
Verdireduksjon
Beregnede byggekostnader etter fradrag

Bygg B: Garasje

Bygg C: Stålhall

Bygg D: Drivhus

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

Kr.
38% - Kr.
= Kr.
Kr.
40% - Kr.
= Kr.
Kr.
13% - Kr.
= Kr.
Kr.
6% - Kr.
= Kr.
= Kr.
+ Kr.
= Kr.

3 659 360
1 390 557
2 268 803
287 521
115 008
172 513
611 862
79 542
532 320
23 500
1 410
22 090
2 995 726
300 000
3 296 000

Markedsanalyse
Oppdraget er å sette en markedsverdi i et normalt fungerende marked.
Nedenstående salgsverdi gir uttrykk for hva som kan forventes for eiendommen i dagens marked, størrelse, standard og
beliggenhet tatt i betraktning.

Verdikonklusjon
Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes!
Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes:
Markedsverdi

Kr. 1 700 000,Sted og dato
Ballangen, 13.02.2019

Jonas Grønnli

Dokumentkontroll
Vedlagt
Eiendomsinformasjon
Servitutter
Situasjonskart
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HELP Boligkjøperforsikring
Din egen advokat når du trenger det

Selv om selgeren gjør sitt ytterste, og eiendomsmegleren gjennomfører oppdraget
korrekt, er det ikke mulig å gardere seg mot uforutsette problemer. Hvis du oppdager
avvik fra avtalen, trenger du profesjonell hjelp fra første dag.
HELP Boligkjøperforsikring gir deg tilgang til spesialisert advokat for å vurdere om du
har krav mot selger/selgers eierskifteforsikringsselskap. Forsikringen dekker kostnadene
ved å forfølge saken til den er avgjort, og styrker din forhandlingsposisjon.
Hvorfor boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring gir deg:

Priser:

> Eierskifteforsikring er selgers

> Fri tilgang til spesialisert advokathjelp

Borettslagsbolig
4 100,-

forsikring. Boligkjøperforsikring
er kjøpers motvekt.
> Du får tilgang til spesialiserte
advokater og profesjonell hjelp
når du trenger det.
> Du unngår økonomisk prosessrisiko
når HELP utpeker advokaten.
> Oppdager du mangler, gir
boligkjøperforsikring deg trygghet
til en rimelig pris.
> Advokathjelpen kan bli kostbar uten
boligkjøperforsikring, ofte langt
mer enn villa/-innboforsikringen
dekker.

ved klage på kjøpt bolig.
> Dekning av motpartens saksomkostninger hvis disse blir idømt.
> Du kan velge advokat selv. Da dekkes
timesats etter offentlig salærsats, men
idømte sakskostnader dekkes ikke.
> Advokathjelp i fem år etter
overtakelse.

Enkelt å tegne, trygt å ha:
> Boligkjøperforsikring tegnes
i samarbeid med eiendomsmegleren
senest ved kontraktssignering.

Selveier- og aksjeleilighet
7 100,Enebolig, tomannsbolig
(del av eller halvpart), rekkehus,
hytte/fritidsbolig og tomt
11 100,Betales som en engangssum og gjelder fra kontraktsignering og i 5 år fra overtagelse. Ingen egenandel.
Meglerforetaket mottar kr 1 400 i kostnadsgodtgjørelse
for formidling av forsikringen. Vi tar forbehold om
prisendringer. Dersom premien ikke er innbetalt ved
overtagelse, vil avtalen bli kansellert.

> Oppdaterte forsikringsvilkår er

> Husk at reklamasjonsfristene er

tilgjengelig på www.help.no.

strenge, kontakt derfor HELP så

Vilkårene på bestillingstidspunktet

snart feil oppdages.

er gjeldende.

HELP Boligkjøperforsikring
> Fullverdig advokathjelp ved kjøp av ferdig
oppført bolig.
> Advokathjelp hele veien til rettskraftig dom,
om nødvendig.
> Dekker motpartens omkostninger forutsatt at
HELP utpeker advokaten.
> Ubegrenset dekning gir sterkere posisjon i
forhandlinger.
> Eierskifteforsikring er selgers forsikring,
boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt.
> Ingen egenandel.
> 5 års varighet.
> Følg saken på Min side.

Villa-/innboforsikringens rettshjelpsdekning
> Dekning først etter at tvist har oppstått.
(kravet er avslått eller ikke besvart).
> Du må finne advokat selv.
> Egenandel (vanligvis kr 4 000 + 20 % av
kostnadene).
> Beløpsbegrensning (normalt kr 100 000).
> Dekker normalt ikke idømte sakskostnader
ved tap i retten.
> Svakere forhandlingsposisjon mot økonomisk
sterkere selgere med eierskifteforsikring.
> Med begrenset økonomisk dekning kan kjøpere
med prosedable krav måtte avslutte saken
fordi risikoen for delte kostnader eller tap i
retten oppleves som for stor.
Gjeldende fra 01.01.18

Viktig informasjon
As is:
Eiendommen selges i den
forfatning den er under
visning. Salget følger
avhendingsloven § 3‑9: ”Endå
eigedomen er selt ”som han
er” eller med liknande allment
atterhald, har eigedomen
likevel mangel der dette følger
av §§ 3‑7 eller 3‑8.
Eigedomen har også mangel
dersom han er i vesentlig
ringare stand enn kjøparen
hadde grunn til å rekne med
ut ifrå kjøpesummen og
tilhøva ellers .” Kjøper kan
derfor ikke påberope seg
noen andre bestemmelser
etter avhl. Kapittel 3, enn det
som følger direkte av § 3‑9.
Dette reduserer selgers
ansvar etter avhendingsloven
og vil være en del av
kontraktsvilkårene, dersom
man ikke reserverer seg mot
avhl. § 3‑9 ved budgivning.

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

Spørsmål til megler:

Budskjema
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.

Undertegnede avgir herved følgende bud på eiendommen: Fastlandsveien 39 med matrikkel Gnr. 65, bnr. 38 i
BALLANGEN kommune.
Pris kr.: …………………………………………00/100
Skriver kroner…………………………………………….………………….……………………………….. + omkostninger i h.t. salgsoppgave
Finansieringsplan:
Lånegiver: ……………………..………..……….. Tlf.: ………..……………..….. Saksbeh.: ………………………..………….. kr.: …………….………..
Eventuell egenkapital: .…………………………………………………………..………..………..………..………..………..……….kr.: …………….………..
Ønsket overtagelsesdato: ………………………………………………………
Eventuelle betingelser/forbehold: ………………………………………………………………………..………..………..………..………..………..……..
Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgavene og teknisk prospekt samt å ha besiktiget eiendommen.
Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon
om budgivning. Budskjema kan printes ut og leveres eller sendes pr. telefaks til meglerkontoret. Budskjemaet kan også
scannes og sendes direkte pr. e‑post til megler, men du må samtidig ringe megler og forsikre deg om at han har mottatt
budet.
As is: Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger avhendingsloven § 3‑9: ”Endå eigedomen er
selt ”som han er” eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3‑7 eller 3‑8.
Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut ifrå
kjøpesummen og tilhøva ellers .” Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn
det som følger direkte av § 3‑9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av
kontrakts/vikårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3‑9 ved budgivning.Ved budaksept plikter budgiver å
framlegge finansieringsbevis tilsvarende endelig kjøpesum fra budgivers långiver såfremt annet ikke er avtalt i
budgivningen.

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

Navn: ______________________________________

Personnr.: _________________________________		

Personnr.: _________________________________

Adresse: ___________________________________		

Adresse: ___________________________________

Postnr./sted: _______________________________		

Postnr./sted: _______________________________

Telefon/mobil: _____________________________		

Telefon/mobil: _____________________________

E‑post: _____________________________________		

E‑post: _____________________________________

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

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

Jenssen & Bolle AS, Kongens gate 34,8514NarvikTelefon:76 96 79 50Telefaks: 76 96 79
51www.jenssenogbolle.no
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Æ kjenne ditt nærområde

Kontakt
Jostein Jenssen
M 48145700
jj@jenssenogbolle.no

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

