Narvik/ANKENES
Enebolig med 4 soverom med utsikt og godt potensial!

Prisantydning:
Kr. 2.050.000,‑ + omk
Adresse:
Algeveien 8, 8520 ANKENES
P‑rom/BRA:
Ca 151/166 kvm
Antall soverom:
4
Tomt: Ca.469 kvm. FESTETOMT

Ansvarlig megler
Jostein Jenssen
M 48145700
jj@jenssenogbolle.no

Algeveien 8

Fakta om
boligen
Omkostninger for kjøper:
Kr. 2.050.000,‑ (Prisantydning)
Dokumentavgift: 2,5 % av kjøpesum til
Staten.
Tinglysing av skjøte: Kr 585,‑
Tinglysing av pantedokument: Kr 585,‑
Pantattest: Kr 172,‑
Bortfesters transportgebyr: Kr 1.150,‑
Dersom eiendommen selges til
prisantydning vil omkostningene bli kr
53.742,‑, totalt kr 2.103.742,‑
Evt. boligkjøperforsikring, kr 11.500,‑
Byggeår:
1978
Parkering:
Parkering i gateplan.
Verditakst
Kr 2.050.000,‑
Kommunale avgifter:
19.748,- pr år inkl festeavg.
Område:
Ankenes
Eiendomstype:
Enebolig
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Algeveien 8

Beliggenhet
Eiendommen ligger i veletablert boligstrøk på
Emmenes /Nord i ende av blindvei. Ca. 10 km.
fra Narvik mot Håkvik.
Beliggende på nedre side av E6.
Bussforbindelse fra E6.
Direkte avkjørsel fra E6 og videre på kommunal
vei.
Barnevennlig strøk. Avstand til sjøen ca. 70 m.
Pen utsikt over Ofotfjorden mot Vegglandet.
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Algeveien 8

Meglers
vurdering
Enebolig med 4 soverom i et veletablert
boligområde ved sjøen på Emmenes. Boligen
ligger innerst i blindgate med lite trafikk. Meget
barnevennlig. Flott utsikt over Ofotfjorden.
Meget gode solforhold. Boligen er moden for
oppgradering og modernisering.
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Hovedplan ‑ Bad
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Algeveien 8

Innhold
Sokkeletasje:
Vindfang, hall / trapperom, 2
mellomganger, 2 soverom,
hobbyrom, 2 boder, vaskerom,
bad.
Dør fra mellomgang ut på mark.
1. etasje:
Stue/spisestue, kjøkken,
mellomgang, 2 soverom, bad.
Dør fra stue ut til veranda på ca.
6 m².

Hovedplan ‑ Stue
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Algeveien 8

Hovedplan ‑ Kjøkken
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Algeveien 8



Hovedplan ‑ Soverom

Hovedplan ‑ Soverom
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Algeveien 8

Plan

Plan
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Plan

Plan
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Informasjon om eiendommen
Eiendom:
Gnr. 46, bnr. 325 i Narvik
kommune.
Adresse:
Algeveien 8
8520 ANKENES
Verditakst/Prisantydning:
Kr. 2.050.000,‑
Eier/hjemmelshaver:
Emmy Annie Jakobsen
dødsbo v/fullmektig Lise M.
Jensen
Eierform:
Eiet bolig på festet tomt.
Tomten:
Festet tomt på ca. 469 m².
Tomta er delvis inngjerdet,
opparbeidet og noe beplantet
m/ bær, prydbusker, plen.
Tomta mangler vedlikehold.
Gangvei m/ naturskifer.
Parkering i gateplan.
Beliggenhet:
Eiendommen ligger i
veletablert boligstrøk på
Emmenes / Nord i ende av
blindvei. Ca. 10 km. fra Narvik
mot Håkvik.
Beliggende på nedre side av
E6. Bussforbindelse fra E6.
Direkte avkjørsel fra E6 og
videre på kommunal vei.
Barnevennlig strøk. Avstand til
sjøen ca. 70 m.
Pen utsikt over Ofotfjorden
mot Vegglandet.
Byggeår:
1978

Bebyggelse:
Eiendommen består av en
frittliggende enebolig i 1
etasje og sokkeletasje
Areal og P‑rom:
BRA: ca 166 m²
P‑rom: ca 151 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:
Sokkeletasje: Vindfang, hall /
trapperom, 2 mellomganger, 2
soverom, hobbyrom, 2 boder,
vaskerom, bad. Hobbyrom
omgjort til soverom ‑ megler
kan ikke se at det er søkt om
bruksendring for dette.
Dør fra mellomgang ut på
mark.
1. etasje: Stue/spisestue,
kjøkken, mellomgang, 2
soverom, bad.
Dør fra stue ut til veranda på
ca. 6 m².
Standard:
Enebolig av enkel standard.
Oppussing og restaurering
må påregnes.
‑ Betong på antatt fjell,
grunnmur av
betonghullblokker/
betongstein. Drenering med
rør fra antatt byggeår
‑ Bindingsverkvegger,
utvendig
tømmermannspanel/liggende
panel i malt utførelse

- 20 -

‑ Tretakkonstruksjon av
W‑takstoler, taktekking med
pappshingel
‑ Vinduer, 3‑lags og 2‑lags
isolerglass fra byggeår
‑ Innvendige gulv har
vinylbelegg, vegg til
veggteppe, våtromsbelegg,
terraflex på bad
‑ Vegger er malt/tapetsert,
asiatpanel, miljøstrie
våtromstapet
‑ Kjøkkeninnredning
opprinnelig standard type
laminat
‑ Bad i sokkeletasje med
dusjhjørne, wc, servant. Bad
1. etasje med kar, wc, servant
Påkostning / Vedlikehold:
Ny tilkobling for eksisterende
bygg / nytt vannuttak /
tilførsel avløp 2016.
Utvendig malt 2010.
Ny avtrekksvifte 2016 på
kjøkken.
Gjenstående arbeid /
Manglende vedlikehold:
Drenering bør utbedres.
Saltutslag i bakre del av
sokkeletasje.
Flere setningssprekker i
boligen.
Sprekk i grunnmur.
Svikt i verandafundament /
skjev veranda.
Sprekk i støttemur for
verandafundament.
Avskallet utvendig murpuss /
maling på grunnmur.
Ytterdør og verandadør
moden for utskifting.
Vinduer bør ettersees /
eventuelt utskiftes

Algeveien 8

Skade på taknedløp.
Taktekking bør ettersees /
eventuelt utskiftes. Mose på
taktekking.
Avskallet maling på
pipebeslag.
Innvendig opp‑pussing /
restaurering må påregnes.
Slitt kjøkkeninnredning.
Eldre bad moden for
opp‑pussing. Sårskade i
badekar. Slitt
baderominnredning.
Sprekk i toalett på bad 1
etasje.
Misfarge på våtrombelegg i
bad sokkel. Avskallet terraflex
i vaskerom og bad.
Himling i mellomgang skadet.
Boligen er moden for
oppgradering og
modernisering.
Se for øvrig "Tilstandsrapport"
utført av Ingeniørfirma Per A.
Opshaug AS v/ Jørn Garnes
datert 11.02.2021
Festekontrakt:
Bortfester: Narvik kommune
Festekontrakt inngått år: 1977
Reguleres år: 2027
Utløper år: 2057
Årlig festeavgift: Kr 2.172,‑
Parkering:
Parkering i gateplan.
Kommunale avgifter:
Kr 19.748,‑ pr år
Ligningsverdi:
For 2020 er bestilt

Oppvarming:
Elektrisk.
Takst:
Verditakst kr. 2.050.000,‑
Låneverdi kr. 1.850.000,‑
Overtagelse:
Etter avtale med megler.
Energiattest:
Utfyllende energiattest fås
ved henvendelse til megler.
Servitutter som følger
eiendommen:
På eiendommen er det
tinglyst følgende servitutter/
rettigheter som følger
eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny
hjemmelshaver:
1806/46/325:
27.06.1978 ‑ Dokumentnr:
402194 ‑ Festekontrakt ‑ vilkår
Gjelder feste
Festetid: 80 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 117
06.06.1977 ‑ Dokumentnr:
401879 ‑ Registrering av
grunn
Denne matrikkelenhet
opprettet fra:
Knr: 1806 Gnr: 46 Bnr: 49
EIENDOMMEN ER UTSKILT
FRA FLERE BRUKSNUMMER
bnr. 243.
01.01.2020 ‑ Dokumentnr:
261792 ‑ Omnummerering
ved kommuneendring
Tidligere: Knr: 1805 Gnr: 46
Bnr: 325
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Regulering:
Utsnitt reguleringsplan Nedre
Emmenes, formål: boliger.
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
Adkomst:
Eiendommen ligger til
offentlig vei/gate.
Hvitevarer:
Evt. integrerte hvitevarer
medfølger i salget.
Meglers vederlag:
Kr. 85.000,‑
"Solgt som den er"
Eiendommen selges "som
den er", jf. avhendingsloven
(avhl) § 3‑9. Boligen overdras
således slik den fremstår ved
besiktigelse med åpenbare
feil og mangler.
Salgsoppgaven er basert på
selgers opplysninger og
meglers egne undersøkelser.
Det oppfordres til å sette seg
godt inn i salgsoppgaven og
eventuelle vedlegg til denne.
Videre oppfordres alle
interessenter til å sette seg
inn i egenerklæringen fra
selger som er inntatt i
salgsoppgaven samt til å

Viktig informasjon
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.
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.
Det gjøres spesielt
oppmerksom på at dette er
salg av eiendom for et
dødsbo. Det må legges til
grunn at ingen av arvingene
har bebodd eiendommen i
nyere tid, eller at de ikke har
bebodd eiendommen, og at
de derfor ikke er kjent med feil
eller mangler utover det som
fremkommer av
salgsmaterialet. Så lenge
arvingenes kunnskap om
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eiendommen er begrenset,
oppfordres kjøper til å foreta
nødvendige undersøkelser.
Boligkjøperforsikring:
Vi gjør oppmerksom på at
kjøper kan tegne
boligkjøperforsikring. Se
vedlagte info fra HELP
Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger
Salgsoppgavedato
15.03.2021
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.

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:

Ansvarlig megler
Jostein Jenssen
Eiendomsmegler MNEF
Tlf 48145700
E‑post: jj@jenssenogbolle.no
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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.

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 BOLIG
Bygningsteknisk gjennomgang med
- verditakst
Algeveien 8, 8520 ANKENES
Gnr 46: Bnr 325
1806 NARVIK KOMMUNE
SKRÅNINGEN

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

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

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

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

Jørn Erik Garnes
Telefon: 76 94 66 13
E-post: jorn@ofotentakst.net
Rolle: Uavhengig takstmann

Rolle: Uavhengig takstmann

Dato befaring: 03.02.2021
Utskriftsdato: 12.03.2021
Oppdragsnr: 2020153
Referansenr: eca2dc0

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.

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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Per A.Opshaug
E-post:

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 46: Bnr 325
1806 NARVIK KOMMUNE
Algeveien 8, 8520 ANKENES

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Personvern
Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/
Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre
dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å
gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/9a88a7e9-a669-46ae-b2ea-73dfb0154d41

Forutsetninger
TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten
ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.
Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er
likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig
informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at
informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.
Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.
TAKSTRAPPORTEN
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler. Eventuelt angitt låneverdi er en forsiktig
ansatt markedsverdi.
OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.
OM TAKSTMENN
Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal
etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.
KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.
RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.
BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
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)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.
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LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan
variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.
TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.
ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.
Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre
enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.
Arealberegning
Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og
gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom
(P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv
om de er måleverdige.

Egne forutsetninger
Opplysninger vedr. eventuell isolering i yttervegger, etg. skillere og takkonstruksjon er oppgitt av de tilstedeværende under
besiktigelsen.
Opplysninger vedr. årstall for påkostninger er gitt av de som var tilstede under besiktigelsen.
Sedvanlig byggeskikk for byggeår lagt til grunn i taksten.

Takstmannens rolle
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et
ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.
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Konklusjon tilstand

Gnr 46: Bnr 325
1806 NARVIK KOMMUNE
Algeveien 8, 8520 ANKENES

Befarings- og eiendomsopplysninger

Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til til de forskrifter som gjaldt ved byggeår..
Enebolig med oppgraderingsbehov.
Våtrommene trenger renovering.
Utvendig mur har en del sprekker/riss/setningsskader.
Saltutslag på kjellervegger.
Mugg/råte på bod.
Yttertak med takrenner bør skiftes.
Setninger/skjevhet i veranda.
Dører bør skiftes.

Rapportdata
Kunde:

Emmy Annie Jakobsen dødsbo

Takstmenn:

Jørn Erik Garnes, Per A.Opshaug

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 07.05.2020.
- Tove Sollund. Tlf. 934 25 303
- Rune Jakobsen. Tlf. 926 14 115
- Per A. Opshaug. MNT Takstmann. Tlf. 76 94 66 13
Befaringsdato: 03.02.2021.
- Rune Jakobsen. Tlf. 926 14 115
- Jørn Erik Garnes. Ing. Jørn Garnes. Tlf. 76 94 66 13

Viser forøvrig til beskrivelser under ``konstruksjoner``.

Markeds- og låneverdi

Eiendomsopplysninger

Tilleggsdel til Tilstandsrapport bolig

Eiendommen ligger i veletablert boligstrøk på Emmenes / Nord i ende av blindvei. Ca. 10 km. fra Narvik mot Håkvik.
Beliggende på nedre side av E6. Bussforbindelse fra E6.
Direkte avkjørsel fra E6 og videre på kommunal vei.
Barnevennlig strøk. Avstand til sjøen ca. 70 m.
Pen utsikt over Ofotfjorden mot Vegglandet.
Boligen har store renoveringsbehov.
Markedsverdien er skjønnsmessig satt, justert etter prisnivået på stedet.
Markedsverdi (normal salgsverdi)

Kr.

2 050 000

Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi):

Kr.

1 850 000

Eiend.betegnelse:

SKRÅNINGEN

Beliggenhet:

Eiendommen ligger i veletablert boligstrøk på Emmenes / Nord i ende av blindvei. Ca. 10 km. fra Narvik
mot Håkvik.
Beliggende på nedre side av E6. Bussforbindelse fra E6.
Direkte avkjørsel fra E6 og videre på kommunal vei.
Barnevennlig strøk. Avstand til sjøen ca. 70 m.
Pen utsikt over Ofotfjorden mot Vegglandet.

Bebyggelsen:

Eiendommen består av en frittliggende enebolig i 1 etasje og sokkeletg.

Standard:

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Ny tilkobling for eksisterende bygg / nytt vannuttak / tilførsel avløp 2016.
Utvendig malt 2010.
Ny avtrekksvifte 2016 på kjøkken.
GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Drenering bør utbedres.
Saltutslag i bakre del av sokkeletasje.
Flere setningsprekker i boligen.
Sprekk i grunnmur.
Svikt i verandafundament / skjev veranda.
Sprekk i støttemur for verandafundament.
Avskallet utvendig murpuss / maling på grunnmur.
Ytterdør og verandadør moden for utskifting.
Vinduer bør ettersees / eventuelt utskiftes
Skade på taknedløp.
Taktekking bør ettersees / eventuelt utskiftes. Mose på taktekking.
Avskallet maling på pipebeslag.

Tomten er festet og dette er tatt hensyn til i verdiansettelsen.
NARVIK, 12.03.2021

Jørn Erik Garnes
Ing. Jørn Garnes
Telefon: 76 94 66 13

Per A.Opshaug

Innvendig opp-pussing / restaurering må påregnes.
Slitt kjøkkeninnredning.
Eldre bad moden for opp-pussing. Sårskade i badekar. Slitt baderominnredning.
Sprekk i toalett på bad 1 etasje.
Misfarge på våtrombelegg i bad sokkel. Avskallet terraflex i vaskerom og bad.
Himling i mellomgang skadet.
En del skade på dørblad.
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Om tomten:

Tomta er delvis inngjerdet, opparbeidet og noe beplantet m/ bær, prydbusker, plen.
Tomta mangler vedlikehold.
Gangvei m/ naturskifer.
Parkering i gateplan.

Konsesjonsplikt:

Ikke konsesjonspliktig eiendom

Regulering:

Strøket er regulert.
A-3.10 - NEDR: EMMENES
Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato: 19.4.1988
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Kommuneplan:

Kommuneplanenes arealdel 2017-2028
PLANID: 2015007

Adkomstvei:

Eiendommen ligger til offentlig vei / gate.

Tilknytning vann:

Vann offentlig.

Tilknytning avløp:

Avløp offentlig

Andre forhold:

SPESIELLE FORHOLD:
Det opplyses at det ikke er synlige feil og mangler som ikke er opplyst i taksten.

Bygninger på eiendommen
Enebolig
Bygningsdata
Byggeår:

Arealer

Matrikkeldata
Matrikkel:

Gnr 46: Bnr 325
1806 NARVIK KOMMUNE
Algeveien 8, 8520 ANKENES

Kommune: 1806 NARVIK Gnr: 46 Bnr: 325

1979 Kilde: Opplyst. Ref. ferdigattest

Bruttoareal

Etasje

Eiet/festet:

Festet

Areal:

469,9 m² Arealkilde: Tomtestørrelse ref. 1-målebrev

Hjemmelshaver:

Emmy Annie Jakobsen dødsbo

Adresse:

Algeveien 8, 8520 Ankenes

Kommentar:

Bortfester: Narvik Kommune. Kontrakt nr. 20/77

Festeopplysn.:

Festekontrakt inngått år: 1977 Reguleres år: 2027 Utløper år: 2057

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

Sokkeletasje

92

80

65

1. etasje

94

86

86

186

166

151

15 Vindfang, hall / trapperom, 2
mellomganger, 3 soverom, 2 boder,
vaskerom, bad m/ dusjhjørne / wc /
servant.
Dør fra mellomgang ut på mark.
Stue / spisestue, kjøkken,
mellomgang, 2 soverom, bad m/ kar /
wc / servant.
Dør fra stue ut til veranda 6 m² av
trykkimpregnert materiale.

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Kommentar

Status

Sider

Vedlagt

Forsikringsavtale

15

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kvitt. off. avgifter
Annet

Romfordeling

Bygningen er målt på stedet og kontrollert mot
tegninger.

Situasjonskart

15.05.2020

1

Ja

narvik.kommune.no

15.05.2020

1

Ja

Ferdigmelding

18.07.2016

4

Ja

Særutskrift /
Godkjenning
byggemelding

28.12.1977

1

Ja

Ferdigattest

20.08.1979

Nytt vannuttak / tilførsel avløp.

1

Ja

Tegninger

1

Ja

Målebrev / Målebrev-kart 06.06.1977

2

Ja

Festekontrakt

01.06.1977

1

Ja

Byggemelding 1

09.11.1977

4

Ja

Eiendomsverdi.no

15.05.2020

1

Ja

Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

Sokkeletasje

Vindfang, hall / trapperom, 2 mellomganger, 3
soverom, vaskerom, bad m/ dusjhjørne / wc /
servant

2 boder

1. etasje

Stue / spisestue, kjøkken, mellomgang, 2
soverom, bad m/ kar / wc / servant

Konstruksjoner
Enebolig
Bygning generelt - Enebolig
Bygning, generelt

Andre forhold
Forsikring:

Sum bygning:

Kommentar

Beskrivelse:

Selskap: Eika Fosikring. Avtalenr: 5023948. Type: Fullverdi.
Forsikringssum: Kr. 3 531 000. Årlig premie: Kr. 8 238.
Inkl. råte og skadedyr.

Når det gjelder påkostninger, skjulte konstruksjoner og bygningsdeler, er takstrapporten basert
på opplysninger gitt av eier eller eiers representant med mindre det er særskilt henvist til annen
dokumentasjon i taksten. Forøvrig er egne observasjoner og sedvanlig byggeskikk for byggeår
lagt til grunn.
Ingen krypkjeller.
Overbygd inngangsparti.
GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Innv og utv. opp-pussing / restaurering må påregnes.

Tilstandsvurdering:
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Overflater, generelt
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Gnr 46: Bnr 325
1806 NARVIK KOMMUNE
Algeveien 8, 8520 ANKENES

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Enebolig

Utlektrede vegger i sokkeletasje.

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt
fra bakkenivå.

Yttervegger

Grunn og fundamenter - Enebolig
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Beskrivelse:

Bindingsverkvegger. Isolert m/ Glava.
Utvendige vegger av tømmermannspanel / liggende panel.
Deler av sokkelfront og gavlvegg av bindingsverk.

Utskifting/vedlikehold:

Normal tid før reparasjon av lettklinker, porebetong er 20 - 60 år.
Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.
Utvendig malt 2010.

Grunn og fundamenter, generelt
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Betong på fjell. Ref. byggemelding 1.
Gulv sokkeletasje av betong / isopor.
Grunnmur av betonghullblokker / betongstein.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Saltutslag i bakre del av sokkeletasje.
Flere setningsprekker i boligen.
Sprekk i grunnmur flere plasser.
Avskallet utvendig murpuss / maling på grunnmur.
Saltutslag og malingsavflakning kan være tegn på at utvendig fuktsikring ikke er helt
inntakt.
Boligens bakside er utsatt for horisontalt jordtrykk. Skjevheter i gulv, sprekker i grunnmur og
videre oppover i byggverket er typiske symptomer på setninger og bevegelse i grunn.
Aktuelle tiltak kan være å forbedre stabilitetsforholdene og stanse bevegelsene eller å
forsterke kjellervegger og fundament.
Valg av metode og vurdering av omfang av stabiliserende tiltak krever normalt geoteknisk
kompetanse. Grunnundersøkelser ikke foretatt.
Radonmålinger ikke foretatt.

Direkte fundamentering
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Betong antatt på fjell.
Ikke vurdert pga. tilkomst.

Det må påregnes utvendig vedlikehold.
Trekonstruksjon i kjeller etasje har for liten avstand til utvendig bakkenivå, og dermed kan
være utsatt for ytre belastninger.

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

Vinduer
Beskrivelse:

Vinduer av 3-lags og 2-lags isolerglass fra byggeår.

Utskifting/vedlikehold:

Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.
Vinduer bør ettersees/vedlikeholdes, eventuelt utskiftes.
Flere av vinduene tar ved åpning/lukking.
Vindu på soverom har råteskader og bør byttes.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Drenering - Enebolig

Vinduer fra denne tidsepoken hadde standard løsning med PCB-innhold. Disse må i så fall
behandles som spesialavfall etter dertil hørende retningslinjer.

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

Drenering

Ytterdører og porter

Beskrivelse:

Drenering med rør.
Drenering fra byggets opprinnelse.

Utskifting/vedlikehold:

Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.
Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.
Drenering har nådd sin levetid og bør utbedres.
Fuktindikasjon på kjellervegger. Fukt under bakkenivå kan være en indikasjon på at
dreneringssystemet ikke virker.
Ikke tilstrekkelig fall på terreng fra husvegg.

Beskrivelse:

Eldre ytterdør.
Verandadør malt og med vindusglass.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Ytterdør og verandadører moden for utskifting.
Verandadører kniper og kan ikke åpnes.

Innvendige dører

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 03.02.2021

Side: 8 av 17

Beskrivelse:

Innvendige gabondører delvis malt og listet.

Utskifting/vedlikehold:

Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 03.02.2021

Side: 9 av 17

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 46: Bnr 325
1806 NARVIK KOMMUNE
Algeveien 8, 8520 ANKENES

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

En del skade på dørblad.
Dørblad soverom sprukket.
Dører gang kjeller tar ved lukking.
Dør bod tar ved lukking.
Dør gang tar ved lukking.
Dørblad bad skadet.
Mangler listverk dør bad.
Det må forventes å bytte ut flere av dørene.

Gnr 46: Bnr 325
1806 NARVIK KOMMUNE
Algeveien 8, 8520 ANKENES

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

Overflater på terrasse, balkong og utvendige trapper og ramper
Beskrivelse:

Takkonstruksjon - Enebolig
Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tretakkonstruksjon av W-takstoler. Takkonstruksjon isolert m/ Glava i himling.
Taktro av sponplater.
Fuktmerker rundt taklyrer.
Noe rim på takto på boligens nedre side.

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Taktekking m/ pappshingel.

Utskifting/vedlikehold:

Normal tid før omlegging av asfalttakshingel er 20 - 30 år.
Normal tid før vedlikehold av asfalttakshingel er 5 - 15 år.
Taktekking har oppnådd sin levetid og bør ettersees / eventuelt utskiftes.
Mose på taktekking.

Beskrivelse:

Noe lakkert innvendig tretrapp. Noen hakk og merker.

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år.

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overlys, takluker - Enebolig

Beskrivelse:

Tomta er delvis inngjerdet.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Råteskadet gjerde.

Piper og ildsteder - Enebolig

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering.

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

Overlys og takluker
Luke m/ nedfellbar loftstrapp fra byggeår.
Luken har ikke tilfredsstillende tetting og bør utskiftes.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.
Beskrivelse:

Renner, nedløp og beslag - Enebolig
Utvendige beslag

Utskifting/vedlikehold:
Pipebeslag.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Avskallet maling på pipebeslag.

Befaringsdato: 03.02.2021

Normal tid før ompussing av murte skorsteiner, pusset utvendig er 10 - 30 år.
Normal tid før utskifting av murte skorsteiner over tak, uten puss er 20 - 40 år.
Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke vanlig fyringsolje, parafin, diesel og lignende til
oppvarming i private boliger.
Vurdering lokale branntilsyn ikke fremlagt.

Ved eventuell utskifting av taktekke bør pipebeslag/luftelyre vurderes.
Normal tid før utskifting av luftelyrer, ventilasjonshetter er 20 - 40 år.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Elementpipe.
Pipe i stue forblendet med limtegl.
Limtegl på brannmur i hall.
Kombi parafin / vedovn i hall. Dagtank.

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

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utvendig trapp fra gateplan opp til sokkeletasje.

Gjerder, porter og bommer

Befart fra bakkenivå, pga manglende tilkomst.
Noe snødekt taktekking ved befaring.

Beskrivelse:

Normal tid før maling av balkonger i tre, malt er 5 - 9 år.
Svikt i verandafundament / skjev veranda.
Sprekk i støttemur for verandafundament.

Trapper og ramper i terreng

Beskrivelse:

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Terrasse 35 m² av trykkimpregnert materiale.

Trapper og ramper

Taktekking - Enebolig

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Dør fra mellomgang sokkel ut på mark.
Dør fra stue 1 etasje ut til veranda 6 m² av trykkimpregnert materiale / levegg mot nabo. Trapp
fra veranda ned på mark.

Side: 10 av 17

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 03.02.2021

Side: 11 av 17

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 46: Bnr 325
1806 NARVIK KOMMUNE
Algeveien 8, 8520 ANKENES

Etasjeskillere - Enebolig

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Enebolig

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

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

Gulvsystemer
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Sanitærinstallasjoner, generelt

Etasjeskillet av trebjelkelag. Isolert m/ Glava.
Gulv i kjeller stedvis oppforet.
Gulv kjeller har skjevheter. Mugg/råte på gulv bod.

Beskrivelse:

Bad sokkeletasje m/ dusjhjørne / wc / servant.
Bad 1 etasje m/ kar / wc / servant.

Kjøkken - Enebolig
Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Beskrivelse:

Opprinnelig standard type laminat m/ avtrekksvifte, opplegg for oppvaskmaskin, oppvask-kum m/
kjøkkenbatteri. Fliser over kjøkkenbenker.

Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Slitt kjøkkeninnredning. Løse hengsler på dører og skuffer.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

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

Overflater på innvendige gulv
Vinylbelegg, vegg til veggteppe. Våtromsbelegg. Terraflex på bad.
Avskallet terraflex i vaskerom og i bad. Utett gulv, overganger gulv/vegg. Ikke fall på gulv
mot sluk.
Misfarge på våtromsbelegg i bad sokkeletasje.
Slitt belegg i boligen.
Baderommene er ikke brukt på en god stund.
Vegger malt / tapetsert, asiatpanel, miljøstrie. Våtromstapet.
Normal tid før maling av trepanel, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før utskifting av våtrom, våtromstapet er 5 - 10 år.
Normal tid før maling av plater, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før utskifting av vinyltapet er 5 - 12 år.
Innvendig opp-pussing / restaurering må påregnes.
Hull i vegg dusjnisje bad kjeller.
Løs våtromstapet, badrom ikke tett.
Avrevet tapet på soverom kjeller.
Mangler tapet gang.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Armaturer av opprinnelig standard.
Dusjbatteri m/ dusjgarnityr, servantbatteri, badekarbatteri.
Armaturer har oppnådd alder som man må påregne utskifting.

Utstyr for sanitærinstallasjoner
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Sluk i gulv i begge bad.
Sluker av plast. Bør rengjøres.
Ikke synlig tetting mot gulv.

Brannslokking, generelt
Pulverapparat.

Andre VVS-installasjoner
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Naturlig avtrekk.
Om mulig bør balansert ventilasjon vurderes. 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
balansert ventilasjon eller andre
tiltak for å bedre kvaliteten på innemiljøet.

Elektriske anlegg - Enebolig

Overflater på innvendig himling

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.

Beskrivelse:

Himling m/ malte himlingsplater.

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.
Himling i mellomgang skadet, bør utbedres.
Overflater trenger generelt maling.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Beskrivelse:

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater på innvendige vegger

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Eldre rør-opplegg / av opprinnelig standard.
Boligen har kobberrør til vannføring og plastledninger til avløp.
Ny utvendig vann / avløp frem til kommunalt påkobling 2016.

Armaturer for sanitærinstallasjoner

Innvendige overflater - Enebolig

Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:

Sprekk i toalett bad 1 etasje.
Eldre bad sokkel og 1 etasje moden for opp-pussing.
Sårskade på badekar.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Kjøkkeninnredning

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

V.v.bereder av type Hekla 150 L, eldre bereder.

Befaringsdato: 03.02.2021
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Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 03.02.2021
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Kommune:
Adresse:

Gnr 46: Bnr 325
1806 NARVIK KOMMUNE
Algeveien 8, 8520 ANKENES

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Elkraft, generelt
Beskrivelse:

Innredning og garnityr for våtrom
Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og
autorisajon. På genrell
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil
kommenteres hvis ikke dette
fremgår særskilt nedenfor.

Beskrivelse:

Elektrisk. Tavle m/ krus-sikringer. Eldre el-anlegg.

Beskrivelse:

Reflektorovn på bad 1 etasje.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Varmeovner
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Skap og reoler

Varmekabel nedstøpt i gulv i bad sokkeletasje..

Utendørs, generelt
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Brannvarsler.

3 utelamper.

Beskrivelse:

Tomta er opparbeidet og noe beplantet m/ bær / prydbusker, plen.
Skrånede tomt i front.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tomta mangler vedlikehold.

Veier
Beskrivelse:

Diverse utstyr - Enebolig
Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for
boligens standard.

Annen utvendig komplettering
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tørkestativ.

Bearbeidet terreng, generelt

Utendørs lys
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Skyvdørsgarderobe m/ speil / hyller og heng på 1 soverom.
Garderobeskap på 2 soverom.

Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er
basert på visuelle observasjoner.

Brannalarm
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Servantskap på bad i sokkel inkl. lys og speil.
Baderominnredning bad 1 etasje m/ under / overskap / lys og speil av opprinnelig standard.

Terrengforhold - Enebolig

Varmeelementer for innebygging
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Gnr 46: Bnr 325
1806 NARVIK KOMMUNE
Algeveien 8, 8520 ANKENES

Eiendommen ligger til offentlig vei / gate.
Gangvei med naturskifer.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Plasser

Plast takrenner / nedløp. Takstige. Fra byggeår.

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Skade på taknedløp, fungerer ikke tilfredstillende.
Utskifting av takrenner/nedløp må forventes.

Parkering i gateplan.

Innvendig sol- og lysavskjerming
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

3 persienner.

Rekkverk, håndlister og fendere
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Liggende rekkverk med håndlist på veranda.
Skjevt rekkverk, trenger oppgradering.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 03.02.2021
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Andre bilder

Beregninger

Andre bilder for oppdraget

Årlige kostnader
Festeavgift (pr. mnd. Kr. 181)

Kr.

2 172

Forsikring (pr. mnd. Kr. 687)

Kr.

8 238

Off. avgifter og ev. eiendomsskatt (pr. mnd. Kr. 1 494)

Kr.

17 933

Vedlikeholdskostnader (pr. mnd. Kr. 1 127)
Sum årlige kostnader

Kr.
Kr.

13 520
41 863

Teknisk verdi bygninger
Enebolig

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

3 900 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)
Sum teknisk verdi – Enebolig

Kr.

- 1 950 000

Sum teknisk verdi bygninger

Kr.

1 950 000

Kr.

1 950 000

Tomteverdi
Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal
tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi
for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for
attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.
Normal tomtekostnad:
Sum tomteverdi:

Kr.
Kr.

500 000
500 000

Kr.

2 450 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet:

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 03.02.2021
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA

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

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

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

Oppdragsnummer

1‐0013/21

Algeveien 8

Postnummer

Poststed

8520

Er det dødsbo?

X Ja

Avdødes navn

ANKENES

Nei

Nei

X Ja

Navn på hjemmelshaver
Har du kjennskap til

Nei

Nei

Nei
Selger 1 etternavn

Lise Marthine

Jensen

19.1 Hvis ja, er overfor nevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Nei

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Nei

Ja

21.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
Nei

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

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

Nei

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Nei

i
ut

Ja

Nei

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP

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

Ja

25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?
Nei

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

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Nei

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på
eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ingen kjennskap til eiendommen. Selges på vegne av dødsbo iht. fullmakt fra arvingene.

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

This document is signed with the PAdES-format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.

Ja

Tilleggskommentar

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

Ja

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

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

Ja

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

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

Ja

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

r
kå
vil
til

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

Ja

r
kå
vil
til

d
ol
nh
he

Ja

Ja

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)?

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

Ja

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

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

Ja

d
ol
nh
he

Ja

Ja, kun av faglært

Ja

i
ut

e
kk
si
lle
Fy

Nei

Ja

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

Nei

Ja

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

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Nei

Ja

20. Er det foretatt radonmåling?

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Nei

Ja

e
kk
si
lle
Fy

Nei

Ja

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

Nei

Ja

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

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

Ja, kun av faglært

Ja

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

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?

X Nei

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER
Nei

Ja

16.1 Har kommunen gitt dispensasjon til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende, for eksempel ved at den nedgravde oljetanken tømmes,
saneres eller fylles igjen med masser?

Nei

eiendommen?
Selger 1 fornavn

Ja

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Emmy Annie Jakobsen
Ja

Ja

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)?

Emmy Annie Jakobsen

Salg ved fullmakt?

Ja

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

Adresse

Ja
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Informasjon om eiendomsskatt

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

Jakobsen Emmy Annie Dødsbo
Algeveien 8
8520 Ankenes

forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.
Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.
Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.
Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar
over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 –
seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler, eller til datoen for dagen før vedtatte endringer i avhendingsloven av 16.05.19 trer i kraft. Etter dette
vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet
signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato somlegges til grunn.

Gnr: 46

Bnr: 325

Eierrepresentant:
Regningsmottaker:
Fritak:
Type Eiendom:
Antall boenheter:
Takst (kr):
Skattenivå 70% (kr):
- Bunnfradrag () (kr):
Skattesats (‰):
Eiendomsskatt (kr):

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

Fnr: 0

Snr: 0

Eiendommens adresse: Algeveien 8

Jakobsen Emmy Annie Dødsbo
Jakobsen Emmy Annie Dødsbo
Ingen
Bolig
1
1 174 000
821 800
821 800
4‰
3 287

.

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.

Lise Marthine Jensen
-----------------------------Signert av

10.02.2021
This document is signed with the PAdES-format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.
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DETALJERT GRUNNLAG TAKST OG SKATT
NARVIK KOMMUNE
EIERREPRESENTANT

OPPLYSNINGER - AVTALE
AvtaleNr
6302
Ant. boenh. 1
Eiendommens adresse
Type Eiendom
Fritak

Jakobsen Emmy Annie Dødsbo
Algeveien 8
8520 Ankenes

OPPLYSNINGER TOMT
Gnr
Bnr
Fnr
Snr
46
325
0
0

Eiendomstype
Best. grunneiendom

Eiendom
46 / 325 / 0 / 0
Eierforhold Festet
Algeveien 8
Bolig
Ingen

Etab.dato
Ukjent

Andel
1/1

8501 NARVIK

FAKTURA
JAKOBSEN EMMY ANNIE DØDSBO
ALGEVEIEN 8
8520 ANKENES

Areal
469.5

Etasjetype
Hovedetasje 1
Underetasje 1

1/1

Andel:
Areal bolig
86
81

Areal annet
0
0

187313678 - 0 Tatt i bruk - 01.01.1978

Areal alt.
0
0

OPPLYSNINGER - VERDIBEREGNING
Betegnelse
Enebolig
Best. grunneiendom

Identifikasjon

Avg.areal

Andel

134,6
Pris

187313678
134,6
1/1
9 000
46 / 325 / 0 / 0
469,5
1/1
200
Verdiberegninger før korreksjoner og vurderinger:

Sjablonverdi
1 305 300

x

Skattenivå/bunnfradrag:
Vedtatt eiendomsskatt:

Sonefaktor
0,9

x

Skjønnsfaktor
1

1 174 000
821 800

Konsesjon
1

x

x

0
4‰

=
=

53403
02.02.2021

Vår ref.
Telefon
Deres ref.

Eiendom 46/325/0/0/1 - Algeveien 8
Eier
JAKOBSEN EMMY ANNIE DØDSBO

Termin

Beløp
1 211 400
93 900
1 305 300

GEBYRTYPE

Takst
1 174 770

EI ENDOMSSKATT BOLI G
VANN FASTGEBYR
VANN BOLI G
AVLØP FASTGEBYR
AVLØP BOLI G
RENOVASJON MI DDELS

OPPLYSNINGER - EIENDOMSSKATT

Kundenr.
Fakturadato

Utsteder
Organisasjonsnr.

Avg. areal
86
48.6
Sum avgiftsareal:

900554137

Forfallsdato
Bankkonto
KID
Fakturabeløp NOK

OPPLYSNINGER - BYGNINGER
Enebolig - 111

Fakturanr.

GRUNNLAG ENH.
PRI S ANDEL FRA- TI L DATO
821800, 00 Pr om
4, 00
1/ 1 010121- 310321
167, 00
m2
7, 55
1/ 1 010121- 310321
167, 00
m2
12, 54
1/ 1 010121- 310321
167, 00
m2
9, 47
1/ 1 010121- 310321
167, 00
m2
17, 29
1/ 1 010121- 310321
1, 00 Bol i
3608, 00
1/ 1 010121- 310321
Net t o

821 800
3 287

MVA

Grunnlag MVA høy sats: 2857,98, MVA: 714,50

01.03.2021
6370 05 09054
00053403002000364
4394,00
Komm eiendomsavgifter
959469059MVA
Foretaksregisteret
76912000

01 01.01.21-31.03.21

TERMI NBELØP MVA

821,
394,
654,
494,
902,
1127,

75
01
43
21
33
50

25%
25%
25%
25%
25%

3679, 73
714, 50

Ør eavr undi ng

- 0, 23

Å bet al e NOK

4394, 00

Spørsmål knyttet til komm. avgifter kan rettes til enheten som leverer tjenesten: Vann/avløp/slam tlf. 76913700. Renovasjon HRS
tlf 76922000. Eiendomsskatt tlf 76913529. Generelle spørsmål tlf 76912000 eller til postmottak@narvik.kommune.no

10.02.2021

© NORKART - Narvik kommune

Side 2

Feiing tilsynsavgift for boliger/boenheter med fyringsanlegg kommer på 2 termin.
Feiieing tilsynsavgift for fritidsboliger vil komme på termin 3.
Ved betaling etter forfall påløper forsinkelsesrenter med 8 % p.a. og purregebyr kr 35,- .
IBAN NO6263700509054

BIC NDEANOKKXXX

eFakturareferanse

00053403 AvtaleGiroreferanse

00053403002000364

OfotenoBrannoIKS

Proconet AS
Ordrenr

Deres ref.:
Jakobsen Emmy Annie

Arkiv: M71
Saksnr:

Saksbehandler:
Preben Bjerke

Dato:
18.02.2021

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

1806 Narvik kommune
46 325 0 0
Algeveien 8

Siste feiing: 22.11.2010 Siste tilsynsdato:
Skorsteinsløp på Enebolig: Ubestemt
Type

Plassering og sotStatus Status siste
Siste
Neste
Frekvens
/feieluke
09.09.2019: Ikke feiet Bekreftelse ikke mottatt - se www.ofoten/
22.11.2010 08.09.2020 1
brann.no for informasjon

Ildsted:
Type/Fabrikat
Konvertert ildsted
Konvertert ildsted

Mont.år
1978
1978

Plassering
H0101
H0101

Status

Siste / neste tilsyn
26.03.2009 (Ikke hjemme) 25.03.2013
26.03.2009 (Ikke hjemme) 25.03.2013

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

OfotenoBrannoIKS
Forebyggendeoavdeling
8512oNARVIK

BESØKSABRESSE:
Brannbakkeno1
8514oNARVIK

o
o

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

Budskjema
Undertegnede avgir herved følgende bud på eiendommen: Algeveien 8 med matrikkel Gnr. 46, bnr. 325 i Narvik
kommune.
Pris kr.: …………………………………………00/100
Skriver kroner…………………………………………….………………….……………………………….. + omkostninger i h.t. salgsoppgave

HELP Boligkjøperforsikring

Finansieringsplan:
Lånegiver: ……………………..………..……….. Tlf.: ………..……………..….. Saksbeh.: ………………………..………….. kr.: …………….………..
Eventuell egenkapital: .…………………………………………………………..………..………..………..………..………..……….kr.: …………….………..
Ønsket overtagelsesdato: ………………………………………………………
Eventuelle betingelser/forbehold: ………………………………………………………………………..………..………..………..………..………..……..

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.

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
Organisasjonsnummer 984 960 379
PB 246 / Kongens gate 34, 8503 Narvik
www.jenssenogbolle.no

Æ kjenne ditt nærområde

Kontakt
Jostein Jenssen

Eiendomsmegler MNEF
M 48145700
jj@jenssenogbolle.no

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

